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Amar 

 

Que pode uma criatura senão, 

entre criaturas, amar? 

amar e esquecer, 

amar e malamar, 

amar, desamar, amar? 

Sempre, e até de olhos vidrados, amar? 

[...] 

 

Carlos Drummond de Andrade 



  

RESUMO 

 

 

AMORIM, Ana Luisa Nogueira de. Sobre educar na creche: é possível pensar em 

currículo para crianças de zero a três anos? Tese de Doutorado. João Pessoa: Universidade 

Federal da Paraíba, 2011. 

 

Esta tese teve como objetivo principal compreender se e como as políticas nacionais de 

Educação Infantil e de currículo foram (re)interpretadas e transformadas em políticas e 

práticas locais a partir da análise do currículo em ação, desenvolvido com crianças de 0 a 3 

anos, em creches públicas do município de Santa Rita/PB. Partiu do pressuposto de que 

existe um descompasso entre o que orienta as políticas curriculares para a Educação 

Infantil e o que ocorre nas salas de berçário. Adotou como referencial conceitual de análise 

o entendimento amplo de currículo e a possibilidade de ele ser assumido no segmento de 0 

a 3 anos, considerando a especificidade da Educação Infantil e compreendendo que as 

crianças pequenas são, ao mesmo tempo, dependentes e potencialmente capazes. Além 

disso, defendeu a concepção de Educação Infantil como direito das crianças. Sendo assim, 

problematizou a possibilidade de construção desse currículo, enfatizando a necessidade de 

que as instituições elaborem suas propostas pedagógicas/curriculares pautadas em ações 

sistemáticas e indissociáveis de educação e cuidado. A pesquisa, do tipo qualitativa, 

contemplou três fases: a análise de documentos nacionais e locais; a observação dos 

momentos de planejamento; e a observação realizada durante os meses de abril a 

novembro de 2010, em salas de berçários de quatro creches públicas municipais. O método 

dialético orientou o estudo, que buscou captar a totalidade, considerando as inter-relações 

entre as políticas (nacionais e locais) e as práticas curriculares, e a análise de conteúdo 

orientou a análise dos dados empíricos. De um modo geral, os resultados da pesquisa 

indicaram existir descompassos entre os documentos nacionais e locais e o currículo em 

ação, revelando a distância entre o que preconizava a Proposta Curricular, o planejamento 

mensal com as professoras de Educação Infantil e o currículo em ação, observado nas salas 

de berçário, onde predominaram ações espontâneas e improvisadas. A análise desenvolvida 

evidenciou que as políticas locais desconsideraram a realidade educacional municipal, o 

que contribuiu para que a proposta pedagógica não fosse assumida por todos, nem 

implementada na prática. Esses descompassos reforçam a compreensão da negação do 

direito da criança pequena a uma Educação Infantil de boa qualidade e a necessidade de 

que sejam ampliadas as políticas públicas educacionais na direção de alargar os espaços de 

construção político-pedagógica no interior das creches para que estas possam elaborar e 

implementar localmente suas propostas pedagógicas/curriculares. Outro resultado 

verificado aponta a não superação da dicotomia cuidar e educar nas creches, que se 

expressou na destinação de profissionais sem a formação mínima exigida para o trabalho 

educativo com as crianças e nas práticas pedagógicas/curriculares assistemáticas e 

improvisadas, verificadas nos berçários. Essas ações desconsideram a indissociabilidade 

cuidado/educação e a capacidade das crianças como seres inteligentes e produtores de 

cultura. De onde advém a defesa de que a sistematização do currículo para as crianças de 0 

a 3 anos de idade é não só possível como necessária, para que se garanta o direito 

educacional das crianças a experiências educativas que lhes possibilitem desenvolvimento 

pleno e integral. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Currículo. Creche. Proposta Curricular. 



  

ABSTRACT 

 

 

AMORIM, Ana Luisa Nogueira de. About the education in daycare: it is possible to 

think of curriculum for children from zero to three years? Thesis. João Pessoa: 

Universidade Federal da Paraíba, 2011. 

 

 

This thesis aimed to understand whether and how national policies on early childhood 

education and curriculum were reinterpreted and transformed into policies and practices 

based on the analysis of the curriculum in action developed with children 0 to 3 years in 

public daycares in the city of Santa Rita/PB. Assume that there is a mismatch between the 

policies guiding the curriculum for early childhood education and what happens in the 

nursery rooms. Adopted as a conceptual framework for analyzing the broad understanding 

of curriculum and the possibility of him being taken in the segment from 0 to 3 years, 

given the specificity of early childhood education and understanding that young children 

are at the same time, dependent and potentially capable. Moreover, this work defends the 

concept of early childhood education as a right of children. So discuss the possibility of 

building this curriculum, emphasizing the need for institutions to develop their 

pedagogical/curricular activities linked in systematic and interrelated education and care. 

The qualitative study included three phases: analysis of national and local documents, 

observation of the moments of planning and observation made during the months from 

April to November 2010 in four nursery rooms municipal daycares. The dialectical method 

guided the study that sought to capture the whole, considering the interrelationships 

between policies (national and local) and curriculum practices, and content analysis guided 

the analysis of empirical data. In general, the results indicate mismatches exist between the 

documents national/local  and the curriculum in action, revealing the distance between the 

curriculum proposal, planning monthly with the early childhood education teachers and the 

curriculum in action observed in the  nursery classrooms, where predominated improvised 

and spontaneous actions. The analysis showed that local policies disregarded the local 

educational reality, which contributed to the proposal was not accepted by all, not 

implemented in practice. These mismatches reinforce the understanding of the denial of the 

right of the small child to a early childhood education of good quality and the need for 

public policies to be extended in the direction of expanding educational spaces for political 

and pedagogical construction inside the daycare so that they can develop locally and 

implement their pedagogical/curriculum. Another result points shows not to overcome the 

dichotomy care for and educate the daycare that was expressed in the allocation of 

professionals without the minimum qualification required for the educational work with 

children and in pedagogical practices/curriculum unsystematic, improvised found in 

nurseries. These actions ignore the inseparability of care and education and the ability of 

children as intelligent beings and cultural producers. Hence our assertion that the 

systematization of the curriculum for children 0-3 years old is not only possible, it is 

necessary to guarantee the educational rights of children to educational experiences that 

enable them to develop full and complete. 

 

Keywords: Early Childhood Education. Curriculum. Daycare. Curriculum Proposal. 

 



  

RESUMEN 

 

 

AMORIM, Ana Luisa Nogueira de. Acerca de la educación infantil: es posible pensar en 

plan de estudios para niños de cero a tres años? Tesis Doctoral. João Pessoa: Universidade 

Federal da Paraíba, 2011. 

 

Esta tesis tuvo como objetivo entender si y cómo las políticas nacionales en educación 

infantil y el currículo se reinterpretado y transformado en las políticas y prácticas basadas 

en el análisis del currículo en la acción desarrollada con niños de 0 a 3 años en guarderías 

públicas el municipio de Santa Rita/PB. Supongamos que hay un desfase entre las políticas 

que rigen el plan de estudios para la Educación Infantil y lo que sucede en las habitaciones 

infantiles. Adoptado como marco conceptual para analizar la comprensión general del plan 

de estudios y la posibilidad de que se lo llevaran en el segmento de 0 a 3 años, dada la 

especificidad de la educación infantil y la comprensión que los niños pequeños son al 

mismo tiempo, dependientes y capaces potencialmente. Por otra parte, defendió el 

concepto de la educación infantil como un derecho de los niños. Así que hablar de la 

posibilidad de construir este plan de estudios, haciendo hincapié en la necesidad de las 

instituciones para desarrollar sus actividades pedagógicas/curriculares vinculados a la 

educación sistemática y relacionados entre sí y el cuidado. El estudio cualitativo incluyó 

tres fases: análisis de los documentos nacionales y locales, la observación de los momentos 

de la planificación y la observación realizada durante los meses de abril a noviembre de 

2010 en cuatro salas de guarderías infantiles municipales. El método dialéctico guiado el 

estudio que trató de captar el todo, teniendo en cuenta las interrelaciones entre las políticas 

(nacionales y locales) y las prácticas curriculares y análisis de contenido dirigido al análisis 

de los datos empíricos. En general, los resultados indican que los desajustes existentes 

entre los documentos / planes de estudios nacionales y locales en la acción, revelando la 

distancia entre la propuesta de convocar para el currículo, la planificación mensual de los 

maestros de preescolar y el currículo en acción observada en las aulas guardería, donde 

había acciones improvisadas y espontáneas. El análisis mostró que las políticas locales 

omiso de la realidad educativa local, lo que contribuyó a la propuesta no fue aceptada por 

todos, no se han aplicado en la práctica. Estos desajustes reforzar la comprensión de la 

negación del derecho de los niños pequeños a una educación infantil de buena calidad y la 

necesidad de políticas públicas para extenderse en la dirección de ampliar los espacios 

educativos para la construcción política y pedagógica dentro de la guardería para que 

puedan desarrollar a nivel local y poner en práctica su pedagogía/curriculum. Otro 

resultado muestra que la dicotomía entre el cuidado y la educación no fue superado en la 

guardería que se expresó en la asignación de los profesionales sin la titulación mínima 

requerida para el trabajo educativo con niños y en las prácticas de enseñanza/plan de 

estudios asistemático, improvisado en los viveros. Estas acciones ignoran la 

inseparabilidad de los cuidados y la educación y la capacidad de los niños como seres 

inteligentes y productores culturales. De ahí nuestra afirmación de que la sistematización 

del plan de estudios para niños de 0-3 años de edad no sólo es posible, es necesario para 

garantizar los derechos educativos de los niños a experiencias educativas que les permitan 

desarrollar plena y completa. 

 

Palabras clave: Educación Infantil. Plan de estudios. Guardería. Propuesta de Plan de 

Estudios. 
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ITINERÁRIOS DA PESQUISA: pressupostos 

teórico-metodológicos e caminhos trilhados 

 

1. 

É pensando criticamente a 
prática de hoje ou de ontem 
que se pode melhorar a 
próxima prática. O próprio 
discurso teórico, necessário à 
reflexão crítica, tem de ser de 
tal modo concreto que quase se 
confunda com a prática. 
 
Paulo Freire (2005, p. 39) 



 

1.  ITINERÁRIOS DA PESQUISA: pressupostos teórico-metodológicos e    

          caminhos trilhados 

 

 

 

  

ntes de apresentarmos nosso itinerário de pesquisa, gostaríamos de 

explicar o título desta tese, justificando a opção de colocarmos uma 

frase interrogativa como subtítulo. Para tal, começamos afirmando que a articulação entre 

currículo e Educação Infantil não tem sido um tema amplamente discutido e aceito, não 

havendo consenso sobre a questão, nem no campo do currículo, nem na área da Educação 

Infantil (EI). É nessa lacuna que se insere a nossa interrogação.  

No campo do currículo, a maior preocupação tem sido com as questões referentes 

aos outros níveis da Educação Básica, bem como ao currículo do Ensino Superior. E na 

área da Educação Infantil, os estudos que articulam a temática têm se preocupado com a 

elaboração de propostas pedagógicas/curriculares que abordam a Educação Infantil como 

um todo, pouco se referindo à faixa etária de 0 a 3 anos de idade. 

Analisando a produção teórica do campo da Educação Infantil, pudemos perceber 

que o currículo tem sido um tema ausente ou quase que proibido. No tocante à pré-escola, 

as concepções educacionais dividiram-se em duas correntes. De um lado estava o grupo 

que defendia/defende o desenvolvimento infantil ancorado na Psicologia e na Teoria do 

Desenvolvimento e, por consequência, contrário ao direcionamento das ações educativas e 

à definição de um currículo para creches e pré-escolas. De outro, o grupo que se 

ancorava/ancora na concepção escolarizada da pré-escola e organizava/organiza as ações 

educativas através das áreas de conhecimento, seguindo a lógica disciplinar das escolas. O 

segundo grupo tem abordado a elaboração do currículo, mas não tem utilizado o termo, 

falando muito mais em organização de atividades ou de propostas pedagógicas para a pré-

escola. No que se refere às creches, o currículo tem sido um tema ausente. Em uma 

instituição onde predominou um viés assistencialista e que se caracterizou como o lugar do 

cuidar, as discussões sobre currículo não encontraram espaço para se desenvolver. 

De acordo com Kramer (2002), a discussão sobre proposta pedagógica ou proposta 

curricular para a Educação Infantil teria se iniciado em meados da década de 1990. Já o 

Ministério da Educação (MEC) situa essa discussão ainda no final dos anos de 1970 

A 
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(BRASIL, 1996a). Sobral e Lopes (2009), ao abordarem a temática, analisam propostas de 

currículo para a Educação Infantil produzidas entre o final dos anos de 1970 e o final dos 

anos de 1990. Entretanto, tais análises nos informam que as produções relativas à 

discussão do currículo para a Educação Infantil, até meados da década de 1990, estavam 

voltadas para a pré-escola.  

Assim, podemos afirmar que a preocupação com a articulação da temática é 

relativamente recente e ganhou força na segunda metade da década de 1990. Tal fato pode 

ser associado às mudanças decorrentes do reconhecimento da Educação Infantil como 

direito das crianças e da sua inserção na Educação Básica (Constituição Federal, 1988; Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996), que trouxe como desdobramento a 

preocupação com a elaboração de propostas curriculares para as creches e pré-escolas do 

país, razão de a temática ter ganhado corpo na primeira metade da década de 1990, através 

das discussões empreendidas pela Coordenação-Geral de Educação Infantil (COEDI) do 

Ministério da Educação (MEC). Naquele contexto, as discussões privilegiaram a 

elaboração de propostas curriculares para a Educação Infantil, culminando com a 

publicação do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI)
1
. 

Além das discussões sobre as políticas curriculares para a Educação Infantil, dois 

temas passaram a fazer parte das preocupações teóricas e se articularam com as 

preocupações sobre a elaboração de propostas pedagógicas e curriculares para as 

instituições. O primeiro se refere à preocupação com o ambiente ou o espaço da instituição, 

que precisaria se organizar como um espaço educativo, que funcionaria como um cenário 

capaz de favorecer o desenvolvimento das crianças, como defende Faria (2007). O outro se 

refere à necessidade do estabelecimento de rotinas nas instituições de Educação Infantil, 

que aparece como um elemento estruturante da organização das instituições e como 

importante para o desenvolvimento das crianças, como defende Barbosa (2000) em sua 

tese de doutoramento. Mesmo com o desenvolvimento dessas temáticas, o termo currículo 

não figurava na maioria dos títulos das publicações, vez que a área permanecia avessa à 

dimensão do ensino na Educação Infantil.  

Nesse contexto, Alessandra Arce, por exemplo, em 1998, fala de ensino na Educação 

Infantil ao apresentar o texto “Quem tem medo de ensinar na pré-escola?”, no IX Encontro 

Nacional de Didática e Prática de Ensino. Posteriormente, a autora organizou, juntamente 

                                                 
1
 A análise de outras questões sobre o currículo para a Educação Infantil e, especificamente, para as crianças 

de 0 a 3 anos serão retomadas em outras partes deste trabalho. 
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com Lígia Márcia Martins, o livro “Quem tem medo de ensinar na educação infantil? Em 

defesa do ato de ensinar” (2007), uma coletânea que aborda a questão da aprendizagem na 

Educação Infantil, afirmando o ensino como o eixo diretivo e constitutivo das práticas a 

serem realizadas nas instituições, com foco na faixa etária de 4 a 6 anos de idade. Em 

2009, as autoras organizaram outra coletânea sobre o tema, tendo como foco as crianças de 

0 a 3 anos: trata-se do livro “Ensinando aos pequenos de zero a três anos”.   

Essas discussões permitiram a reflexão sobre a elaboração de currículo para a 

Educação Infantil, com foco na faixa etária de 0 a 3 anos, mesmo que o termo continue a 

não aparecer nos títulos das publicações, o que justifica a pergunta no subtítulo desta tese.  

Dentre os textos analisados neste estudo, poucos são os que trazem o termo currículo 

no título. Como exemplos, podemos citar os textos de Kramer (1994b, 2002, 2003b); 

Kuhlmann Jr (2007); Oliveira (1994b); Ribeiro (1994b) e Cerisara (2007) que discutem as 

políticas curriculares e abordam a elaboração, análise e avaliação de propostas 

pedagógicas/curriculares para a Educação Infantil e a elaboração do RCNEI. Mesmo os 

textos de Arce (1998, 2007, 2009), que discutem o ensino na Educação Infantil, não trazem 

o termo currículo no título. Dos textos estudados, apenas o texto de Barbosa e Richter 

(2009) e a dissertação de Carvalho (2011) têm o termo currículo no título.  

Mesmo diante dessa ausência ou quase proibição do termo, gostaríamos de afirmar 

que não só acreditamos na possibilidade de elaboração de currículo para as crianças de 0 a 

3 anos de idade, como entendemos sua necessidade e a defendemos aqui. 

Feitas essas considerações, passamos a apresentar o trabalho desenvolvido, 

afirmando que nosso interesse pela temática do currículo começou em 2001, quando ainda 

cursávamos Pedagogia e fomos bolsistas PROLICEN
2
/UFPB em um projeto de pesquisa 

que tratava dessa temática. Desde esse período, nos inserimos em grupos de pesquisa que 

abordavam o tema: um foi o Grupo de Estudos Temáticos (GET-Currículo), vinculado ao 

projeto GEPEM
3
/PROLICEN/UFPB; e o outro é o Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Políticas Curriculares (GEPPC), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGE) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), do qual fazemos parte desde 2003. 

Como frutos dos estudos sobre as questões curriculares, citamos nosso trabalho de 

conclusão do curso de Pedagogia que versou sobre a temática do currículo, apresentado em 

                                                 
2
 Programa de Apoio às Licenciaturas, um Programa Institucional da Universidade Federal da Paraíba.  

3
 Grupo de Estudos em Educação Municipal. Projeto de Pesquisa: “Avaliação, Currículo e Gestão 

Democrática como vertentes do Projeto Político-Pedagógico: a reconstrução teórico-prática dessa totalidade 

como processo de formação”.  
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2002; e a dissertação de Mestrado intitulada “O currículo numa perspectiva de educação 

popular: (im)possibilidades na escola pública”, concluída em 2005. 

No que diz respeito ao interesse pela área da Educação Infantil, afirmamos que 

também se articula com a nossa trajetória acadêmica e profissional e iniciou-se entre os 

anos de 2002 e 2003, quando assumimos nossas funções como professora polivalente
4
 em 

um município e como Supervisora Escolar em outro município da grande João Pessoa.  

Em ambas as funções, nos deparamos com crianças e adolescentes matriculados no 

Ensino Fundamental (EF) e que apresentavam distorção idade-série. Além disso, a maior 

parte desses alunos eram “repetentes” e não apresentavam um nível de conhecimento 

condizente com aquele esperado para a série na qual estavam matriculados.  

No ano de 2002, quando lecionamos em uma turma de 3ª série
5
, um dos alunos, já 

com a idade de treze anos, ainda não havia desenvolvido as noções básicas de leitura e 

escrita. Em 2003, além deste, que repetiu de ano e voltou a ser nosso aluno, mais quatro 

alunos não sabiam ler e escrever. Dos cinco, dois deles sequer sabiam reconhecer as 

vogais. Diante do quadro, uma questão vinha à tona: como eles tinham conseguido 

“avançar” nos estudos e chegar até a 3ª série? 

Essa realidade também era percebida pelas professoras do Ensino Fundamental na 

escola em que atuávamos como Supervisora Escolar, que constantemente requeriam nossa 

ajuda no sentido de orientá-las a trabalhar com os alunos em suas salas de aula.   

Preocupadas com a questão, começamos a realizar estudos sobre alfabetização e 

letramento e, ainda em 2003, ingressamos no Curso de Especialização em Educação 

Infantil na UFPB, instituição na qual também havíamos cursado a graduação em 

Pedagogia. Nesse curso, analisamos alguns documentos oficiais referentes à área da 

Educação Infantil e discutimos o tema da alfabetização na monografia intitulada “A leitura 

e a escrita na primeira série do Ensino Fundamental: teoria e prática na escola pública”, 

apresentada no final do curso, em 2004. 

Mesmo depois de concluído o curso de Especialização, não abandonamos os estudos 

sobre Educação Infantil, e nem poderíamos, pois continuávamos lecionando e atuando 

como Supervisora Escolar em duas escolas públicas de dois municípios diferentes. E 

continuávamos a nos deparar com as situações de aprendizagem já explicitadas.  

                                                 
4
 Termo utilizado no estado da Paraíba para designar as professoras que podem atuar na Educação Infantil e 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 
5
 No ano de 2002, o Ensino Fundamental tinha 8 anos de duração e a denominação era de 1ª a 8ª séries.  
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Diante dessas questões, nos inquietava o descaso que parecia haver por parte do 

poder público no que dizia respeito aos investimentos na Educação Infantil. Isso nos tocava 

bem de perto e se refletia nos problemas apresentados pelas crianças ano a ano, uma vez 

que nos primeiros dias de aulas, nós e outras professoras, percebíamos aquelas crianças 

que haviam sido estimuladas na primeira infância e que haviam recebido algum tipo de 

atendimento em instituições de Educação Infantil antes de serem matriculadas na 1ª série 

do Ensino Fundamental.  

Mesmo não tendo uma compreensão mais aprofundada sobre o campo da Educação 

Infantil naquele período, e mesmo que em um primeiro momento pareça que o nosso 

interesse pelo tema se assemelhasse ao que costumeiramente vem sendo criticado pela 

área, ou seja, a concepção de Educação Infantil como preparação para o Ensino 

Fundamental, não era isso que pensávamos. Desde aquele momento, já entendíamos a 

Educação Infantil no sentido de que ela se articulasse ao Ensino Fundamental em um todo 

contínuo, capaz de garantir às crianças, principalmente as das classes populares, os 

conhecimentos e o desenvolvimento necessário para que pudessem compreender e se 

inserir no mundo e avançarem no processo educacional. 

Diante disso, cada vez mais nos convencíamos da importância da Educação Infantil 

para as crianças. E não falamos apenas da importância do ponto de vista do 

desenvolvimento cognitivo, mas do desenvolvimento integral, que envolve o 

desenvolvimento físico, psicológico, cognitivo, social, emocional e afetivo, aspectos 

indispensáveis para o bom desenvolvimento das crianças e, consequentemente, para um 

bom desempenho escolar.   

Nesse sentido, cada vez mais procurávamos nos aprofundar nos estudos sobre a 

Educação Infantil. Em 2006, ao assumirmos a função de Professora Assistente da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), atuando no Centro de Formação de 

Professores (CFP) – Campus de Cajazeiras, e ministrarmos a disciplina Fundamentos da 

Educação Infantil e as disciplinas da área de Política Educacional, a paixão pela Educação 

Infantil e pela análise das políticas públicas para a área ressurgiu com grande entusiasmo.  

Desde então, temos nos dedicado a estudar a temática e nos sentimos instigadas a 

aprofundar nossos estudos em nível de doutorado. Assim, desde 2008, temos realizado 

estudos mais aprofundados sobre a especificidade, as políticas públicas e o currículo para a 

Educação Infantil, principalmente, a partir de nossa aprovação no curso de Doutorado e de 

nossa inserção no Núcleo de Pesquisa e Estudos sobre a Criança (NUPEC-UFPB). 
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Os estudos desenvolvidos pelo NUPEC vêm se encaminhando no sentido de discutir 

a especificidade da Educação Infantil, considerando-a como uma ação educativa 

“multifacetada”, reconhecida como direito das crianças (DIAS, 2005a). Nesse sentido, o 

núcleo vem desenvolvendo estudos e pesquisas, principalmente, a partir da orientação de 

dissertações e teses desenvolvidas junto ao PPGE/UFPB. Os estudos têm priorizado as 

pesquisas sobre crianças e infância (ESCARIÃO, 2009; LEMOS, 2009), as práticas de 

cuidado e educação para as crianças pequenas (MACÊDO, 2005), a formação do educador 

infantil (ABREU, 2005), e o desenvolvimento desta tese inseriu as discussões sobre o 

currículo em ação nas instituições de Educação Infantil
6
.  

Dentre as demais produções acadêmicas do grupo, podemos citar as contribuições 

teóricas de Dias (2005a, 2007, 2008) que vem discutindo as contradições entre direito e 

obrigatoriedade na Educação Infantil, a educação infantil como um direito humano, a 

temática da diversidade sociocultural em articulação com a discussão sobre formação 

docente e currículo (DIAS; MACHADO; NUNES, 2009), em especial, a inserção da 

temática da Educação em Direitos Humanos (EDH) no currículo dos cursos de Pedagogia 

(DIAS; PORTO, 2010). (DIAS, 2007, 2008). Nesse sentido, a autora defende a educação 

como um direito humano fundamental e inalienável a todas as pessoas e, segundo ela,   

 

a abordagem da temática sob esta ótica implica, necessariamente, a discussão 

sobre o processo de construção de uma sociedade igualitária, democrática e justa, 

na medida em que concebe a educação como direito inalienável de todos os seres 

humanos, devendo, portanto, ser ofertada a toda e qualquer pessoa (DIAS, 2007, 

p. 441). 

  

Ao discutir a educação como um direito humano, a autora assume a defesa da 

Educação Infantil como um direito humano fundamental e inalienável, que precisa ser 

ofertado a toda e qualquer criança brasileira entre 0 e 5 anos de idade, perspectiva na qual 

se situa este estudo.  

                                                 
6
 O estudo de Abreu (2005) discutiu a formação do educador infantil com o objetivo de analisar as políticas 

de formação do educador infantil empreendidas no município de João Pessoa/PB, no período 1997-2004. 

Para tanto, analisou as políticas nacionais e locais para a formação do educador infantil e realizou entrevistas 

com educadoras infantis vinculadas à Secretaria de Educação e Cultura e Secretaria de Trabalho e Promoção 

Social do município. O estudo de Macêdo (2005) discutiu as práticas de cuidado e educação das crianças 

menores de dois anos de idade nas creches do Sistema Municipal de Educação de Campina Grande/PB, 

estudo este que analisou as políticas públicas de educação infantil e as concepções das professoras sobre 

criança, educação infantil e a relação cuidar/educar. O estudo de Escarião (2009) estava centrado na criança e 

buscou analisar o que pensam as crianças sobre a escola infantil. Foi desenvolvido com crianças de 5 anos de 

idade de uma escola de João Pessoa/PB. E o estudo de Lemos (2009) pautou-se na relação infância e 

linguagem, estudando a importância da literatura para o desenvolvimento da criança pequena, e foi 

desenvolvido em uma escola de João Pessoa/PB, envolvendo crianças entre 2 e 3 anos de idade.   
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Em 2009, quando passamos a lecionar as disciplinas Currículo e Trabalho 

Pedagógico e Currículos e Programas, agora na Universidade Federal da Paraíba (Campus 

I), redirecionamos nosso projeto de pesquisa de Doutorado, com o objetivo de estudar a 

relação entre Educação Infantil e Currículo, unindo as duas áreas de interesse.  

Ao realizarmos a revisão de literatura para problematizarmos o nosso objeto de 

estudo, percebemos que o tema Currículo e Educação Infantil não é muito estudado pelos 

teóricos da área (ARCE; MARTINS, 2009; BARBOSA, 2010, 2008; BARBOSA; 

RICHTER, 2008; KRAMER, 2002, 2003a). Porém, ao analisarmos os documentos oficiais 

para a Educação Infantil, produzidos desde o início da década de 1990, percebemos que o 

tema estava presente em muitos deles, como analisamos no terceiro capítulo. 

Com base em nossas análises, podemos afirmar que o interesse em estudar as 

questões curriculares para a Educação Infantil não foi inaugurado com o desenvolvimento 

do arcabouço legal brasileiro, a partir da Constituição Federal (CF, 1988) e da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996). Entretanto, foi nesse contexto que 

o interesse ganhou força e, com as mudanças advindas dessa nova legislação, as 

instituições voltadas para o atendimento educacional das crianças de 0 a 5 anos começaram 

a repensar suas funções e discutir a especificidade de seu trabalho. 

Essas questões já vinham sendo discutidas pela área desde o final da década de 1980, 

quando se defendia a necessidade de que as crianças fossem reconhecidas como sujeitos de 

direitos e produtoras de cultura. Nesse sentido, defendia-se a Educação Infantil como 

direito das crianças e sua inserção no sistema educacional brasileiro, o que exigia um novo 

olhar para esse nível educacional. Dentre as questões colocadas pela necessidade desse 

novo olhar estavam as questões curriculares.  

Com o reconhecimento da criança como sujeito de direitos pela CF (1988) e com o 

estabelecimento da Educação Infantil como a primeira etapa da Educação Básica na LDB 

(1996), fazia-se necessária a criação de políticas educacionais e curriculares específicas 

para esse nível educacional. Nesse cenário, o Ministério da Educação (MEC), ainda na 

primeira metade da década de 1990, elaborou uma série de documentos que, dentre outras 

questões, abordavam o currículo para a Educação Infantil. 

Para nós, a importância em se discutir a temática justifica-se, também, por 

compreendermos que a elaboração de um currículo para a Educação Infantil, além de 

necessária, configura-se como uma forma de garantir às crianças o acesso a conhecimentos 



23 

 

e experiências educacionais que lhes possibilitem pleno desenvolvimento como está 

preconizado em lei.  

Justificado o nosso interesse e a importância em estudar a temática, gostaríamos de 

apresentar nossas questões e os nossos objetivos de pesquisa, partindo da compreensão de 

que os fenômenos sociais e educacionais são datados e situados no tempo e no espaço e 

que, desse modo, não podem ser entendidos de forma a-crítica, a-histórica e desvinculados 

do contexto no qual estão inseridos. Assim, acreditamos que só podemos compreendê-los 

como parte de um contexto social, político, econômico e cultural mais amplo. 

Nesse sentido, nos ancoramos em Dias (2008, p. 156) para afirmar que 

compreendemos que toda instituição educacional tem “como função social sistematizar e 

disseminar os conhecimentos historicamente elaborados e compartilhados por uma 

sociedade”. Cabendo a cada instituição educar crianças e adolescentes através de ações que 

privilegiem “os processos educativos que tenham como objetivo formar cidadãos críticos e 

atuantes numa determinada sociedade”. Assim, concordamos com a autora quando afirma 

que “enquanto espaço de socialização da cultura, a escola constitui-se no lócus privilegiado 

de um conjunto de atividades que, de forma metódica, continuada e sistemática, responde 

pela formação inicial da pessoa, permitindo-lhe posicionar-se frente ao mundo”. 

Ao entender a educação como um fenômeno social, só conseguimos investigá-la de 

forma crítica e inter-relacionada com o contexto histórico. Assim, refletir sobre as questões 

educacionais e, particularmente, sobre as questões referentes à Educação Infantil e ao 

currículo, significa compreendê-las dentro da sua historicidade. 

Nessa perspectiva, realizamos este estudo a partir de uma abordagem qualitativa que 

nos permitiu analisar melhor e em maior profundidade os múltiplos aspectos das questões 

pesquisadas, uma vez que “os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que 

significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas [...]” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16). 

Entendendo a Educação Infantil como um direito das crianças e como o “[...] lugar 

por excelência de sistematização dos elementos educativos indispensáveis à 

disponibilização dos mecanismos intencionais de socialização, capaz de oferecer à criança 

pequena as condições de interação e integração ao mundo que a cerca” (DIAS, 2005, p. 23) 

e concebendo o currículo como um todo significativo, uma produção social e um artefato 

cultural que organiza os conhecimentos, os conteúdos e as experiências a serem 

vivenciadas pelos indivíduos em formação, compreendemos que pensar e organizar o 



24 

 

currículo da Educação Infantil é uma questão de garantir o direito das crianças a terem 

acesso a experiências de conhecimento e de desenvolvimento que proporcionem a elas 

desenvolverem-se de forma plena e integral.  

Com base nessa compreensão de currículo e de Educação Infantil, passamos a refletir 

sobre a temática e começamos a nos questionar sobre o trabalho pedagógico desenvolvido 

nas instituições de Educação Infantil, perguntando-nos se as ações realizadas nessas 

instituições caracterizava-se como ações indissociáveis de educação e cuidado, 

indispensáveis ao desenvolvimento integral das crianças. Nesse ponto, questionávamos-

nos, ainda, sobre o currículo em ação nessas instituições, ou seja, perguntávamos-nos que 

práticas curriculares estavam sendo realizadas e que experiências de aprendizagem e de 

produção do conhecimento estavam sendo proporcionadas às crianças. 

Nossa experiência inicial na Educação Básica e, posteriormente, como professora no 

Ensino Superior, indicava-nos que, nas pré-escolas, a organização curricular fazia-se mais 

presente, uma vez que nesse espaço parece predominar ações sistemáticas de ensino. A 

nossa experiência profissional na Educação Básica, os relatos de nossas alunas, quando da 

volta de visitas de observação a creches municipais e o relato de colegas de trabalho do 

município de Santa Rita/PB indicavam-nos que a questão curricular não era algo que fazia 

parte da realidade das ações desenvolvidas com as crianças de zero a três anos de idade o 

que fez surgir o nosso interesse em estudar a elaboração de um currículo para bebês
7
 e 

crianças pequenas até três anos de idade e como era o currículo em ação para essa faixa 

etária no contexto das creches.  

Para nós, o currículo em ação é o currículo praticado ou vivido no cotidiano da 

instituição educacional, ou seja, é aquilo que ocorre na instituição como resultado das 

práticas pedagógicas desenvolvidas por educadoras e educandos no processo de interação, 

que envolve as interações interpessoais e as interações com o conhecimento social e 

culturalmente produzido e considerado válido (MACEDO, 2006; MOREIRA, 1997b; 

MOREIRA; SILVA, 1999; PEREIRA, 2007; SANTIAGO, 1998, 2006). 

                                                 
7
 Sabemos que a definição biológica ou cronológica não pode ser utilizada como única referência para definir 

a infância, vez que as questões sociais, históricas, culturais, entre outras, também devem ser consideradas e 

que não há um consenso sobre a definição de bebês. Arce e Silva (2009) e Martins (2009), por exemplo, 

consideram que bebês são as crianças de zero a um ano de idade; Barbosa (2010) afirma que os bebês são as 

crianças de zero a dezoito meses de idade; e Vicentini, Stefanini e Vicentini (2009) afirmam que o primeiro 

estágio de desenvolvimento do sistema nervoso humano vai de zero a dois anos, correspondendo ao período 

sensório-motor definido anteriormente por Piaget. Neste estudo, ao falarmos de bebês, estamos nos referindo 

às crianças de zero a dois anos de idade. 
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A partir desse nosso interesse em estudar o currículo em ação para a faixa etária de 

zero a três anos de idade, elegemos as seguintes questões de pesquisa: qual o lugar do 

currículo nas políticas nacionais, na proposta local e na prática de instituições de Educação 

Infantil no município de Santa Rita/PB? Como é o currículo em ação nas salas de Berçário 

das Creches
8
? 

A partir dessas questões, delimitamos como objetivo geral desta pesquisa: 

 

 Compreender se e como as políticas nacionais de Educação Infantil e de currículo 

foram (re)interpretadas e transformadas em políticas e práticas locais no 

município de Santa Rita/PB. 

 

E, como objetivos específicos: 

 

 Analisar os processos de seleção e organização do currículo nas instituições 

públicas de Educação Infantil do município; 

 Analisar o currículo em ação a partir das atividades praticadas com as crianças de 

0 a 3 anos nas instituições públicas de Educação Infantil.  

 

Mesmo sabendo da discussão teórica em torno da inadequação das nomenclaturas 

creche e pré-escola, como enfatizam Campos (1994), Nascimento et al (2005a, 2005b) e 

Tiriba (2005), e de como, historicamente, essas instituições foram se organizando de forma 

diferenciada, de modo que a creche foi sendo concebida como sinônimo de assistência ou 

assistencialismo e a pré-escola passou a ser sinônimo de preparação para a escolaridade 

posterior (KRAMER, 2003a; OLIVEIRA, 2005; OLIVEIRA; FERREIRA, 1989; 

KUHLMANN JR., 2007; RIZZINI; PILOTTI, 2009), mantivemos a nomenclatura creches 

em razão de ser esse o termo utilizado no contexto municipal. 

No município de Santa Rita/PB, as instituições educacionais que atendem, 

exclusivamente, a Educação Infantil são as Creches Municipais e são essas instituições que 

atendem as crianças menores de três anos. Assim, a escolha de analisarmos o currículo em 

ação nas creches se deu em razão de ser nesse espaço institucional que ocorre o 

atendimento em salas de Berçário para as crianças entre zero e três anos de idade. 

                                                 
8
 No município de Santa Rita/PB, as salas de atividades destinadas às crianças de 0 a 3 anos de idade são as 

turmas de Berçário. E as instituições que atendem de 0 a 5 anos são as creches. Mesmo discordando da 

nomenclatura, passamos a adotá-la em razão de serem os termos utilizados no município. 
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Analisando as contribuições teóricas que discutem como a creche foi sendo 

assumida como o lugar de guarda e tutela, como sinônimo de atendimento à criança 

carente, em uma perspectiva assistencial que se preocupa mais com o cuidar, alguns 

autores nos dão pistas interessantes para compreendermos esse processo. Dentre eles 

podemos citar Campos (1994), Kramer (2005b), Nascimento et al (2005a, 2005b)  e Tiriba 

(2005). A partir das discussões dessas autoras e do confronto com o contexto do município 

de Santa Rita/PB, podemos dizer que a maioria das creches eram subordinadas à Secretaria 

de Bem-Estar Social e só passaram a fazer parte do Sistema Municipal de Ensino em 2001, 

quando o município passou a ser sistema. Por isso o termo creche ter predominado no 

nome das instituições. As instituições criadas depois de 2001 passaram a ser denominadas 

de Creche Escola, como podemos visualizar no Quadro 01 (p. 54). Para nós, o novo termo 

denota a necessidade de enfatizar que a instituição desenvolve ações educativas e está 

vinculada à Secretaria Municipal de Educação (SME). Entretanto, sabemos que não é o 

nome que determina a ação da instituição. Como analisamos mais detalhadamente em 

outros capítulos deste estudo, o que pudemos constatar nessas instituições foi a dicotomia 

entre as ações de cuidar (berçário) e ensinar (pré-escola).  

Voltando às questões curriculares para a Educação Infantil, em especial às questões 

referentes ao currículo em ação e a como as políticas educacionais e curriculares chegam 

até os contextos locais, Lopes (2005), Macedo (2006) e Macedo e Pereira (2009) afirmam 

que as políticas educacionais e curriculares nacionais chegam aos contextos locais e são 

reinterpretadas e não apenas implementadas. Desse modo, é possível compreender que as 

políticas nacionais podem ser reelaboradas com base nas especificidades locais e 

negociadas de forma dialogada com o coletivo de professores. Entretanto, enquanto 

atuávamos como professora polivalente, no município no qual desenvolvemos a pesquisa 

de campo, não percebíamos muito a existência desse espaço coletivo para a ressignificação 

das políticas nacionais no contexto local.  

Foi nesse sentido que pensamos ser importante analisar o currículo em ação nas 

creches municipais de Santa Rita/PB, buscando compreender como as políticas nacionais 

chegam até o município e às instituições de Educação Infantil e como elas são 

reinterpretadas e transformadas em políticas e práticas locais pelo coletivo de professores.  

De acordo com Macedo (2006, p. 99), a maioria dos estudos sobre currículo foca 

suas análises na prática curricular (currículo vivido, currículo praticado ou currículo em 

ação). Em segundo lugar encontram-se os estudos que focam suas análises nas propostas 
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curriculares (currículo formal, currículo oficial ou currículo prescrito). Segundo a autora, 

poucas são as pesquisas
9
 que tratam de forma mais integrada as propostas e a prática e, 

ainda assim, “esse número correspondeu quase que exclusivamente a estudos que 

buscaram entender as múltiplas formas de apreensão das propostas oficiais pelos 

professores em sala de aula ou propor maneiras de fazê-lo”. Para ela, os dois primeiros 

tipos de estudo acabam supervalorizando um dos aspectos do currículo em detrimento do 

outro e se embasam em um “conceito de currículo bipartido”. 

Sem querer entrar nesse debate e buscando superar essa forma dicotomizada de 

compreender o currículo, focamos nosso estudo no currículo em ação nas creches com o 

objetivo de entender essa ação de forma integrada com as propostas e os textos curriculares 

oficiais. Essa articulação não buscou apenas entender como os professores de Educação 

Infantil se apropriam dos textos curriculares e o implementam em suas práticas, mas tinha 

o intuito de compreender como as políticas nacionais são “traduzidas” em políticas locais, 

como as políticas locais são implementadas nas instituições de Educação Infantil e como 

os educadores ressignificam suas práticas a partir do diálogo com essas propostas.  

Desse modo, a hipótese que passou a orientar esta tese foi: as políticas curriculares 

nacionais para a Educação Infantil chegam até o contexto municipal e exercem influência 

na construção das políticas locais, entretanto, existe um descompasso entre o que orienta 

essas políticas e o que ocorre nas salas de Berçário, indicando que o currículo em ação nas 

creches não se articula ao que está proposto nas políticas nacionais e locais. 

Afirmamos isso por entendermos que as políticas educacionais e curriculares 

conseguem exercer influência nos municípios, uma vez que esses tomam conhecimento 

dessas políticas e, muitas vezes, são cobrados a implementar ações que foram pensadas 

pelo MEC. Outras vezes, os municípios são cobrados a elaborarem documentos locais que 

tomam por base os documentos nacionais, a exemplo dos Planos Municipais de Educação. 

E em outras situações, os municípios decidem elaborar documentos próprios, mas esses 

precisam tomar como referência os documentos nacionais. Assim, podemos afirmar que as 

políticas nacionais chegam até o contexto local, mas acreditamos que há um descompasso 

entre o que está proposto nacionalmente e a “tradução” dessas políticas nacionais em 

políticas e práticas locais.  

Acreditando haver descompasso no momento da elaboração das políticas locais, em 

relação ao que se propunha nas políticas nacionais, o que dizer do currículo em ação? 

                                                 
9
 Sobre essas pesquisas, ver o texto “Currículo: política, cultura e poder” de Elizabeth Macedo. 
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Nossa experiência como professora polivalente no município pesquisado indicava que 

também haveria um descompasso entre o que propõem os documentos nacionais e os 

locais e o que ocorreria nos Berçários das creches.  

Assim, com vistas a responder aos objetivos da pesquisa, realizamos uma 

investigação qualitativa desenvolvida através de pesquisa de campo, uma vez que “[...] o 

investigador frequenta os locais em que naturalmente se verificam os fenómenos nos quais 

está interessado, incidindo os dados recolhidos nos comportamentos naturais das pessoas: 

conversar, visitar, observar, comer, etc.” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 17). 

A pesquisa de campo foi desenvolvida a partir da técnica de observação, na qual  

 

o investigador introduz-se no mundo das pessoas que pretende estudar, tenta 

conhecê-las, dar-se a conhecer e ganhar a sua confiança, elaborando um registro 

escrito e sistemático de tudo aquilo que ouve e observa. O material assim 

recolhido é complementado com outro tipo de dados, como registros escolares, 

artigos de jornal e fotografias (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16). 

 

Para tanto, o estudo foi desenvolvido em vários momentos. No primeiro momento, 

realizamos a revisão de literatura a respeito do currículo e da Educação Infantil, com o 

objetivo de situar teórica e historicamente essas áreas. No segundo, realizamos o 

levantamento e a análise dos dados referentes às políticas educacionais e curriculares para 

o campo da Educação Infantil, a partir da análise de documentos oficiais. No terceiro, 

realizamos o levantamento e a análise dos dados referentes às políticas educacionais e 

curriculares do município de Santa Rita/PB para a Educação Infantil. E, no quarto 

momento, realizamos a pesquisa de campo nas salas de Berçário das creches municipais
10

.   

Para a realização da pesquisa, foram utilizadas as orientações de Bogdan e Biklen 

(1994) no que diz respeito ao trabalho de campo, ao papel do observador e a como elaborar 

as notas após as visitas.  

Tomando por base as orientações sobre o trabalho de campo, entendemos que os 

investigadores qualitativos precisam entrar no campo de investigação e, ao mesmo tempo, 

precisam manter certo afastamento para que não se misturem completamente com os 

sujeitos de pesquisa e percam de vista o objetivo de sua observação. Segundo os autores, 

os investigadores qualitativos situam-se entre dois extremos e  

  

                                                 
10

 A realização da pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde 

(CEP/CCS) da UFPB, através do Protocolo n° 042/2011. 
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se, por um lado, o investigador entra no mundo do sujeito, por outro, continua a 

estar do lado de fora. Registra de forma não intrusiva o que vai acontecendo e 

recolhe, simultaneamente, outros dados descritivos. Tenta aprender algo através 

do sujeito, embora não tente necessariamente ser como ele. Pode participar nas 

suas actividades, embora de forma limitada e sem competir com o objectivo de 

obter prestígio ou estatuto. Aprende o modo de pensar do sujeito, mas não pensa 

do mesmo modo. É empático e, simultaneamente, reflexivo. 

O trabalho de campo refere-se a estar dentro do mundo do sujeito da forma 

acima descrita – não como alguém que faz uma pequena paragem ao passar, mas 

como quem vai fazer uma visita; não como uma pessoa que sabe tudo, mas como 

alguém que quer aprender; não como uma pessoa que quer ser como o sujeito, 

mas como alguém que procura saber o que é ser como ele. Trabalha para ganhar 

aceitação do sujeito, não como um fim em si, mas porque isto abre a 

possibilidade de prosseguir os objectivos da investigação (BOGDAN; BIKLEN, 

1994, p. 113). 

 

Nesse sentido, entendemos que, na técnica de observação, é preciso estabelecer um 

equilíbrio para que não se pense que é possível ser um observador completo, e não se caia 

na tentação de participar de tudo. Então compreendermos que não é possível ser um 

observador que fica de fora, apenas observando sem interferir em nada, pois se você é um 

sujeito de fora, já está interferindo na rotina da instituição.  

No que diz respeito à elaboração das notas de campo, os autores afirmam que  

 

o resultado bem sucedido de um estudo de observação participante em particular, 

mas também de outras formas de investigação qualitativa, baseia-se em notas de 

campo detalhadas, precisas e extensivas. Nos estudos de observação participante 

todos os dados são considerados notas de campo; este termo refere-se 

colectivamente a todos os dados recolhidos durante o estudo, incluindo notas de 

campo, transcrições de entrevistas, documentos oficiais, estatísticas oficiais, 

imagens e outros materiais (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 150). 

 

Nas notas é preciso constar “o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, 

experiencia e pensa no decurso da recolha e sobre os dados de um estudo qualitativo” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 150). Nesse sentido, as notas deste estudo foram 

registradas no Diário de Campo que se constituiu como o instrumento para o registro dos 

dados da pesquisa. O diário foi elaborado com base nas observações de cada visita às salas 

de Berçário das creches e nele foram relatados os acontecimentos e, ao mesmo tempo, 

foram tecidos comentários e anunciadas relações com as questões estudadas.  

Durante as observações, não dava para anotarmos o que estava acontecendo. Assim, 

as anotações foram realizadas após as visitas de observação, preferencialmente, na tarde do 

mesmo dia. Quando isso não era possível, anotávamos apenas palavras-chave ou passagens 

rápidas para não corrermos o risco de esquecer o que havia acontecido.  
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As anotações buscaram reconstruir os acontecimentos na ordem em que eles 

aconteceram durante a realização das visitas. Mas algumas vezes lembrávamos outros 

acontecimentos e registrávamos. Assim, as anotações do diário foram digitadas e passaram 

por uma reorganização antes que se tornassem o Apêndice B deste trabalho. Isso se deu em 

virtude de que as anotações foram feitas de memória e por termos acrescentado outros 

comentários e análises à medida que as visitas aconteciam. Desse modo, no Diário de 

Campo as visitas foram relatadas de forma descritiva e de forma reflexiva, conforme a 

indicação de Bogdan e Biklen (1994).  

Entendemos que é o caminhar da pesquisa que nos diz qual o método de análise que 

melhor se adéqua a ela, e não o contrário. Ou dito de outra forma, na pesquisa qualitativa, 

ao se verificar a adequação entre o método e a teoria, “o objeto em estudo é o fator 

determinante para a escolha de um método e não o contrário” (FLICK, 2007, p.21). Assim, 

o método escolhido para orientar a realização de nossa pesquisa foi o método dialético. 

De acordo com Richardson (1999), o método dialético busca compreender os 

fenômenos estudados em uma perspectiva de totalidade e, para isso, toma por base a 

investigação das contradições, a relação entre a essência e a aparência dos fatos, a inter-

relação entre os contrários e a negação da negação (síntese). 

Para Nosella e Buffa (2005, p. 358-359), em sentido etimológico, a dialética 

“significa a arte de relacionar os contrários” e está relacionada a oposições, rupturas e 

conflitos. E ao abordarem a utilização do método dialético nos estudos das instituições 

escolares, os autores afirmam que a dialética  

 

não é uma relação mecânica que descortina, para além da aparência (escola), 

uma essência metafísica (sociedade), mas, sim, uma condição recíproca de 

existência. Dito de outra maneira, a criação e o desenvolvimento de uma 

determinada instituição escolar estão condicionados por uma determinada 

sociedade que, por sua vez, é influenciada pelos rumos que a escola venha a 

tomar (p. 362). 

 

Nesse sentido, o método dialético  

 

supõe a investigação da conexão íntima entre a forma pela qual a sociedade 

produz sua existência material e a escola que cria. O fundamental do método não 

está na consideração abstrata dos dois termos, escola e sociedade, relacionados a 

posteriori, mas na relação constitutiva entre eles, pois esses termos só existem 

nessa condição (NOSELLA; BUFFA, 2005, p. 362).  
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E, dessa forma, ao se utilizar o método dialético em pesquisas sobre instituições 

escolares, é fundamental “relacionar o particular (o singular, o dado empírico) com o geral, 

isto é, com a totalidade social” (NOSELLA; BUFFA, 2005, p. 362).  

Relacionando as considerações de Richardson (1999) e de Nosella e Buffa (2005) 

com a nossa pesquisa, afirmamos que as nossas análises também foram orientadas pelo 

método dialético, pois, para nós, a investigação do currículo em ação nas creches públicas 

do município de Santa Rita/PB realizou-se no sentido de captar a totalidade, considerando 

as inter-relações entre as políticas nacionais, as políticas locais e as práticas 

educativas/curriculares realizadas nas instituições, considerando, ainda, a inter-relação com 

a sociedade na qual essas políticas e práticas são pensadas e acontecem. 

Na tentativa de compreender os fenômenos em sua totalidade, buscamos relacionar o 

singular (o currículo em ação nas creches) com o geral (as políticas nacionais e 

municipais), tomando por base as contradições existentes entre o oficial e o real, ou seja, 

entre o que está posto nas leis e nos demais documentos oficiais e aquilo que ocorre nos 

espaços das instituições educacionais. Em nossa pesquisa, essas contradições foram 

percebidas e se expressaram naquilo que chamamos, aqui, de descompassos entre o oficial 

e o real.  

Assim, a análise do currículo em ação no Berçário das creches buscou identificar as 

rupturas e as permanências entre o que estava posto na Proposta Curricular para a 

Educação Infantil do município de Santa Rita/PB e o que, de fato, ocorreu no Berçário das 

creches observadas.  

Após apresentarmos os pressupostos teórico-metodológicos que embasaram o estudo, 

gostaríamos de apresentar os caminhos percorridos para a realização da pesquisa, 

acreditando ser necessário situarmos o local de que falamos.  

 

 

1.1 O campo de pesquisa 

 

 

O município de Santa Rita nasceu em 1586 e é o segundo núcleo de povoamento 

mais antigo da Paraíba. Possui uma população de aproximadamente 120.000 habitantes e 

uma área de 705 km
2 

(IBGE, 2010; SANTA RITA, 2010). Está localizado na região 

litorânea do Estado, distante 12 km da capital, e, juntamente com outros municípios, 
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formam a região metropolitana, que é conhecida como grande João Pessoa. Sua escolha 

como campo de pesquisa se deu em função de termos atuando profissionalmente nesse 

município e termos familiaridade com o contexto da Educação Infantil.  

No que diz respeito ao atendimento educacional, o município de Santa Rita/PB 

possui 14 (catorze) Creches e 57 (cinquenta e sete) Escolas Municipais. Das 14 (catorze) 

Creches, 10 (dez) estão situadas na zona urbana e 04 (quatro) na zona rural do município. 

As Creches funcionam em horário integral, 11 (onze) delas atendem crianças a partir de 

seis meses de idade e 3 (três) atendem crianças a partir de dois anos de idade. 

Das 57 (cinquenta e sete) escolas, 25 (vinte e cinco) estão situadas na zona urbana e 

32 (trinta e duas) na zona rural. Dentre as escolas, 09 (nove) escolas da zona urbana e 24 

(vinte e quatro) escolas da zona rural oferecem Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

As demais escolas oferecem o Ensino Fundamental. As escolas que oferecem Educação 

Infantil, em sua maioria, possuem apenas uma sala de Pré II para crianças com cinco anos.  

As instituições educacionais municipais são orientadas pela Secretaria Municipal de 

Educação (SME), através das ações dos diferentes departamentos e divisões, e pelo 

Conselho Municipal de Educação (CME). Dentre os departamentos, destacamos as ações 

do Departamento de Educação Infantil (DEI) ao qual as creches estão subordinadas.   

Em nossa primeira aproximação com o campo de pesquisa, ainda no final de 2009, o 

DEI era coordenado por uma professora polivalente do município que tinha assumido há 

pouco tempo a coordenação, em razão do afastamento da coordenadora anterior. Quando 

voltamos à SME para agendarmos as visitas às creches, no primeiro semestre de 2010, a 

equipe havia mudado e o DEI estava sob a responsabilidade de duas outras profissionais. 

Ambas possuíam experiência na área, pois a coordenadora havia atuado como diretora de 

creche e a vice-coordenadora em instituições de Educação Infantil em outro município da 

grande João Pessoa. Ao longo de 2010, a equipe foi ampliada e mais duas profissionais 

foram chamadas para fazer parte do Departamento.  

Em linhas gerais, essas primeiras aproximações nos informaram o seguinte: 

 

a) Sobre a oferta da Educação Infantil: 

 

No município, a Educação Infantil é oferecida em creches e em escolas e seguem as 

orientações do DEI. Nas creches, a idade mínima para o ingresso da criança é seis meses 

de idade, naquelas que possuem Berçário. O Berçário atende crianças de seis meses a três 
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anos de idade. As demais turmas das creches são: Maternal (crianças de três a quatro anos), 

Pré I (crianças de quatro a cinco anos), Pré II (crianças de cinco anos). Nas creches que 

não possuem Berçário, o Maternal é dividido em duas turmas: Maternal I (crianças de dois 

a três anos de idade) e Maternal II (crianças de três a quatro anos de idade). E nas escolas, 

a Educação Infantil é oferecida em turmas de Pré II (criança de cinco anos de idade).  

Sobre a oferta, pudemos perceber que não há uma clara definição no que diz respeito 

à opção pela oferta, se em creches ou pré-escolas. Apesar de o campo teórico indicar que a 

Educação Infantil deveria ser oferecida em instituições voltadas para as crianças de 0 a 5 

anos, o município tem ampliado tanto o número de creches, como o número de salas de 

pré-escolas nas escolas municipais de Ensino Fundamental. 

Mesmo sabendo que, atualmente, a diferenciação entre creches e pré-escolas deveria 

se dar apenas em relação à faixa etária atendida, não foi isso que constatamos em nossas 

observações: as creches fazem uma clara distinção entre as ações destinadas às crianças de 

06 meses a 3 anos (berçário) e as de 4 e 5 anos (pré-escola). 

 

b) Sobre a Estrutura Física: 

 

Algumas creches já foram construídas com essa finalidade, assim o terreno é amplo e 

as dependências atendem parcialmente suas necessidades. Outras funcionam em casas que 

foram reformadas para funcionarem como creches. E outras estão funcionando em casas 

alugadas que não foram pensadas, nem reformadas para funcionarem como creches. 

Voltaremos a esse assunto depois ao analisarmos as visitas exploratórias às creches.     

 

c) Em relação ao atendimento nas creches:  

 

Todas as creches atendem em horário integral, das 07h00 às 17h00, e servem quatro 

refeições: café da manhã, almoço, lanche e jantar. A maioria possui, no mínimo, quatro 

salas de atividades: Berçário, Maternal, Pré I e Pré II. As salas de Maternal, Pré I e Pré II 

possuem Professoras e Auxiliares de Sala, e as de Berçário ficam apenas sob a 

responsabilidade de Auxiliares de Sala. Esse assunto será discutido no quarto capítulo. 
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d) Sobre a formação docente: 

 

As professoras que atuam nas creches são concursadas como Professoras P1, ou seja, 

professoras polivalentes que podem atuar na Educação Infantil ou nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental e possuem, no mínimo, o Ensino Médio na modalidade Normal. 

Muitas delas não atuam apenas nas creches e, sim, são dobra de carga horária, ou seja, elas 

estão lotadas nas escolas em um horário e atuam nas creches em outro horário. Assim, as 

professoras, com raríssimas exceções, trabalham nas creches apenas pela manhã. No 

período da tarde, as crianças ficam com as Auxiliares de Sala. 

As Auxiliares de Sala de Creche, em sua maioria, possuem apenas o Ensino 

Fundamental, pois, atualmente, é essa a exigência para o cargo. Algumas auxiliares 

possuem ou estão cursando o Ensino Médio na modalidade Normal. Entretanto, algumas 

auxiliares mais antigas foram concursadas ou contratadas como Auxiliares de Serviços 

Gerais e não possuem sequer o Ensino Fundamental completo. 

 

e) Com relação à direção das creches: 

 

Em algumas creches as diretoras são concursadas como professoras polivalentes e 

assumiram a direção, mas existem outras em que a direção está ocupada por Auxiliares de 

Sala, Agentes de Educação, Auxiliares de Serviços Gerais e Vigilantes.  

Compreendemos que isso dificulta o trabalho em muitas delas, uma vez que essas 

profissionais, pela pouca formação que possuem, não conseguem orientar as educadoras na 

organização das ações pedagógicas com as crianças. Vez que as creches também não 

possuem Pedagogas (Supervisoras Escolares) para orientar e sistematizar a elaboração da 

Proposta Pedagógica e curricular, caso as gestoras tivessem a formação mínima exigida, 

entendemos que elas poderiam orientar o planejamento pedagógico das professoras no 

âmbito da instituição. 

 

f) Com relação à Supervisão Escolar: 

 

As Supervisoras Escolares só são designadas para as escolas. As creches não 

possuem Supervisor Escolar.  
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O planejamento das atividades pedagógicas é feito da seguinte forma: a 

coordenação do DEI realiza com as professoras de Educação Infantil um planejamento 

mensal que, geralmente, ocorre na primeira semana de cada mês. Nesse momento, as 

professoras relatam o trabalho do mês anterior e planejam o trabalho daquele mês.  

Já o acompanhamento das atividades das creches tem ocorrido da seguinte forma: 

nas creches em que a diretora é pedagoga, ela mesma articula e acompanha o trabalho; 

naquelas em que isso não ocorre, as professoras seguem apenas o planejamento da 

Secretaria e, quando necessário, recorrem à direção da creche que pede o auxílio da 

coordenação do DEI ou as próprias professoras entram em contato com as coordenadoras.  

O planejamento realizado pelo DEI é destinado às professoras e a maioria das 

diretoras não participa. O planejamento ocorre pela manhã e, naquele dia, as crianças ficam 

apenas com a auxiliar de sala na creche. Isso é uma das justificativas para a não 

participação dessas auxiliares e das diretoras nesses planejamentos. Assim, as auxiliares de 

sala também não participam do planejamento. Nas creches em que a diretora é pedagoga, 

além do planejamento mensal realizado pelo DEI, existe o planejamento da própria creche. 

Com relação ao material didático trabalhado nesses planejamentos mensais, 

pudemos verificar que possuem textos para reflexão e sugestão de atividades. As sugestões 

de atividades giram em torno da elaboração de projetos de trabalho para o mês que tomam 

como referência as datas comemorativas daquele mês. Segundo o relato das 

coordenadoras, os projetos ou outras atividades são pensados em grupo no momento do 

planejamento com as professoras. Nesse ponto, gostaríamos de destacar um comentário da 

vice-coordenadora que nos afirmou: “eu penso esses momentos de planejamento como 

momentos de formação continuada”.  Ela acredita que neles “deveriam ser discutidos 

textos e questões que melhorassem a formação e o trabalho das professoras”. Mas acabou 

afirmando que “as professoras querem tudo pronto” e se queixou que a maioria destas fica 

esperando as atividades que ela leva e perdem muito tempo no planejamento reclamando 

das condições de trabalho na creche (DIÁRIO DE CAMPO, 2010).  

Após as primeiras aproximações com o campo, realizamos visitas à SME e, 

juntamente com a equipe pedagógica do DEI, realizamos visitas exploratórias a 07 (sete) 

creches, situadas na zona urbana do município, com o objetivo de conhecermos as 

instituições de Educação Infantil. Essas visitas ocorreram durante o mês de abril de 2010. 

Posteriormente, realizamos as observações nas salas de Berçário de 04 (quatro) 

creches municipais situadas na zona urbana do município. As observações foram realizadas 
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entre os meses de abril e novembro de 2010 e todos os dados produzidos na pesquisa, bem 

como o relato das observações das salas de Berçário estão registrados no Diário de Campo 

da Pesquisa (Apêndice B). 

As visitas exploratórias realizadas nas 07 (sete) creches municipais localizadas na 

zona urbana do município tinham o objetivo de nos aproximarmos da realidade das 

creches. Nessas visitas, o primeiro aspecto observado foi o espaço físico das creches. 

Nesse ponto, nos interessava verificar: a organização espacial da creche, a fachada, a 

entrada (sala de recepção), a direção, o refeitório, o pátio (coberto e/ou descoberto), 

parquinho, salas para o Berçário (de atividade e de repouso), banheiros e sala de 

professores. 

O interesse em analisar o espaço físico das creches pautou-se na compreensão de que 

a organização dos ambientes infantis interfere nas práticas e pode provocar o 

desenvolvimento infantil (BARBOSA, 2010; CARVALHO; RUBIANO, 2001; 

STRENZEL, 2002; 2003), pois, como afirma Barbosa (2010, p. 07), “a pesquisa sobre o 

espaço físico nos ensina que os ambientes possuem uma linguagem silenciosa, porém 

potente. Ele nos ensina como proceder, como olhar, como participar”. 

As observações dos espaços das creches foram realizadas tomando por base um 

roteiro (Apêndice A) que foi elaborado por nós, a partir da análise do documento nacional 

intitulado “Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para Instituições de Educação Infantil” 

(PBIEIEI, 2006b). A escolha do documento nacional deu-se em virtude de o município não 

possuir um documento próprio que tratasse desse assunto, mesmo que o Plano Municipal 

de Educação (PME, 2004) de Santa Rita-PB afirmasse que um documento com esse teor 

deveria ter sido elaborado até 2008, conforme estabelecido na segunda meta do Plano.    

Assim, a cada ponto destacado, trouxemos partes do documento nacional para análise 

e apresentamos a realidade das creches municipais visitadas, através da análise do Diário 

de Campo (2010) e também de fotos
11

 que ilustram os pontos destacados.  Para a análise 

crítica desses dados, recorremos às contribuições de Carvalho e Rubiano (2001), Silva e 

Cunha (2007), Strenzel (2002, 2003) e Thiago (2007) que discutem como a organização do 

espaço é importante, podendo facilitar ou dificultar o trabalho com as crianças nas 

instituições, e de Moura (2009) que enfatiza a importância da organização do espaço no 

sentido de promover uma educação infantil de qualidade. Para a autora, a organização do 

                                                 
11

 As fotos apresentadas fazem parte do arquivo pessoal de pesquisa e foram feitas durante as visitas às 

creches do município. Fonte: Arquivo de Pesquisa. Fotografia: Ana Luisa Nogueira de Amorim.   
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espaço pode contribuir para uma Educação Infantil de qualidade tanto “pela promoção da 

independência da criança, como via de construção de sua própria noção espacial”, quanto 

“pelo desenvolvimento da sua criatividade, da estruturação lógica e, ainda, como um 

fomentador da cultura” (MOURA, 2009, p. 26). 

Tomando por base esse referencial, o primeiro aspecto observado por nós foi a 

organização espacial das creches. Nesse ponto, destacamos o parâmetro 5.2
12

 que afirma: 

  

5.2. quando o espaço permitir a setorização clara dos conjuntos funcionais 

(sociopedagógico, assistência, técnico e serviço), irá favorecer as relações intra e 

interpessoais, além de estabelecer uma melhor compreensão da localização dos 

ambientes, facilitando a apropriação destes pelos usuários. Ambientes próximos, 

bem localizados, ordenados, que estimulem a convivência, promovem situações 

prazerosas e seguras, bem como valorizam a interação pretendida (BRASIL, 

PBIEIEI, 2006b, p. 25). 

 

Fizemos esse destaque, pois nas creches visitadas pudemos perceber que aquelas que 

foram construídas ou reformadas e possuem setores e espaços mais diferenciados, isso 

facilita a realização de um melhor trabalho com as crianças, como analisamos a seguir. 

Com relação às fachadas, o documento enfatiza em seu parâmetro 8.6 que  

 

8.6. Essa entrada principal deve ser marcante e identificada pela comunidade, e 

os percursos desenvolvidos a partir desta devem ser facilmente reconhecíveis. É 

importante que se diferencie de algum modo do contexto urbano, destacando-se 

e revelando sua importância e significado como edificação destinada à educação, 

com imagem reconhecida e compartilhada pela comunidade (castelos d’água e 

totens de identificação imprimem uma marca à instituição, acentuando seu 

caráter). (BRASIL, PBIEIEI, 2006b, p. 32 – grifos nossos). 

 

Pudemos perceber que, das sete creches visitadas, apenas duas estão de acordo com a 

recomendação acima. Nesse ponto, destacamos que quando chegamos para visitar as 

creches foi que percebemos a importância do que estava posto nos documentos. 

Afirmamos isso porque nas creches, que atendiam a essa recomendação, percebemos que a 

fachada era agradável, o muro estava pintado com o nome da creche e possuía portão com 

cobertura, o que chamava a atenção para a entrada da instituição. Enquanto nas outras, que 

não atendem a essa recomendação, chegamos a ficar em dúvida se aquele era mesmo o 

acesso principal à creche. Como exemplos, ilustramos com as fotos de duas creches:  

 

                                                 
12

 A numeração dos parâmetros neste documento foi adotada, por nós, uma vez que o documento não os 

enumera. Essa numeração seguiu a ordem em que se apresentam e foi adotada objetivando facilitar a análise. 
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Foto 02 – Entrada da Creche.                                     Foto 03 – Entrada da Creche. 

Fotos de fachadas e entradas de duas creches municipais de Santa Rita/PB. 

 

Sobre as salas de recepção, destacamos os parâmetros 8.4 e 8.5 que afirmam ser 

preciso  

  

8.4. Valorizar o espaço de chegada à Unidade de Educação Infantil, espaço de 

transição entre o ambiente exterior e os ambientes da UEI propriamente ditos. O 

tratamento dessa área vai incluir paisagismo, proteção contra intempéries e 

comunicação visual adequada, localizando os setores da unidade e indicando 

com clareza a recepção principal. 

8.5. A existência de um espaço acolhedor e convidativo logo na entrada da UEI 

pode estabelecer um “ponto de encontro”, um ambiente de convivência, capaz 

de congregar pais, crianças e professores, estreitando a relação entre a 

comunidade e a UEI (BRASIL, PBIEIEI, 2006b, p. 31-32 – grifos nossos).  

 

 

Com base nos destaques acima, nos questionamos: esse ambiente acolhedor e 

convidativo é garantido nas creches visitadas? 

Pudemos observar que sim, pois cinco das creches visitadas possuem esse espaço. 

Inclusive, gostaríamos de ressaltar que esse foi um ponto que muito nos chamou a atenção, 

pois em nenhuma das escolas de Ensino Fundamental do município, nas quais já havíamos 

trabalhado, existia essa sala de recepção. Em algumas das creches visitadas, as salas de 

recepção até parecem os terraços ou as salas de estar de nossas casas. Em algumas delas, a 

primeira impressão é que estamos entrando em um ambiente muito próximo de nossas 

residências, como podemos observar nas fotos que apresentamos a seguir:  
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Foto 04 – Sala de recepção.                                            Foto 05 – Sala de recepção com sofás. 

Fotos das salas de recepção de duas creches municipais de Santa Rita-PB. 

 

Como pudemos perceber, logo na entrada, essas creches possuem salas de recepção 

com cadeiras e/ou sofás aconchegantes que dão a sensação de estarmos entrando em uma 

casa, algo que não se vê com frequência nas escolas de Ensino Fundamental desse 

município que não dispõem desse espaço de convivência, que também serve para receber 

pais e visitas. Entretanto, nos perguntávamos: há “encontros” nesses ambientes? As 

crianças, os pais e as professoras utilizam esses espaços? E podemos responder que, 

durante nossas observações, vimos algumas mães serem recebidas pelas diretoras nesses 

espaços. Mas em nenhum momento vimos as crianças e as professoras ocupando esses 

espaços no decorrer de nossas visitas.  

Junto à entrada e a essas salas de recepção, encontram-se as salas de direção das 

creches. Essas, entretanto, em nada se diferenciam das salas de direção das escolas. Na 

maioria das vezes, estão localizadas junto à entrada da creche e possuem mesa e cadeiras, 

estantes com materiais didáticos e armário de aço para a documentação da instituição. 

Algumas, porém, são muito pequenas.  E outras possuem uma salinha anexa onde ficam 

armazenados os alimentos não perecíveis para a merenda escolar e/ou os materiais de 

higiene e limpeza, como é o caso das salas da direção de duas das creches visitadas que são 

pequenas e possuem esse espaço anexo, como se fosse uma despensa. A seguir, ilustramos 

com um exemplo da sala de direção de uma das creches visitadas: 
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Foto 06 – Foto da sala de direção de uma das creches municipais de Santa Rita/PB. 

 

Com relação à cozinha e ao refeitório, o parâmetro 7.13 recomenda que “o refeitório 

deve distinguir duas áreas distintas: preparo de alimentação e refeição. É importante que 

possibilite boas condições de higiene, ventilação e segurança; prever mobiliário adequado 

tanto à refeição das crianças quanto à dos adultos” (BRASIL, PBIEIEI, 2006b, p. 30).  

Nesse ponto, percebemos que as instituições atendem, em parte, a essa 

recomendação uma vez que possuem áreas distintas, para a preparação dos alimentos e 

para servir as refeições, e boas condições de higiene. Entretanto, no que diz respeito à 

ventilação, alguns dos refeitórios são escuros e quase sem ventilação. E, no que se refere 

aos mobiliários, todas estão adequados às crianças, mas algumas creches não possuem 

espaços adequados à alimentação dos educadores, como ilustrado nas fotos a seguir:  

 

      

Foto 07 – Refeitório.                                                Foto 08 – Refeitório. 

Fotos dos refeitórios de duas creches municipais, separação entre cozinha e local de refeição. 
 

Sobre as áreas de recreação e vivências, interessava-nos verificar os pátios (cobertos 

e descobertos) e os parquinhos infantis. Para tanto, destacamos os parâmetros a seguir: 
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6.1. A valorização dos espaços de recreação e vivência vai incrementar a 

interação das crianças, a partir do desenvolvimento de jogos, brincadeiras e 

atividades coletivas, além de propiciar uma leitura do mundo com base no 

conhecimento do meio ambiente imediato. O próprio reconhecimento da criança 

de seu corpo (suas proporções, possibilidades e movimento) poderá ser refinado 

pela relação com o mundo exterior. 

6.2. A interação com o ambiente natural estimula a curiosidade e a criatividades. 

Sempre que for possível, deve-se promover um cuidado especial com o 

tratamento paisagístico, que inclui não só o aproveitamento da vegetação, mas 

também os diferentes tipos de recobrimento do solo, como areia, grama, terra e 

caminhos pavimentados. 

6.6. A criança deve cada vez mais apropriar-se do ambiente. As áreas de 

brincadeira deverão oferecer segurança, sem serem limitadoras das 

possibilidades de exploração do universo infantil. 

6.7. É importante planejar a inclusão de brinquedos para diferentes faixas etárias, 

brinquedos que estimulem diferentes usos e atividades. Os confeccionados com 

materiais naturais da região costumam ser mais atrativos. Sempre que possível, é 

interessante que as áreas externas sejam abastecidas com objetos ou 

equipamentos soltos, permitindo às crianças desenvolver sua tendência natural 

de fantasiar, a partir de brinquedos que possam ser manipulados, transportados e 

transformados. 

6.8. Os aparelhos fixos de recreação, quando existirem, devem atender às normas 

de segurança do fabricante e ser objeto de conservação e manutenção periódicas. 

6.9. As áreas de vivência ou ponto de encontro podem também funcionar em 

determinados trechos mais amplos das circulações horizontais, suavizando a 

desagradável sensação proporcionada pela grande extensão de corredores. Na 

organização e na setorização das áreas de vivência e recreação, precisam ser 

previstos espaços cobertos que possam oferecer a oportunidade de utilização em 

dias chuvosos ou a flexibilidade de uso para atividades diferenciadas (BRASIL, 

PBIEIEI, 2006b, p. 26-28 – grifos nossos). 

 

Nesse ponto, percebemos que a maioria das creches visitadas não possui esses 

espaços. Entendemos que isso faz muita falta para o desenvolvimento das crianças, pois 

pudemos observar que muitas delas ficam esperando chances para “fugir” da sala e 

explorar outros espaços da creche. Nos momentos de nossas visitas, só vimos as crianças 

de uma das creches saindo da sala para brincarem no pátio coberto. Nas demais creches, o 

que vimos foram as crianças permanecerem durante toda a manhã nas salas de atividade. 

Em duas das creches, as saídas das crianças da sala do Berçário se resumiram às idas ao 

banheiro (naquelas em que o banheiro se localiza fora da sala), ao refeitório e a sala de 

repouso para dormirem depois do almoço (na que a sala de repouso é separada da sala de 

atividade). Em algumas situações, percebemos que as crianças ficam o dia inteiro 

confinadas em uma única sala na qual são recebidas, brincam, se alimentam, dormem, 

tomam banho e são entregues aos pais no final da tarde. 

Sobre as áreas descobertas das creches, podemos afirmar que cinco das sete creches 

visitadas possuem um amplo terreno ao redor dos espaços construídos. Entretanto, não 
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podemos afirmar que elas possuem pátios descobertos, pois esses espaços estão 

abandonados e não são utilizados pelas crianças. 

Com relação aos pátios cobertos, podemos afirmar que apenas uma possui esse 

espaço (Foto 09), uma possui um auditório que é utilizado nas brincadeiras infantis (Foto 

10), três possuem um espaço que poderia ser utilizado como pátio coberto, mas não o 

fazem, e duas não possuem um espaço que pudesse ser aproveitado para esse fim. Nesse 

ponto, queremos destacar que o espaço do auditório poderia se constituir em um espaço 

privilegiado de vivência e recreação, entretanto, durante a realização das visitas, não vimos 

esse espaço sendo bem aproveitado. 

 

      

Foto 09 – Pátio coberto (com brinquedos fixos ao         Foto 10 – Auditório que serve de pátio coberto. 

fundo, no pátio descoberto). 

 

De acordo dom Barbosa (2010, p. 13), “é importante que todos os dias os bebês 

vivenciem situações que os incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 

questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e 

social, ao tempo e a natureza”. Assim, além das ações a serem desenvolvidas nas salas de 

atividades, entendemos que os momentos destinados às explorações e brincadeiras nas 

áreas externas, como pátios e parquinhos, são fundamentais para isso. A autora ressalta a 

importância de os bebês e crianças pequenas irem diariamente aos pátios das instituições, 

pois “este é um procedimento saudável e também uma importante situação de integração 

com as demais pessoas da escola, especialmente porque promove interações entre crianças 

da mesma idade e crianças de diferentes idades”. 

Sobre a existência de parques infantis, das sete creches visitadas, apenas três 

possuem parquinho. Mesmo assim, esses equipamentos estão em precárias condições de 



43 

 

conservação e alguns brinquedos não estão sendo utilizados pelas crianças. Esses 

equipamentos estão, portanto, em desacordo com o que recomenda o parâmetro 6.8: 

 

     

Foto 11 – Parquinho.                                                   Foto 12 – Pátio descoberto com parquinho. 

Fotos dos parquinhos de duas creches municipais.  

 

E com relação à foto 11 nos perguntamos: o parquinho é isso, um único balanço? E o 

espaço para a movimentação das crianças? Como as crianças utilizam esse equipamento? 

Conforme pudemos constatar, esse balanço é quase um objeto decorativo na entrada 

de uma das creches. Pudemos observar que ele é utilizado por poucas crianças nos 

momentos de entrada e saída da creche, quando mães e professoras conversam um pouco 

antes de entrarem com as crianças, ou das mães as levarem para casa. Já o parquinho da 

foto 12 está instalado no pátio descoberto e é bastante utilizado pelas crianças, apesar do 

brinquedo que gira (brinquedo azul claro, canto direito da foto) estar quebrado. 

De acordo com Carvalho e Rubiano (2001, p. 110-111), os ambientes infantis 

“devem favorecer oportunidades para as crianças andarem, correrem, subirem, descerem e 

pularem com segurança, permitindo-lhes tentar, falhar e tentar novamente”. Para elas, o 

ambiente ideal para as crianças nos primeiros três anos de vida seria um ambiente capaz de 

“oferecer oportunidades freqüentes para a criança aprender a se mover e a controlar o 

próprio corpo no espaço, convidando a movimentos tais como: sentar, balançar o próprio 

corpo, engatinhar, saltar, correr, subir, pular, agarrar-se, pendurar-se, curvar-se e girar”.  

Para nós, o local que por excelência oferece essas condições de ampla movimentação 

das crianças são os pátios cobertos e descobertos e, principalmente, os parquinhos. Com 

brinquedos adequados, tanto às crianças menores quanto às maiores, e instalados de forma 

a garantir sua segurança, entendemos que esses espaços seriam locais privilegiados para as 
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brincadeiras infantis, capazes de permitir a movimentação e a exploração do espaço. 

Entretanto, como vimos, não foi isso que constatamos nas creches. 

Sem esses espaços, as crianças brincaram e se movimentaram no espaço da sala do 

Berçário que era um ambiente restrito e com mobiliário o que, muitas vezes, impedia as 

brincadeiras mais livres e deixava as educadoras apreensivas com receio de que as crianças 

se machucassem. Não foi sem motivo que constatamos que as crianças permaneceram nas 

salas de Berçário e não saíram para outros locais das creches. Como elas poderiam ocupar 

outros espaços se são inexistentes? Então permanecerem “confinadas” nas salas de 

atividades e repouso da chegada à saída. Para nós, por trás disso está uma concepção de 

Educação Infantil, discutida teoricamente no segundo capítulo, que compreende instituição 

como lugar de guarda e tutela, preocupada com as questões de alimentação, higiene e sono 

e não com o desenvolvimento integral das crianças, conforme expõem Rosemberg (1989), 

Kramer (2003a), Oliveira (2005) e Dias (2005a). 

Sobre as salas para o Berçário (de atividade e de repouso), o documento afirma que  

 

7.7. As janelas, além de proporcionarem ventilação e iluminação adequadas, 

devem estar sempre ao alcance do usuário mirim, estabelecendo a integração e a 

visualização do ambiente externo, além de propiciar conceitos topológicos 

(dentro/fora, longe/perto, etc.). 

7.8. Com relação ao tamanho das salas de atividades, algumas pesquisas 

relacionadas à adequação do espaço para o desenvolvimento da criança e como 

ela o organiza vêm sendo realizadas com o intuito de entender como este é 

percebido e apropriado pela criança. 

7.9. Crianças menores organizam-se em ambientes pequenos ou em ambientes 

cheios de recantos menores, buscando segurança, aconchego e conforto; da 

mesma forma, preferem janelas ou vãos de abertura pequenos. Essas 

experiências confirmam a necessidade de adaptação à escala da criança, de 

maneira que elas se sintam protegidas e capazes de organizar seu espaço 

(BRASIL, PBIEIEI, 2006b, p. 29). 

 

Nesses destaques, podemos afirmar que as creches visitadas não possuem um mesmo 

padrão arquitetônico. Não que entendamos que todas deveriam ser iguais, mas pensamos 

que poderiam ter as mesmas dimensões. Nas visitas, pudemos constatar que as salas são de 

diferentes tamanhos e as janelas são de tamanho, altura e materiais distintos. Assim, 

observamos salas grandes, ventiladas e com boa iluminação e salas pequenas, quentes e 

escuras. Apenas uma das creches visitadas possui janela ao alcance do “usuário mirim”, as 

demais possuem janelas na altura do usuário adulto, como ilustrado nas fotos 13 e 14:  
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Foto 13 – Janela pequena e alta.                                         Foto 14 – Janelas basculantes. 

Fotos de janelas de duas creches municipais. 

 

Para Barbosa (2010, p. 07), “uma sala limpa, organizada, iluminada, com 

acessibilidade aos materiais, objetos e brinquedos é muito diferente de uma sala com 

muitos móveis, com objetos e brinquedos fora do alcance das crianças e escura e abafada”. 

E foi isso que percebemos nas salas de Berçário visitadas, pois, enquanto algumas salas 

possuíam vários móveis e objetos, outras eram amplas e quase vazias; todas, porém, não 

ofereciam às crianças o acesso a brinquedos e objetos, fator importante para o 

desenvolvimento infantil. 

É possível afirmar, também, que, nas creches visitadas, a mesma sala serve como 

sala de atividade e de repouso, como exemplo, ilustramos com as fotos 15 e 16. Na foto 15, 

vemos dois berços e um colchão no chão, onde bebês e crianças estão dormindo. Na foto 

16, vemos os berços e os colchões encostados em um canto da sala, para deixar um espaço 

central vazio. Na hora de as crianças dormirem, os berços são afastados e os colchões são 

espalhados pela sala. Apenas uma das creches possui sala de repouso separada da sala de 

atividades (Fotos 17 e 18). Essa sala também é utilizada pelas crianças de outras turmas e 

não apenas pelas do Berçário (DIÁRIO DE CAMPO, 2010, p. 55):  
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Foto 15 – Sala de atividade e repouso.                             Foto 16 – Sala de atividade e repouso. 

 

      

Foto 17 – Sala de repouso.                                                Foto 18 – Sala de repouso. 

Fotos das salas de Berçário das creches, salas de atividade e repouso. 

 

Sobre a importância da organização dos ambientes infantis, Strenzel (2002, p. 3-4) 

enfatiza que “a organização dos espaços, dos objetos e dos brinquedos favorece as ações e 

interações entre adultos e crianças, num ambiente afetivo e acolhedor”. Nessa mesma 

direção, Carvalho e Rubiano (2001) ressaltam a importância da organização dos ambientes 

institucionais no desenvolvimento das crianças. Concordamos com as autoras e 

entendemos que esse ambiente acolhedor é imprescindível para o desenvolvimento infantil 

e deve se caracterizar como um ambiente educador, que seja pensado e organizado para 

promover a educação das crianças.  

Sobre a organização espacial das salas de Berçário onde realizamos as observações, 

pudemos constatar que são organizadas de maneira bem semelhante: armários, berços, 

colchões/colchonetes, mesinhas, cadeirinhas, estantes e guarda-roupas são dispostos 

encostados às paredes, deixando um espaço central vazio no qual as crianças podem se 



47 

 

movimentar livremente. As mesinhas e cadeirinhas, geralmente, ficam dispostas próximo à 

porta de entrada da sala, permitindo às educadoras uma visão geral da sala.   

Para Carvalho e Rubiano (2001, p. 114), essa atitude parte do pressuposto de que as 

crianças com idade inferior a três anos precisam desse espaço amplo e vazio na sala, pois 

isso seria imprescindível para a realização de atividades físicas corporais que envolvem o 

desenvolvimento da coordenação motora global. Para as autoras, a opção por encostar o 

mobiliário nas paredes das salas pode sugerir um modo de “diminuir a chance das crianças 

se machucarem”. E também evidencia um modelo educacional pautado no cuidado e 

centralizado no adulto, que “concebe a formação da criança através da centralização das 

atividades dirigidas pelo adulto, tanto as de cuidados físicos como as educacionais”, e 

concebe a criança pequena “como sendo incapaz de envolver-se e manter-se em atividades, 

principalmente as partilhadas com coetâneos, sem a mediação do adulto”. Nessa mesma 

direção, Barbosa (2010, p. 7-8) afirma que a organização do ambiente infantil “nos 

apresenta uma concepção de infância, de educação e cuidado. Os ambientes são a 

materialização de um projeto educacional e cultural”.  

Considerando os dados de nossa pesquisa, no que diz respeito à falta de formação 

docente dessas educadoras, acreditamos que a opção pela organização espacial da sala se 

dá em função dos interesses das educadoras: centralização das atividades em torno delas, 

possibilidade de observarem todas as crianças e precaução para elas não se machucarem. 

Tal organização espacial acaba desconsiderando os interesses infantis e pode inibir as 

interações entre as crianças, como expõem Carvalho e Rubiano (2001). Como pudemos 

observar, nos momentos de observação das salas de Berçário, essa organização espacial 

das salas, e a consequente centralização das atividades nos adultos, fez com que as crianças 

se dirigissem, quase que constantemente, às educadoras, o que acreditamos ter dificultado 

as interações das crianças entre si. 

A respeito da organização e da localização dos banheiros, queremos destacar os 

parâmetros 5.3 e 7.12 que afirmam que  

 

5.3. Na setorização dos ambientes, os banheiros devem ser também de fácil 

acesso, com localização próxima às salas de atividades e às áreas de recreação e 

vivência, além de conter equipamentos que facilitem o uso de pessoas com 

necessidades especiais. Deve-se considerar ainda o atendimento aos demais 

usuários que utilizam os espaços (funcionários e educadores), localizando os 

sanitários próximos aos ambientes de trabalho (p. 25). 

7.12. Nos banheiros, a autonomia das crianças vai estar relacionada à adaptação 

dos equipamentos às suas proporções e alcance; reservar especial atenção com a 

prevenção de acidentes, utilizando piso antiderrapante, principalmente próximo 
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às áreas dos chuveiro, e cantos arredondados nos equipamentos (BRASIL, 

PBIEIEI, 2006b, p. 30). 

 

Nas creches visitadas, pudemos identificar realidades diferentes com relação aos 

banheiros, tanto em relação à sua localização quanto em relação à sua organização. Quanto 

à localização, em algumas creches o banheiro localiza-se dentro da sala; em outras, do lado 

de fora, mas vizinho à sala; e, em outras, ele se localiza distante da sala. E quanto à 

organização, em geral, os banheiros estão adaptados com equipamentos adequados ao uso 

infantil, mesmo assim, aqueles que estão localizados dentro das salas de atividades só 

possuem um vaso sanitário, uma pia e um chuveiro. Vale ressaltar, ainda, que os banheiros 

de algumas das creches estavam em péssimas condições.  

Queremos destacar que, nas creches visitadas, quando os banheiros são próximos ou 

mesmo dentro da sala percebemos que isso favorece que as crianças não fiquem tanto 

tempo esperando para terem as suas necessidades de higiene atendidas. Enquanto que 

naquelas onde os banheiros são distantes das salas, as crianças ficam em filas esperando a 

hora de tomar banho e depois ficam esperando todos acabarem para voltarem à sala e se 

vestirem, como relatado no Diário de Campo (2010, p. 47, 49, 50). 

 

      

Foto 19 – Banheiro.                                                          Foto 20 – Banheiro. 
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Foto 21 – Banheiro.  

Fotos dos banheiros de duas creches. 

 

Para Carvalho e Rubiano (2001, p. 110), os ambientes destinados às crianças 

precisam promover o desenvolvimento de competências, ou seja, “deve ser planejado para 

dar oportunidade às crianças desenvolverem domínio e controle sobre seu habitat, 

fornecendo instalações físicas convenientes para que as crianças satisfaçam suas 

necessidades [...] sem assistência constante”. A partir de seus estudos, as autoras afirmam 

que os banheiros das creches, além de terem equipamentos adequados (pias e vasos no 

tamanho das crianças), também deveriam ter as torneiras dos chuveiros, os interruptores 

das lâmpadas e os cabides para roupas e toalhas na altura das crianças. Para nós, a proposta 

das autoras é muito importante para o desenvolvimento das crianças, o que exigiria a 

reorganização dos espaços das creches e a necessidade de que as educadoras fizessem a 

mediação pedagógica necessária para permitir uma maior independência das crianças.  

O que gostaríamos de enfatizar aqui é a importância das creches possuírem banheiros 

dentro das próprias salas de atividade. Pudemos constatar o quanto isso facilita o trabalho 

das educadoras com os cuidados com os bebês, e também poderia possibilitar uma maior 

independência das crianças maiores, que poderiam ir sozinhas ao banheiro e não estariam 

fora do campo de atenção das educadoras. O que não é possível no caso das creches em 

que os banheiros estão dispostos distante da sala. 

Sobre a sala das professoras, podemos afirmar que as creches visitadas não possuem 

sala de professores, algo que é tão comum nas escolas de Ensino Fundamental. A 

conhecida “hora do recreio”, em que as crianças de todas as turmas se misturam nos pátios, 

que ocorre nas escolas de Ensino Fundamental, não foi observada em nenhuma das creches 

visitadas. O que vimos foram as turmas se revezando para terem acesso ao refeitório, pátio, 
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parquinho ou auditório. Assim, não vimos nas creches espaços para o convívio das 

professoras todas juntas, nem vimos momentos em que isso ocorresse. 

Refletindo sobre isso, pensamos que uma primeira explicação decorra do fato de 

muitas creches terem sido construídas em um contexto de vinculação à Secretaria de Bem-

Estar Social, que privilegiava um modelo assistencial pautado no cuidado. Mesmo no atual 

contexto, de vinculação à Secretaria de Educação e de essas instituições serem definidas 

como espaços de cuidado-educação, percebemos que o modelo predominante é o modelo 

centralizado no adulto, discutido por Carvalho e Rubiano (2001). Nesse modelo, as ações 

são centralizadas nas educadoras que as propõem e as realizam nas crianças. 

O segundo aspecto observado dizia respeito ao mobiliário, tanto da sala de atividades 

quanto da sala de repouso. Nesse aspecto, na sala de atividades nos interessava verificar 

cadeiras, mesas, prateleiras e armários ou estantes para os materiais. E na sala de repouso, 

nos interessava verificar os berços, colchões e armários.  

No que diz respeito ao mobiliário, gostaríamos de destacar os parâmetros 7.1 e 7.3 

que afirmam que 

 

7.1. A adaptação do mobiliário, dos equipamentos e do próprio espaço à escala 

da criança permite uma maior autonomia e independência, favorecendo o 

processo de desenvolvimento a partir de sua interação com o meio físico. 

Estantes acessíveis, com diversidade de materiais educativos disponíveis, bem 

como cadeiras e mesas leves que possibilitem o deslocamento pela própria 

criança, tornam o ambiente mais interativo e coerente à ideia de construção do 

conhecimento a partir da ação e da intervenção no meio. 

7.3. Definir mobiliário também em função de sua resistência, durabilidade, 

segurança (prevenção de quedas, quinas arredondadas), índice de reflexão 

luminosa e manutenção (BRASIL, PBIEIEI, 2006b, p. 28-29). 

 

 

Sobre essa questão, destacamos que as creches visitadas atendem em parte a essas 

recomendações. Com relação à sala de atividades, todas as creches possuem mesinhas e 

cadeirinhas de tamanho reduzido, adequadas às crianças. Entretanto, com relação aos 

armários, prateleiras e guarda-roupas (quatro creches possuem esse mobiliário), alguns se 

encontram em condições precárias e os materiais ficam fora do alcance das crianças. E 

com relação aos mobiliários destinados ao sono e repouso das crianças, muitos colchões 

são novos, mas os berços estão em péssimas condições.  

O terceiro aspecto observado foram os materiais (didáticos, brinquedos e de higiene) 

das creches. Nesse ponto, nos chamou a atenção o fato de as professoras e auxiliares 

relatarem a falta de materiais didáticos (como papel, lápis, tintas, massinha de modelar), de 
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jogos pedagógicos e de brinquedos para as crianças. Segundo elas, os poucos brinquedos 

existentes eram frutos de doações e estavam velhos, sujos ou quebrados. Os brinquedos 

mais novos eram em número reduzido em relação à quantidade de crianças da sala. 

Exemplos disso são as fotos a seguir, que ilustram essa precariedade: 

 

     

Foto 22 – Estante com brinquedos.                                Foto 23 – Brinquedos em cima do guarda-roupas. 

              

          Foto 24 – Brinquedos (motocas).                                    Foto 25 – Armário com brinquedos. 

Fotos de brinquedos e materiais das creches do município. 

 

Diante do observado, nos perguntamos: esses brinquedos estão ao alcance de quem? 

Esse espaço é para as crianças? E a sua possibilidade de autonomia?  

E, a partir das contribuições de Carvalho e Rubiano (2001), podemos afirmar que 

esses espaços foram pensados para os adultos e não para as crianças, uma vez que elas não 

podem ter acesso e explorar os brinquedos quando querem e dependem dos adultos para 

lhes possibilitar ou lhes negar acesso aos brinquedos, como analisamos no quarto capítulo.  

Outro ponto que nos chamou a atenção, no documento nacional, foi a recomendação 

em relação às cores que devem ser priorizadas na pintura das instituições. Nesse quesito, 

queremos destacar os parâmetros 7.14 e 7.15 que afirmam que 
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7.14. As cores têm importância fundamental para os ambientes destinados à 

educação da primeira infância, pois reforçam o caráter lúdico, despertando os 

sentidos e a criatividade. O uso da cor, além do papel estimulante ao 

desenvolvimento infantil, pode ser também um instrumento de eficaz de 

comunicação visual, identificando ambientes e setores. 

7.15. Os diferentes ambientes e setores da edificação das UEIs requerem 

tratamentos diferenciados. Como regra geral, nos espaços em que é necessária 

maior concentração, como as salas de atividades e a biblioteca, por exemplo, 

devem ser evitadas as cores quentes, mais fortes e excitantes, destinando essas 

cores para elementos e detalhes da construção. Nesses ambientes, recomenda-se 

o emprego de tons mais suaves, em nuanças pastéis, como o verde, o bege, o 

marfim para as paredes e o branco para o teto. Já nos ambientes de recreação e 

vivência, as cores primárias, em tons mais fortes, podem ser usadas para 

enfatizar o caráter lúdico, marcando setores de atividades e destacando-se na 

paisagem natural. As salas de atividades podem ser pintadas de cores diferentes 

de acordo com a idade do grupo que abriga, criando um sentido de apropriação e 

identidade para a criança (BRASIL, PBIEIEI, 2006b, p. 28-31). 

 

Com relação à escolha das cores, parece que o município desconhece essa 

recomendação. As creches tinham paredes, detalhes nas paredes, portões, portas, grades, 

janelas e alguns mobiliários pintados na cor vermelha, em alusão à cor do partido político 

do prefeito, como podemos visualizar nas diversas fotos apresentadas.  

Ainda sobre a questão da pintura, queremos destacar as pinturas ou os desenhos e 

ilustrações que decoram os ambientes das creches. Como afirma Barbosa (2008), os 

ambientes das creches devem ser bonitos e aconchegantes para proporcionar experiências 

visuais agradáveis. Para isso, não podem estar sobrecarregados de imagens, objetos ou 

pinturas. As imagens, pinturas ou ilustrações existentes devem estar em uma altura boa 

para as crianças para que permita estar em seu campo visual. Nesse sentido, as fotos a 

seguir nos mostram que, em algumas creches, as ilustrações e pinturas estão colocadas 

muito altas, fora do campo visual das crianças (Fotos 26, 27, 28, 29 e 30). Apenas a foto 31 

é exemplo de uma ilustração que está na altura das crianças, para que elas possam ver com 

facilidade. 

    

Foto 26                                                                          Foto 27 
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Foto 28                                                                           Foto 29 

    

Foto 30                                                                          Foto 31 

Fotos de ilustrações pintadas ou coladas nas paredes e portas das creches municipais. 

 

Então nos perguntamos: essas ilustrações/decorações são destinadas a quem? Às 

crianças ou aos adultos? Para nós, a função delas parece estar mais ligada à decoração do 

ambiente para os visitantes do que para as crianças que o utilizam cotidianamente, uma vez 

que as ilustrações estão no campo visual dos adultos e fora da visão das crianças. 

Após analisarmos o que estabelece o documento nacional e confrontarmos com a 

realidade encontrada nas creches municipais de Santa Rita/PB, podemos afirmar que o 

município ainda tem um longo caminho a percorrer para se adequar aos parâmetros de 

qualidade e de infraestrutura estabelecidos nacionalmente, com vistas a melhorar a 

qualidade do atendimento às crianças nas creches municipais.  

Ao confrontarmos nossas observações com as contribuições de Carvalho e Rubiano 

(2001), podemos afirmar que, em linhas gerais, as instituições não estão preparando ou 

planejando a organização do espaço de modo a proporcionar um ambiente capaz de 

favorecer o desenvolvimento das crianças. Segundo as autoras, os ambientes destinados às 

crianças precisam ser ricos e estimuladores dos vários sentidos. Entretanto, elas mesmas 
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acabaram constatando que, de modo geral, os ambientes das creches têm sido 

“pobremente” planejados. E foi isso que também constatamos nas creches municipais de 

Santa Rita/PB. 

As principais dificuldades encontradas foram em relação à infraestrutura das 

instituições e a falta de mobiliário, materiais e equipamentos para um melhor trabalho com 

as crianças. Desse modo, as crianças acabavam passando a maior parte do tempo dentro de 

uma sala sem espaço, brinquedos e atrativos, incapaz de lhes garantir o direito de se 

desenvolverem de forma plena e integral. 

Nesse sentido, argumentamos sobre a necessidade de que haja uma maior 

fiscalização por parte do poder público com o objetivo de garantir que o direito à uma 

Educação Infantil de boa qualidade seja efetivado. Para tanto, acreditamos ser necessário 

um acompanhamento efetivo por parte dos governos estadual e federal, bem como por 

parte da sociedade civil, no sentido de verificar se os municípios estão cumprindo as 

recomendações e as exigências fixadas e se estão, de fato, garantindo um atendimento 

educacional com qualidade social para as crianças atendidas em suas instituições de 

Educação Infantil (creches e pré-escolas).  

No que diz respeito ao contexto municipal, entendemos que a SME precisaria se 

responsabilizar por algumas ações, a exemplo da compra de mobiliário, brinquedos, 

parquinhos e materiais didáticos, bem como de materiais de consumo como lápis, papel, 

cola, massinha, cartolinas, tintas, fitas adesivas etc. 

No que diz respeito à organização das salas, a sugestão da organização por “zonas 

circunscritas
13

” e os exemplos apresentados por Silva e Cunha (2007) e Thiago (2007) nos 

dão pistas interessantes para a reorganização desses espaços, mostrando as possibilidades 

disso ser feito sem muitos gastos e a partir do que já existe na própria sala ou na creche. 

Essas mudanças poderiam ser feitas pelas próprias educadoras, professoras e gestoras 

nas creches, que deveriam contar com o apoio e a supervisão das profissionais do DEI. Tal 

reorganização não anularia a luta necessária para que o município cumprisse seu papel de 

mantenedor da creche, ou seja, o responsável pela aquisição de materiais necessários ao 

atendimento de cuidado-educação das crianças nas instituições municipais. Entretanto, 

para que essas mudanças sejam realizadas, é preciso que haja a necessidade da mudança 

nessas instituições. E pelo que pudemos observar, pelo menos no contexto do Berçário, as 

                                                 
13

  De acordo com Carvalho e Rubiano (2001, p. 118), “zonas circunscritas são áreas espaciais claramente 

delimitadas pelo menos em três lados por barreiras formadas por mobiliário, parede, desnível do solo etc”. 
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educadoras reclamam da falta de materiais e de brinquedos para as crianças, mas não 

pensam na mudança de suas práticas. Nem poderiam fazê-lo, pois, não possuem formação 

docente, nem são instigadas a refletirem sobre sua prática. 

Após as visitas exploratórias, selecionamos as creches onde realizaríamos as 

observações, com vistas a analisar o currículo em ação, tomando como referência aquelas 

que atendiam à faixa etária de seis meses a três anos de idade em salas de Berçário, 

conforme o quadro a seguir:  

 

 

Quadro 01 – Relação das Creches-Escolas municipais de Santa Rita-PB 

 

 

Nº Instituição de Educação Infantil Bairro Zona 

 

Possui  

Berçário 

01 Creche Elias Herckmans Bairro Popular Urbana Sim 

02 Creche Nenzinha Ribeiro Bairro Popular Urbana Sim 

03 Creche Leonor de Melo Gomes Marcus Moura Urbana Sim 

04 Creche Lourdes Torres Marcus Moura Urbana Sim 

05 Creche-Escola Maria Carmelita M. 

Pedroza 

Tibiri II Urbana Sim 

06 Creche General Antonio Alves da 

Silva  

Várzea Nova Urbana Sim 

07 Creche Pública Municipal Heitel 

Santiago 

Várzea Nova Urbana Sim 

08 Creche Othon Pedrosa Várzea Nova (Alto 

dos Eucaliptos) 

Urbana Sim 

09 Creche-Escola Dona Didiu Bairro do Açude Urbana Não 

10 Creche-Escola Lourdes Serejo Heitel Santiago Urbana Não 

11 Creche Maria Anunciada de Santana Cicerolândia Rural Não 

12 Creche-Escola Raquel Pedrosa Lerolândia Rural Sim 

13 Creche-Escola José Cândido Feitosa Livramento Rural Sim 

14 Creche Funcionário João Moreira Odilândia Rural Sim 

       FONTE: Quadro elaborado pela pesquisadora com base nos dados referentes ao ano de 2010,  

                      fornecidos pelo Departamento de Educação Infantil (DEI) em 29/04/2010.  
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A seleção das creches nas quais realizamos as visitas de observação nas salas de 

Berçário foi feita com base nos seguintes critérios:  

 

 selecionar creches situadas na zona urbana, em razão do difícil acesso à zona 

rural do município; 

 selecionar creches que atendem à faixa etária de seis meses a três anos de 

idade em salas de Berçário; 

 selecionar uma creche por bairro. 

 

Desse modo, realizamos a pesquisa em 04 (quatro) creches situadas em diferentes 

bairros da zona urbana do município e que atendem as crianças entre seis meses e três anos 

de idade em salas de Berçário. Como afirmamos, a pesquisa de campo nos Berçários foi 

desenvolvida entre os meses de abril a novembro de 2010. 

Após a análise dos dados produzidos na pesquisa de campo, fizemos uma 

caracterização geral das quatro creches nas quais realizamos as nossas observações do 

currículo em ação: 

 

Creche 01 

 

A creche 01 possui um excelente espaço físico. Durante a realização da pesquisa ela 

atendia um total de 107 crianças, em seis salas assim distribuídas: Berçário I e II (26 

crianças); Maternal (25 crianças); 2 salas de Pré I (34 crianças) e Pré II (22 crianças). A 

direção da creche era ocupada por uma professora (com licenciatura plena) e por uma 

funcionária (com ensino médio incompleto) da instituição.  

Quanto ao Berçário, no início do ano eram duas turmas de Berçário, entretanto, 

durante a realização das observações, pudemos perceber que, em razão da falta de 

pagamento das contratadas, as salas acabaram funcionando juntas. Assim, o trabalho com 

as crianças ficava sob a responsabilidade de três auxiliares de sala, sendo uma que 

permanecia o dia inteiro e duas que permaneciam meio expediente (uma pela manhã e 

outra à tarde). Na pesquisa, foram sujeitos de nossas observações 02 (duas) diretoras, 04 

(quatro) auxiliares de sala e 12 (doze) crianças. 
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Creche 02 

 

A Creche 02 foi construída com essa finalidade e possui um bom espaço físico. 

Durante a realização da pesquisa ela atendia um total de 115 crianças, em cinco salas, 

assim distribuídas: Berçário (25 crianças); Maternal I (20 crianças); Maternal II (27 

crianças); Pré I (25 crianças) e Pré II (18 crianças). A direção da creche era ocupada por 

uma professora licenciada em Biologia e por uma professora polivalente. 

Em relação ao Berçário, o trabalho com as crianças ficava sob a responsabilidade de 

três auxiliares de sala, sendo uma que permanecia o dia inteiro e duas que permaneciam 

meio expediente (uma pela manhã e outra à tarde). Na pesquisa, foram sujeitos de nossas 

observações 02 (duas) diretoras, 03 (três) auxiliares de sala e 18 (dezoito) crianças. 

 

Creche 03 

 

A Creche 03 também foi já construída para ser creche e também possui um bom 

espaço físico. Durante a realização da pesquisa, ela atendia a um total de 83 crianças, em 

quatro salas assim distribuídas: Berçário I (28 crianças); Maternal (23 crianças); Pré I (20 

crianças) e Pré II (12 crianças). A direção da creche estava sendo ocupada por uma 

funcionária que possui o ensino médio completo e por uma das auxiliares de sala da 

creche. 

Quanto ao Berçário, o trabalho com as crianças ficava sob a responsabilidade de três 

auxiliares de sala, sendo que uma permanecia o dia inteiro e duas permaneciam meio 

expediente. Nessa creche, à tarde, uma das auxiliares era substituída por uma colega que 

pela manhã ficava em outra sala da creche. Na pesquisa, foram sujeitos de nossas 

observações 02 (duas) diretoras, 02 (duas) auxiliares de sala e 18 (dezoito) crianças. 

 

Creche 04 

 

A Creche 04 foi construída para ser creche, possui um terreno espaçoso, mas as salas 

são pequenas e mal iluminadas. Durante a realização da pesquisa, a instituição atendia a 

um total de 155 crianças, em sete salas assim distribuídas: Berçário I (28 crianças); 

Maternal I (15 crianças); Maternal II (25 crianças); 2 salas de Pré I (41 crianças) e 2 salas 
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de Pré II (46 crianças). A direção da creche é ocupada por professoras do município, uma 

possui o Ensino médio, na modalidade Normal, e outra cursa o Ensino Superior.  

Em relação ao Berçário, o trabalho com as crianças ficava sob a responsabilidade de 

três auxiliares de sala, sendo que uma permanecia o dia inteiro e duas permaneciam meio 

expediente (uma pela manhã e outra à tarde). Chamou-nos atenção o fato de que a auxiliar 

substituída à tarde permanecia na creche, mas em outra sala. Assim, observamos que em 

algumas creches há um revezamento entre as auxiliares que permanecem o dia inteiro, mas 

atuando em turmas diferentes, talvez na tentativa de “dar um descanso” a elas, como 

enfatizou a Auxiliar 09, em conversa informal. Na pesquisa, foram sujeitos de nossas 

observações 01 (uma) diretora, 03 (três) auxiliares de sala e 18 (dezoito) crianças. 

Feita essa caracterização geral das creches observadas, pensamos ser necessário 

explicitarmos melhor como se deu a realização da pesquisa de campo. Foi isso que fizemos 

no tópico a seguir. 

 

 

1.2 Os caminhos trilhados  

 

 

Conforme afirmamos, a nossa aproximação com o campo de pesquisa se deu ainda 

no final do ano de 2009, quando mantivemos os primeiros contatos com a equipe do DEI. 

No primeiro semestre de 2010, iniciamos a pesquisa de campo de forma mais sistemática e, 

entre os meses de abril e novembro, realizamos visitas à SME e às creches, bem como 

participamos de encontros mensais de planejamento com as professoras de Educação 

Infantil do município.  

Durante o mês de abril de 2010, realizamos visitas a sete das oito creches situadas na 

zona urbana e que atendiam a faixa etária de seis meses a três anos de idade, com o 

objetivo de nos aproximarmos da realidade a ser investigada. Depois, selecionamos quatro 

dessas creches para realizarmos as observações nas salas de Berçário. Após selecionarmos 

as creches, realizamos quatro visitas de observação nas salas de Berçário das quatro 

creches selecionadas.  

E, assim, estávamos nós na sala de Berçário de uma das creches do município de 

Santa Rita/PB, observando a rotina, as crianças e as educadoras. E sendo observadas por 

elas. Observadas e questionadas pelos olhares das crianças que eram em princípio 
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“desconfiadas” e depois mais acolhedoras. Observadas e questionadas pelas educadoras 

que faziam expressões também “desconfiadas” de quem estava se perguntando “o que será 

mesmo que elas querem aqui?”.   

A contribuição de Ostetto (2007b), para pensar a entrada das estagiárias na creche, 

ajudou-nos a pensar nossa chegada como pesquisadoras. Para ela, é importante pensar a 

participação nas atividades com as crianças como conquista e, para nós, era preciso pensar 

a nossa observação também como uma conquista. Pois se as educadoras se sentissem 

observadas para serem questionadas ou se sentissem avaliadas, elas poderiam tentar 

realizar atividades diferentes do que costumeiramente realizavam. Assim, a entrada na 

instituição foi um pedido de licença e uma busca constante para ter um olhar sensível que 

permitisse pensar, refletir e dialogar com aquela realidade.    

Em cada creche foram realizadas cinco visitas, sendo a primeira de apresentação da 

pesquisa e conversa com a direção, e as quatro seguintes, de observação da sala de 

atividades do Berçário. 

As quatro visitas de observação em cada creche foram realizadas no período da 

manhã, em razão de o município ter convencionado que as atividades pedagógicas 

deveriam ser realizadas nesse horário. Isso se dá em função de o município só destinar 

professoras para um dos horários da creche; no contraturno as crianças ficam com as 

auxiliares de sala. Com o desenvolvimento da pesquisa, entretanto, constatamos que isso 

não se aplicava às salas de Berçário. Na realidade dessas salas, não havia professoras para 

o trabalho com as crianças em nenhum dos turnos e, portanto, não havia o que elas 

denominavam de horário de “atividades pedagógicas”.    

Nas visitas de observação das salas de Berçário permanecemos cerca de quatro horas 

observando cada sala. Nessas visitas, buscamos observar o currículo em ação. Diante da 

especificidade do currículo em ação nos Berçários, tema discutido no segundo capítulo, 

procuramos observar a rotina das crianças, das educadoras, as relações entre as crianças, as 

atividades desenvolvidas, bem como tentamos captar a rotina da creche como um todo. 

Nesses momentos, procuramos interferir o mínimo possível na rotina e nas situações 

ocorridas. Entretanto, estávamos observando uma sala com crianças menores de três anos 

de idade e era, praticamente, impossível fazer um papel de meras observadoras quando, em 

alguns casos, nossa participação se fez necessária até para garantir a integridade física das 

crianças. Exemplos desses casos estão relatados no Diário de Campo da pesquisa 

(Apêndice B).  
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Sobre as observações nas salas do Berçário, gostaríamos de enfatizar que fizemos o 

esforço de não observarmos e relatarmos apenas os erros, as falhas ou as faltas de 

fundamentação das educadoras. Como enfatiza Ostetto (2007b, p. 26), ao analisar as 

práticas de estágio em creches, “a primeira visão, muito comum, é de desqualificação da 

prática observada”. Não era isso que pretendíamos de forma alguma. E, como afirma a 

autora, “o olhar também se educa. De um olhar estereotipado, vamos procurando o olhar 

contextualizado, tentando romper com o preconceito que pode estar associado à 

supervalorização da teoria conhecida no curso universitário”. 

Educar o nosso olhar e tentar captar a rotina da creche, quanta aprendizagem! 

Podemos afirmar que aprendemos muito nessas observações, principalmente com as 

crianças.  

Educar crianças, quanta responsabilidade! No dia a dia dessas visitas, sentimos mais 

forte a especificidade da Educação Infantil. Percebemos, de forma mais contundente, que 

não é qualquer profissional que está apto a atuar com essas crianças. E que a formação é 

importantíssima, mas não é suficiente. É preciso gostar sim de crianças, gostar de estar 

com elas, estar atenta e disposta a ouvi-las, acolhê-las e interagir com elas. 

Para trabalhar com crianças e para reconhecer que elas são sujeitos do ato educativo 

é preciso saber observá-las e escutá-las. Segundo Thiago (2007, p. 61), é preciso  

 

que aprendamos a ouvir as múltiplas linguagens que se expressam nos gestos, 

nos olhares, no toque, na escolha dos objetos, nas tentativas de comunicação 

verbal etc.; linguagem que o ouvido adulto precisa exercitar para escutá-la, 

considerando a história de cada uma das crianças.  

 

E assim como a autora, “e lá estava eu, calando a ‘professora’ e deixando que o 

silêncio educador ouvisse as múltiplas linguagens que ali se expressavam de forma 

graciosa, pessoal, individual, refletindo diferentes gostos, interesses, conhecimentos, 

vivências, influências culturais e sociais diversas” (THIAGO, 2007, p. 61). 

Ao término das visitas de observação, reorganizamos os dados de nosso Diário de 

Campo e passamos a realizar a análise dos dados. De acordo com Bardin (1977, p. 116), “o 

tipo de investigação prepara e orienta um tipo de análise”. Nesse sentido, como 

procedimento de análise de nossa pesquisa, utilizamos a análise de conteúdo entendida 

como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”, cujo interesse não 
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reside apenas na descrição desses conteúdos, “mas sim no que estes poderão ensinar após 

serem tratados” (p. 38).   

Assim, a análise dos dados produzidos na pesquisa seguiu os seguintes passos: em 

um primeiro momento, realizamos uma primeira leitura geral dos relatos, uma “leitura 

flutuante”, ou seja, uma “leitura intuitiva, muito aberta a todas as idéias, reflexões, 

hipóteses” (BARDIN, 1977, p. 75); em um segundo momento, realizamos a etapa de 

exploração e preparação do material a ser analisado, reorganizando os dados do Diário de 

Campo e elegendo os núcleos temáticos para a realização das análises; e em um terceiro 

momento, realizamos a análise de trechos do Diário a partir de cada núcleo temático.   

Concluído o trabalho de análise, podemos afirmar que muito mais do que o resultado 

de um estudo ou dos achados da pesquisa de campo, este trabalho representou, para nós, 

uma lição de vida e uma aprendizagem extremamente significativa sobre a importância de 

se educar-cuidar, ouvir, observar, respeitar e garantir os direitos das crianças pequenas a 

aprenderem e se desenvolverem de forma plena e integral.  

Objetivando discutir as questões postas, analisar os dados produzidos e apresentar os 

resultados da pesquisa, este trabalho está dividido em cinco capítulos. Neste capítulo 

introdutório, apresentamos as motivações do estudo, as questões e os objetivos da 

pesquisa, as primeiras aproximações com o campo, bem como os caminhos percorridos 

para sua realização.    

No segundo capítulo, discutimos os aspectos históricos, políticos e legais do 

atendimento às crianças pequenas no Brasil, desde os anos de 1800 até os dias atuais, 

situando a concepção atual de Educação Infantil e o que diz a legislação brasileira a 

respeito do atendimento em creches e pré-escolas; abordamos os contornos teóricos e 

históricos do campo do currículo e discutimos a possibilidade de construção de um 

currículo para a Educação Infantil, em especial, a elaboração de um currículo para as 

crianças de zero a três anos de idade. 

No terceiro capítulo, discutimos a relação entre currículo e Educação Infantil no 

cenário nacional, partindo da discussão das políticas curriculares brasileiras, no contexto 

de reforma do estado e do ajuste das políticas educacionais às recomendações dos 

organismos internacionais, e analisamos as políticas educacionais para a Educação Infantil 

em sua relação com o currículo, tomando por base a análise dos documentos oficiais 

elaborados a partir da década de 1990 no Brasil.  
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No capítulo quatro, discutimos a relação entre currículo e Educação Infantil no 

cenário local a partir da análise da Proposta Curricular para a Educação Infantil (PCEI) do 

município de Santa Rita/PB; apresentamos como é o currículo em ação nas creches, a 

partir da análise dos dados da observação nas salas de Berçário das creches municipais e 

analisamos os entrelaços entre a Proposta municipal e o currículo em ação nos Berçários. 

E, por fim, apresentamos, no quinto capítulo, as considerações finais desta tese, 

indicando as conclusões tecidas com base nos estudos realizados e nos dados da pesquisa.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL E CURRÍCULO: 

buscando a teoria para compreender as políticas e 

as práticas 

 

2. 

Resgatar o passado significa 
ter uma compreensão diferente 
da história; o passado é 
importante para rever o 
presente, para colocá-lo numa 
visão crítica, conferir-lhe uma 
nova significação. 
 
Sônia Kramer (2005, p. 28) 



 

2.  EDUCAÇÃO INFANTIL E CURRÍCULO: buscando a teoria para  

          compreender as políticas e as práticas 

 

 

 

 

bjetivando realizar uma aproximação teórica, histórica e legal com o 

campo da Educação Infantil (EI) e do currículo, para compreendermos como esses campos 

estão configurados no cenário nacional, dividimos este capítulo em três partes. Na 

primeira, apresentamos algumas concepções de crianças e de infância que foram sendo 

construídas ao longo da história da institucionalização da educação das crianças pequenas 

em nosso país. Analisamos os aspectos históricos, políticos e legais desse atendimento e 

como ele tem contribuído para a compreensão e o reconhecimento da importância da EI.   

Na segunda parte, discutimos algumas concepções a respeito do currículo e das 

teorias curriculares que apontam para a compreensão de que o campo da EI sofreu uma 

série de modificações teóricas, foi se ampliando e inserindo novas categorias de análise, e 

defendemos a construção do currículo no âmbito de cada instituição educacional. 

Na terceira parte, discutimos a possibilidade de construção do currículo para a 

Educação Infantil, analisamos alguns estudos referentes à construção de propostas 

pedagógicas e curriculares e abordamos os estudos referentes à elaboração de propostas 

curriculares voltadas para a faixa etária de zero a três anos de idade, com o objetivo de 

discutir a elaboração de um currículo para bebês e crianças pequenas atendidas em creches 

públicas. 

 

 

2.1 Crianças e infância: aspectos históricos, políticos e legais da institucionalização da 

educação das crianças pequenas no Brasil   

 

 

Estudar a institucionalização da educação destinada às crianças pequenas no Brasil 

implica abordar as concepções de crianças e de infância que foram historicamente 

construídas e contribuíram para formar as concepções e práticas atuais. 

O 
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Por muito tempo, a criança teria sido tratada como um adulto em miniatura, não se 

fazendo distinção entre ambos. Segundo Ariès (1978), essa indiferença em relação às 

crianças teria permanecido até por volta do século XVI, quando o surgimento da família 

nuclear burguesa teria causado uma mudança fundamental na concepção de criança e no 

estatuto da infância no mundo ocidental.  

Daquele momento em diante, começou a emergir uma concepção que compreendia a 

criança como criança, e não mais como um adulto em miniatura. Assim, ela passava a ser 

tratada como um ser dotado de identidade própria, requerendo cuidados e atenção 

especiais. Entre esses cuidados, enfatizou-se a construção e a valorização dos espaços 

planejados para a ação educacional, destacando-se o internato como o modelo mais 

completo para o atendimento da criança, a partir do século XVIII (ARIÈS, 1978). 

Naquele contexto, surgiram duas concepções que, aparentemente contraditórias, 

acabaram forjando a concepção atual. A primeira entende a criança como um ser 

incompleto e imperfeito e concebe a infância como o momento da vida em que é preciso 

“moralizar” e “moldar” a criança para desenvolver sua razão e seu caráter. A segunda 

concepção a considera um ser dócil, angelical, frágil, ingênuo, inocente e gracioso, e 

concebe a infância como o momento da vida em que é necessário cuidar, proteger e 

“paparicar” a criança para preservar a sua natureza infantil (KRAMER, 2003a). 

Nesse sentido, a concepção moderna de infância seria o resultado dessas duas 

concepções pautadas na “paparicação” e na “moralização” da criança, que busca “[...] 

preservá-la da corrupção do meio, mantendo sua inocência e fortalecê-la, desenvolvendo o 

seu caráter e a sua razão”. Ambas, entretanto, baseiam-se em uma concepção abstrata que 

considera que existe uma “essência” ou uma “natureza infantil” homogênea e comum a 

todas as crianças, concepção esta que persiste até os dias atuais (KRAMER, 2003a, p. 18). 

O que podemos depreender do exposto em relação às concepções de crianças e de 

infância é que elas nem sempre existiram e que não há uma única compreensão para os 

termos. As concepções existentes têm variado de acordo com a sociedade, a época, o 

contexto familiar e a classe social nas quais as crianças estão inseridas, sendo, portanto, 

resultado de uma construção histórica e social.  

Apesar de falarmos de crianças e infância como termos genéricos, os estudos dos 

campos da História, Sociologia e Antropologia da Infância nos informam que a infância e 

as crianças foram sendo concebidas e tratadas de forma diferenciada ao longo do tempo 

(COHN, 2005; KUHLMANN JR., 1998; MARCÍLIO, 2010; RIZZINI; PILOTTI, 2009; 
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SARMENTO, 2007; SOARES, 2001; VASCONCELOS, 2007; 2008; VEIGA, 2010). E, 

mesmo no atual contexto histórico, as diferentes crianças não são consideradas da mesma 

forma, nem são tratadas com igualdade. Muitas delas, especialmente as das camadas mais 

pobres da população, vivem em condições desiguais e têm muitos de seus direitos (a vida, 

família, afeto, saúde, educação etc) negados diariamente. 

Dessa forma, ao lançarmos um olhar para a história da Educação Infantil no país, 

percebemos que esta seguiu os mesmos passos desse campo no mundo (DIAS, 2005). Os 

estudos realizados por Kramer (2003a), Oliveira (2005), Oliveira e Ferreira (1989), 

Kuhlmann Jr. (2007) e Rizzini e Pilotti (2009) nos informam que, no Brasil, a 

institucionalização da educação destinada às crianças pequenas foi se caracterizando de 

forma dicotômica. Tais dicotomias tiveram como agravante a distinção de classes sociais, 

indicando um modelo de atendimento às crianças pequenas das camadas mais pobres e 

outro modelo de atendimento para as crianças pertencentes às camadas mais abastadas da 

população.     

Tomando por base os estudos de Kramer (2003a), Oliveira (2005) e Rizzini e Pilotti 

(2009), é possível dividir a história da institucionalização da educação das crianças 

pequenas no Brasil em quatro momentos: dos anos de 1500 até meados dos anos de 1700 – 

quando praticamente não se tinha esse atendimento; de meados dos anos de 1700 até o 

início dos anos de 1900 – período marcado pela instituição da “Roda dos Expostos” e pelo 

atendimento de caráter religioso e filantrópico; dos anos de 1900 até os anos de 1980 – 

período marcado pelo assistencialismo e pela custódia; e dos anos de 1980 em diante –

período do reconhecimento da criança como sujeito de direitos e da Educação Infantil 

como direito da criança. 

Segundo os autores, do período do descobrimento até meados dos anos de 1700 o 

atendimento às crianças pequenas em instituições próprias praticamente inexistia no Brasil. 

As poucas instituições existentes eram fruto de iniciativas particulares e, nesse período, 

pouco se fazia pelas crianças, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista 

institucional. 

Em meados dos anos de 1700, teriam sido criadas as primeiras instituições oficiais 

destinadas ao atendimento das crianças pequenas, a chamada “Roda dos expostos” ou 

“Roda dos enjeitados”, que recebia e cuidava das crianças órfãs e abandonadas. Segundo 

Arantes (2009), a “Roda” não seria originária do Brasil, teria sido trazida de Portugal e 

existiu em outros países, a exemplo da França, Itália e Espanha. Em nosso país, a primeira 
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Roda foi criada na Bahia, em 1726. Em 1738, foi criada a Roda do Rio de Janeiro 

(RIZZINI; PILOTTI, 2009). Depois outras foram criadas, a exemplo da Roda de Recife, 

em 1789 (ARANTES, 2009), e da Roda de São Paulo, em 1824 (OLIVEIRA, 2005). As 

“Rodas” pertenciam às Santas Casas de Misericórdia e seu atendimento era de cunho 

religioso e se pautava pela caridade para com as crianças pobres, abandonadas e desvalidas 

(ARANTES, 2009; Eva FALEIROS, 2009). 

Além das “Rodas”, em meados dos anos de 1800, foram criados asilos e orfanatos 

que se destinavam à tutela de crianças abandonadas a partir de iniciativas privadas e 

filantrópicas. Eram instituições de caráter educacional e assistencial, a exemplo das Casas 

e Institutos de Educandos Artífices, Colônias Agrícolas, Orfanatos e Asilos, que se 

dispunham a oferecer algum tipo de ensino manual, prático ou profissionalizante para os 

meninos e meninas órfãos (Irma RIZZINI, 2009; ARANTES, 2009). Essas instituições 

foram criadas com o objetivo de amparar as crianças desvalidas, mas, subjacente a isso, 

havia a preocupação em se evitar a delinquência (Vicente FALEIROS, 2009; Irene 

RIZZINI, 2009). 

Nesse sentido, compreendemos que, inicialmente, as instituições de atendimento às 

crianças pequenas se caracterizavam como se fossem o próprio lar, um lugar de tutela, 

guarda, cuidado e educação das crianças abandonadas. Eram instituições ligadas às igrejas 

ou criadas e mantidas pela iniciativa privada.  

Segundo Kramer (2003a), Oliveira (2005) e Rizzini e Pilotti (2009), só no final dos 

anos de 1800 e início dos anos de 1900 é que o país começaria a despertar para a 

necessidade de proteção à infância. No contexto republicano, dois grupos passaram a 

exercer influência na criação das políticas para a infância: os higienistas e os juristas. 

Assim, justiça e assistência passaram a ser a tônica para a criação das políticas para o 

atendimento às crianças pequenas no Brasil no terceiro período histórico em destaque 

(RIZZINI; PILOTTI, 2009).  

Entre o final dos anos de 1800 e início dos anos de 1900 foram criadas as primeiras 

creches destinadas a cuidar, proteger e amparar as crianças pobres. Nessas instituições, se 

observavam “um discurso de medicamentação a respeito da assistência aos infantes, o qual 

atribuía à família a culpa pela situação de seus filhos” e defendiam que o atendimento nas 

creches deveria ser entendido como “dádiva aos menos favorecidos” (OLIVEIRA, 2005, p. 

92-93). 
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Os primeiros jardins de infância, por sua vez, também teriam sido criados no final 

dos anos de 1800, mas a partir de iniciativas particulares e tinham outra destinação social. 

Inspirados nas ideias pedagógicas de Froebel, os primeiros jardins de infância brasileiros 

criados no Rio de Janeiro, em 1875, e em São Paulo, em 1877, destinavam-se a atender às 

camadas mais afortunadas da população e visavam o desenvolvimento infantil. Alguns 

anos depois, foram criados os primeiros jardins de infância públicos, a exemplo do jardim 

de infância da Escola Normal Caetano de Campos (1896), em São Paulo; e dos jardins de 

infância Campos Sales (1909), Marechal Hermes (1910) e Bárbara Otoni (1922), situados 

no Rio de Janeiro, que também atendiam às crianças das camadas mais afortunadas da 

população (OLIVEIRA, 2005). 

Ainda no final dos anos de 1800, a partir da iniciativa de grupos particulares, foram 

criadas instituições filantrópicas que apresentavam preocupação médico-higienista em 

relação à saúde das crianças. Dentre essas instituições, estava o Instituto de Proteção e 

Assistência à Infância do Brasil, fundado em 1899 por um grupo particular e com sede no 

Rio de Janeiro (KRAMER, 2003a). 

Os objetivos do Instituto partiam de uma concepção de infância abandonada e com 

necessidade de assistência e moralização, que priorizava a ideia de cuidado médico-

higienista ou de puericultura. A criação do Instituto foi contemporânea a certa 

movimentação em torno da criação de outras instituições para o atendimento das crianças 

pequenas, a exemplo de creches, jardins-de-infância, escolas maternais e maternidades 

públicas, bem como da realização de encontros e o surgimento de publicações que 

tratavam da infância (OLIVEIRA, 2005). 

 Com relação ao papel do Estado no atendimento às crianças pequenas, percebe-se 

um primeiro aceno nesse sentido no início dos anos de 1900, atrelado à preocupação com a 

saúde pública e em razão da ideia de assistência científica à infância que se difundia 

naquele momento, com a criação, em 1919, do Departamento da Criança que deveria ficar 

sob a responsabilidade do Estado. Entretanto, quem acabou por implantar o referido 

departamento foi o Instituto de Proteção e Assistência à Infância, novamente através de 

iniciativa particular (OLIVEIRA, 2005; KRAMER, 2003a). 

No início dos anos de 1930, o Estado foi cobrado a assumir o atendimento as 

crianças pequenas, criando instituições e regulamentando ações destinadas ao atendimento 

da infância, mas passou a convocar “[...] indivíduos isolados e associações particulares a 

colaborarem financeiramente com as instituições destinadas à proteção da infância” 
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(KRAMER, 2003a, p. 61). Nesse contexto, o Estado foi forçado a reconhecer que era sua 

responsabilidade fundar e sustentar instituições de atendimento à criança, a exemplo de 

creches, jardins-de-infância, lactários, hospitais e maternidades, mas, contraditoriamente, 

afirmava que não poderia assumir essa obrigação com recursos próprios. Por conseguinte, 

justificava a necessidade de que particulares o ajudassem financeiramente através de 

doações e com a criação de instituições filantrópicas que assumissem o atendimento às 

crianças. 

A partir desse período, surgiram duas tendências que passaram a caracterizar o 

atendimento às crianças pequenas e continuam presentes, atualmente, no que se refere ao 

papel do Estado diante de tal atendimento: o Estado proclama a sua importância, mas 

declara a impossibilidade de fazê-lo com recursos próprios, o que justificava que grupos 

individuais assumissem essa responsabilidade e ajudassem o Estado a implementar as 

ações necessárias, imprimindo um viés paternalista e assistencialista a essas ações. 

Ainda no contexto dos anos de 1930, foram criados, em 1935, os primeiros parques 

infantis municipais em São Paulo, situados nos bairros de grande concentração de 

operários. Os parques funcionavam mais de oito horas por dia e estavam ligados ao 

Serviço Municipal de Jogos e Recreios, ou Serviço de Parques Infantis, e ofertavam 

atendimento recreativo, médico e assistencial às crianças entre três e doze anos de idade 

(OLIVEIRA; FERREIRA, 1989, p. 39).  

Apesar de ser uma iniciativa governamental, esses parques infantis se caracterizavam 

como um serviço de baixo custo, uma vez que o atendimento era mais assistencial do que 

educacional e poderia ser desenvolvido sem a necessidade de pessoal mais qualificado e, 

portanto, conseguiam atender a um grande número de crianças. Do exposto pelas autoras, 

pudemos perceber que o currículo em ação, nesses parques infantis, pautava-se nas 

brincadeiras livres e no espontaneísmo das ações desenvolvidas, diferindo muito pouco do 

currículo em ação observado por nós nas creches municipais de Santa Rita/PB, como 

analisamos no quarto capítulo.  

Entre os anos de 1940 e 1950, o debate sobre o atendimento das crianças pequenas 

em instituições próprias foi inserido no contexto da definição dos direitos trabalhistas. 

Com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943, o debate sobre a criação de 

creches foi se dando como um direito da mãe trabalhadora de ter um lugar para deixar seus 

filhos. Assim, como desdobramento desse direito, surgia a obrigatoriedade de que 
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empresas empregadoras criassem creches, berçários ou salas de amamentação 

(ROSEMBERG, 1989). 

No início da década de 1960, prevalecia a ideia de criar e manter creches e parques 

infantis como equipamentos sociais de assistência à criança carente, onde prevaleciam 

ações assistencialistas e o currículo em ação girava em torno das preocupações com os 

cuidados de higiene e alimentação, o que também não difere muito daquilo que 

constatamos no contexto das creches municipais observadas em nossa pesquisa.  Mesmo 

assim, com o aumento do número de mulheres no mercado de trabalho, “creches e parques 

infantis que atendiam crianças em período integral passaram a ser cada vez mais 

procurados não só por operárias e empregadas domésticas, mas também por trabalhadoras 

do comércio e funcionárias públicas” (OLIVEIRA, 2005, p. 102). 

O contexto da publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

4.024/1961), trouxe à tona o debate em torno da inclusão das instituições de atendimento à 

criança no sistema de ensino. Entretanto, apesar de a lei abordar o tema do atendimento às 

crianças pequenas em instituições próprias, não era mencionada a sua inclusão no sistema 

de ensino como se requeria.  

Na década de 1970, a industrialização, o crescimento do operariado e a incorporação 

da mulher da classe média no mercado de trabalho contribuíram para que a creche e a pré-

escola fossem novamente defendidas por diversos segmentos sociais. De acordo com 

Campos (1989) e Kramer (1989; 2003a), foi nesse momento que uma maior preocupação 

com a pré-escola seria sentida no país, período em que o Estado brasileiro começava a 

manifestar a sua preocupação com o caráter sistemático das ações destinadas às crianças 

menores de sete anos de idade. 

O problema foi que as ideias difundidas a partir desse período defendiam a educação 

pré-escolar como “panacéia” para todos os males, ou seja, acreditava-se que a pré-escola 

iria solucionar os problemas sociais, bem como os problemas educacionais da escola de 1º 

grau, a exemplo da evasão e da repetência. As diretrizes políticas adotadas a partir de então 

fundamentavam-se na abordagem teórica da “privação cultural” que parte da concepção de 

que  

 

[...] as crianças das classes sociais dominadas (economicamente desfavorecidas, 

exploradas, marginalizadas, de baixa renda) são consideradas como ‘carentes’, 

‘deficientes’, ‘inferiores’ na medida em que não correspondem ao padrão 

estabelecido (KRAMER, 2003a, p. 24). 
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Ou seja, a essas crianças faltavam atributos culturais que as tornariam “privadas 

culturalmente”. Para suprir essas “carências”, de saúde, nutrição, escolar ou socioculturais, 

eram propostos os programas de cunho “compensatório”, nos quais o currículo em ação 

objetivava “compensar”, “remediar” ou “recuperar” as defasagens das crianças. 

O aumento da demanda por pré-escola na década de 1970 acabou provocando o 

processo de municipalização das pré-escolas públicas e, além da defesa pela ampliação do 

atendimento, debatia-se sobre a natureza da educação pré-escolar, se esta deveria ser 

assistencial ou educativa. Nesse contexto, o que ocorreu foi um crescimento de classes de 

pré-escola nos grupos escolares, onde o currículo em ação tinha como principal 

preocupação a preparação e o “treino” das crianças para a escolarização posterior. 

Nesse período, o Ministério da Educação (MEC) criou, em 1975, a Coordenação de 

Educação Pré-Escolar (CODEPRE, depois COEPRE), com o objetivo de “realizar estudos 

e contatos com outras agências, a fim de desenvolver um plano de educação pré-escolar”. 

Dos trabalhos realizados, resultou um Diagnóstico Preliminar da Educação Pré-Escolar no 

Brasil e foram realizados dois seminários: o I Seminário de Planejamento e Educação Pré-

Escolar (em abril de 1975) e o II Seminário de Educação Pré-Escolar (em maio de 1975), 

que objetivavam “[...] estabelecer princípios gerais que norteassem um programa de 

educação pré-escolar para o país” (KRAMER, 2003a, p. 84). 

Enquanto o MEC discutia e organizava um Programa de Desenvolvimento da 

Educação Pré-Escolar Nacional, outro programa nacional de educação pré-escolar de 

massa era implantado, não pelo MEC, mas pela Legião Brasileira de Assistência (LBA). 

Era o Projeto Casulo, criado em 1977, que objetivava atender a um grande número de 

crianças com poucos gastos. Foram organizadas Unidades Casulos em todo o território 

nacional, atendendo crianças menores de seis anos de idade durante quatro ou oito horas 

diárias e objetivando atender ao menor de modo a prevenir a marginalidade e liberar as 

mães para ingressar no mercado de trabalho (KRAMER, 2003a; OLIVEIRA, 2005). As 

ações das Unidades Casulo estavam centralizadas no atendimento às carências nutricionais 

e na realização de atividades recreativas e, novamente, o currículo em ação pautava-se nas 

brincadeiras livres e no espontaneísmo das ações.  

Em linhas gerais, o que podemos depreender da análise desse terceiro período 

histórico em destaque é que o recorte em favor da família e as ideias de compensação da 

carência, da pobreza e do abandono influenciaram as concepções de atendimento nas 

instituições educacionais brasileiras. Isso pode ser percebido desde a nomenclatura das 
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instituições como creche, que significa “ninho que abriga” (OLIVEIRA, 2005), ou das 

escolas privadas conhecidas como “escola maternal”, “maternalzinho” ou “berçário”. Sem 

esquecer que, na maioria das instituições educacionais brasileiras, as professoras ou outras 

profissionais diretamente ligadas a essas crianças são chamadas de “tias”, reforçando a 

ideia de que a família e, em especial, a mãe é vista como a principal educadora da criança 

e, na falta daquela, admite-se que esta seja educada em uma instituição que assuma esse 

papel de substituta da mãe e da família. 

É nesse sentido que entendemos que algumas concepções surgidas no século XIX 

ainda permeiem a organização e o funcionamento de instituições destinadas ao 

atendimento das crianças pequenas, a exemplo das ideias de cuidado, tutela e 

assistencialismo. 

Diante do exposto, fica evidente que a institucionalização da educação destinada às 

crianças pequenas no Brasil organizou-se a partir de dois modelos distintos. Tais modelos 

foram se caracterizando de forma dicotômica, a partir da definição de modelos de 

atendimento diferenciados, em instituições também diferenciadas. Para as camadas mais 

pobres da população, era defendida a creche em horário integral na perspectiva de 

“educação compensatória” para minimizar os problemas da “privação cultural”, que não 

deixa de ser educação, mas tem se caracterizado como uma educação pobre para os pobres 

(KUHLMANN JR., 1998). E para as crianças das classes mais abastadas, instituições 

particulares, que atendiam em horário parcial, estavam preocupadas com o 

desenvolvimento intelectual das crianças e defendiam um padrão educativo voltado para os 

aspectos cognitivos, emocionais e sociais das crianças pequenas. 

A concepção assistencialista do atendimento ficou ainda mais evidente no país em 

razão da expansão do atendimento em creches ter se dado entre as décadas de 1940 e 1950, 

em um contexto sociopolítico que priorizava políticas assistencialistas. Nesse contexto, o 

direito à creche foi inserido no âmbito dos direitos trabalhistas, a partir da CLT de 1943, 

como direito da mulher e da família, para terem um lugar onde deixar os filhos enquanto 

trabalhavam, e não como direito da criança.  

Tal situação passou a ser questionada no início dos anos de 1980 e se intensificou no 

contexto das discussões da Constituição Federal de 1988. Naquele momento, vivia-se um 

período de redemocratização do país, após um longo período de ditadura militar.  

Em meados dos anos de 1980, ocorreram as eleições para os governos estaduais e 

municipais, bem como dos parlamentares que iriam compor a Assembleia Constituinte, e 
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muitos dos candidatos aos cargos públicos colocavam a educação como meta de suas 

propostas de governo. Dentre as metas educacionais, a ampliação do atendimento em 

creches e pré-escolas também se fazia presente.  

No que diz respeito ao atendimento das crianças pequenas, a busca pela superação 

das dicotomias creches versus pré-escolas, cuidar versus educar, atendimento 

assistencialista versus atendimento educacional, atendimento em tempo integral versus 

atendimento em meio período, que permearam a organização das instituições de 

atendimento às crianças no Brasil nas décadas anteriores, proporcionou discussões que 

influenciaram o reconhecimento das crianças como sujeito de direitos e da educação 

infantil como um dos seus direitos assegurados, no campo teórico e no campo legal, a 

partir do final dos anos de 1980. 

Objetivando superar as dicotomias presentes e caracterizadoras do atendimento às 

crianças em creches e pré-escolas, iniciou-se, no plano teórico, um debate que passou a 

analisar essas dicotomias de forma crítica, compreendendo-as como uma construção 

histórica e social. 

Nesse contexto, os educadores envolvidos com o campo passaram a defender que as 

crianças brasileiras deveriam ter direito ao atendimento em instituições educacionais que 

lhes garantissem o pleno desenvolvimento de suas capacidades intelectuais, culturais, 

motoras, emocionais e sociais. Assim, surgia o termo Educação Infantil e a defesa de esse 

nível passasse a fazer parte do sistema educacional brasileiro (DIAS, 2005; KRAMER, 

2003a, 2005; MACHADO, 2005; OLIVEIRA, 2005; ROSEMBERG, 1989). É sobre esse 

assunto que discutimos no tópico a seguir. 

 

 

2.1.1 Educação Infantil: do seu reconhecimento como espaço educativo à concepção 

de direito da criança 

 

 

Com base nas contribuições de Dias (2005), Kramer (2003a, 2005), Machado (2005), 

Oliveira (2005; 1989) e Rosemberg (1989) podemos perceber que, do início dos anos de 

1980 em diante, os avanços do campo da Educação Infantil situaram-se no âmbito dos 

estudos teóricos e das pesquisas, na militância em defesa da concretização do direito da 

criança a ter acesso a um atendimento educacional de boa qualidade, na luta pelo 
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reconhecimento legal da Educação Infantil e pela implementação de políticas públicas que 

visassem garantir a democratização do acesso a instituições de Educação Infantil (creches e 

pré-escolas). 

Nesse sentido, alguns pontos passaram a nortear os debates para a inclusão da 

Educação Infantil no sistema de ensino brasileiro no momento da elaboração da 

Constituição Federal, em 1988, na elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), em 1996, bem como nos instrumentos legais e normativos elaborados a 

partir dos anos de 1990, em que se afirmava que os pontos defendidos teoricamente 

deveriam ser incorporados pela legislação, pelas políticas públicas, pelas instituições de 

atendimento às crianças e nas práticas educativas dos profissionais que atuam nesse nível. 

No que diz respeito às concepções de crianças e de infância, defendia-se o 

reconhecimento da especificidade da infância, percebendo que esse é um período 

específico da vida do ser humano que tem valor em si mesmo, e a compreensão da criança 

como um ser de pouca idade, um ser inteligente, curioso, capaz de se desenvolver e 

aprender como qualquer outro ser humano e que não precisa esperar pela idade adulta para 

desenvolver suas potencialidades.  

No tocante ao reconhecimento legal da criança, defendia-se o reconhecimento de que 

cada criança é um cidadão e, portanto, é um sujeito de direitos. E no caso das crianças 

menores de seis anos de idade, dentre seus direitos básicos deveria figurar o direito a uma 

Educação Infantil de boa qualidade.  

Em relação ao atendimento às crianças pequenas, defendia-se a necessidade de 

superação da concepção de que a creche é apenas um lugar de guarda, tutela, proteção e 

cuidados, bem como a superação da concepção de que a pré-escola é um lugar de 

preparação para a escolaridade posterior. Assim, afirmava-se que o atendimento em 

creches e pré-escolas teria valor em si mesmo e defendia-se o reconhecimento dessas 

instituições como o lugar da Educação Infantil. Um lugar que deveria assumir o binômio 

educar e cuidar como objetivo e função das instituições destinadas à educação das crianças 

menores de seis anos de idade.  

Com vistas a realizar a mudança de concepção e melhorar o atendimento destinado 

às crianças, defendia-se a melhoria das condições físico-estruturais das instituições e a 

necessidade de (re)organizarem suas propostas pedagógicas e curriculares e de contratarem 

pessoal mais qualificado. Essas mudanças defendidas acabariam forçando a necessidade de 
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melhoria na formação inicial e continuada dos profissionais que atuavam nessas 

instituições.  

Em resumo, defendia-se a inclusão da Educação Infantil no sistema educacional, a 

partir do reconhecimento de que a Educação Infantil é direito da criança e com a defesa de 

que toda criança brasileira deveria ter acesso a esse direito educacional.   

Diante do avanço no campo teórico, a luta, a partir do final dos anos de 1980, passou 

a se situar na perspectiva de inserir as questões discutidas teoricamente no arcabouço legal 

que estava sendo elaborado e implementado no Brasil. Dentre as questões discutidas, 

podemos citar o aumento da oferta, a questão da qualidade do atendimento nas instituições, 

a fragmentação entre os setores de assistência e educação e a descentralização das políticas 

referentes à Educação Infantil. 

Segundo Dias (2005), as discussões no campo da Educação Infantil empreendidas no 

Brasil, no início da década de 1990, estavam em consonância com o que vinha sendo 

discutido em outros países e “mesmo entre os países identificados economicamente como 

ricos, a universalização do acesso à educação para a criança pequena é ainda encarada 

como possibilidade”. Assim, dentre as políticas propostas, já no início dos anos 2000, 

estavam:  

 

possibilitar o acesso universal das crianças à educação, seguido da melhoria da 

qualidade dos serviços, da exploração de estratégias para garantir investimentos 

adequados ao sistema, do aprimoramento da formação do pessoal e de suas 

condições de trabalho, do desenvolvimento de referenciais pedagógicos 

apropriados para as crianças e do envolvimento dos pais, famílias e comunidades 

(DIAS, 2005, p. 21).  

 

De acordo com Moss (2005), no início da década de 1990, a Rede Europeia de 

Atendimento Infantil discutia o estabelecimento de metas de qualidade para o 

desenvolvimento de serviços para as crianças pequenas, dentre elas: políticas, 

financiamento, níveis de cobertura e tipos de serviço, educação, razão adulto-criança, 

contratação e formação de pessoal, ambiente e saúde, parceria com pais e comunidade e 

desempenho. Como pudemos constatar a partir da análise dos documentos oficiais 

brasileiros, discutidos no terceiro capítulo, esses também são pontos que foram e 

continuam sendo discutidos em nosso país. 

Outro ponto discutido mundialmente foi a questão da fragmentação entre os setores 

de assistência e de educação. Segundo Haddad (2005), esse foi um ponto complicado em 

nosso país, quando da inserção de creches e pré-escolas nos sistemas de ensino. Para a 
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autora, essa inserção “apagou” uma história de conquistas e acabou fragmentando, ainda 

mais, a relação entre os serviços de educação e de assistência. Ao abordar como essa 

questão tem sido tratada em outros países, a autora afirma que  

 

na maioria dos países desenvolvidos o atendimento a essa faixa etária também se 

encontra fragmentado entre os serviços de assistência e educação, sendo que o 

setor de assistência é ainda predominante na responsabilidade pela faixa etária de 

0 a 3 anos e pelos programas de atendimento contínuo, ou seja, com 

funcionamento anual e maior extensão de horário (HADDAD, 2005, p. 93-94). 

 

A descentralização da responsabilidade pelos serviços de cuidado e educação 

destinados às crianças pequenas era outro ponto discutido mundialmente e também em 

nosso país. Segundo Jensen (2005, p. 97), na Dinamarca, os serviços foram 

descentralizados para os municípios e tinham por objetivo “fortalecer o envolvimento 

local, resultando no desenvolvimento de um sistema diversificado e flexível de serviços 

para crianças, adaptado às necessidades e condições locais”. Essa municipalização dos 

serviços destinados às crianças pequenas também ocorreu no Brasil, principalmente, a 

partir da publicação da LDB (1996).  

Como resultado da discussão dessas questões e das lutas empreendidas no campo da 

Educação Infantil, alguns pontos do debate dos educadores e dos movimentos sociais 

organizados foram inseridos nas políticas nacionais e nos instrumentos legais e normativos 

elaborados e implementados no Brasil, a partir do final dos anos de 1980.  

Dentre os movimentos sociais organizados, podemos citar a atuação do Movimento 

Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB), um movimento não institucionalizado 

que reúne os Fóruns de Educação Infantil existentes no país, e tem mobilizado ações 

conjuntas em defesa do fortalecimento da Educação Infantil como campo de 

conhecimento, atuação profissional e política educacional pública (MIEIB, s/d).  

E, no que concerne ao fortalecimento da Educação Infantil como campo de 

conhecimento, podemos citar a ampliação dos estudos e pesquisas desenvolvidos nos 

Programas de Pós-graduação brasileiros, a criação do GT-07 Educação das crianças de 0 a 

6 anos, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), e a 

criação de grupos de pesquisa vinculados aos  Programas de Pós-graduação. O GT-07 da 

ANPEd foi criado em 1981 e, desde então, vem discutindo e divulgando os diversos 

trabalhos apresentados nas comunicações do GT ocorridas por ocasião das reuniões anuais 

(ROCHA, s/d). Dentre os grupos de pesquisa criados no Brasil e que estão vinculados aos 
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Programas de Pós-graduação das Universidades, podemos citar o Núcleo de Pesquisas e 

Estudos sobre a Criança (NUPEC/UFPB) que, como afirmamos, vem desenvolvendo 

estudos e pesquisas sobre a infância e as crianças e sobre a especificidade da Educação 

Infantil. 

Assim, os documentos produzidos a partir do final dos anos de 1980 estavam 

permeados por ideias debatidas, principalmente, no âmbito das pesquisas acadêmicas e, 

após os primeiros anos de 1990, foram incorporados pelo Ministério da Educação (MEC), 

como pudemos perceber na análise dos documentos apresentadas no terceiro capítulo.  

Tendo a Constituição Federal (CF), de 1988, como marco do ordenamento legal 

brasileiro, analisamos a legislação em vigor no país com o objetivo de compreendermos as 

mudanças e implicações para o campo da Educação Infantil, tomando como base os 

seguintes documentos legais: a Constituição Federal (CF), de 1988; o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), de 1990; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

de 1996, o Plano Nacional de Educação (PNE), de 2001, e o Projeto de Lei do PNE (2011-

2020). Além desses documentos legais, outros documentos foram elaborados 

nacionalmente, a exemplo da Política Nacional para a Educação Infantil (1994; 2005), do 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) e das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (1999; 2009), que foram analisados no 

terceiro capítulo. 

A Constituição Federal (CF), de 1988, não trouxe o termo Educação Infantil em seu 

texto original, mas abordava a preocupação com o estabelecimento dos direitos sociais e 

com o atendimento da criança pequena menor de seis anos de idade. Entretanto, algumas 

Emendas Constitucionais, publicadas posteriormente, acabaram alterando o texto 

constitucional e o termo Educação Infantil passou a estar presente na CF, conforme pode 

ser percebido nos artigos destacados para a análise. 

No artigo 6º, que apresenta os direitos sociais do cidadão brasileiro, a educação e a 

proteção à infância aparecem como direitos sociais, ao afirmar-se que “são direitos sociais 

a educação, a saúde, [...] a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, CF, 1988, art. 6º, Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 64/2010). 

Para as crianças pequenas, esse direito deve ser garantido mediante “educação 

infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade” (BRASIL, CF, 

1988, art. 208, inciso IV, redação dada pela Emenda Constitucional nº 53/2006). 
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Para que o estado brasileiro garanta esse direito às crianças pequenas, a CF reafirma 

o pacto federativo e o regime de colaboração entre os entes federados, mas atribui ao 

município a responsabilidade prioritária com a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, 

como está posto no artigo 211 que afirma que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. [...] § 2° Os 

Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil” 

(BRASIL, CF, 1988, art. 211, parágrafo 2°. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

14/1996). 

No tocante à questão do regime de colaboração, o artigo 227 estende para a família e 

para a sociedade de modo geral a responsabilidade pela oferta dos direitos sociais, dentre 

eles a educação, ao afirmar que  

 

Art. 227 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

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

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

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los à 

salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão (BRASIL, CF, 1988, art. 227, Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 65/2010). 

 

Analisando os artigos em destaque, compreendemos que após a publicação da CF, a 

criança passou a ser concebida como sujeito de direitos, pois, como afirma Craidy (2005, 

p. 58), foi a CF que “pela primeira vez na nossa história, afirmou a cidadania da criança ao 

estabelecer que ela é sujeito de direito”. Ao afirmar que a educação é um dos direitos 

sociais, a CF afirma que esta deve ser assegurada à criança desde o seu nascimento, através 

de ações complementares que envolvam a família, a sociedade e o Estado. 

Do texto constitucional destacamos, ainda, que é dever do Estado oferecer 

atendimento educacional em creches e pré-escolas às crianças menores de cinco anos de 

idade, o que afirma a natureza educativa dessas instituições. Tal atendimento deverá ser 

oferecido, prioritariamente, pelos Municípios, mas exigindo-se a articulação com os 

demais entes federativos através do regime de colaboração.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069 de 1990, 

também não se refere especificamente ao termo Educação Infantil, mas traz em seu texto a 

preocupação em garantir os direitos das crianças e dos adolescentes brasileiros. 

No artigo 53, o ECA reafirma o direito constitucional da criança à educação nos 

seguintes termos: 
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Art. 53 – 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, assegurando-se-lhes: 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

[...] 

IV – acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência (BRASIL, 

ECA, 1990, art. 53, incisos I e IV). 

 

O Estatuto reafirma, ainda, o dever do Estado com relação ao atendimento 

educacional à criança menor de seis anos de idade ao afirmar, no artigo 54, que “é dever do 

Estado assegurar à criança e ao adolescente: [...] IV – atendimento em creche e pré-escola 

às crianças de 0 a 6 anos de idade” (BRASIL, ECA, 1990, art. 54, inciso IV). 

Em linhas gerais, o que podemos depreender, dos artigos em destaque, é que o ECA 

ratifica o direito constitucional à educação, a ser garantido à criança e ao adolescente 

brasileiros, reafirmando também o dever do Estado em assegurar-lhes o direito mediante o 

atendimento em creches e pré-escolas para as crianças menores de seis anos de idade. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394, de 1996 – 

trouxe, pela primeira vez, o termo Educação Infantil em um instrumento legal. Foi essa lei, 

também, que pela primeira vez colocou a Educação Infantil como parte integrante da 

educação básica em nosso país ao afirmar que 

 

Art 4º - O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de:  

[...] 

IV – atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de 

idade  

Art. 21 – A educação escolar compõe-se de:  

I – Educação Básica, formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio [...]. (BRASIL, LDB, 1996, art. 4º, inciso IV; art. 21). 

 

Em seus artigos 29, 30 e 31, a LDB define a Educação Infantil nos seguintes termos:  

 

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

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade.  

Art. 30 – A educação infantil será oferecida em: 

I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de 0 a 3 anos de idade; 

II – pré-escolas, para crianças de 4 a 6 anos de idade. 

Art. 31 – Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e 

registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para 

acesso ao ensino fundamental (BRASIL, LDB, 1996, arts. 29, 30 e 31). 
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Algumas leis posteriores tinham por objetivo modificar esses artigos, a exemplo da 

Lei nº 11.114/2005, que tornou o Ensino Fundamental obrigatório a partir dos 6 (seis) anos 

de idade, e da Lei nº 11.274/2006, que dispõe sobre a duração de 9 (nove) anos para o 

Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. 

Entretanto, em ambos os casos as propostas de alteração dos artigos referentes à Educação 

Infantil foram considerados inconstitucionais e foram vetados pelo Presidente da 

República, através das mensagens nº 284/2005 e nº 65/2006, respectivamente. Nos dois 

casos, o que justificava o veto era a redação do artigo 208, inciso IV, que, como analisado 

anteriormente, já foi alterado pela Emenda Constitucional nº 53/2006. Sendo assim, a partir 

dessa Emenda Constitucional, quando se fala em Educação Infantil, entende-se que se trata 

da faixa etária compreendida entre zero e cinco anos de idade, mesmo que os artigos 29 e 

30 da LDB não tenham sido alterados.  

Em linhas gerais, a LDB regulamentou os princípios constitucionais relativos ao 

direito social à educação e estabeleceu que a Educação Infantil, que inclui o atendimento 

em creches e pré-escolas, é a primeira etapa da Educação Básica. A partir de então, define-

se que as instituições de Educação Infantil devem passar a integrar o sistema de ensino e 

tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança. 

A LDB também atendeu, pelo menos na letra da lei, a outros pontos defendidos pelos 

educadores, a exemplo da elaboração das propostas pedagógicas das instituições 

educacionais serem realizadas no âmbito das instituições de ensino, conforme exposto nos 

artigos 12 e 13, questão que discutimos no próximo capítulo, bem como da melhoria da 

formação dos profissionais da educação.  

Com relação ao segundo ponto, considerando a precária realidade da formação dos 

profissionais que atuavam em creches e pré-escolas no Brasil naquele período, os 

educadores defendiam que era preciso melhorar a formação inicial e continuada dos 

profissionais da Educação Infantil. Essa reivindicação também foi atendida nos artigos 61 

e 62 da lei, que afirmam que  

 

Art. 61 – Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela 

estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos [...] 

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender 

às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das 

diferentes etapas da educação básica, terá como fundamentos: 

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 

fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; 

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 

capacitação em serviço; 
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III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de 

ensino e em outras atividades.  

Art. 62 – A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental a oferecida em nível médio, na modalidade Normal 

(BRASIL, LDB, 1996, art. 61, Redação dada pela Lei nº 12.014/2009; art. 62). 

 

Uma vez que a perspectiva assistencialista era a que predominava nas creches, a 

maioria dessas instituições se vinculava às secretarias estaduais e municipais de 

Assistência Social e não às Secretarias de Educação. Ponto que também foi atendido na lei, 

pois no artigo 89 afirma-se que “as creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser 

criadas deverão, no prazo de três anos, a contar da publicação desta Lei, integrar-se ao 

respectivo sistema de ensino” (BRASIL, LDB, 1996, art. 89), o que exigia que os 

municípios transferissem às creches e pré-escolas para o sistema de ensino municipal. 

Essa passagem das creches para o âmbito das Secretarias de Educação dos 

municípios foi ocorrendo de forma gradual a partir da publicação da LDB em 1996.  O 

município de Santa Rita/PB, por exemplo, passou a ser sistema a partir de maio de 2001 

(Lei Municipal nº 996/2001) e, desde então, as creches passaram a fazer parte da Secretaria 

Municipal de Educação (SME). 

Essas questões legais para a área da Educação Infantil foram novamente discutidas 

no final dos anos de 1990 e início dos anos 2000, no momento de elaboração do Plano 

Nacional de Educação (PNE) e de outros documentos nacionais, como o RCNEI (1998) e 

as DCNEI (1999; 2009), que analisamos no capítulo seguinte.   

O PNE (2001-2010) foi instituído pela Lei nº 10.172 de 09 de janeiro de 2001. Era 

um plano de Estado que apresentava os objetivos e as metas educacionais definidas como 

prioritárias e que deveriam ser implementadas durante os dez anos de sua vigência. Era um 

plano global no sentido de que apresentava metas para todos os níveis e modalidades de 

ensino, bem como para a formação docente, financiamento e gestão das instituições 

educacionais.  

No que diz respeito à Educação Infantil, o PNE (2001-2010) trazia um histórico da 

área e apresentava as diretrizes, os objetivos e as metas a serem implementados no período 

de vigência do plano. 

Na parte referente ao diagnóstico da Educação Infantil, o PNE (2001-2010) 

apresentou dados sobre o crescimento da EI no mundo, abordando essa questão a partir de 
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dois motivos que teriam gerado a necessidade de ampliação do atendimento, quais sejam: 

os aspectos econômicos e o direito da criança. 

Dentre os aspectos econômicos, citava a necessidade das famílias, que trabalham e 

que necessitam de um lugar para deixarem os filhos, e os argumentos das ciências que 

abordam o processo de desenvolvimento da criança e apresentam as “janelas de 

oportunidades”, ou seja, um período na vida do indivíduo onde ele desenvolveria as 

conexões cerebrais que seriam utilizadas durante toda a vida. Esse período se daria nos 

primeiros anos de vida e “descuidar desse período significa desperdiçar um imenso 

potencial humano” (BRASIL, PNE, 2001, p. 26). 

Além dos aspectos econômicos, o PNE (2001-2010) argumentava sobre a 

necessidade de se considerar o direito da criança, chamando a atenção para o fato de que, 

no Brasil, o problema reside na questão social, ou seja, a maior procura pela Educação 

Infantil parece se dar pelas camadas mais pobres da população por não terem condições de 

cuidar e educar suas crianças, o que exige atenção para não se correr o risco de se 

desenvolver “uma educação pobre para crianças pobres e a redução da qualidade à medida 

que se democratiza o acesso”, informando ter sido isso o que ocorreu historicamente no 

país (BRASIL, PNE, 2001, p. 27). 

O PNE (2001-2010) afirmava ser necessário analisar as faixas etárias separadamente, 

apresentando as estatísticas referentes aos problemas com a matrícula, os ambientes de 

atendimento e a formação dos profissionais, bem como os materiais utilizados no 

atendimento em cada uma das faixas etárias. 

No tocante às diretrizes para a Educação Infantil, o Plano a reconhecia como a 

primeira etapa da Educação Básica e afirmava que esse nível de ensino inaugura a 

educação da pessoa e que esta ocorre em diferentes espaços e contextos.  

O PNE defendeu que, durante sua vigência, os entes federados deveriam, em regime 

de colaboração, buscar meios para garantir o atendimento com qualidade para um número 

cada vez maior de crianças brasileiras. Assim, reafirmava a necessidade de os sistemas 

educacionais seguirem as diretrizes curriculares nacionais para a Educação Infantil, bem 

como as outras leis e normas nacionais, estaduais e municipais para que pudessem atingir 

esse objetivo. Nesse sentido, argumentava que, além das orientações pedagógicas e das 

medidas administrativas a serem seguidas, eram requeridas 

  

[...] medidas de natureza política, tais como decisões e compromissos políticos 

dos governantes em relação às crianças, medidas econômicas relativas aos 
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recursos financeiros necessários e medidas administrativas para articulação dos 

setores da política social envolvidos no atendimento dos direitos e das 

necessidades das crianças, como a Educação, a Assistência Social, a Justiça, o 

Trabalho, a Cultura e as Comunicações Sociais, além das organizações da 

sociedade civil (BRASIL, PNE, 2001, p. 32). 

 

Todas essas medidas eram citadas como condições para a garantia da qualidade no 

atendimento e reafirmavam a necessidade de se estabelecer o regime de colaboração entre 

os entes federados, que deveria se dar não apenas no sentido financeiro, mas também na 

concepção e implementação das políticas.  

Sobre esse ponto, entendemos que esta colaboração poderia ter se dado, também, no 

sentido do acompanhamento e da fiscalização das ações dos municípios para verificar se a 

oferta da Educação Infantil estava se efetivando com a qualidade planejada e requerida. É 

nesse ponto que argumentamos que as políticas nacionais são falhas e que, muitas vezes, os 

profissionais dos municípios se sentem perdidos para efetivar ações que não são assumidas 

por seus governantes locais.  

Outra questão que sobressaiu do texto do PNE (2001-2010) era que as metas foram 

pensadas com base na demanda manifesta e não na demanda potencial. Uma vez que a 

Educação Infantil não era obrigatória, as famílias poderiam procurá-la ou não. Entretanto, 

por ser um direito, entendemos que ela deveria ser oferecida a toda criança cuja família 

assim o desejasse, o que não tem ocorrido na prática.  

Mesmo a Educação Infantil sendo considerada um investimento necessário, o Plano 

afirmava que, diante dos problemas econômicos enfrentados pelo país, não haveria recurso 

suficiente para a ampliação para toda a demanda potencial. Assim, afirmava que deveria 

ser dada prioridade às crianças de baixa renda.  

As diretrizes do PNE (2001-2010) enfatizavam, ainda, a preocupação com a 

formação dos profissionais da educação ao afirmar que  

 

a formação dos profissionais da educação infantil merecerá uma atenção 

especial, dada a relevância de sua atuação como mediadores no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem. A qualificação específica para atuar na faixa 

de zero a seis anos inclui o conhecimento das bases científicas do 

desenvolvimento da criança, da produção de aprendizagens e habilidades de 

reflexão sobre a prática, de sorte que esta se torne, cada vez mais, fonte de novos 

conhecimentos e habilidades na educação das crianças. Além da formação 

acadêmica prévia, requer-se a formação permanente, inserida no trabalho 

pedagógico, nutrindo-se dele e renovando-o constantemente (BRASIL, PNE, 

2001, p. 33). 

 



84 

 

Enfatizava, também, a necessidade de que as práticas pedagógicas nas instituições de 

atendimento às crianças precisavam superar as dicotomias creches/pré-escolas que 

serviram de orientação para políticas e práticas sociais equivocadas que se efetivaram ao 

longo do tempo no Brasil. Assim, o Plano afirmava que “[...] educação e cuidados 

constituem um todo indivisível para crianças indivisíveis, num processo de 

desenvolvimento marcado por etapas ou estágios em que as rupturas são bases e 

possibilidades para a sequência” (BRASIL, PNE, 2001, p. 34).  

E, por fim, diante da norma constitucional de integrar as crianças com necessidades 

especiais no sistema regular de ensino, o Plano reafirmava que toda criança com 

deficiência possui o direito a ter acesso ao atendimento educacional desde a Educação 

Infantil.  

Todos os esforços para implementar as mudanças necessárias para que essas 

diretrizes se efetivassem em políticas públicas e práticas pedagógicas e sociais nas 

instituições de Educação Infantil se referiam à melhoria da qualidade do atendimento e 

estavam expressas em 26 metas que deveriam ter sido alcançadas entre 2001 e 2010. 

Dentre essas metas, destacamos algumas que serviram de base para a análise das 

políticas municipais para a Educação Infantil, implementadas no município no qual a 

pesquisa foi desenvolvida.  

A primeira meta do Plano referia-se a ampliação do atendimento e estabelecia que 

seria necessário 

  

ampliar a oferta da educação infantil de forma a atender, em cinco anos, a 30% 

da população de até 3 anos de idade e 60% da população de 4 a 6 anos (ou de 4 e 

5 anos) e, até o final da década, alcançar a meta de 50% das crianças de 0 a 3 

anos e 80% das de 4 e 5 anos (BRASIL, PNE, 2001, meta 1). 

 

As metas 2, 3, 4, 13 e 19 referiam-se ao estabelecimento de padrões de qualidade e 

de melhoria da infraestrutura das instituições de Educação Infantil, bem como do 

mobiliário, dos equipamentos e do material pedagógico necessário a um bom atendimento 

às crianças. Essas metas, inclusive, estabeleciam prazos para serem adaptados os prédios 

que não se adequassem aos padrões e para serem sanados os problemas.  

Entretanto, passados os dez anos, previstos pelo PNE (2001-2010) para o alcance das 

metas, não foi isso o que presenciamos nas visitas às creches do município de Santa 

Rita/PB, uma vez que algumas das instituições visitadas apresentam problemas de 

infraestrutura e de falta de mobiliário e equipamentos adequados ao seu bom 
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funcionamento. Bem como o prédio de uma das creches visitadas era um prédio residencial 

e tinha sido alugado recentemente para a inauguração de uma nova creche, mas estava 

abrigando outra creche que funcionava em um prédio alugado, cujo contrato não havia sido 

renovado. O atual prédio alugado não cabe sequer todo o mobiliário que veio do prédio 

anterior.   

Em nosso entendimento, isso ocorre porque o município não cumpriu a meta 8 do 

PNE (2001-2010), que estabelecia ser necessário “assegurar que, em dois anos, todos os 

Municípios tenham definido sua política para a educação infantil com base nas diretrizes 

nacionais, nas normas complementares estaduais e nas sugestões dos referenciais 

curriculares nacionais”. Nem a meta 10, que afirmava ser necessário  

 

estabelecer em todos os Municípios, no prazo de três anos, sempre que possível 

em articulação com as instituições de ensino superior que tenham experiência na 

área, um sistema de acompanhamento, controle e supervisão da educação 

infantil, nos estabelecimentos públicos e privados, visando ao apoio técnico-

pedagógico para a melhoria da qualidade e à garantia do cumprimento dos 

padrões mínimos estabelecidos pelas diretrizes nacionais e estaduais (BRASIL, 

PNE, 2001, meta 10). 

 

Entendemos que a meta 8 deveria ter sido a primeira meta a ser cumprida pelos 

municípios e que a meta 10 garantiria o acompanhamento do cumprimento do próprio PNE 

(2001-2010) em matéria de Educação Infantil. Entretanto, parece-nos que os municípios 

não as efetivaram e a União também não conseguiu assegurar o cumprimento dessa meta.   

Outra meta que destacamos como importante para a melhoria da qualidade do 

atendimento é a meta 9, que estabelece ser necessário “assegurar que, em três anos, todas 

as instituições de educação infantil tenham formulado, com a participação dos profissionais 

de educação neles envolvidos, seus projetos pedagógicos”. Essa é outra meta que não vem 

sendo cumprida pelo município de Santa Rita/PB, pois, dentre as quatro creches 

observadas, na pesquisa, nenhuma delas possui Projeto Político-Pedagógico (PPP).  

Sobre a elaboração do PPP, a direção de uma das creches visitadas nos informou que 

todo o material que havia sido produzido no ano de 2007 e sido entregue à equipe 

responsável pela Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação foi extraviado e 

que a equipe subsequente havia informado que eles não precisavam se preocupar, pois 

seria montado um PPP único para todas as creches do município, fato que, felizmente, não 

ocorreu. No contexto atual, a equipe que está à frente dos trabalhos desde 2010 tem 

envidado esforços nesse sentido e tem “cobrado” que cada creche elabore seu próprio PPP.   
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Ainda com relação às metas, queremos destacar as metas 5, 6, 7 e 24, que se referiam 

à formação dos profissionais para atuar na Educação Infantil e afirmavam ser necessário:  

 

5. Estabelecer um Programa Nacional de Formação dos Profissionais de 

Educação Infantil, com colaboração da União, Estados e Municípios, inclusive 

das universidades e institutos superiores de educação e organizações não-

governamentais, que realize as seguintes metas: 

a) que, em cinco anos, todos os dirigentes de instituições de educação infantil 

possuam formação apropriada em nível médio (modalidade Normal) e, em dez 

anos, formação de nível superior; 

b) que, em cinco anos, todos os professores tenham habilitação específica de 

nível médio e, em dez anos, 70% tenham formação específica de nível superior. 

6. A partir da vigência deste plano, somente admitir novos profissionais na 

educação infantil que possuam a titulação mínima em nível médio, modalidade 

normal, dando-se preferência à admissão de profissionais graduados em curso 

específico de nível superior. 

7. No prazo máximo de três anos a contar do início deste plano, colocar em 

execução programa de formação em serviço, em cada município ou por grupos 

de Município, preferencialmente em articulação com instituições de ensino 

superior, com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, para 

atualização permanente e o aprofundamento dos conhecimentos dos profissionais 

que atuam na educação infantil, bem como para a formação de pessoal auxiliar. 

24. Ampliar a oferta de cursos de formação de professores de educação infantil 

de nível superior, com conteúdos específicos, prioritariamente nas regiões onde o 

déficit de qualidade é maior, de modo a atingir a meta estabelecida pela LDB 

para a década da educação (BRASIL, PNE, 2001, metas 5, 6, 7 e 24). 

 

Das metas destacadas acima, entendemos que as duas primeiras referem-se, mais 

especificamente, às incumbências dos municípios e que as duas últimas referem-se mais 

especificamente à União.  

No que se refere às incumbências da União, entendemos que esta cumpriu 

parcialmente suas funções, pois criou programas de formação inicial e continuada de 

professores em âmbito nacional. Como exemplos desses programas, podemos citar o 

“Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA)”, implementado em 

2001, que se destinava aos professores do EF; o “Programa de desenvolvimento 

profissional continuado” implantado nos municípios, a partir de 2002, através dos cursos 

dos Parâmetros em Ação destinados aos professores de EI e EF; e, com foco específico na 

EI, o “Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil 

(PROINFANTIL)”, implementado pelo MEC a partir do segundo semestre de 2005 

(BRASIL, PROINFANTIL WEB, PORTAL DO MEC). Entretanto, esses programas não 

têm atendido a todos os estados e municípios brasileiros.  
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Em relação ao PROINFANTIL, por exemplo, de acordo com informações do 

Ministério da Educação, desde 2005 o curso já foi oferecido a quatro grupos
14

: o Grupo 

Piloto (2005), o Grupo 1 (2006), o Grupo 2 (2008) e o Grupo 3 (2009). O curso foi 

oferecido em parceria com estados e municípios interessados, contemplou 17 estados 

brasileiros e já teve um total de 16.646 cursistas inscritos. Segundo o documento, para o 

ano de 2011 estaria previsto a oferta do curso para todos os estados brasileiros (BRASIL, 

PROINFANTIL Web, s/d). 

E no que se refere à formação inicial dos professores de Educação Infantil, podemos 

afirmar que o MEC demorou um tempo para propor políticas a esse respeito.  Em 2006, o 

Ministério definiu que essa formação deveria se dar nos cursos de Pedagogia e, ao publicar 

a Resolução CNE/CP nº 01/2006, acabou forçando as Universidades a reformularem o 

curso e assumirem a formação de professores ao estabelecer, no artigo 4º da Resolução, 

que o curso de Pedagogia deve formar o professor para atuar na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental (BRASIL, CNE, DCNCP, 2006, art. 4º).  

No que diz respeito às incumbências dos municípios, entendemos que o município de 

Santa Rita/PB também cumpriu parcialmente as metas. No que se refere aos dirigentes das 

creches, por exemplo, ainda existem alguns que estão em atividade, mesmo sem possuírem 

a formação mínima necessária para o exercício da função. Em algumas das creches 

visitadas, a direção da instituição estava sendo ocupada por funcionárias que pertencem ao 

quadro de auxiliares de sala e, muitas delas, não possuem sequer o curso Normal de nível 

médio. No que se refere aos professores em exercício, diante dos últimos concursos 

realizados pelo município nos anos 2000, a maioria se enquadra nas exigências mínimas de 

formação, ou seja, possui, no mínimo, a formação em nível Médio, na modalidade Normal. 

Outra meta que o município cumpriu parcialmente e que queremos destacar é o que 

estabelece o artigo 2º da Lei nº 10.172/2001 que institui o PNE. No referido artigo, ficava 

estabelecido que os estados, o distrito federal e os municípios deveriam criar seus próprios 

planos estaduais ou municipais de educação, em consonância com o PNE. Afirmamos que 

o município pesquisado cumpriu parcialmente essa meta, pois, em atendimento ao que 

estabelecia a lei, ele criou seu próprio plano municipal de educação. Entretanto, o plano 

                                                 
14

 O Grupo Piloto (2005) contemplou os estados do Ceará, Goiás, Rondônia e Sergipe; o Grupo 1 (2006), os 

estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Piauí e Rondônia; o Grupo 2 (2008), os estados do Amazonas, 

Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rondônia e Sergipe; e o Grupo 3 (2009), os estados de 

Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, 

Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Sergipe (BRASIL, 

PROINFANTIL Web, s/d).  
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parece ter sido elaborado sem uma maior articulação com a realidade do município e não 

está tendo o devido acompanhamento no sentido de garantir que o que está previsto no 

documento seja cumprido e se efetive na prática. 

Elaborado entre os anos de 2003 e 2004, o Plano Municipal de Educação (PME) de 

Santa Rita/PB foi fruto das discussões empreendidas através das ações do Fórum 

Municipal de Educação e teria contado com a ampla participação da sociedade do 

município. O PME foi aprovado através da Lei Municipal n°1.143/2004 e tem como 

objetivo geral “definir as diretrizes, objetivos e metas da Educação Municipal para os 

próximos dez (10) anos, em consonância com o Plano Nacional de Educação e o Plano 

Estadual de Educação” (SANTA RITA, PME, 2004, p. 24). 

Composto de 5 (cinco) partes – Introdução, Os níveis de ensino e modalidades 

contidos no sistema educacional de ensino, Financiamento e Gestão, Regime de 

colaboração e Acompanhamento e avaliação do plano – o PME possui uma estrutura muito 

semelhante e está em consonância com o Plano Nacional de Educação (2001-2010).  

A parte do PME que mais nos interessou foi a referente à Educação Infantil que 

possui 3 (três) subtópicos: “Diagnóstico”, “Diretrizes” e “Objetivos e Metas”. 

Analisando o diagnóstico sobre a Educação Infantil no PME de Santa Rita/PB, 

percebemos muitas semelhanças com o PNE (2001-2010). O diagnóstico destaca a 

importância da Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica e a 

preocupação com esse nível de ensino no país. Ressalta, também, a importância de as 

instituições de Educação Infantil serem consideradas como espaços de inserção das 

crianças no meio social, bem como o reconhecimento de que as crianças são seres 

inteligentes e que têm o direito de se desenvolverem de forma integral. Outro ponto 

semelhante é a questão de considerar as faixas etárias (creche e pré-escolas) 

separadamente, inclusive os dados estatísticos apresentados trazem essa divisão. 

Dentre os principais problemas destacados no diagnóstico e que aparecem no texto 

como barreiras a serem superadas, estão “profissionais sem qualificação na área; prédios e 

mobiliários inadequados e oferta insuficiente de vagas para a clientela” (SANTA RITA, 

PME, 2004, p. 29). Esses pontos, para nós, continuam sendo barreiras a serem superadas 

pelo município, vez que, como observado na pesquisa, muitos dos profissionais, 

especialmente os que atuam com as crianças menores de três anos de idade, continuam sem 

qualificação profissional e alguns prédios e muitos mobiliários continuam inadequados. 
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Outro ponto que nos chamou a atenção, nessa parte, foi o fato de que os dados 

referentes à Educação Infantil que serviram de base para o diagnóstico desse nível foram 

dados fornecidos pelo Núcleo de Estatística da Secretaria Estadual de Educação da Paraíba 

e não dados da própria Secretaria Municipal de Educação (SME) de Santa Rita/PB. Esse 

fato indica a falta de organização da própria Secretaria em produzir, fornecer e analisar 

dados próprios referentes a cada nível de ensino. O que mostra a fragilidade do município 

em organizar suas políticas e reforça a necessidade de receber apoio técnico em regime de 

colaboração.  

O segundo subtópico do PME refere-se às “Diretrizes” para a Educação Infantil. 

Dentre elas, o Plano reafirma a importância desta como primeira etapa da Educação 

Básica, destaca sua importância para a formação dos indivíduos e a preocupação com sua 

oferta de qualidade no município. Para tanto, destaca a importância da formação e 

valorização dos profissionais que atuam na área; a organização da estrutura e 

funcionamento das instituições; a elaboração de uma proposta pedagógica que leve em 

consideração as dimensões do educar e do cuidar; o estabelecimento de critérios para o 

credenciamento e funcionamento dessas instituições; e afirma ser necessária a implantação 

de um sistema de acompanhamento da Educação Infantil nos estabelecimentos públicos e 

privados do município (SANTA RITA, PME, 2004, p. 30). 

Com base nessas diretrizes, o PME apresenta 8 (oito) objetivos e metas traçadas para 

a Educação Infantil do município de Santa Rita/PB e que deveriam ser alcançados nos dez 

anos de vigência do Plano (2004-2013). 

Dentre os objetivos e metas, queremos destacar o primeiro que se refere à questão da 

oferta da Educação Infantil no município. A primeira meta do Plano municipal acaba 

repetindo, mesmo que com outra redação, a primeira meta do PNE (2001-2010) ao afirmar 

que é necessário: 

 

1. Ampliar a oferta de Educação Infantil de forma a atender, no mínimo em 05 

anos, a demanda das crianças de 0 a 6 anos, nas faixas etárias de 0 a 3 anos de 

idade em 30% da população e 60% à população de 4 a 6 anos, adotando 

progressivamente o atendimento em tempo integral para crianças de 0 a 6 anos. 

E até o final deste decênio alcançar a meta de 50% das crianças de 0 a 3 anos e 

80%às de 4 a 6 anos (SANTA RITA, PME, 2004, p. 31). 

 

Sobre a estrutura e o funcionamento das instituições de Educação Infantil do 

município, o PME apresenta a segunda e a sexta metas que se referem ao estabelecimento 

de padrões de infraestrutura e de qualidade, respectivamente. Ambas as metas também se 
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assemelham com as metas traçadas pelo PNE (2001-2010), mudando apenas os prazos de 

elaboração dos documentos, ao afirmarem que o município precisa  

 

2. Elaborar até o final de 2008 os padrões mínimos de infra-estrutura para o 

funcionamento adequado das instituições de Educação Infantil (creches e pré-

escolas), públicas e privadas, assegurando o atendimento das características das 

distintas faixas etárias e das necessidades do processo educativo quanto à: 

instalações físicas, atendimentos de profissionais, equipamentos de recreação, 

procedimentos pedagógicos, e atendimento em Educação Especial. 

2.1. Espaço interno com iluminação, ventilação, visão para o espaço externo, 

rede elétrica com segurança, água potável, esgotamento sanitário; 

2.2. Instalações sanitárias adequadas para a higiene pessoal das crianças; 

2.3. Ambiente interno e externo apropriado para desenvolvimento das atividades, 

conforme as diretrizes curriculares e a metodologia da Educação Infantil 

incluindo o repouso, a expressão livre do movimento e o aspecto lúdico; 

2.4. Instalações para o preparo e/ou serviço de alimentação, bem como a 

elaboração do cardápio alimentar por profissional qualificado; 

2.5. Mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos; 

2.6. Adequação às características das crianças especiais; 

2.7. Limite máximo de 20 (vinte) alunos por professor na creche e 25 (vinte e 

cinco) na pré-escola. 

[...] 

6. A SME estabelecerá, até dezembro de 2006, parâmetros de qualidade para os 

serviços da Educação Infantil, como a supervisão, o controle e a avaliação, como 

elemento de referência para a adoção das medidas de melhoria da qualidade. 

 (SANTA RITA, PME, 2004, p. 31). 

 

Dentre os pontos destacados, o que chama a atenção é o número de alunos por 

professor indicados no tópico 2.7. Mesmo que se fale em limite máximo, entendemos que é 

um número grande de crianças para a realização de um trabalho de qualidade. Sobre esse 

ponto, o Parecer CNE/CEB nº 22/1998 que aprovava as DCNEI (1999) considerava que na 

Educação Infantil, “as estratégias de atendimento individualizado às crianças devem 

prevalecer” e, assim, recomendava que:   

 
Por isto a definição de quantidade de crianças por adulto é muito importante, 

entendendo-se que no caso de bebês de 0 a 2 anos, a cada educador devem 

corresponder no máximo de 6 a 8 crianças. As turmas de crianças de 3 anos 

devem limitar-se a 15 por adulto e as de 4 a 6 anos de 20 crianças (BRASIL, 

Parecer CNE/CEB nº 22/1998, p. 15). 
 

Assim, a relação adulto-crianças proposta pelo município de Santa Rita/PB em 2004 

é bem superior ao que recomendava o estado brasileiro desde 1998. Essa recomendação do 

CNE acabou sendo mantida, posteriormente, através do documento Parâmetros Nacionais 

de Qualidade para a Educação Infantil (PNQEI – 2006) ao afirmar que:  
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8.4 A relação entre o número de crianças por agrupamento ou turma e o número 

de professoras ou professores de Educação Infantil por agrupamento varia de 

acordo com a faixa etária: 

- uma professora ou um professor para cada 6 a 8 crianças de 0 a 2 anos; 

- uma professora ou um professor para cada 15 crianças de 3 anos; 

- uma professora ou um professor para cada 20 crianças acima de 4 anos 

(BRASIL, PNQEI, 2006, v. 2, p. 35-36). 

 

A discussão sobre a relação adulto-criança na Educação Infantil é um ponto que tem 

merecido destaque. O tema tem sido alvo de discussão no Congresso Nacional através do 

Projeto de Lei nº 597/2007
15

 que trata do tema. Tal projeto recebeu um substitutivo do 

Deputado Ivan Valente e, sobre o assunto, propunha que o parágrafo único do artigo 25 da 

LDB (1996) passasse a vigorar acrescido do seguinte: 

 

Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições 

disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para 

atendimento do disposto neste artigo, observado as dimensões do espaço físico e 

que o número de alunos por professor não ultrapasse:  

I – cinco crianças de até um ano, por adulto, na creche; 

II - oito crianças de um a dois anos, por adulto, na creche; 

III – treze crianças de dois a três anos, por adulto, na creche; 

IV – quinze crianças de três a quatro anos, por adulto, na creche ou pré-escola; 

V – vinte alunos de quatro a cinco anos, por professor, na pré-escola; 

VI – vinte e cinco alunos por professor, nos cinco primeiros anos do ensino 

fundamental; 

VII – trinta e cinco alunos por professor, nos quatro anos finais do ensino 

fundamental e no ensino médio (BRASIL, Câmara dos Deputados, Parecer CEC 

de 11/07/2007, Substitutivo ao Projeto de Lei nº 597/2007). 

 

Sobre a formação e valorização dos profissionais que atuam na Educação Infantil do 

município, o PME afirma ser necessário estabelecer um programa de formação dos 

profissionais em atuação e somente admitir novos profissionais que já possuam a titulação 

mínima exigida. Essa meta também aborda a questão da elaboração das propostas 

pedagógicas das instituições de Educação Infantil ao afirmar ser necessário:  

 

3. Estabelecer até dezembro de 2006, um programa municipal de formação de 

profissionais de Educação Infantil, buscando a colaboração da União e do 

Estado, inclusive das Universidades, Institutos Superiores de Educação e 

Organizações Não Governamentais, para consecução deste objetivo; 

3.1. A partir da vigência deste plano, em consonância com a lei n°9.394/96-LDB 

no seu Art. 62, somente admitir o ingresso de novos profissionais na Educação 

Infantil que possuam a titulação mínima em nível médio na modalidade Normal, 

dando-se preferência à admissão de profissionais graduados em cursos 

específicos de nível superior; 

                                                 
15

 De acordo com as informações do site oficial da Câmara dos Deputados, em 31/07/2011, o projeto 

encontra-se em tramitação, aguardando o retorno para a Mesa Diretora da Câmara. 
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3.2 Assegurar que, em 2 anos, a partir da vigência deste Plano, todas as 

instituições de educação infantil tenham formulado, com a participação dos 

profissionais de educação nelas envolvidas, seus projetos pedagógicos, em 

parceria com a família e comunidade, com a inserção do currículo mínimo, com 

base no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, garantindo 

apoio de profissionais às creches e pré-escolas como: Psicólogos, Nutricionistas, 

Médicos, Odontólogos e Especialistas em Educação (SANTA RITA, PME, 

2004, p. 31-32). 
 

No que se refere às metas acima, entendemos que o município não vem cumprindo o 

que está estabelecido no PME. Em todas as salas de Berçário, das quatro creches 

observadas, as crianças ficavam sob a responsabilidade de Auxiliares de Sala que, na 

verdade, são contratadas como auxiliares de serviços gerais e muitas não possuem sequer o 

Ensino Médio.  O município só destina professor para as salas de aula da pré-escola e, no 

caso das creches, as salas de pré-escolas só têm professoras em meio período. Ou seja, nas 

salas de pré-escola das creches as crianças têm o professor apenas em um dos turnos, no 

contraturno elas ficam sob a responsabilidade das auxiliares. 

A quarta e a sétima metas referem-se ao financiamento das instituições de Educação 

Infantil no que se refere ao fornecimento de materiais e alimentação necessários para o 

bom funcionamento das instituições, ao afirmar que o município precisa “assegurar, 

durante a vigência deste Plano, a previsão orçamentária para o fornecimento de materiais 

pedagógicos adequados à faixa etária e às necessidades do trabalho educacional nas escolas 

públicas” e “garantir alimentação de qualidade para as crianças atendidas nos 

estabelecimentos públicos, através da colaboração financeira da União e do Estado, a partir 

da vigência desse plano” (SANTA RITA, PME, 2004, p. 32). Esse é outro ponto que o 

município não está cumprindo a contento. Em todas as creches visitadas, ouvimos 

reclamações de diretoras e professoras sobre a falta de material de limpeza e higiene, de 

material didático e pedagógico para o trabalho com as crianças e sobre a falta de 

alimentação de qualidade, como destacado nos trechos abaixo: 

 

Quando nos preparávamos para sair, algumas das funcionárias da creche que nos 

mostravam as dependências da creche, fizeram algumas queixas e começaram a 

relatar as dificuldades pelas quais estavam passando devido à falta de material de 

limpeza. Informaram que estavam recebendo a alimentação normalmente, mas 

que havia caído de qualidade. E no que diz respeito ao material de limpeza, a 

funcionária informou que a creche estava se mantendo limpa graças às cotas que 

os funcionários faziam para comprar os produtos de limpeza, pois a creche 

estava há seis meses sem receber material de limpeza e de higiene pessoal para 

as crianças da SME (Creche C – Diário de Campo, 2010, p. 09). 

 

Outra reclamação foi por parte de uma das professoras que cobrou o envio de 

material para a realização das atividades com as crianças, pois a creche não 
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possui papel, lápis, cola etc. para as professoras utilizarem nas atividades com as 

crianças (Creche C – Diário de Campo, 2010, p. 09). 

 

Nas duas creches houve reclamação no que diz respeito à alimentação (merenda 

escolar). Falaram que os produtos estão chegando em pequena quantidade e que 

não estava vindo carne para a alimentação (Creches A e B – Diário de Campo, 

2010, p. 06). 

 

A quinta meta refere-se ao acompanhamento e supervisão das instituições públicas e 

privadas do município com o objetivo de garantir a oferta de uma Educação Infantil de 

qualidade, inclusive com o estabelecimento de parcerias com instituições de ensino 

superior para o apoio técnico e pedagógico, ao afirmar que é necessário: 

 

5. Estabelecer, no município de Santa Rita, parcerias com as instituições de 

ensino superior que tenham experiência na área, um sistema de acompanhamento 

e supervisão da educação infantil nos estabelecimentos públicos e privados, 

visando ao apoio técnico e pedagógico para a melhoria da qualidade e a garantia 

do cumprimento dos padrões mínimos estabelecidos pelas diretrizes nacionais, 

estaduais e municipais, seja nas escolas do sistema municipal ou da rede privada 

de ensino. 

5.1. Estabelecer, até o final de 2006, com a colaboração dos setores responsáveis 

pela educação, saúde e assistência social e de organizações não-governamentais, 

programas de orientação e apoio aos pais com filhos entre 0 e 6 anos de idade. 

5.2. A partir da vigência do PME, a Secretaria da Educação buscará formas de 

envolver outras instâncias e representações da sociedade, como o Conselho 

Tutelar e Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, na fiscalização dos 

serviços e colaboração para o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas 

para a Educação Infantil (SANTA RITA, PME, 2004, p. 32). 

 

Essa é outra meta que não vem sendo cumprida, nem mesmo pela SME, devido à 

falta de pessoal disponível na Secretaria. Quando nos aproximamos do campo de pesquisa, 

ainda em 2009, o Departamento de Educação Infantil (DEI) só possuía uma profissional 

responsável; ao iniciarmos a pesquisa de campo, em 2010, havia duas profissionais 

responsáveis pelo Departamento. No segundo semestre de 2010, a equipe foi reforçada 

com mais duas profissionais. Para nós, isso dificulta, ou mesmo impede, o 

acompanhamento e a supervisão do trabalho das creches e das salas de pré-escolas das 

escolas municipais, em cumprimento ao que dispõe o Plano.  

Ainda em consonância com o PNE, o Plano de Santa Rita-PB estende os objetivos e 

metas traçados para todas as crianças com deficiência, que estão na faixa etária que 

compreende a Educação Infantil, ao afirmar em sua oitava meta que “os Objetivos e Metas 

estender-se-ão a todas as crianças de 0 a 6 anos de idade, portadoras de necessidades 

educativas especiais, de acordo com as especificidades necessárias previstas na modalidade 

de Educação Especial deste Plano” (SANTA RITA, PME, 2004, p. 32). 
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Em linhas gerais, afirmamos a importância de o município ter elaborado o seu 

próprio plano municipal, pois, além de ser uma exigência legal, compreendemos que a 

“tradução” de uma política nacional em uma política local é algo extremamente relevante 

para o município. Entretanto, o que chama a atenção negativamente é o fato de que essa 

elaboração tenha ocorrido sem uma maior articulação com os problemas reais da Educação 

Infantil no município e que não esteja havendo o acompanhamento para o cumprimento 

das metas estabelecidas pelo Plano, nem pela esfera municipal, nem pela esfera federal. 

Voltando a falar sobre o PNE (2001-2010), sabia-se que ele tinha vigência até 2010. 

Assim, o Ministério da Educação (MEC), durante a realização da Conferência Nacional da 

Educação Básica, ocorrida em abril de 2008, assumiu o compromisso de apoiar a 

organização da Conferência Nacional de Educação (CONAE), que deveria ocorrer em 

2010. Essa Conferência teria como objetivo discutir as diretrizes para uma política 

nacional de educação e subsidiar a elaboração do novo Plano Nacional de Educação (2011-

2020). A Conferência Nacional seria precedida por Conferências Municipais ou 

Intermunicipais e Conferências Estaduais e do Distrito Federal, que deveriam ser 

realizadas em 2009. 

Ainda em 2008, o MEC constituiu a Comissão Organizadora Nacional da CONAE, 

que elaborou um Documento-Referência para servir de base para a discussão nas 

conferências municipais, estaduais e do Distrito Federal. O tema geral a ser discutido na 

CONAE seria “Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: o Plano Nacional 

de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação”, e as propostas resultantes das conferências 

locais seriam discutidas na Conferência Nacional de Educação (CONAE, Documento-

Referência, 2008). 

No primeiro semestre de 2009, ocorreram as conferências municipais e 

intermunicipais e, no segundo semestre de 2009, ocorreram as conferências estaduais e a 

do Distrito Federal. Entre os dias 28 de março e 01 de abril de 2010, ocorreu, em Brasília, 

a Conferência Nacional de Educação (CONAE) que foi considerada um “acontecimento 

ímpar na história das políticas públicas do setor educacional no Brasil e contou com a 

participação da sociedade civil, de agentes públicos, entidades de classe, estudantes, 

profissionais da educação e pais/mães (ou responsáveis) de estudantes” (CONAE, 

Documento Final, 2010, p. 09). 

Como resultado da CONAE, foi elaborado um Documento Final contendo as 

deliberações que foram aprovadas na plenária final da Conferência, com o objetivo de 
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servir de base para a construção do novo Plano Nacional de Educação (2011-2020) e de 

subsidiar “o estabelecimento, consolidação e avanço das políticas de educação e gestão que 

dele resultarem em políticas de Estado” (CONAE, Documento Final, 2010, p. 11). 

Desse Documento Final, destacamos alguns pontos referentes à Educação Infantil 

que constam nas deliberações do “Eixo III – Democratização do acesso, permanência e 

sucesso escolar” em todos os níveis e modalidades da educação.  

No que se refere à Educação Infantil, o documento destaca alguns pontos como 

instrumentos para a construção da qualidade social da educação como direito social. 

Dentre eles, podemos citar: 

 

a) A consolidação de políticas, diretrizes e ações destinadas à ampliação do 

acesso à educação infantil, visando à garantia do direito à educação de qualidade 

às crianças de 0 a 5 anos de idade; 

b) A garantia de aporte financeiro do Governo Federal para a construção, 

reforma, ampliação de escolas e custeio com pessoal, [...] e a universalização do 

atendimento à demanda manifesta, até 2016, especificamente às crianças da faixa 

etária de 0 a 3 anos de idade, em período integral, a critério das famílias, 

assegurando progressivamente seu atendimento por profissionais com nível 

superior e garantia de formação continuada (CONAE, Documento Final, 2010, p. 

68). 

 

A maior preocupação com a faixa etária de 0 a 3 anos presente no Documento 

justifica-se em razão de que, a partir da Emenda Constitucional nº 59/2009, a escolaridade 

obrigatória foi ampliada dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos e as crianças de 4 e 5 anos 

passaram a ser inseridas na cobertura da Educação Básica (BRASIL, EC nº 59/2009).  

Com o estabelecimento da Lei n° 11.494/2007, lei que regulamenta o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), acredita-se que haverá a universalização do atendimento às crianças 

nessa faixa etária. Entretanto, como a creche ficou de fora da cobertura da Educação 

Básica, sabe-se que é preciso envidar esforços para que o atendimento às crianças menores 

de 3 anos seja garantido e ampliado. 

O interesse em ampliar o período de duração da escolaridade obrigatória tem sido 

crescente no Brasil. Assim, a LDB (1996) já sinalizava, naquele momento, a possibilidade 

de ampliação da duração do Ensino Fundamental que, naquele contexto, era o único nível 

considerado obrigatório em nosso país, ao afirmar, em seu artigo 32, que a duração do 

Ensino Fundamental era de, no mínimo, 8 anos e que a matrícula dos educandos nesse 
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nível de ensino era facultada às crianças de 6 anos de idade, conforme o parágrafo 3º do 

artigo 87. 

Essa indicação de ampliação transformou-se em uma das metas para a educação 

brasileira no PNE (2001-2010). Dentre as metas referentes ao Ensino Fundamental, a 2 

afirmava ser necessário “ampliar para nove anos a duração do ensino fundamental 

obrigatório com início aos seis anos de idade, à medida que for sendo universalizado o 

atendimento na faixa de 7 a 14 anos” (BRASIL, PNE, 2001).  Essa ampliação foi 

regulamentada através da Lei nº 11.114/2005 que tornou obrigatório o início do Ensino 

Fundamental aos 6 anos de idade e da Lei nº 11.274/2006 que dispõe sobre a duração de 9 

anos para o Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória aos 6 anos de idade. 

Os debates sobre esse assunto se intensificaram com a promulgação dessas leis e se 

encaminharam no sentido de discutir as bases teóricas e políticas dessa decisão de 

ampliação que, naquele contexto, poderia acabar se encaminhando no sentido de, apenas, 

aumentar o número de alunos no Ensino Fundamental e antecipar a alfabetização formal 

das crianças das camadas mais pobres da população, em detrimento de uma preocupação 

com a qualidade do ensino, o que traz a preocupação com a falta de uma proposta clara de 

como se daria essa ampliação, como expõe Duran (2006). 

Para Callegari (2006), a decisão política de ampliação do Ensino Fundamental 

deveria estar assentada na ampliação do tempo de escolaridade obrigatória e não na sua 

antecipação, como expresso na lei de 2005 (Lei nº 11.114/2005). As críticas a essa lei se 

encaminharam nessa direção e acabaram forçando a promulgação da outra lei (a Lei nº 

11.274/2006) para reafirmar que a entrada das crianças aos seis anos no Ensino 

Fundamental estava atrelada à ampliação desse nível para nove anos de duração. 

Segundo o autor, a ampliação da escolaridade obrigatória deveria se encaminhar no 

sentido de construir uma escola que conseguisse integrar os avanços conquistados tanto 

pela Educação Infantil, como pelo Ensino Fundamental, o que, para ele, constituía-se como 

um desafio para os sistemas de ensino brasileiros. 

Preocupados em discutir a possibilidade de integração das potencialidades da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental, bem como os desafios enfrentados pelos 

municípios brasileiros na implantação da ampliação do Ensino Fundamental de nove anos 

e da inserção das crianças de 6 anos nesse nível de ensino, Alves (2006), Callegari (2006) e 

Duran (2006) discutiram os desafios, as discussões empreendidas no âmbito do sistema 

municipal, a elaboração de um documento contendo orientações e como se deu a 
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implantação do Ensino Fundamental de nove anos em um município do Estado de São 

Paulo. 

Dentre os desafios apontados, Callegari (2006, p. 381) assim os resume: “proposta 

pedagógica adequada, reorganização do currículo; materiais didáticos; aspectos 

financeiros; reorganização das diretrizes curriculares para a educação infantil e para o 

ensino fundamental, tendo em vista a interface que emerge da nova proposta”; e 

acrescentam-se, ainda, as questões referentes à formação inicial e continuada dos 

professores (ALVES, 2006; CALLEGARI, 2006; DURAN, 2006). 

A preocupação com as questões que envolvem a formação de professores para atuar 

no Ensino Fundamental de 9 anos também é abordada por Martins (2006) que afirma que 

os professores têm sido responsabilizados, no discurso oficial, pelo sucesso ou pelo 

fracasso dos projetos educacionais pensados nacionalmente. Para a autora, no caso da 

implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, isso não se daria de maneira diferente. 

Nesse sentido, afirmava a necessidade de se discutir os aspectos legais e normativos da 

implantação dessa ampliação da escolaridade obrigatória, afirmando ser premente a 

necessidade de se repensar a formação inicial e continuada de professores para atuar nesse 

nível de ensino. 

Outro ponto que foi bastante discutido em relação à ampliação do Ensino 

Fundamental de 9 anos referia-se ao financiamento. Essa discussão afinava-se com a 

necessidade de criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), em substituição ao Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 

(FUNDEF) que se extinguiria em dezembro de 2006. 

Assim, o FUNDEB foi criado em 2007, através da Lei nº 11.494/2007, visando 

preencher as lacunas deixadas pelo fundo anterior, buscando aperfeiçoá-lo e ampliar o seu 

alcance, atendendo não só o Ensino Fundamental (6 a 14 anos), como fazia o FUNDEF, 

mas também a Educação Infantil (4 e 5 anos) e o Ensino Médio (15 a 17 anos), bem como 

a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Com o aumento da cobertura dos níveis de ensino, 

o FUNDEB acaba resgatando a concepção de Educação Básica, preconizada na LDB 

(1996), e pode contribuir para a superação das políticas focalistas inauguradas com o 

FUNDEF. 

Com a aprovação da lei do FUNDEB (Lei nº 11.494/2007), o país não apenas 

consolidava a ampliação da escolaridade obrigatória com o Ensino Fundamental de 9 anos, 
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como indicava uma nova ampliação que se efetivaria com a Emenda Constitucional nº 

59/2009, que alterou o inciso I do artigo 208 da Constituição Federal (1988), que passou a 

ter a seguinte redação: “a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta para todos os que a ela não 

tiveram acesso na idade própria”. Assim, essa Emenda Constitucional representa mais uma 

ampliação da escolaridade obrigatória em nosso país. 

Com essa nova ampliação, as discussões no campo da Educação Infantil vêm se 

encaminhando em duas direções: preocupação em garantir o direito das crianças a esse 

nível educacional como um todo, ou seja, garantia do acesso a creches e pré-escolas e 

preocupação em garantir a articulação necessária entre a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental.  

Sobre esse assunto, o Documento Final da CONAE (2010, p. 68) afirma que “o 

Brasil não pode correr o risco de deixar de priorizar o aumento de matrículas na creche em 

favor da expansão das matrículas na pré-escola. A educação infantil não pode ser cindida”. 

Para que essa cisão não ocorra, afirma ser necessário: 

  

 coordenação efetiva e atuante dos órgãos da União, estados, Distrito Federal 

e municípios, com apoio e otimização dos processos de organização, gestão 

e universalização gradativa dessa etapa da educação básica;  

 realização do censo da educação infantil, garantindo que todas as 

instituições de educação infantil, públicas e privadas, sejam incluídas no 

Censo Escolar e em outros levantamentos de informações educacionais; 

 garantia de que o atendimento das crianças seja feito exclusivamente por 

profissionais devidamente habilitados/as, conforme a legislação vigente; 

 o debate, o repensar e a modificação, de modo integrado, de todo o currículo 

das primeiras etapas da educação básica, em decorrência do ingresso aos 

seis anos no ensino fundamental, tornado obrigatório; 

 discussão e proposições de diretrizes para as políticas de convênios com 

entidades privadas, de tal forma que o MEC assuma a coordenação dessa 

discussão; 

 ampliação da oferta de educação infantil pelo poder público, extinguindo 

progressivamente o atendimento por meio de instituições conveniadas. 

(CONAE, Documento Final, 2010, p. 68). 

 

Em linhas gerais, percebemos que o documento apresenta as metas a serem atingidas 

para a garantia da universalização da Educação Básica e, no que se refere à Educação 

Infantil, enfatiza a preocupação com as creches que ficaram de fora dessa ampliação.  

Além de enfatizar a importância das conferências locais e da CONAE para o campo 

da educação e a importância da mobilização e debate por elas proporcionados, queremos 

enfatizar a defesa pela universalização de toda a Educação Infantil e a preocupação de que 
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essa ampliação ocorra, principalmente, através da iniciativa do poder público, deliberadas 

nessa Conferência. 

No que diz respeito à preocupação com a qualidade do atendimento em creches e 

pré-escolas, enfatizamos a recomendação de que esse atendimento seja feito por 

profissionais habilitados e que essa habilitação se dê em nível superior e através de 

formação continuada. Esse é um ponto de extrema relevância e que, constantemente, vem 

sendo discutido no campo teórico. Assim, acreditamos que essa é uma das condições 

necessárias para que as crianças sejam atendidas em instituições educacionais que as 

reconheçam como sujeitos de direitos, para que tenham acesso a ações de educação e 

cuidado que respeitem suas necessidades e suas especificidades infantis.  

Depois de ampla discussão, o MEC lançou, no dia 15 de dezembro de 2010, a 

proposta do novo Plano Nacional de Educação (2011-2020) que o Presidente encaminhou 

ao Congresso Nacional, através do Projeto de Lei nº 8.035/2010, visando a aprovação do 

referido plano. 

O novo plano contém 20 metas a serem atingidas no decênio 2011-2020, que se 

desdobram em estratégias que deverão ser realizadas em regime de colaboração entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (BRASIL, PL, PNE 2011-2020). 

Dentre as metas propostas, a primeira se refere à Educação Infantil e afirma ser 

necessário “universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população de 4 e 5 anos, e 

ampliar, até 2020, a oferta de educação infantil de forma a atender a 50% da população de 

até 3 anos”. Essa meta se desdobra em 9 estratégias a serem implementadas, a saber: 

 

1.1) Definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, metas de expansão das respectivas redes públicas de 

educação infantil segundo padrão nacional de qualidade compatível com as 

peculiaridades locais. 

1.2) Manter e aprofundar programa nacional de reestruturação e aquisição de 

equipamentos para a rede escolar pública de educação infantil, voltado à 

expansão e à melhoria da rede física de creches e pré-escolas públicas. 

1.3) Avaliar a educação infantil com base em instrumentos nacionais, a fim de 

aferir a infra-estrutura física, o quadro de pessoal e os recursos pedagógicos e de 

acessibilidade empregados na creche e na pré-escola. 

1.4) Estimular a oferta de matrículas gratuitas em creches por meio da concessão 

de certificado de entidade beneficente de assistência social na educação. 

1.5) Fomentar a formação inicial e continuada de profissionais do magistério 

para a educação infantil. 

1.6) Estimular a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e 

cursos de formação de professores para a educação infantil, de modo a garantir a 

construção de currículos capazes de incorporar os avanços das ciências no 

atendimento da população de 4 e 5 anos. 

1.7) Fomentar o atendimento das crianças do campo na educação infantil por 

meio do redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a 
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nucleação de escolas e o deslocamento das crianças, de forma a atender às 

especificidades das comunidades rurais. 

1.8) Respeitar a opção dos povos indígenas quanto à oferta de educação infantil, 

por meio de mecanismo de consulta prévia e informada. 

1.9) Fomentar o acesso à creche e à pré-escola e a oferta do atendimento 

educacional especializado complementar aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

assegurando a transversalidade da educação especial na educação infantil 

(BRASIL, PL, PNE 2011-2020, meta 1). 

 

Sabe-se que esse é um projeto de lei e que, portanto, não é possível afirmar que o 

documento final terá o mesmo teor do que fora encaminhado pelo MEC. Assim, sabemos 

da importância de os educadores e da sociedade civil organizada acompanharem os debates 

acerca desse documento no Congresso Nacional e da necessidade de aguardarmos sua 

aprovação para que se possa fazer uma análise do documento final. Entretanto, é possível 

realizar algumas observações a respeito do Plano encaminhado ao Congresso: a primeira 

refere-se à ampliação da oferta e a segunda, ao fato de uma das estratégias referir-se à 

concessão de certificado à entidade beneficente que ofereça vagas em creches. 

Com relação à ampliação da oferta, o que chama a atenção é que a meta fala de 

universalização apenas para a faixa etária de 4 e 5 anos que, teoricamente, já seria 

ampliada através da inserção da pré-escola na cobertura da Educação Básica (Emenda 

Constitucional nº 59/2009 ) e do financiamento da educação através do FUNDEB (Lei nº 

11.494/2007). E com relação à faixa etária de 0 a 3 anos, a meta não aponta para a 

universalização, como recomendado na CONAE, e afirma que deve ser atendida 50% da 

população até o final da vigência do plano, ou seja, com essa meta o país estende para mais 

10 anos uma meta que já fora traçada para os 10 anos anteriores, vez que essa era a 

primeira meta do PNE (2001-2010), conforme explicitado anteriormente.  

E, com relação à concessão de certificado à entidade beneficente que ofereça vagas 

em creches, entendemos que isso merece uma maior discussão, vez que parece ser um 

retorno aos tempos em que o atendimento às crianças pequenas em nosso país se dava pelo 

viés das iniciativas particulares e filantrópicas, conforme discutimos.    

Além dessas observações, queremos destacar as estratégias 1.5 e 1.6, que tratam da 

formação dos profissionais para atuar na Educação Infantil. No que diz respeito à estratégia 

1.5, destacamos a pouca clareza sobre onde a formação inicial deva ocorrer. E, no tocante à 

estratégia 1.6, destacamos que a mesma se refere apenas à faixa etária de 4 e 5 anos. 

Considerando a preocupação demonstrada no documento final da CONAE, de que a 

Educação Infantil não poderia ser cindida, entendemos que essas estratégias acabam 
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indicando uma possível cisão em relação aos profissionais que atuam/atuarão na Educação 

Infantil. Ou seja, ela pode se desdobrar em ações políticas que priorizem uma formação 

mais elevada para os profissionais que irão atuar com a faixa etária de 4 e 5 anos, e uma 

formação de nível inferior para aqueles que irão atuar na faixa etária de 0 a 3 anos. Fato 

que já ocorre atualmente em muitas instituições de Educação Infantil, a exemplo das 

creches municipais de Santa Rita/PB que, conforme já afirmamos, possui professoras para 

atuar com as crianças de quatro e cinco anos e, apenas, auxiliares, na maioria das vezes 

sem formação pedagógica, para atuar com as crianças de seis meses a três anos de idade.  

Por fim, queremos destacar a importância do PNE e da formulação e implementação 

de políticas em nível nacional. Entretanto, voltamos a enfatizar a necessidade de os 

municípios terem a sua própria política municipal para a Educação Infantil, caso contrário, 

podem ficar à mercê dos programas e projetos do MEC propostos nacionalmente e que 

talvez não se adéquem aos interesses municipais.  

A discussão dessa questão também parece ser necessária no sentido de que se possam 

garantir de fato os direitos das crianças brasileiras de serem atendidas em instituições de 

Educação Infantil que estejam de acordo com as normas e recomendações do próprio 

MEC. Nesse sentido, acreditamos que é de suma importância que o governo federal tenha 

meios para fiscalizar, orientar e apoiar os municípios para fazer com que as novas metas 

possam ser cumpridas. 

Tomando por base a análise dos documentos acima mencionados, podemos afirmar 

que as principais mudanças ocorridas no campo da Educação Infantil, desde o final da 

década de 1980, estão inseridas no campo do ordenamento legal. Nesse sentido, a 

consideração da criança como sujeito de direitos passou a figurar como uma das mudanças 

principais, configurando-se como o “carro-chefe”
16

 de toda a mudança legal subsequente.  

Outra mudança importante foi a afirmação da Educação Infantil como direito social, 

a ser garantido às crianças pequenas, mediante o atendimento em creches e pré-escolas. A 

partir de então, o atendimento em creches e pré-escolas passou a ser compreendido como 

direito das crianças e não apenas das mães e das famílias para terem um lugar onde deixar 

seus filhos enquanto trabalham.  

A garantia desse direito reafirmou a natureza educativa das instituições e a 

consideração da Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, inserida no 

                                                 
16

 Esta expressão de que o reconhecimento da criança como sujeito de direitos se configurou como o “carro-

chefe” das mudanças legais que lhe sucederam, é defendida por Stela Oliveira (2005, p. 37) e é melhor 

explicitada em seu texto.   
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sistema de ensino. Essas mudanças implicaram na necessidade de se ter um novo olhar 

para esta etapa educacional, que passou a se configurar como a formação inicial a que todo 

cidadão brasileiro tem direito. 

Entretanto, sabe-se que esses primeiros documentos legais não se caracterizaram 

apenas como resposta do Estado, como representante legal, aos anseios da população. Eles 

foram sendo construídos como resultado de políticas públicas sociais de recorte neoliberal 

que passaram a ser implementadas no país a partir do final dos anos de 1980 e início dos 

anos de 1990, pontos que discutimos a seguir.   

É nesse sentido que se afirma que muito já se conseguiu no aspecto legal no campo 

da Educação Infantil ao longo da última década do século XX e início do século XXI. 

Porém, há muito ainda a ser feito para que se garanta que os direitos proclamados se 

transformem em direitos reais a serem desfrutados pela maioria das crianças brasileiras.  

Nesse ponto, acreditamos que os principais desafios para a área são: o 

reconhecimento do direito das crianças brasileiras à Educação Infantil, com a garantia 

desse nível a todas as crianças entre 0 e 5 anos de idade, cujas famílias a requererem; oferta 

de atendimento educacional com qualidade em creches e pré-escolas ; proposta pedagógica 

e curricular das instituições de Educação Infantil formuladas com base nas necessidades e 

especificidades requeridas para um trabalho com crianças de 0 a 5 anos; instituições 

adequadas ao trabalho com as crianças, estruturadas em consonância com o que 

preconizam os “Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil” e os “Parâmetros 

Básicos de Infra-estrutura para Instituições de Educação Infantil”, e formação inicial e 

continuada para os professores que atuam nesse nível.  

Sobre o reconhecimento do direito e a ampliação da oferta da Educação Infantil, 

podemos afirmar que a luta da sociedade se insere na perspectiva de cobrar dos poderes 

públicos a garantia de um direito já reconhecido em lei, pelo menos no que concerne às 

crianças de 4 e 5 anos. Quanto às crianças de 0 a 3 anos, a luta se encaminha no sentido do 

reconhecimento do direito de essas crianças serem inseridas nas metas de ampliação da 

cobertura da escolaridade, pois elas ficaram de fora do FUNDEB e da ampliação da 

Educação Básica.  

Sobre a questão da qualidade, acreditamos que é preciso se discutir o que se entende 

por qualidade na Educação Infantil e como implementar ações que garantam a qualidade 

do atendimento nas instituições, para além da elaboração de documentos nacionais  que 

apresentam os parâmetros a serem seguidos. Não estamos aqui desconsiderando a 
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importância desses documentos, longe disso. Para nós, a fixação de parâmetros nacionais é 

muito importante, mas não é suficiente para que a qualidade se efetive na prática, pois 

concordamos com Moss (2005, p. 17), quando afirma que “o conceito de qualidade não é 

neutro nem isento de valores. É o resultado de um modo específico de se ver o mundo e 

está permeado de valores e pressupostos”. Assim, mesmo que haja um parâmetro nacional 

a ser seguido, isso não é garantia para que haja a qualidade no atendimento. Em um país de 

dimensões continentais como o Brasil, com valores e costumes tão diferenciados de região 

para região, é possível que um parâmetro seja traduzido de n formas diferentes. 

O mesmo comentário se aplica a questão da adequação das instituições aos padrões 

nacionalmente estabelecidos. Entendemos que sem que haja discussões, sem a cobrança da 

sociedade civil e sem o acompanhamento e fiscalização por parte dos órgãos federais, 

podemos ter inúmeras interpretações a respeito dessas adequações. E, assim, um mesmo 

parâmetro básico de infraestrutura pode ser seguido de diferentes formas. E podemos ter 

instituições que, a rigor, se encaixem nos parâmetros quando, na prática, tenham seguido 

aquele parâmetro de forma inadequada, como, por exemplo, com a compra de materiais de 

construção de baixa qualidade. 

Em relação à elaboração e implementação da proposta pedagógica e curricular das 

instituições, além de ser necessário que elas contemplem as especificidades do trabalho 

com as crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, é preciso que essa elaboração se dê no 

contexto da instituição, com a participação de todos os envolvidos no processo, como 

discutimos no próximo capítulo, bem como faz-se necessário que essa proposta se efetive e 

se coloque em ação no cotidiano do trabalho educacional de creches e pré-escolas, 

superando a prática corrente de elaboração de documentos, apenas, para o cumprimento de 

exigências das secretarias de educação. Caso contrário, não faz sentido a sua elaboração. 

No tocante à formação docente para atuar na Educação Infantil, defendemos uma 

sólida formação inicial em curso superior de licenciatura em Pedagogia e formação 

continuada que garanta a atualização necessária para o trabalho com as crianças. Essa 

defesa toma por base a compreensão de que o trabalho com as crianças pequenas exige 

uma formação sólida que permita ao professor compreender as dimensões sociais, 

históricas, políticas e culturais de seu trabalho docente, bem como reconheçam as 

potencialidades infantis e possam sistematizar e promover ações indissociáveis de 

educação e cuidado capazes de proporcionar o desenvolvimento integral das crianças. 
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Sabemos que essas não são tarefas fáceis, por isso afirmamos que se configuram 

como desafios para a área. Nesse sentido, concordamos com Angotti (2009, p. 145-146), 

quando afirma que  

 

falar em desafios para a conquista da implementação do direito da criança 

significa o enfrentamento de elementos culturais bastante arraigados, tal como a 

concepção de preparo da criança para o futuro, para o vir a ser, esquecendo o que 

ela já é e suas condições de desenvolvimento; a concepção preparatória da 

educação infantil para as séries iniciais do ensino fundamental ou seu preparo 

exclusivamente voltado para a disciplina comportamental escolarizante e o 

processo de alfabetização; ou ainda a preparação antecipada para a atuação no 

mercado de trabalho e futuro distante. 

 

Assim, como desdobramentos desse arcabouço legal que, como vimos, tem origens 

sociais, históricas, políticas e econômicas e que foram se articulando a partir do diálogo 

com o campo teórico da Educação Infantil, o estado brasileiro elaborou documentos 

normativos
17

 e outros documentos oficiais
18

 que passaram a nortear as políticas públicas 

educacionais e a organização e funcionamento das instituições escolares nos diversos 

níveis de ensino. 

Dentre os documentos que se destinam à Educação Infantil, podemos citar as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) – 1999 e 2009; o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) – 1999; os Parâmetros 

em Ação para a Educação Infantil – 2002; a Política Nacional para a Educação Infantil: 

pelo direito das crianças de zero a seis anos à Educação – 2005; os Parâmetros de 

Qualidade para a Educação Infantil – 2006; e os Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para 

Instituições de Educação Infantil – 2006, que analisamos no terceiro capítulo com o 

objetivo de investigar o lugar do currículo nas políticas nacionais para a Educação Infantil. 

Antes, porém, entendemos ser necessário situar a compreensão de currículo e sua 

articulação com o campo da Educação Infantil, bem como a possibilidade de elaboração de 

um currículo para esse nível educacional, em especial, para as crianças na faixa etária de 0 

a 3 anos. É sobre esse assunto que discorremos a seguir.  

 

 

                                                 
17

 Chamamos de documentos normativos aqueles elaborados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

que têm valor de lei, a exemplo das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). 
18

 Chamamos de documentos oficiais os documentos elaborados pelo Ministério da Educação, através de suas 

Secretarias, a exemplo do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) e dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), entre outros. 
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2.2 Currículo: contornos teóricos e históricos  

 

 

O currículo surgiu como objeto de estudos e pesquisas nos Estados Unidos dos anos 

de 1920, objetivando racionalizar a construção, o desenvolvimento e a testagem dos 

currículos escolares, impulsionado por grupos ligados à administração da educação 

(BERTICELLI, 1998; LOPES; MACEDO, 2002; MOREIRA, 1997a, 1997b, 1998; 

MOREIRA; SILVA, 1999; SANTIAGO, 2006; SILVA, 2001).  

Esboçava-se, a partir de então, uma concepção de currículo que o considerava como 

algo meramente técnico, neutro, dissociado da realidade que o cercava e compreendido 

como elenco de disciplinas e listagem de conteúdos, objetivos e metodologias. De acordo 

com Berticelli (1998) e Moreira (1998), essa concepção neutra de currículo só começaria a 

ser questionada em nosso país em meados da década de 1980.  

No do final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990, os estudos, os debates, as 

temáticas e teorizações sobre currículo se intensificaram e se diversificaram, e o campo 

passou a receber a influência dos estudos de Michael Apple, Henry Giroux e Michael 

Young. A contribuição teórica desses autores levou à compreensão de que o currículo é um 

espaço de relações de poder e, naquele contexto, compreendia-se que ele estava fortemente 

marcado pelas questões referentes à classe social (BERTICELLI, 1998; LOPES; 

MACEDO, 2002; MOREIRA; SILVA, 1999; SILVA, 2001).  

Assim, o campo do currículo foi se configurando como um campo teórico forte e 

alguns espaços de produção do conhecimento passaram a exercer influência no Brasil. Um 

desses espaços é o Grupo de Trabalho sobre Currículo (GT 12 - Currículo) da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED). Criada em 1978, a 

ANPED realizou suas primeiras reuniões para discutir temas gerais da educação 

vinculados aos Programas de Pós-Graduação e, a partir de sua 4ª Reunião Anual, ocorrida 

em 1981, passou a organizar grupos de trabalho. O GT 12 - Currículo foi criado em 1986 e 

atualmente  

 
reúne pesquisadores vinculados a universidades e instituições de pesquisa 

brasileiras e latino-americanas que vêm se dedicando ao estudo de questões 

concernentes ao campo do currículo. O grupo vem discutindo, a partir e através 

de múltiplos referenciais teórico-epistemológicos e metodológicos, essas 

questões, entendendo currículo, no mais amplo sentido do termo. Esse trabalho 

dos pesquisadores do GT, em seus grupos de pesquisa de origem e em eventos da 

área, tem sido divulgado por meio de publicações e da organização e 
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participação em eventos, nacionais e internacionais os mais diversos (ANPED, 

GT 12 - CURRÍCULO, s/d). 

  

 Segundo Lopes e Macedo (2002), com a contribuição desse Grupo de Trabalho, os 

estudos sobre currículo passaram a discutir a relação entre currículo e conhecimento a 

partir do aprofundamento das questões referentes às relações entre conhecimento 

científico, conhecimento escolar, saberes populares e saberes do senso comum.  

Por volta de meados da década de 1990, uma nova feição da teoria curricular crítica 

passou a se delinear com a colaboração dos estudos pós-estruturalistas, dos estudos de 

gênero, da psicanálise, dos estudos sobre sexualidade, dos estudos culturais, do 

multiculturalismo e dos estudos sobre raça e etnia. Surgia, assim, o que Silva (2001) 

passou a denominar de teorias pós-críticas de currículo. Para esse autor, tais teorias 

ampliaram as discussões entre a relação saber e poder, visando compreender também as 

conexões que se estabelecem com as questões de gênero, raça, etnia, sexualidade, cultura e 

identidade, para além da relação com a questão da classe social.  

Analisando o fortalecimento e a ampliação do campo do currículo no Brasil a partir 

de 1990, Lopes e Macedo (2002, p. 19) afirmam que, se na primeira metade da década 

prevaleciam os estudos de caráter mais sociológico, ancorados nas teorias críticas de 

currículo; na segunda metade a grande marca do campo parece ser o hibridismo que se 

pauta em uma multiplicidade de interpretações.  

Segundo as autoras, “o processo de hibridização ocorre com a quebra e a mistura de 

coleções organizadas por sistemas culturais diversos, com a desterritorialização de 

produções discursivas variadas, constituindo e expandindo gêneros impuros”, que passam a 

caracterizar o campo do currículo como um campo contestado e hibridizado, cuja marca 

principal seria a “[...] mescla entre o discurso pós-moderno e o foco político na teorização 

crítica” (LOPES; MACEDO, 2002, p. 47). 

Diante da multiplicidade de relações que se estabelecem na contemporaneidade, 

concordamos com as autoras e compreendemos que as teorizações de caráter mais 

globalizantes, as chamadas metanarrativas, não dão mais conta de explicar os fenômenos 

sociais, políticos, econômicos, educacionais e curriculares. Essa compreensão força-nos a 

enxergar os fenômenos sociais a partir de diferentes perspectivas. 

Em relação ao currículo, isso não se dá de maneira diferente. Assim, atualmente, são 

muitas as possibilidade de compreensão do currículo. Dentre elas, podemos citar o avanço 
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teórico que o Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Curriculares (GEPPC/UFPB), do 

qual fazemos parte, tem vivenciado nos últimos anos.  

Desde a sua criação, o GEPPC pauta seus estudos em uma concepção crítica de 

currículo. Nos últimos anos, alguns de seus integrantes
19

 vêm desenvolvendo seus estudos 

sobre as políticas curriculares enfatizando as perspectivas pós-estruturais e com foco nos 

estudos laclaunianos.  

Pereira (2009, p. 170), por exemplo, passa a assumir uma compreensão de currículo 

como “redes de significações permeadas pelo poder, em constante processo de 

deslocamento”. Para a autora, essa compreensão inicial a leva a entender que a elaboração 

de políticas curriculares é resultado de um constante e complexo processo de negociação 

entre os sujeitos envolvidos, o que leva alguns membros a assumirem uma concepção de 

currículo como redes discursivas, entendendo que sua (re)significação e elaboração se dá  

 

através de redes polissêmicas de sentidos e significados nos diferentes tempos e 

espaços. Portanto, o currículo encontra-se sempre em processo de construção. O 

movimento que lhe caracteriza traz, a nosso ver, inúmeros discursos, não antes 

revelados ou lidos. Em síntese, seria o meu discurso, o seu discurso e os nossos 

discursos. Além disso, não se deve esquecer o discurso oficial que o norteia, mas 

que não impede seu movimento nem a constituição de novas redes discursivas de 

sentidos e significados (ALBINO et al, 2010, p. 7). 

 

Avançando nos estudos com o Grupo, Pereira (2010) passa a assumir uma 

compreensão de currículo como uma prática discursiva articulatória, afirmando que o  

 

fazer curricular acontece através das vozes, ruídos, dos silêncios que se instalam 

no dia a dia da escola e das interações entre os seus sujeitos e o meio social, com 

a finalidade de compreender como fazer as mediações entre currículo oficial e o 

currículo real, ou seja, o currículo que é prescrito e legitimado através do 

currículo oficial, e, o currículo real que registra a autopromoção de saberes 

originada das experiências de vida dos sujeitos, que são construídas e 

reconstruídas no dia a dia escolar (PEREIRA, 2010, p. 10-11). 

 

A partir desse breve resgate histórico do campo do currículo no Brasil e em 

decorrência de sua ampliação teórica, compreendemos que este artefato social e cultural 

não pode mais ser pensado como algo meramente técnico, neutro, desvinculado e 

desarticulado de outras questões educacionais. 

                                                 
19

 Outros membros do GEPPC, como nós, continuam estudando currículo e políticas curriculares com base 

nas contribuições de teóricos críticos, como Paulo Freire, Henri Giroux e Michael Apple.  
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Assim, podemos perceber que, desde o seu surgimento até os dias atuais, o currículo, 

como campo de estudos e pesquisas, tem evoluído de maneira considerável e, conforme 

Santiago (2006, p. 73), “evoluiu de um campo eminentemente técnico – com preocupações 

centradas na organização e desenvolvimento do conhecimento e tem Tyler como 

representante de maior repercussão no Brasil – para um campo multidimensional”.  

Nesse sentido, concordamos com Silva (2001, p. 150) ao afirmar que   

 

o currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais as teorias 

tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é 

relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. [...] O currículo é 

texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade (SILVA, 

2001, p. 150). 

 

Desse modo, compreendemos que a evolução do campo do currículo tem ampliado 

os estudos e discussões, bem como as temáticas a ele relacionadas. Assim, a contribuição 

das teorias críticas nos mostrou que o currículo não poderia ser compreendido como um 

artefato neutro, mas sim imbricado em complexas relações de poder.  

Para Santiago (2006, p. 74), a concepção crítica tem nos mostrado que existem 

diferentes maneiras de abordar o currículo e que “ele pode ser tomado como (1) disciplina 

curricular; pode também ser abordado como (2) campo de investigação científica; e ainda, 

como (3) prática pedagógica”.  Com base na autora, compreendemos que o currículo pode 

ser concebido como o conjunto de todas as atividades que são desenvolvidas na escola e 

que são significativas para a aprendizagem dos educandos.  

Como estamos analisando o currículo em ação, assumimos uma concepção crítica de 

currículo a partir da abordagem de currículo como prática pedagógica, pois entendemos 

que precisamos superar a concepção tradicional de currículo que o entende como uma 

seleção prescritiva de conteúdos a serem “transmitidos” aos alunos através de lições 

planejadas pelos professores.  

Sabemos que, mesmo com a contribuição dos estudos das teorias críticas e pós-

críticas que questionaram a suposta neutralidade do currículo (SILVA, 2001; MOREIRA; 

SILVA, 1999), parece que essa concepção tradicional ainda se faz presente nas escolas 

brasileiras, como pudemos constatar em estudo de Mestrado (AMORIM, 2005). 

Entretanto, é a concepção crítica que assumimos nesta pesquisa. Uma concepção que 

compreende que a maior preocupação em relação ao currículo não está ligada à sua 

elaboração, ou seja, ao como fazer o currículo, mas sim aos efeitos deste no processo 
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educativo, ao que ele causa nos educandos (MOREIRA; SILVA, 1999; SANTIAGO, 2006; 

SILVA 2001). 

Nesse sentido, Apple (2008) nos ajuda a compreender que existe uma íntima relação 

entre a economia e a organização da sociedade capitalista, e que esta influencia a 

organização de outras esferas sociais, entre elas, a educação, a cultura e o currículo. Ao 

desvelar a estreita relação que existe entre economia e educação, economia e cultura e, por 

conseguinte, entre economia e currículo, o autor nos chamou a atenção para o fato de que 

existe uma estreita articulação entre a forma como a economia está organizada e a forma 

como a escola e o currículo são organizados. Desse modo, passamos a compreender a 

estreita relação entre o currículo e os interesses econômicos e a nos questionar a favor de 

quem o currículo opera.  

Giroux (1997, 2000), ao centrar suas críticas em relação às perspectivas técnicas que 

dominavam as abordagens curriculares, ajuda-nos a compreender que a ênfase na dimensão 

técnica do currículo acaba escondendo o caráter histórico, ético e político das ações 

educativas e curriculares que, desse modo, contribui para a reprodução. Avançando em 

seus estudos, o autor foi buscar as bases da sua teoria crítica no conceito de resistência, 

preocupando-se em apresentar uma alternativa para essa questão, visando a superação do 

pessimismo e do imobilismo resultantes da influência das teorias da reprodução.  

Ao enfatizar a questão da necessidade de se pensar a educação e o currículo como 

fenômenos históricos e, portanto, possíveis de serem modificados, o autor afirmava ser 

possível visualizar um espaço para a mudança. E, desse modo, passou a defender uma 

“pedagogia da possibilidade”, pautada no conceito de resistência e direcionada ao 

desenvolvimento de uma pedagogia crítica. Pedagogia que deveria estar respaldada por 

uma opção política e ter como foco central a desconstrução da concepção dominante de 

educação e de currículo e a construção de outra concepção à luz de uma política cultural 

que entende que o fenômeno educativo está interligado não só a questões de poder, como 

também a construção de valores e significados sociais (GIROUX, 1997, 2000). 

Ao analisarmos os estudos citados, principalmente o de Henry Giroux, chama-nos a 

atenção a influência do pensamento de Paulo Freire, uma vez que este não é devidamente 

reconhecido como um autor que exerce influência no campo do currículo em nosso país. 

Sabemos que Paulo Freire não se dedicou a estudar ou a escrever sobre as questões 

curriculares. Entretanto, apesar de não ter se preocupado, especificamente, em tratar do 
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currículo, este é um tema que se encontra presente em muitas de suas obras (FREIRE, 

1996, 1998a, 1998b 2001, 2003).  

Pautando-nos em uma visão mais ampla de currículo, que o considera como aquilo 

que de fato ocorre em nossas escolas e salas de aula como resultado da interação entre os 

sujeitos do ato educativo e o objeto de conhecimento, buscamos em Freire (1996, 1998a, 

1998b 2001, 2003) os fundamentos teórico-metodológicos que pudessem embasar um 

entendimento crítico de currículo e de proposta curricular que leve em consideração o 

direito de educandos e educadoras a terem acesso a uma escola e um currículo que os 

considerem como sujeitos do ato educativo e garantam-lhes o pleno acesso ao 

conhecimento produzido socialmente. 

Para respaldarmos a nossa opção por analisar o currículo em ação nas creches em 

uma perspectiva freireana, pautamos-nos nas contribuições de Santiago (1998; 2006), uma 

vez que a produção teórica da autora tem tomando como referência a obra de Paulo Freire 

para com ele discutir currículo. 

Com base nesse referencial teórico, assumimos a compreensão de currículo como um 

artefato significativo que perpassa a organização e funcionamento da escola e que se 

materializa nas práticas educativas realizadas por educandos(as) e professores(as), a partir 

da seleção, organização e sistematização dos conhecimentos e das experiências de 

aprendizagem a serem socializadas no contexto escolar. Assim, além das clássicas 

perguntas “o que” e “como” do currículo, faz-se necessário refletir sobre o porquê, o para 

que e o para quem desse currículo.  

Para nós, o currículo, entendido como artefato social e cultural, é o resultado do 

diálogo entre as dimensões teóricas, políticas e legais que orientam as práticas curriculares 

e as ressignificações destas, em um processo contínuo de ação-reflexão-ação, 

coletivamente organizado e realizado de forma democrática no âmbito das instituições de 

ensino brasileiras. 

Nessa perspectiva, aproximamo-nos de uma visão mais atual de currículo que o 

compreende como “um todo significativo, como um texto, como um instrumento 

privilegiado de identidade e subjetividades” (MOREIRA, 1997b, p. 15). Nesse sentido, o 

currículo passa a ser entendido como plano ou proposta (o documento, o currículo formal 

ou oficial) e como aquilo que realmente acontece na escola e na sala de aula (o currículo 

processo ou em ação), sem que se perca de vista a existência do currículo oculto (regras, 

normas e valores implícitos que regem o trabalho educativo). 
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Concebendo o currículo com base neste referencial, só é possível compreendê-lo de 

forma inter-relacionada com uma política de formação social mais ampla. Assim, é 

possível entendê-lo como resultado de um trabalho coletivo e articulado com a construção 

de um projeto político-pedagógico para a escola brasileira.  

Nesse sentido, concordamos com Santiago (1998, p. 39) quando ela afirma que “a 

evolução conceitual e a ampliação dos estudos no campo do conhecimento curricular vêm 

revelando a necessidade de uma abordagem ampla de currículo”. E acreditamos que é esta 

visão ampla que precisa ser inserida nas discussões das instituições educacionais.  

Para além do entendimento de currículo como documento, este artefato passa a ser 

entendido como um projeto político-social que, nas instituições educacionais, deve ser 

“traduzido como situações de ensino que se corporificam nas e com as práticas escolares 

cotidianas” (SANTIAGO, 1998, p. 39). 

Uma abordagem ampla de currículo percebe-o como um artefato social e cultural que 

extrapola o espaço escolar e diz respeito à construção de identidades. É nesse ponto que o 

currículo se articula com a construção de um projeto político-social e passa a ser 

compreendido como  

  

um espaço vivo de construção de conhecimento resultante do pensamento, das 

experiências dos sujeitos e das suas interações de natureza histórica, social e 

biológica. O currículo, portanto, é o resultado da incorporação das interações da 

vida dos sujeitos que se manifestam dentro e fora do espaço escolar (PEREIRA, 

2004a, p. 53). 

 

Ao se afirmar que a educação e o currículo encontram-se imbricados em complexas 

relações de poder, reforça-se a necessidade de compreendê-los não mais como questões 

meramente técnico-metodológicas e, portanto, aparentemente neutras, desinteressadas e 

desarticuladas de outras questões sociais, políticas e culturais. Compreendendo que a 

educação é política e que o currículo está imbricado nessa relação, faz-se necessário 

desvelar a favor de quem e de quê ele está operando.  

Nesse sentido, os estudos de Moreira e Silva (1999), Silva (1995), Lopes e Macedo 

(2002), Macedo e Pereira (2009) e Pereira (2004a) ajudam a compreender que o currículo é 

um artefato social e cultural que opera no sentido da formação de identidades e 

subjetividades, e os estudos de Giroux (1997, 2000) e Giroux e Mclaren (2008) 

argumentam que o currículo está relacionado a uma forma particular de política cultural. 

Política cultural que foi se efetivando como forma de manter o status quo e disseminar a 
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ideologia dominante através de práticas educacionais que têm privilegiado uma forma 

particular de cultura, a cultura dominante, e o conhecimento socialmente disseminado 

como válido.  

Mesmo que dominante, essa política cultural foi sendo questionada e, através da ação 

de educadores(as) críticos(as), foi sendo percebida como capaz de atuar como contra-

hegemonia na “criação de novas relações sociais e novos espaços públicos que 

corporifiquem formas alternativas de experiência e luta” (GIROUX; MACLAREN, 2008, 

p. 132-133). 

Entendendo a educação e o currículo como forma de política cultural, passamos a 

entender as instituições educacionais como espaços coletivos de discussão e de elaboração 

de propostas pedagógicas e curriculares que, para nós, precisam estabelecer conexões entre 

o político e o pedagógico no sentido de construir conhecimentos e proporcionar o 

desenvolvimento democrático e cidadão das crianças e, também, das professoras.   

Ao pensarmos a educação, a escola e o currículo sob essa ótica, defendemos que a 

atuação dos profissionais da educação não pode mais se pautar na visão que os definem 

basicamente como técnicos e “tarefeiros”. Passamos a compreender que os professores 

“podem ter uma atuação pedagógica como intelectuais” (GIROUX; MACLAREN, 2008, 

p. 141) e formar uma “intelectualidade pública” capaz de compreender e problematizar “os 

interesses políticos e ideológicos que estruturam seus trabalhos” e lutar para “estabelecer a 

prioridade da ética e da justiça social acima da lógica do mercado e da linguagem do 

individualismo excessivo”, objetivando a construção de uma sociedade mais justa, 

democrática e humana (GIROUX, 2000, p. 72-73). 

Ao situar as instituições educacionais e seus profissionais a partir desse referencial, 

queremos colocar em evidência o trabalho educativo que ocorre diariamente nessas 

instituições, o que exige uma preocupação com a produção do conhecimento e, portanto, 

do currículo. É nesse sentido que argumentamos que a construção ou organização do 

currículo precisa se dar no âmbito de cada estabelecimento de ensino, pois é nesse espaço 

que o currículo se coloca em ação, sem que sejam desconsideradas, evidentemente, as 

diretrizes mais amplas traçadas em âmbito nacional e local.   

Ao defendermos a construção do currículo no âmbito de cada estabelecimento de 

ensino, enfatizamos que “a compreensão de currículo abarca a vida mesma da escola, o que 

nela se faz ou não se faz, as relações entre todas e todos que fazem a escola. Abarca a força 

da ideologia e sua representação não só enquanto idéias, mas como prática concreta” 
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(FREIRE, 2003, p. 123), e compreendemos o currículo como “a expressão da política 

educacional que resulta do diálogo entre diversos campos do conhecimento e do confronto 

de interesses de grupos que se instalam na escola/sala de aula” (SANTIAGO, 1998, p. 39-

40). 

Nessa perspectiva, compreendemos ser necessário que os profissionais que atuam no 

sistema de ensino comecem a entender o currículo como uma elaboração coletiva e não, 

apenas, como algo dado e indiscutível. Entendemos que é preciso que os professores 

compreendam que este artefato está imbricado em complexas relações de poder e não 

como um pacote pronto e acabado que chega “de cima para baixo” e que foi pensado por 

meia dúzia de “iluminados”. Nesse sentido, acreditamos que o estudo e as discussões sobre 

as políticas curriculares poderão suscitar a ressignificação do currículo no âmbito das 

instituições educacionais.  

Com base em nossas análises, entendemos que essas discussões foram parcialmente 

incorporadas na legislação brasileira e podemos afirmar que existe um respaldo legal para 

que cada instituição educacional assuma o seu espaço e construa localmente o seu 

currículo, tanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), quanto nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), conforme abordamos no próximo capítulo.   

Historicamente, a preocupação com a seleção e a organização do conhecimento 

oficial tem sido alvo das políticas educacionais mais gerais e dos governos nacionais 

(ZOTTI, 2004), mas parece não ser alvo de discussão nas escolas brasileiras.   

E mesmo com a existência dessas políticas e com o desenvolvimento do arcabouço 

legal e normativo brasileiro, nas últimas décadas, parece-nos que o problema tem sido a 

dificuldade de se implementar essas mudanças teóricas e legais no contexto das políticas 

públicas e das práticas educativas e curriculares.  

Nessa perspectiva, percebemos que as reformas curriculares brasileiras empreendidas 

a partir dos anos de 1990 não surgiram de forma isolada, mas articuladas com mudanças no 

sistema de avaliação e de gestão escolar, bem como atreladas às mudanças nas escolas e 

nas políticas de formação docente. Nesse contexto, os professores foram vistos como os 

menos indicados para discutir as mudanças para as escolas e acabaram recebendo os 

“pacotes” curriculares
20

 prontos e tiveram que se capacitar
21

 para se adequarem a eles.  

                                                 
20

 Os PCN são um bom exemplo disso, pois a coleção foi distribuída em pacotes aos professores de todo o 

país.  
21

 Foi elaborado o documento Parâmetros em Ação e foram organizadas capacitações nos vários sistemas 

estaduais e municipais para que os professores passassem a utilizar os PCN. 
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Entretanto, na correlação de forças entre os diversos sujeitos que compõem o sistema 

educacional brasileiro, as políticas e os investimentos nem sempre surtiram o efeito 

esperado. Como exemplos podemos citar a implementação do RCNEI e dos PCN e a 

necessária implementação do Programa Parâmetros em Ação para discutir os referidos 

documentos, como analisamos no terceiro capítulo. Para nós, isso é indicativo de que nem 

todas as escolas e nem todos os profissionais da educação estão dispostos a seguir à risca o 

que está posto nas políticas e nos projetos governamentais.  

No que concerne às questões curriculares, o problema que percebemos é que ainda se 

carece de maior discussão sobre o assunto, no contexto dos sistemas de ensino e das 

instituições educacionais, para que sejam implementadas outras ações, resultantes das 

discussões e das adequações às realidades locais, e é isso que precisa ser mobilizado nas 

escolas. 

Para isso, acreditamos que os professores precisam ocupar melhor os seus espaços e 

lutar para que a valorização docente, tão presente nos discursos governamentais, 

materialize-se na prática. No discurso governamental, a melhoria da formação docente se 

articula com a valorização do magistério da educação básica, mas “o valor não se relaciona 

à dimensão criadora do trabalho e à qualidade social da educação”. E, dessa forma, o 

currículo oficial e as políticas curriculares têm, tradicionalmente, priorizado o 

conhecimento a ser transmitido e deixado “à margem o sujeito e a sua história pessoal e 

não estabelece relação com a profissionalização docente” (GEPPC, 2007). 

Assim, é oportuno perguntar: Quais as políticas curriculares implementadas na 

Educação Infantil? E como essas políticas nacionais se efetivam no contexto da prática 

curricular das instituições de Educação Infantil? Essas questões nortearam as discussões 

sobre a problemática do currículo na Educação Infantil, objeto de investigação deste 

estudo, e são abordadas no próximo capítulo.   

Como estamos defendendo a elaboração do currículo para a Educação Infantil, mais 

especificamente para as crianças da faixa etária de zero a três anos de idade, começamos a 

nos fazer os seguintes questionamentos: É possível pensar em um currículo para a 

Educação Infantil? Faz sentido pensar em um currículo para bebês e crianças pequenas? É 

sobre esse tema que discorremos no próximo tópico.  
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2.3 Educação Infantil e currículo: é possível pensar em um currículo para a Educação 

Infantil? 

 

 

Iniciamos este capítulo com um questionamento, desde o título, pois, mesmo depois 

das inúmeras produções teóricas publicadas na área e de o país ter produzido vários 

documentos oficiais referentes ao currículo para a Educação Infantil, muitos educadores, 

gestores, estudantes das licenciaturas
22

 e outras pessoas da comunidade ainda se fazem e 

nos fazem esse questionamento. 

Diante dos avanços teóricos e legais vividos pelo campo da Educação Infantil desde 

a promulgação da Constituição Federal (1988), outra postura passou a ser requerida em 

relação a esse nível no sentido de que as ações desenvolvidas nas instituições que atendem 

as crianças de zero a cinco anos de idade sejam educativas. Apesar de entendermos que 

não é possível cuidar sem educar e vice-versa, vimos que nem sempre tem sido essa a 

visão que permeia as instituições de Educação Infantil.  

Com o estabelecimento da Educação Infantil como a primeira etapa da Educação 

Básica e sua inserção no sistema de ensino, após a publicação da LDB (1996), fez-se 

necessário um novo olhar para esse nível que passou a se configurar como a formação 

inicial a que toda criança (cidadã) brasileira tem o direito de ter acesso. Compreendemos 

ser essa uma questão que afeta sobremaneira as definições curriculares para a Educação 

Infantil. 

É evidente que a preocupação com as questões curriculares no campo da Educação 

Infantil não foram inauguradas com o surgimento desse ordenamento legal. Como vimos, 

há muito tempo o campo teórico e as instituições de atendimento às crianças pequenas se 

viam às voltas com a preocupação de organizar e sistematizar os conhecimentos, os 

conteúdos e as experiências educativas a serem trabalhadas com as crianças. Entretanto, a 

partir desse novo ordenamento legal a dimensão educacional desse nível passou a ser 

percebida com mais ênfase, e parece que foi após a publicação da LDB que o MEC 

encaminhou sua política referente às questões curriculares com mais intensidade. 

                                                 
22

 Na maior parte das vezes em que iniciamos o semestre letivo e nos apresentamos como professora da 

disciplina Currículo e Trabalho Pedagógico ou Currículos e Programas, e como uma pesquisadora da área de 

Currículo e Educação Infantil, muitos dos alunos, das diversas licenciaturas da UFPB, fazem 

questionamentos como esse.  
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A partir de então, parece que as creches teriam sido mais cobradas pelo seu papel 

pedagógico. Naquele contexto, a questão educativa e pedagógica já era fato nas pré-

escolas, mas se fazia ainda mais necessária na creche que ainda tinha um forte viés 

assistencialista. 

Essas transformações apontavam para a necessidade de as instituições de Educação 

Infantil elaborarem suas propostas pedagógicas e curriculares. Mesmo assim, ao se deparar 

com a questão da organização do currículo da Educação Infantil, muitas pessoas ainda 

pensam que isso não faz sentido para crianças que estão na faixa etária compreendida entre 

zero e cinco anos de idade, vez que o currículo ainda continua a ser entendido por muitos, 

apenas, como sinônimo de elenco de disciplinas e listagem de conteúdos.  

Conforme já explicitamos, entendemos a Educação Infantil como um direito das 

crianças, como o lugar de educar-cuidar de forma intencional e sistemática e como espaço 

de sistematização dos elementos educativos capazes de oferecer educação integral às 

crianças de zero a cinco anos. E entendemos o currículo como um todo significativo, uma 

produção social e cultural que organiza os conhecimentos e as experiências a serem 

vivenciadas pelos indivíduos em formação. Nesse sentido, compreendemos que pensar e 

organizar o currículo da Educação Infantil, mais do que uma exigência legal, é uma 

questão de garantir o direito das crianças a terem acesso a experiências de conhecimento e 

de desenvolvimento que proporcionem a elas desenvolverem-se de forma plena e integral. 

Para que esse direito se efetive, acreditamos ser necessário que o currículo seja 

pensado e construído no contexto de cada instituição, conforme já explicitado e 

aprofundado no próximo capítulo. Essa perspectiva de construção e organização curricular 

está posta tanto no arcabouço legal brasileiro (LDB, 1996; DCN, 1999) como no campo 

teórico do currículo (PEREIRA, 2006, 2007; MACEDO, 2007). 

Voltando para a questão da importância da elaboração do currículo para a Educação 

Infantil, compreendemos que os profissionais da educação precisam conhecer os 

documentos legais e normativos, bem como as discussões que se dão no campo teórico. 

Nesse sentido, objetivando discutir a elaboração do currículo para a Educação Infantil, 

recorremos aos documentos oficiais brasileiros produzidos desde meados dos anos de 1990 

para identificarmos como o país tem encaminhado essa questão. Antes, porém, gostaríamos 

de discutir algumas contribuições das chamadas Ciências Humanas e Sociais, que têm 

servido de base para se pensar as mudanças nas práticas pedagógicas com as crianças. 
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Para isso, recorremos, inicialmente, as contribuições da Psicologia do 

Desenvolvimento voltada à Infância a partir dos estudos de Vasconcelos (2008), Rego 

(2008) e Oliveira (2005), pois sabemos que compreender como o indivíduo constrói 

conhecimento é uma preocupação constante para nós educadores. Tal preocupação não é 

recente na história da educação, pois muitos estudiosos já se debruçaram sobre esta 

questão. Dentre eles, situamos as contribuições de Jean Piaget, Henri Wallon e Lev S. 

Vygotsky no sentido de compreender como as crianças pequenas se desenvolvem. 

Mesmo partindo de diferentes concepções, esses estudiosos romperam com as 

concepções anteriores e o que há em comum entre eles parece ser a compreensão de que o 

desenvolvimento humano é um processo de construção, que parte da noção de que existe 

uma relação de recíproca constituição entre indivíduo e meio. 

Não podemos desconsiderar a importância do pensamento de Piaget, pois sua teoria 

sobre os estágios de desenvolvimento da inteligência humana influenciou sobremaneira o 

campo da Pedagogia e, consequentemente, as práticas educativas nas instituições 

educacionais. Entretanto, como esta tese se pauta em uma concepção sócio-histórica, 

priorizamos as contribuições de Vygotsky (1991, 1993) e Wallon (1995), para com eles 

compreendermos como as crianças se desenvolvem e se relacionam com o mundo que as 

cercam. 

Vygotsky (1991, 1993) compreende que a construção do pensamento e da 

subjetividade é um processo cultural. Para ele, tal construção se daria graças ao uso de 

signos e ao emprego de instrumentos elaborados através da história humana e em um 

contexto social determinado. Os signos não seriam criados ou descobertos pelos 

indivíduos, mas por eles apropriados, desde o seu nascimento, na sua relação com outros 

sujeitos do seu grupo social. Os instrumentos, por sua vez, não se reduziriam à dimensão 

material, mas incluiriam a utilização de signos que estimulariam as diferentes funções 

mentais. Assim, ao incorporarem os signos elaborados pelos grupos sociais, as ações 

humanas se tornariam mais complexas. Por isso, o autor afirma que toda função 

psicológica superior manifesta-se, primeiramente, em uma situação interpessoal e depois 

em uma situação intrapessoal.  

 Para o autor, o indivíduo constrói conhecimento através da generalização que seria 

um ato de pensamento superior que ocorre quando o indivíduo é capaz de construir 

conceitos e reorganizar a realidade que o cerca, que se dá através da relação entre 

pensamento e linguagem. Em suas afirmações, 
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a palavra sempre se refere não a um objeto qualquer isolado, mas a todo um 

grupo ou toda uma classe de objetos. Devido a isso, em cada palavra subjaz uma 

generalização. Deste ponto de vista psicológico, o significado da palavra é antes 

de tudo uma generalização. Como é fácil de ver, a generalização é um ato 

extraordinário de pensamento que reflete a realidade de forma radicalmente 

distinta de como se refletem as sensações e as percepções imediatas 

(VYGOTSKY, 1993, p. 20-21 – Tradução livre do original). 

 

Buscando compreender a relação entre pensamento e linguagem e como os 

indivíduos vão transformando as aprendizagens em conhecimento, Vygotsky (1993) afirma 

que o indivíduo adquire conhecimento quando é capaz de generalizar, ou seja, quando 

desenvolve conceitos e é capaz de utilizá-los em outras situações. Tais conceitos não 

surgem prontos e acabados, mas seu desenvolvimento se dá de forma processual, ou seja, o 

indivíduo constrói conceitos através do processo de internalização, que é “a reconstrução 

interna de uma operação externa” (VYGOTSKY, 1991, p. 74). 

No processo de internalização, os conceitos vão sendo construídos seguindo uma 

série de transformações. Nessa sequência, “uma operação que inicialmente representa uma 

atividade externa é reconstruída e começa a ocorrer internamente”, depois, “um processo 

interpessoal é transformado num processo intrapessoal” e, por último, “a transformação de 

um processo interpessoal num processo intrapessoal é o resultado de uma longa série de 

eventos ocorridos ao longo do desenvolvimento” (VYGOTSKY, 1991, p. 74-75). 

 Para o autor, a internalização dos conceitos e a capacidade de generalização se 

desenvolvem através da comunicação entre as pessoas sendo, portanto, uma atividade 

eminentemente social, pois  

 

para transmitir a outra pessoa qualquer sensação ou conteúdo da consciência não 

há outro caminho senão catalogar o conteúdo que se transmite dentro de uma 

classe determinada de um grupo de fenômenos, e isso exige necessariamente, 

como sabemos, uma generalização. Resulta, por conseguinte, que a comunicação 

pressupõe a generalização e o desenvolvimento do significado verbal, é dizer que 

a generalização só é possível quando se desenvolve a comunicação. Portanto, as 

formas superiores de comunicação psíquica, próprias do homem, só são 

possíveis quando este, com ajuda do pensamento, reflete a realidade de forma 

generalizada (VYGOTSKY, 1993, p. 22 – Tradução livre do original). 

 

 Tal comunicação só é possível com a mediação dos signos, que por sua vez se 

tornam compreensíveis por serem dotados de significados. Tal significado não é dado pela 

palavra em si, mas pela atribuição de sentido que se dá em um grupo social dado e em 

determinado contexto sócio-histórico. Assim, na comunicação humana não existe palavra 
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destituída de significado e não existe significado sem palavra, pois, para nós seres 

humanos, a primeira função da linguagem é a função comunicativa (VYGOTSKY, 1993). 

 Segundo o autor, pensamento e linguagem não existem de forma isolada, vez que 

não existe pensamento sem linguagem e vice-versa. Ambos estão inter-relacionados e o 

desenvolvimento da linguagem desempenha papel importante na facilitação ou no 

desenvolvimento do pensamento. Para compreender o desenvolvimento da relação entre 

pensamento e linguagem, Vygotsky (1993) propõe um método que não analisa esses dois 

processos de forma isolada. Desse modo, afirma que o indivíduo se desenvolve e constrói 

conceitos à medida que o pensamento e a linguagem vão se desenvolvendo e ele atribui 

significado aos signos que vão fazendo parte da sua vida, através da comunicação que 

estabelece com o meio e com os outros. Essa construção vai se desenvolvendo de forma 

processual ao longo do desenvolvimento do indivíduo.  

Para Vygotsky (1993), desde a primeira infância, a criança vai desenvolvendo a 

linguagem e a comunicação com os adultos que a cercam e é através desse contato social 

que o desenvolvimento da linguagem e da comunicação vai favorecendo o 

desenvolvimento do pensamento. O desenvolvimento do pensamento, por sua vez, passa 

por alguns estágios diferentes, desde um estágio inicial, onde se formam pseudoconceitos, 

até a formação de conceitos gerais e capazes de serem generalizáveis, o que se daria a 

partir da adolescência. Nas palavras do autor: 

 
o desenvolvimento dos processos que mais tarde podem dar lugar a formação 

dos conceitos tem suas raízes na primeira infância, mas as funções intelectuais 

cuja combinação constitui o fundamento psíquico do processo de formação dos 

conceitos amadurecem, se formam e se desenvolvem apenas na idade da 

puberdade (VYGOTSKY, 1993, p. 130 – Tradução livre do original). 

 

Assim, o conhecimento transforma-se e vai se construindo ao longo do 

desenvolvimento do indivíduo, a partir da comunicação e do desenvolvimento da 

linguagem, quando a criança dá significado às palavras e vai diferenciando o significado 

dos signos linguísticos utilizados pelos adultos. E isso se dá, eminentemente, no campo da 

cultura, ou seja, é o contexto sócio-histórico e cultural que dá significado aos signos 

utilizados. E é essa significação que se aprende no contato e na comunicação com os 

adultos. É a partir da interação da criança com os adultos e com o meio cultural que a cerca 

que ela vai se desenvolvendo e adquirindo a capacidade de aprender e de formar conceitos 

e, portanto, construir o conhecimento.  
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Para Vygotsky (1991, 1993), o indivíduo não é nem apenas produto do seu 

desenvolvimento interno, nem tampouco resultado do meio. Ele é, antes de tudo, um ser 

interativo, cujo desenvolvimento é resultado das interações que se dão tanto internamente, 

quanto entre ele e o meio que o cerca. Assim, seu desenvolvimento é fruto da interação do 

indivíduo com as condições da vida social, ou seja, com as condições sócio-históricas e, 

portanto, culturais.  

Ao colocar a questão da influência sócio-histórica e cultural na construção do 

conhecimento, o autor nos apresenta uma nova maneira de entender a relação que se 

estabelece entre o sujeito e o objeto no processo de construção do conhecimento. Para ele, 

o sujeito não é passivo diante do objeto de conhecimento, nem apenas um sujeito ativo, 

que age sobre o objeto para conhecer; ele é, eminentemente, um sujeito interativo. Um 

sujeito que age sobre o objeto estabelecendo relações mediadas pela cultura e pelo 

significado cultural que aquele objeto tem para ele. Relações essas que são possibilitadas 

através da mediação com outros indivíduos, parceiros mais experientes. 

A partir dessas relações, o indivíduo vai constituindo os significados e se 

constituindo enquanto ser em desenvolvimento através de relações interpessoais e 

intrapessoais. É a partir das trocas com os outros sujeitos de sua espécie que o indivíduo 

vai se constituindo e, em momentos pessoais de reorganização de pensamento, internaliza 

os conceitos e se apropria dos conhecimentos. Nesse sentido, o autor afirma que o processo 

de desenvolvimento do indivíduo se dá primeiro no plano externo, através das relações 

interpessoais, e depois do plano interno, através de relações intrapessoais. Ou seja, se dá 

primeiro no plano social, na cultura, e depois no plano interno, no desenvolvimento interno 

do sujeito.  

Nessa perspectiva, a cultura desempenha papel crucial no desenvolvimento do ser 

humano, vez que desde seu nascimento os indivíduos estão inseridos em uma cultura e, 

portanto, são as relações interpessoais que estabelece com outros sujeitos em seu meio que 

possibilitam ao indivíduo compreender o mundo que o cerca.  

Além desse caráter social e cultural do desenvolvimento humano, Vygotsky (1991) 

destaca, ainda, que cada indivíduo reage de forma diferente aos estímulos recebidos do 

meio, ou seja, há uma questão subjetiva própria de cada indivíduo. Nesse sentido, 

compreendemos que cada pessoa reage diferentemente às interações com o meio e com as 

outras pessoas e isso faz com que cada um aprenda de forma diferente. Para o autor, a 

aprendizagem favorece o desenvolvimento intelectual da criança e   
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caracteriza-se por uma alteração radical na própria estrutura do comportamento: 

a cada novo estágio, a criança não só muda suas respostas, como também as 

realiza de maneiras novas, gerando novos “instrumentos” de comportamento e 

substituindo sua função psicológica por outra. Operações psicológicas que em 

estágios iniciais eram realizadas através de formas diretas de adaptação mais 

tarde são realizadas por meios indiretos. A complexidade crescente do 

comportamento das crianças reflete-se na mudança dos meios que elas usam para 

realizar novas tarefas e na correspondente reconstrução de seus processos 

psicológicos (VYGOTSKY, 1991, p. 96). 

 

Segundo o autor, a aprendizagem e a internalização dos conceitos, como já 

afirmamos, é algo bem particular de cada indivíduo, mas só é possível de acontecer 

mediada pela cultura. É através do desenvolvimento do pensamento e da linguagem em 

situações comunicativas, eminentemente sociais, que o indivíduo aprende. Essa construção 

de conhecimento não se dá de forma linear nem sequenciada, mas sim, “em forma de 

espiral, passando por um mesmo ponto a cada nova revolução, enquanto avança para um 

nível superior” (VYGOTSKY, 1991, p. 74). 

A cada momento de interação entre o sujeito e o objeto de conhecimento, a bagagem 

sociocultural e o contexto histórico atuam sobre ele e influenciam a forma particular com 

que cada indivíduo agirá sobre o objeto de conhecimento para desenvolver sua 

aprendizagem. É como resultado dessa construção, ao mesmo tempo social e individual, do 

pensamento e da linguagem que o indivíduo atribui significado às diferentes vivências e 

situações das quais participa, significando o mundo e a realidade que o cerca e construindo 

conhecimentos.  

Em resumo, podemos afirmar que para Vygotsky (1991, 1993) o pensamento é 

formado na vida social. E para o desenvolvimento do pensamento, a apropriação da 

linguagem do grupo constitui o processo mais importante no desenvolvimento humano, 

uma vez que a aquisição de um sistema linguístico dá forma ao pensamento e reorganiza as 

funções psicológicas das crianças, sua atenção, memória e imaginação. Nesse sentido, 

podemos afirmar que o autor não compreende o desenvolvimento humano como uma 

sequência linear, em que o desenvolvimento segue das habilidades menos competentes 

para as mais competentes. Mas sim, que o desenvolvimento é fruto de crises, rupturas e 

avanços.  

Segundo Vasconcelos (2008, p. 72), a obra do autor tem um caráter sócio-histórico e 

“evidencia argumentações teóricas que enfatizam a emergência do novo, na estruturação 

das funções psicológicas qualitativamente superiores, assim como a ideia de perda das 

conquistas anteriores e, também, a noção de bruscas e inesperadas mudanças no 
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desenvolvimento” (grifos da autora). Assim, compreende-se que “a síntese dialética, 

presente no período de crise, transforma e reorganiza as funções psicológicas centrais e 

adjuntas, possibilitando o surgimento de novas funções com base nas perdas e nas 

reorganizações das funções prévias” (p. 73). O que tornaria o desenvolvimento da criança 

cada vez mais livre, no sentido de 

  

ser sempre um passo à frente do que é dado pelo meio (físico e afetivo) 

(Vygotsky, 1995: 16-17), garantindo a ênfase no desenvolvimento psicológico 

por inteiro do sujeito que é social, histórico e cultural, processo que forma a 

estrutura dinâmica da personalidade da criança (p. 327-340) que nos termos de 

hoje seria compreendido como sujeito singular (VASCONCELOS, 2008, p. 73). 

 

Em linhas gerais, podemos afirmar que a contribuição de Vygotsky (1991, 1993) nos 

expõe a compreensão da criança como protagonista do ato educativo, pois segundo 

Vasconcelos (2008, p. 73), na obra do autor “a criança não é vista como produto das 

circunstâncias, mas como alguém que transforma as circunstâncias transformando-se, e, 

nessa interdependência, há a formação do novo”.  

Dentre as várias contribuições da obra de Vygotsky, talvez a mais conhecida no meio 

educacional sejam as zonas de desenvolvimento, em especial, a noção de zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP). Nesse sentido,  

 

quando falamos no nível de desenvolvimento de uma criança, estamos falando 

de, pelo menos, dois níveis, o atual e o potencial. A ZDP se caracterizaria por 

uma certa tensão entre o nível de desenvolvimento atual (aquilo que o sujeito é 

capaz de fazer e o que pode ser observado pelo grupo social) e o nível de 

desenvolvimento potencial (as funções intrapsíquicas que o sujeito possui, mas 

que estão imersas em suas potencialidades). A resultante dessa tensão seria um 

novo nível de desenvolvimento atual. Ou seja, a criança tem um desempenho 

quando realiza uma atividade sozinha, mas esse desempenho pode ser ampliado 

se a mediação de um parceiro (criança ou adulto) criar condições para tal. 

Assim, o desenvolvimento infantil, para Vygotsky, é visto de forma prospectiva, 

isto é, vai além das aparentes capacidades apresentadas pelas crianças. Na ZDP, 

o nível de desenvolvimento atual é encarado como fonte de possibilidades para o 

surgimento das diversas habilidades e capacidades das crianças e não como o fim 

último de tal processo (VASCONCELOS, 2008, p. 74 – grifos da autora). 
  

Compreendemos que a noção de ZDP trouxe como consequência a necessidade de as 

instituições educativas repensarem suas práticas no sentido de atentarem para essas 

diferentes zonas de desenvolvimento e para proporcionarem aos educandos momentos que 

favoreçam as interações adultos-crianças e, principalmente, crianças-crianças.  
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Ao compreendermos que todo aprendizado é necessariamente mediado, isso torna o 

ensino e o professor mais ativo no processo ensino-aprendizagem. Assim, entendemos que 

os primeiros contatos das crianças com as informações, conhecimentos e experiências de 

aprendizagem se dão através da interação com os adultos que as cercam. Por isso, “o bom 

ensino é o que adianta ao conhecimento” e “a qualidade do trabalho pedagógico está 

associada, nessa abordagem, à capacidade de promoção de avanços no desenvolvimento do 

aluno” (REGO, 2008, p. 106).  É nesse sentido que acreditamos que o trabalho pedagógico 

desenvolvido nas instituições educacionais deveria se basear na ZDP dos educandos, e o 

ensino deveria se antecipar ao que este ainda não sabe nem é capaz de aprender sozinho, 

mas pode ser capaz de aprender com a ajuda de outros parceiros mais experientes. 

Outro autor que trouxe contribuições para a área da Educação Infantil foi Henri 

Wallon. Através de seus estudos, Wallon (1995) afirma que o desenvolvimento intelectual 

do indivíduo envolve muito mais do que o cérebro, envolve as emoções e as interações 

afetivas que os indivíduos estabelecem com as pessoas que as cercam. Nesse sentido, o 

autor teria sido o primeiro teórico a considerar a criança como um ser de corpo inteiro e a 

levar suas emoções para dentro da sala de aula. 

De acordo com Vasconcelos (2008, p. 67), Wallon “discute, por intermédio da 

criança, uma ciência do homem por inteiro em que a emoção direciona a vida”. Nesse 

sentido, o desenvolvimento seria o resultado não apenas das condições emocionais do 

sujeito, mas também das situações nas quais se envolve e como reage a elas (WALLON, 

1995). A reação emocional dos indivíduos às situações, por sua vez, seria influenciada 

pelas interações afetivas que desenvolveriam, ao longo da vida, com as outras pessoas com 

quem se relacionam.  

Partindo dessas considerações, afirmamos que o autor também considera que o 

desenvolvimento humano é resultado de questões individuais e sociais. Logo, há a 

necessidade de compreendermos o indivíduo em sua totalidade e imerso em um contexto 

social, cultural e histórico. Sobre esse assunto, Vasconcelos (2008, p. 68) afirma que, na 

criança pequena,  

 

as reações impulsivas orgânicas e desordenadas precisam ser ‘completadas 

compensadas e interpretadas’. Essas complementações, constituintes do sujeito 

humano, aparecem por meio de processos comunicativos e expressivos que 

ocorrem em trocas sociais, de forma descontínua e alternada, em que a emoção é 

a primeira manifestação psicogenética da afetividade e o elo entre o bebê e seu 

outro social, portanto precede à cognição. 
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Uma vez que nos primeiros anos de vida as crianças estão imersas no mundo cultural 

e simbólico do qual fazem parte e que a compreensão desse mundo se dá através da 

interpretação que os outros sociais dão as suas ações e movimentos, a atenção, o 

acolhimento e a afetividade dos adultos para com as crianças são imprescindíveis para que 

elas se desenvolvam emocionalmente de forma adequada, proporcionando-lhes o 

desenvolvimento por inteiro. Nesse sentido, compreendemos que as primeiras interações 

adultos-crianças se dão através das emoções – choro, sorriso, gestos – uma vez que, nesse 

caso, são esses os recursos iniciais de que as crianças dispõem para agir e se comunicar.   

Em linhas gerais, podemos afirmar que as principais contribuições de Wallon (1995) 

para o campo da Educação Infantil dizem respeito ao papel da emoção e da afetividade nas 

relações entre adultos e crianças, bem como a necessidade de se perceber que desde o 

nascimento a criança busca se comunicar com os adultos através de outras formas de 

expressão que não apenas a linguagem verbal. Por isso, a necessidade de se compreender 

as diversas linguagens das crianças, a exemplo do olhar, do sorriso, dos gestos, do choro, 

dos movimentos etc. 

De acordo com Vasconcelos (2008, p. 67), a partir das contribuições de Wallon, 

“avançamos nos estudos que reconhecem a criança como protagonista de seu 

desenvolvimento e de sua segurança afetiva que até então ficava restrita à relação diádica 

com a mãe ou com outros poucos sociais, mais próximos”. Nesse sentido, compreendemos 

que um dos desafios que se coloca para o trabalho e a formação docente é a valorização da 

afetividade nas práticas educativas nas instituições educacionais.  

Nessa mesma direção, Placco (2007, p. 13) afirma que o campo da formação de 

professores recebeu importantes contribuições da teoria de Wallon. Segundo a autora, 

essas contribuições tem se encaminhado em três perspectivas:  

 

a) na compreensão do papel da afetividade na formação de professores, isto é, do 

vivenciar dos sentimentos, pelos professores, ao longo de sua formação, em 

relação a esse próprio processo, ao seu trabalho e às alternativas de atuação que 

construíram ou que poderiam construir; b) na compreensão, pelo educador, da 

necessidade de que ele conheça, valorize e utilize conceitos relativos à 

afetividade, nas atividades desenvolvidas nos processos formativos pelos quais 

seja responsável; e c) na compreensão e na valorização, pelo educador, da sua 

própria afetividade e de como ela influencia as atividades por ele desenvolvidas 

em suas práticas docentes e os processos formativos pelos quais seja 

responsável.  
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Assim, compreendemos que a valorização da afetividade e das emoções nas práticas 

educativas desenvolvidas com as crianças enfatiza o papel do professor não como aquele 

que apenas cuida e dá afeto, mas como aquele que precisa perceber as questões afetivas e 

emocionais do grupo e de cada criança e acolhê-los em suas necessidades e 

especificidades, para que possam se desenvolver no ambiente coletivo da creche.  

Outra questão importante que emerge das contribuições de Vygotsky (1991, 1993) e 

Wallon (1995) é a valorização do professor do ponto de vista do conteúdo. Nesse ponto, 

queremos destacar a compreensão de que o professor não pode se colocar como exclusivo 

detentor do saber e único responsável pela sua transmissão, mas tampouco ele pode abdicar 

do seu papel de articulador e condutor do processo de ensino-aprendizagem e submeter-se, 

indiscriminadamente, à espontaneidade infantil. 

A contribuição desses estudiosos do campo da Psicologia e do desenvolvimento 

infantil está presente no referencial teórico da área da Educação Infantil. Embora as 

contribuições da Psicologia do Desenvolvimento voltada à Infância tenham exercido uma 

maior influência na área, ao lado dela, os estudos de outras áreas, a exemplo dos estudos da 

História, Sociologia, Antropologia e Filosofia da Infância, têm contribuído na construção 

da compreensão de que existem diferentes infâncias e crianças e que essas diferenças 

foram histórica, cultural, social e economicamente construídas (COHN, 2005; KOHAN, 

2008; KUHLMANN JR, 1998; MARCÍLIO, 2010; SARMENTO, 2008; 2007; 

SARMENTO; GOUVEA, 2008; SOARES, 2001; VASCONCELLOS; SARMENTO, 

2007; VEIGA, 2010).  

O desenvolvimento dos estudos sobre a história da infância ou da história da 

educação infantil tem contribuído para o alargamento de horizontes, no sentido de levar-

nos a compreender a infância e as crianças em seu processo histórico de interação social e 

desenvolvimento pessoal. Esses estudos passaram a enxergar as crianças e a infância em 

suas especificidades, superando as visões que as estudavam subsumidas na categoria aluno, 

como expõe Veiga (2010). 

As produções da história da infância contribuíram para a compreensão das crianças 

como seres históricos, seres concretos que existem e que se relacionam com os outros 

indivíduos a partir de suas especificidades e que, em cada contexto histórico, as interações 

sociais e as respostas a essas interações ocorrem de maneiras diferentes, ou como expõe 

Kuhlmann Jr (1998, p. 31),  
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pensar a criança na história significa considerá-la como sujeito histórico, e isso 

requer compreender o que se entende por sujeito histórico. Para tanto, é 

importante perceber que as crianças concretas, na sua materialidade, no seu 

nascer, no seu viver ou morrer, expressam a inevitabilidade da história e nela se 

fazem presentes, nos mais diferentes momentos.  

  

Segundo Veiga (2010), outra área que merece destaque no âmbito dos estudos 

históricos é a área da história da educação e escolarização, que só recentemente estaria 

conseguindo realizar uma interlocução com a história da infância, vez que “durante um 

bom tempo, a história da educação se fez sem problematizar um de seus principais sujeitos: 

a criança subsumida na categoria aluno” (VEIGA, 2010, p. 21). 

De acordo com Marcílio (2010) e Veiga (2010), os estudos da história da educação 

escolarizada contribuíram para compreender como o processo de escolarização tem 

influenciado “na conformação da infância enquanto geração diferenciada das outras” 

(VEIGA, 2010, p. 21). 

Essa diferenciação se deu pari passu ao desenvolvimento do modelo escolar que foi 

se organizando em grupos escolares com a divisão de classes e turmas e com a distribuição 

das matérias por meio da seriação (VEIGA, 2010). Segundo Marcílio (2010, p. 43), esse 

modelo escolar se assentava em quatro pilares:  

 

1) transformou crianças em escolares e generalizou uma relação pedagógica com 

a infância; 2) criou estruturas curriculares que foram adquirindo, no quadro do 

projeto histórico da escola de massa, novas formas de organização do tempo, do 

espaço, da ação didática, que estão no coração do modelo escolar; 3) 

estabeleceu-se um processo de profissionalização dos professores, enquanto 

elemento central para a compreensão do modelo escolar [...]; 4) formou-se uma 

pedagogia moderna com discurso científico da educação (MARCÍLIO, 2010, p. 

43).  

 

Para a autora, “a invenção da ‘classe’ e do ‘currículo’ não foi fruto do azar na 

História, mas consequência de uma relação pedagógica com a infância” (MARCÍLIO, 

2010, p. 42), o que teria contribuído para “apagar” as crianças. Nesse sentido, as crianças 

passaram a ser tratadas e analisadas como alunas e não como crianças em suas 

especificidades. 

Com o avanço e a reformulação dos estudos da história da infância, a área tem 

assumido a compreensão das crianças como seres históricos, tratados e analisados em sua 

concretude, em seu contexto histórico e em suas especificidades.  

Outra área que influenciou os estudos sobre as crianças foi a Antropologia. Ao se 

debruçar sobre o estudo das crianças, o campo avançou no sentido de criar uma 
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antropologia da criança que, em um primeiro momento, baseava-se no pressuposto de que 

a cultura poderia ser transmitida e “inculcada” nas crianças através do processo de 

socialização. Esse pressuposto pautava-se na compreensão de que “às crianças é inculcada 

a cultura ou de que elas são socializadas, ou seja, inseridas por agentes e práticas 

socializadoras na sociedade mais ampla” (COHN, 2005, p. 18).  

Diante dos avanços e reformulações teóricas ocorridas no campo da Antropologia, 

nas últimas décadas, houve uma reformulação nas concepções de cultura, de sociedade e 

de ação social. Nesse sentido, 

  

ao invés de receptáculo de papéis e funções, os indivíduos passam a ser vistos 

como atores sociais. Se antes eles eram atores no sentido de atuar em um papel, 

agora o são no sentido de atuar na sociedade recriando-a a todo momento. São 

atores não por serem intérpretes de um papel que não criaram ,mas por criarem 

seus papéis enquanto vivem em sociedade” (COHN, 2005, p. 20-21). 

 

Essas revisões conceituais contribuíram para que os estudos da antropologia da 

criança passassem a ver as crianças de uma maneira bem diferente do momento inicial: “ao 

contrário de seres incompletos, treinando para a vida adulta, encenando papéis sociais 

enquanto são socializadas ou adquirindo competências e formando sua personalidade 

social, passam a ter um papel ativo na definição de sua própria condição” (COHN, 2005, p. 

21). E afetaram os estudos da área, levando a uma compreensão de que a criança é um ator 

social e é, a um só tempo, “produzida” e produtora de cultura. 

A compreensão de que a criança é um ator social leva-nos a entender que ela  

 

tem papel ativo na constituição das relações sociais em que se engaja, não sendo, 

portanto, passiva na incorporação de papéis e comportamentos sociais. 

Reconhecê-lo é assumir que ela não é um ‘adulto em miniatura’, ou alguém que 

treina para a vida adulta. É entender que, onde quer que esteja, ela interage 

ativamente com os adultos e as outras crianças, com o mundo, sendo parte 

importante na consolidação dos papéis que assume e de suas relações (COHN, 

2005, p. 27-28). 

 

A reformulação do conceito de cultura pela Antropologia nos leva a compreender a 

cultura como um sistema simbólico. Nesse sentido, a ideia de que os indivíduos vão 

incorporando essa cultura, de forma gradativa à medida que aprendem as coisas, tem sido 

revista e “a questão deixa de ser apenas como e quando a cultura é transmitida em seus 

artefatos (sejam eles objetos, relatos ou crenças), mas como a criança formula um sentido 

ao mundo que a rodeia” (COHN, 2005, p. 33). Assim, passamos a compreender que as 
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crianças não sabem menos do que os adultos, elas são apenas diferentes deles e, portanto, 

sabem coisas diferentes. Para a autora, isso não significa dizer que a formulação das 

crianças é incompleta ou errônea, mas sim que “os significados elaborados pelas crianças 

são qualitativamente diferentes dos adultos” (p. 34). Nessa perspectiva, uma vez que as 

crianças realizam suas formulações e elaboram significados diferentes, esses estudos nos 

revelam que “as crianças não são apenas produzidas pelas culturas, mas também 

produtoras de cultura” (p. 35). 

Outra categoria que vem sendo reformulada, nos últimos anos, é a categoria infância, 

que tem sido ressignificada pelo campo da Sociologia, através das reformulações da 

recente produção do campo da sociologia da infância (SARMENTO, 2008, 2007).  

Os estudos de Sarmento (2008, 2007) discutem a infância pela ótica da 

invisibilidade, demonstrando que, historicamente, a infância e as crianças foram 

esquecidas e não foram tratadas como atores sociais. O autor também nos informa que os 

primeiros estudos da Sociologia trataram as crianças subsumidas na categoria aluno e que 

as imagens de infância, construídas ao longo do tempo, foram se dando por um processo de 

qualificação negativa da infância, no sentido de caracterizá-la pelo que ela não tem, pelo 

que lhe falta. Só recentemente, em razão da revisão crítica ao conceito de socialização, é 

que as crianças passaram a ser “analisadas como atores no processo de socialização e não 

como destinatários passivos da socialização adulta” (SARMENTO, 2008, p. 20-21). 

Nesse sentido, o autor defende uma ruptura com a imagem de criança como um “ser 

em devir” e afirma que é necessário compreender que 

  

a infância deve a sua diferença não à ausência de características 

(presumidamente) próprias do ser humano adulto, mas à presença de outras 

características distintivas que permitem que, para além de todas as distinções 

operadas pelo facto de pertencerem a diferentes classes sociais, ao género 

masculino ou feminino, a seja qual for o espaço geográfico onde residem, à 

cultura de origem e etnia, todas as crianças do mundo tenham algo em comum 

(SARMENTO, 2007, p. 35). 

 

Sendo assim, o avanço nos estudos da sociologia da infância colocou esta como 

categoria social e as crianças como sujeitos sociais. Ao compreender a infância como 

categoria social, a sociologia da infância tem contribuído para a compreensão do caráter 

não-natural, mas histórico e social da infância. E ao compreender as crianças como sujeitos 

sociais, estabelece uma diferenciação, não só do ponto de vista geracional, mas também no 

que diz respeito a outras relações estabelecidas na sociedade, a exemplo das relações de 
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classe, gênero, raça e etnia (SARMENTO, 2008). É nesse ponto que a Sociologia da 

Infância articula-se com a Psicologia Histórico-Cultural de Vygotsky. 

Outro campo que tem contribuído para a compreensão das crianças e da infância é o 

campo da Filosofia. Segundo Kohan (2008, p. 42), “praticamente desde que existe filosofia 

existe filosofia da ou sobre a infância, saberes afirmados sobre ela, pretensões de captura, 

tentativas de dar conta de suas formas”.  

Partindo do estudo etimológico de algumas palavras, o autor leva-nos a compreender 

como histórica e filosoficamente as crianças foram reunidas “aos não habilitados, aos 

incapazes, aos deficientes, ou seja, a toda uma série de categorias que encaixadas na 

perspectiva do que elas ‘não tem’ são excluídas da ordem social”. Segundo o autor, o 

avanço dos estudos no campo da Filosofia, nas últimas décadas, tem ajudado a repensar 

esse olhar. Nesse sentido, afirma que é preciso “pensar a infância desde outra marca ou, 

melhor, a partir do que ela tem e não do que lhe falta: como presença e não como ausência; 

como afirmação e não como negação, como força e não como incapacidade” (KOHAN, 

2008, p. 41). 

A partir do diálogo com os filósofos, o autor aborda como a Filosofia tem pensado a 

infância e seus desdobramentos para pensar uma educação da infância, desde os gregos até 

chegar ao contexto atual, no qual a Filosofia passa a estudar a infância não mais como um 

objeto; ou seja, a infância e as crianças são sujeitos e, portanto, podem pensar a si mesmas. 

Para o autor, a Filosofia nos auxilia a compreender que “a infância não é objeto, mas 

sujeito, já não é mais pensada, mas pensante” (KOHAN, 2008, p. 42). 

Em linhas gerais, pudemos perceber que as crianças e a infância têm sido objeto de 

estudos de vários campos disciplinares. Entretanto, concordamos com Sarmento e Gouvea 

(2008) que afirmam que a infância e as crianças foram tomadas como objeto privilegiado 

da Psicologia, como um campo que exerceu forte influência na conformação das práticas 

educativas para a infância. Os estudos psicológicos enfatizaram a perspectiva do 

desenvolvimento infantil e tratavam e classificavam as crianças como seres 

biopsicológicos, e pouco teriam dialogado com as outras áreas do conhecimento. 

Segundo Sarmento (2007), Sarmento e Gouvea (2008) e Vasconcellos e Sarmento 

(2007), isso gerou um paradoxo que a um só tempo colocava a criança no centro das 

atenções, mas as ignoravam como atores sociais, o que fez com que as crianças se 

tornassem “invisíveis” ao longo da história.  
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Atualmente, a contribuição dos estudos da História, da Antropologia, da Sociologia e 

da Filosofia da Infância leva-nos a compreender as crianças como sujeitos sociais e 

históricos, que possuem identidade própria que as diferenciam dos adultos, o que indica 

que elas possuem um jeito próprio e singular de significarem o mundo que as cercam. 

Nesse sentido, compreendemos as crianças como atores sociais, que são produzidos na e 

pela cultura e são, também, produtores dessa cultura. Por isso se afirmar que elas passam a 

ser tratadas como seres biopsicossociais (MELLO apud. BRASIL, 1996). 

Em linhas gerais, podemos afirmar que as formulações dos estudos das Ciências 

Humanas e Sociais contribuíram para que a sociedade tivesse um novo olhar sobre a 

infância e as crianças e levou à reformulação nos estudos teóricos do campo da Educação 

Infantil. Esses avanços acabaram por forçar as instituições e seus profissionais a 

repensarem as práticas pedagógicas desenvolvidas com as crianças. 

Essas produções teóricas contribuíram para a compreensão das crianças como 

sujeitos singulares, ativos e participativos do seu processo de desenvolvimento integral, 

como indivíduo pessoal e social. Sendo assim, compreendemos que as concepções, as 

políticas e práticas de Educação Infantil não podem ignorar as diferenças culturais, sociais 

e econômicas entre os indivíduos, nem tratar essas diferenças sem percebê-las como 

desigualdades socialmente construídas e disseminadas.  

Nesse sentido, percebemos a necessidade de se reconhecer que, se existem diferentes 

crianças, as propostas pedagógicas e curriculares devem ser também diversificadas. E é 

isso que está indicado nos estudos teóricos e nos documentos oficiais brasileiros. É sobre 

esse assunto que passamos a discorrer, entendendo ser importante conhecermos as diversas 

propostas que objetivam orientar a sistematização de um currículo para a Educação 

Infantil. 

Para isso, recorremos ao trabalho de Sobral e Lopes (2009), que apresentam 

diferentes propostas de organização e sistematização de um currículo para a Educação 

Infantil que estiveram e estão em circulação no Brasil. 

As autoras iniciam as análises das propostas de currículo para a Educação Infantil 

afirmando que, no início da década de 1970, o currículo era organizado por atividades. E 

começam apresentando a proposta de Marinho, intitulada “O currículo por atividades no 

jardim de infância e na escola de 1° grau – 1978”, na qual a autora afirma que “o currículo 

do Jardim da Infância consiste de vivências e não de aulas a serem ministradas e repetidas” 

e propõe que o currículo deveria abranger:  
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a saúde; a vida social; o prazer da música; o trabalho criador das artes plásticas; 

convívio com a natureza e o mundo variado das coisas; a observação e o 

comentário espontâneo da experiência; a fantasia no reino encantado das 

histórias; a formação de hábitos indispensáveis à vida; a comunicação da 

linguagem oral relacionada a situações e conhecimentos de vida (SOBRAL; 

LOPES, 2009, p. 08). 

 

Segundo Sobral e Lopes (2009, p. 08-09), a partir do final da década de 1980, 

“intensificaram-se os estudos que buscavam delinear um currículo para educação infantil, 

em contraposição ao caráter assistencialista e compensatório já instaurado nas creches e 

pré-escolas” e citam as publicações de Amorim (1986), Deheinzelin (1994) e Kramer
23

 

(2005), “como marcos na definição de uma função pedagógica para educação infantil”. 

Mesmo reconhecendo que essas produções apresentavam algumas lacunas, afirmam que 

essas propostas atendiam as necessidades daquele contexto.  

Na proposta de Amorim, “Atirei o pau no gato – a pré-escola em serviço (1986)”, 

afirmam que a autora definia que a “educação pré-escolar ocupa-se precisamente de 

atualizar as experiências e conhecimentos que a criança, na faixa de dois e seis anos de 

idade, constrói em seu cotidiano. Atualizá-los e desdobrá-los para que se construam as 

primeiras relações com o conhecimento especializado”. De acordo com essa proposta, o 

currículo da pré-escola deveria abranger as “relações de linguagem”, as “relações lógicas”, 

as “relações espaço-temporais e a psicomotricidade” e as “relações sócio-afetivas” 

(AMORIM, apud. SOBRAL; LOPES, 2009, p. 09). 

Com relação à proposta de Deheinzelin, “A fome com a vontade de comer – uma 

proposta curricular de educação infantil (1994)”, afirmam que a autora agrupa os 

conteúdos em quatro áreas, a saber: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Arte. Para 

cada área a autora especifica blocos de conteúdos e para cada um deles define os conteúdos 

específicos (DEHEINZELIN, apud. SOBRAL; LOPES, 2009, p. 09). 

Sobre a proposta coordenada por Kramer, “Com a pré-escola nas mãos – uma 

alternativa curricular para a educação infantil (2005)”, as autoras destacam que a 

organização curricular é apresentada através de temas geradores e é proposta a organização 

dos conteúdos por áreas de conhecimento, a saber: Conhecimento Linguístico, Matemática, 

Ciências Naturais e Ciências Sociais (KRAMER apud. SOBRAL; LOPES, 2009, p. 09). 

Em seguida, Sobral e Lopes (2009) apresentam a proposta do “Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) – 1998” e destacam os conteúdos específicos 

                                                 
23

 As autoras analisaram a proposta de Kramer na edição de 2005, mas a obra foi publicada pela primeira vez 

em 1999. 
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propostos para cada área de conhecimento e as contribuições do documento “Subsídios 

para diretrizes curriculares nacionais específicas da educação básica (2009)” que definem 

os eixos de conhecimento a serem trabalhados na Educação Infantil e que foram analisados 

mais detalhadamente, por nós, no capítulo seguinte. 

Por fim, as autoras concluem afirmando que os conteúdos são conhecimentos 

“construídos historicamente, que são produzidos, ensinados e aprendidos socialmente e que 

demandam processos de ensino e aprendizagem planejados e desenvolvidos de maneira 

sistemática e intencional” e que, na Educação Infantil, esses conhecimentos precisam ser 

contextualizados para “atender as necessidades de aprendizagens das crianças pequenas 

nas suas relações consigo mesmas, com os outros e com o meio”. Nesse sentido, apontam 

para a necessidade das instituições de Educação Infantil elaborarem suas próprias 

propostas curriculares ao afirmarem entender que “a definição de conteúdos em educação 

infantil precisa se concretizar no cotidiano das instituições, a partir da reflexão sobre as 

práticas, da negociação com as crianças e dos estudos contemporâneos e análise dos 

modelos/propostas [oficiais]” (SOBRAL; LOPES, 2009, p. 12). 

Essa defesa de que as instituições de Educação Infantl precisam elaborar sua 

proposta pedagógica, na qual está inserida a sua proposta curricular, também vem sendo 

defendida por nós ao longo desta tese. Nesse sentido, o texto de Sobral e Lopes (2009) 

mostra-nos a existência de diversas propostas para a elaboração do currículo da Educação 

Infantil que circularam e outras que ainda estão em circulação no país. Sendo múltiplas as 

propostas existentes, acreditamos que é preciso que as instituições e os educadores infantis 

conheçam essas múltiplas propostas para que possam construir e ressignificar a sua 

própria.  

Mesmo considerando as várias propostas citadas e analisadas pelas autoras, 

afirmamos que existem outras que não foram analisadas por elas e que queremos destacar 

aqui. Entre elas, citamos o documento “Propostas Pedagógicas e Currículo em Educação 

Infantil: um diagnóstico e a construção de uma metodologia de análise”, elaborado pelo 

MEC em 1996, e a proposta de Oliveira (2005). 

Voltando a atenção para o documento produzido pelo MEC, destacamos que as 

especialistas convidadas para tratar do tema propunham, em seus textos, alguns pontos 

importantes a serem considerados na elaboração das propostas pedagógicas e curriculares 

para a Educação Infantil. Entre essas especialistas, Kishimoto (apud. BRASIL, 1996, p. 14) 

afirma que  
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as escolas utilizam diferentes tipos de experiências de aprendizagem segundo 

objetivos que se propõe atingir, enfatizando aspectos filosóficos ou relacionados 

aos desenvolvimento infantil; predominando ou integrando facetas cognitivas, 

afetivas, sociais, físicas; privilegiando o atendimento infantil e necessidades dos 

pais; optando por fortalecer a linguagem, os conteúdos acadêmicos; atendendo 

aspectos expressivos e criativos e outros.  

 

Enfatizando que essas questões precisam ser discutidas pelos profissionais que 

trabalham nas instituições de Educação Infantil, pois é preciso explicitar, nas propostas 

pedagógicas e curriculares, “as opções psicológicas, sócio-culturais, epistemológicas e 

políticas que assumem as experiências de aprendizagem” (p. 14). Para a autora, o currículo 

para a Educação Infantil deve incluir definições sobre 

 

o tipo de escola que se deseja. O que se pretende oferecer aos seus participantes, 

a forma de administrá-la, o detalhamento do contexto histórico, ideológico, 

filosófico, sociológico, cultural, político, econômico e psicológico em que se 

insere, as relações da escola e seu currículo com a sociedade como um todo, as 

metas, os conteúdos, os recursos, a avaliação, o desenvolvimento de estratégias e 

modos de planejar e implementar o currículo, se orientado para a resolução de 

problemas, para o desenvolvimento infantil ou para experiências institucionais, 

nacionais ou domésticas. 

[...] deve incluir tudo o que se oferece intencionalmente para a criança aprender, 

abrangendo não apenas conceitos, mas também princípios, procedimentos, 

atitudes, os meios pelos quais a escola oferece tais oportunidades e formas de 

avaliação, pois é a explicitação das intenções que permitirá a orientação da 

prática pedagógica (KISHIMOTO, apud. BRASIL, 1996, p. 14). 

 

Essas ideias da autora permanecem atuais e é isso que se espera de uma proposta 

curricular, que retrate as necessidades e os desejos da comunidade escolar e que seja 

elaborada de maneira a considerar a especificidade das crianças e garantir seu pleno 

desenvolvimento. 

Oliveira (apud. BRASIL, 1996, p. 15), ao assumir uma concepção sócio-

interacionista do desenvolvimento infantil e ao considerar a criança como sujeito de 

direitos, afirma que esta possui “plenos direitos de participar de ambientes estimuladores 

para o seu desenvolvimento e de construir significações e formas cada vez mais complexas 

de sentir e pensar”. Para ela, o currículo deve programar atividades capazes de estruturar 

“um cotidiano dinâmico, agradavelmente disciplinado pela adequada participação de todos, 

em clima de autonomia e cooperação”. Também incluiu, no currículo, as tarefas de 

cuidado, como alimentação e higiene, mas afirma que “as atividades têm seu foco central 

no trabalho propriamente pedagógico realizado com as crianças”. Essas ideias da autora 
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apresentam-se de forma vaga e, pela análise do documento, não foi possível aprofundar o 

que a autora pretendia defender. 

Machado (apud. BRASIL, 1996, p. 16) propõe a elaboração do projeto educacional-

pedagógico e afirma que este deveria contemplar “três planos distintos de princípios e 

ações registrados em documentos e articulados entre si”. Um plano teria os princípios mais 

gerais relativos às instituições; um segundo, especificaria os procedimentos particulares de 

cada instituição, e o terceiro, estaria relacionado ao trabalho com as crianças propriamente 

dito, ou seja, diria respeito  

 

à ação cotidiana dos educadores junto às crianças (seleção de temas e 

organização das atividades, dos materiais e espaços, do tempo); às atividades dos 

educadores em relação ao trabalho pedagógico (utilização de instrumentos de 

acompanhamento, análise e planejamento, reuniões com supervisores); as 

atividades da equipe em conjunto, tais como passeios, festas, reuniões com pais, 

participação em eventos da comunidade etc. (MACHADO apud. BRASIL, 1996, 

p. 16-17). 

 

Mello (apud. BRASIL, 1996, p. 17) afirma que as instituições de Educação Infantil 

precisam organizar adequadamente o trabalho desenvolvido na instituição e assumir a 

função social de educar e cuidar das crianças. Para isso, propõe a elaboração de uma 

Proposta Psicopedagógica e de um currículo aberto e aponta os três fatores que devem ser 

considerados na elaboração desse currículo: “a realidade dos atuais equipamentos de 

educação infantil, a formação e opção pedagógica dos educadores e as necessidades 

biopsicossociais das crianças de zero a seis anos”.  

Partindo de uma concepção de infância como categoria social e da preocupação de 

que o currículo leve em conta a heterogeneidade das crianças e das propostas, Kramer 

(apud. BRASIL, 1996, p. 19) propõe que o currículo para a Educação Infantil privilegie 

fatores sociais e culturais, 

 

entendendo-os como sendo os mais relevantes para o processo educativo, porque 

implicam também a conquista da autonomia e da cooperação, princípios básicos 

da cidadania; garantindo, ainda, o enfrentamento e a solução de problemas, a 

responsabilidade, a criatividade, a formação do auto-conceito, a vivência da 

linguagem nos seus vários modos de expressão, pois o desenvolvimento infantil 

pleno e a construção/aquisição de conhecimentos acontecem simultaneamente à 

conquista da autonomia, cooperação e inserção crítica da criança na sociedade.   

 

Ao retomar o debate sobre propostas pedagógicas e currículo da Educação Infantil, 

Kramer (2002, 2003b) reafirma que para ela “uma proposta pedagógica é um caminho, não 
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um lugar”; “toda proposta pedagógica tem uma história que precisa ser contada” e essa 

história “nasce de uma realidade que pergunta e é também busca de uma resposta; é 

diálogo” e, assim, “uma proposta pedagógica seria um convite, um desafio, uma aposta” 

(KRAMER, 2002, p. 10-11). 

E ao criticar a definição e implementação de uma única proposta pedagógica e 

curricular para todas as instituições de Educação Infantil brasileiras, através da elaboração 

do RCNEI, a autora defende que  

 

uma proposta pedagógica ou curricular para a educação de crianças, jovens ou 

adultos precisa trabalhar com as contradições e as especificidades da realidade 

brasileira, de cada região, estado ou município, zona urbana ou zona rural. Por 

isso, não se pode falar de uma proposta, mas, sim, de várias, porque são 

múltiplas as situações que o Brasil congrega, porque são diversificadas as formas 

de concretização de uma dada proposta numa mesma localidade, porque são 

desiguais as condições concretas em que acontecem as práticas educativas, os 

contextos em que estão inseridos os profissionais e as populações com que 

trabalham. Essa realidade é múltipla e, por isso, carece de propostas também 

múltiplas (KRAMER, 2003b, p. 171). 

 

Nesse sentido, queremos destacar, ainda, a proposta de elaboração do currículo para 

a Educação Infantil defendida por Oliveira (2005) em seu livro “Educação Infantil: 

fundamentos e métodos”. No capítulo XII, intitulado “A organização de atividades 

culturalmente significativas”, a autora defende que a organização do currículo para a 

Educação Infantil requer do professor a ampliação de sua noção acerca do 

desenvolvimento infantil e a articulação do desenvolvimento com as práticas sociais 

cotidianas, o que implica compreender que  

 

o desenvolvimento infantil se dá no conjunto das atividades que as crianças 

vivem, na negociação que fazem das regras apresentadas como reguladoras das 

situações, nas ações possibilitadas pelo material disponível e pelas instruções e 

sugestões dos professores sobre como trabalhar com ele, bem como nos papéis 

que as crianças assumem nas interações que estabelecem com outras crianças e 

com o professor (OLIVEIRA, 2005, p. 226). 

 

Para tanto, a autora afirma que as educadoras precisam estruturar programas de 

atividades estimuladoras e significativas, ou seja, que façam sentido para as crianças; 

atividades através das quais elas busquem “interagir com as crianças e apresentar-lhes 

novos signos e novas formas consideradas produtivas de relacionar-se com o mundo a fim 

de compreendê-lo, formas essas culturalmente elaboradas” (OLIVEIRA, 2005, p. 226). 
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Para realizar a reorganização e a redefinição das propostas e práticas existentes, a 

autora afirma ser preciso superar a dicotomia entre: áreas de conhecimento (linguagem, 

matemática, ciências, artes etc) e áreas de desenvolvimento (motor, linguístico, social, 

afetivo, cognitivo) e propõe que as instituições elaborem suas propostas a partir da 

organização de atividades culturalmente significativas para serem trabalhadas com as 

crianças. Para ela, a escolha e organização das atividades precisam atentar para três 

aspectos que considera importantes para a organização dos conteúdos a serem abordados 

nessas atividades, que são: o trabalho pedagógico com múltiplas linguagens; o jogo como 

recurso privilegiado de desenvolvimento da criança; e a pedagogia de projetos didáticos 

(OLIVEIRA, 2005). 

Sobre o trabalho pedagógico com múltiplas linguagens, a autora afirma que as 

propostas, frequentemente, têm elegido a linguagem como o eixo mais importante, pois 

permeia os outros organizadores do currículo (jogo e áreas de conhecimento), mas enfatiza 

que existem diferentes linguagens (a exemplo da linguagem oral, escrita, musical, visual, 

dramática, plástica, gestual etc.) e que é preciso apresentá-las e explorá-las no trabalho 

com as crianças. Nesse sentido, defende que as atividades propostas devem criar muitas 

oportunidades de diálogo e que os educadores precisam prestar atenção para o que as 

crianças falam e atentar para o uso correto da linguagem. Essas considerações suscitam a 

questão de aprender a ler e escrever em uma nova ótica que, segundo a autora, seria a ótica 

do letramento. 

No que diz respeito ao jogo como recurso privilegiado de desenvolvimento da 

criança, defende o jogo e a brincadeira como recursos para a aprendizagem e o 

desenvolvimento infantil e expõe a necessidade das atividades pensarem e organizarem 

momentos para que as crianças se envolvam em jogos simbólicos e brincadeiras 

individuais e em grupo que lhes proporcionem seu desenvolvimento. Coloca, também, que 

algumas práticas nas instituições têm revelado equívocos e acabam afastando o professor 

como figura de interação e interlocução, como parceiro da criança nesses momentos que 

favorecem seu processo de desenvolvimento. Assim, acreditamos ser necessário que os 

professores compreendam a importância do jogo e da brincadeira para o desenvolvimento 

infantil e organizem os espaços para o desenvolvimento de atividades diversificadas.   

Sobre a pedagogia de projetos didáticos, a autora propõe a organização do currículo 

através de projetos didáticos que devem ser organizados em temas sobre os quais as 

crianças vão tecer redes de significados. Os projetos devem privilegiar o trabalho com as 
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emoções, a linguagem, a imaginação e o conhecimento lógico e desenvolver modos de 

observar o mundo pela apropriação de certos conceitos e habilidades. Os projetos devem 

ser desenvolvidos por meio de múltiplas atividades e prever o tempo de desenvolvimento 

(OLIVEIRA, 2005).  

Diante do exposto, podemos afirmar que as propostas discutidas aqui são para a 

Educação Infantil de forma geral. Entretanto, como o objetivo principal desta tese é 

analisar o currículo em ação para a faixa etária de zero a três anos de idade, surgiu o 

seguinte questionamento: É possível pensar em um currículo para bebês e crianças 

pequenas? É sobre esse questionamento que passamos a discorrer no tópico a seguir. 

 

 

2.3.1 Currículo para as crianças de zero a três anos: é possível pensar em um 

currículo para bebês e crianças pequenas?   

 

 

Conforme já abordado anteriormente, sabe-se que as crianças que estão na faixa 

etária compreendida entre zero a três anos de idade são atendidas em creches e instituições 

equivalentes
24

 (BRASIL, LDB, 1996) que, por muitos anos, se caracterizaram como um 

lugar de cuidados, acolhimento, tutela e guarda de crianças (ROSEMBERG, 1989; 

KRAMER, 2003a; OLIVEIRA, 2005).  

Só recentemente é que essa realidade começou a mudar. Contribuíram para isso o 

desenvolvimento teórico da área e o papel dos movimentos sociais e dos educadores que 

lutaram para que essas mudanças tivessem ocorrido; bem como o desenvolvimento do 

campo legal que reconheceu a criança brasileira como sujeito de direitos, definido na 

Constituição Federal (CF) de 1988, estabelecendo que a Educação Infantil, oferecida em 

creches e pré-escolas, é a etapa inicial da educação básica na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) de 1996.  

                                                 
24

 Como instituições equivalentes, estamos entendendo as instituições privadas, com ou sem fins lucrativos 

(nos termos do artigo 20 da LDB) destinadas às crianças de zero a cinco anos de idade, com atendimento em 

horário integral. Aqui na Paraíba, estas instituições recebem várias nomenclaturas, a exemplo de Berçário, 

Maternalzinho, Escolas Maternais etc. Entretanto, também é possível que se entenda que as instituições 

equivalentes são as “famosas” creches comunitárias ou creches domiciliares, fruto de arranjos surgidos desde 

os anos de 1970, que são discutidos por alguns autores no livro organizado por Rosemberg (1989), ou, 

atualmente, como as “entidades beneficentes de assistência social na educação” que atendam crianças 

menores de três anos de idade, conforme posto na estratégia 1.4 do Projeto de Lei do novo PNE (2011-2020).   
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Nesse cenário, a Educação Infantil, como a educação das crianças de 0 a 6 anos, 

passou a ser reconhecida como direito das crianças, o que levou as creches a serem 

reconhecidas como um espaço coletivo de educação das crianças pequenas. Crianças essas 

que, a partir das contribuições e dos avanços teóricos da área, passaram a ser entendidas 

como um ser ativo, criativo e produtor de cultura.  

Diante disso, fazia-se necessário repensar as práticas realizadas nessas instituições, 

com vistas a melhorar o atendimento às crianças e garantir o seu direito educacional. A 

esse repensar de práticas e a essa definição das novas ações educativas, estava subjacente a 

necessidade da construção do Projeto Político-Pedagógico (PPP) e da proposta curricular 

dessas instituições. 

Como esta tese aborda a elaboração de um currículo para as crianças que estão na 

faixa etária de 0 a 3 anos, talvez aumente ainda mais a expectativa em se discutir a 

possibilidade de elaboração desse currículo para as crianças que estão nessa faixa de idade. 

Para nós, pensar a elaboração desse currículo implica repensar as concepções de Educação 

Infantil e de currículo que temos. 

Sobre a concepção de Educação Infantil, acreditamos ser necessário pensar sobre sua 

especificidade. Nesse sentido, compreendemos que a criança na faixa etária de 0 a 3 anos é 

um ser frágil, vulnerável e dependente, mas é também uma criança capaz de interagir com 

o mundo e com os outros indivíduos. É um ser global e indivisível que precisa ser cuidado 

e educado de maneira indissociável (ARCE; SILVA, 2009; DIAS, 2005; BARBOSA, 

2008; 2010; BARBOSA; RICHTER, 2009). 

E sobre as concepções de currículo, como elas já foram abordadas em outro tópico, 

queremos retomar aqui apenas alguns pontos relevantes. Conforme afirmamos, uma das 

concepções mais tradicionais de currículo entende-o como uma seleção prescritiva de 

conteúdos a serem “transmitidos” aos alunos através de lições planejadas pelos professores 

(SILVA, 2001; MOREIRA; SILVA, 1999). Mesmo com a contribuição dos estudos das 

teorias críticas e pós-críticas, que questionaram essa suposta neutralidade, parece que essa 

concepção tradicional de currículo ainda se faz presente nas escolas brasileiras, como 

pudemos constatar em estudo de Mestrado (AMORIM, 2005). 

Entretanto, se para a escola essa concepção tradicional de currículo já não é mais 

adequada diante das exigências postas para o campo educacional na contemporaneidade, 

ela é ainda mais inadequada para as instituições de Educação Infantil, em especial, para 

aquelas que atendem a faixa etária de zero a três anos. Como afirmam Barbosa e Richter 
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(2009, p. 04), “os bebês, porque ainda não podem deslocar-se com autonomia, não falam a 

‘nossa língua’, não permanecem imóveis e quietos para ouvirem lições, interrogam a 

escola e o currículo, exigindo a abertura a outras possibilidades de planejar, organizar e 

avaliar o cotidiano da creche” e, portanto, o currículo. Segundo as autoras, “os bebês, em 

seu humano poder de interagir, ou seja, em sua integralidade – multidimensional e 

polissensorial – negam o ‘ofício de aluno’ e reivindicam ações educativas participativas 

voltadas para a intersecção do lúdico com o cognitivo nas diferentes linguagens” (p. 07). 

Conforme afirmamos, ao pensarmos em um currículo para as creches faz-se 

necessário repensar, também, as concepções de currículo que temos. Com base nos estudos 

sobre as teorias curriculares, entendemos que é preciso que se tenha uma compreensão 

ampla de currículo na atualidade. Nesse ponto, recorremos, novamente, às contribuições de 

Pereira (2004a, p. 53), para afirmarmos que o currículo é “um espaço vivo de construção 

de conhecimento resultante do pensamento, das experiências dos sujeitos e das suas 

interações de natureza histórica, social e biológica” e, nesse sentido, o currículo seria 

compreendido como “o resultado da incorporação das interações da vida dos sujeitos que 

se manifestam dentro e fora do espaço escolar”. Recorremos, também, a Santiago (1998, p. 

39) que afirma que uma abordagem ampla de currículo o compreende como situações de 

ensino “que se corporificam nas e com as práticas escolares cotidianas”. Então, 

compreendemos que sempre há um currículo. A questão que se coloca é explicitar qual é o 

currículo que defendemos. 

Percebemos que mesmo entendendo o currículo de forma ampla e como resultado 

das interações e das aprendizagens que ocorrem dentro e fora dos espaços educacionais 

formais, compreendemos que a instituição de Educação Infantil, por ser um espaço formal, 

precisa reconhecer isso; mas também precisa reconhecer que é de sua responsabilidade 

selecionar, elaborar, planejar, executar e avaliar ações educativas intencionais. Assim, cabe 

a essa instituição educacional elaborar e implementar sua proposta pedagógica e seu 

currículo. Para tanto, entendemos que é preciso que a instituição e seus profissionais 

reflitam teoricamente e conheçam diferentes propostas pedagógicas e curriculares para que 

possam elaborar e implementar a sua proposta, de que emerge outra questão que é saber 

quais as condições que estão postas nas creches para que isso seja possível. 

De acordo com Barbosa e Richter (2009, p. 04), podemos encontrar no Brasil  

 

basicamente três modalidades curriculares na especificidade da creche: (a) 

listagem de ações educativas espelhadas no ensino fundamental, sustentadas na 
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fragmentação de áreas de conhecimento; (b) ações de ‘vigilância’ ou ‘aceleração’ 

do desenvolvimento infantil com base nas etapas evolutivas ou, ainda, (c) de um 

currículo voltado prioritariamente para o atendimento às necessidades básicas 

das crianças. 

 

Segundo as autoras,  

 

essas três modalidades curriculares apontam para pedagogias adultocêntricas, 

higienistas e ‘escolarizadoras’ nas quais não há lugar para o reconhecimento dos 

bebês e das crianças pequenas como seres linguageiros, ativos e interativos. 

Esses currículos não as consideram em suas primeiras aprendizagens de 

convivência ‘no e com o mundo’. São propostas que têm como característica a 

prescrição advinda de diferentes discursos: da psicologia, da medicina ou 

enfermagem, do senso comum (BARBOSA; RICHTER, 2009, p. 04). 

 

Para elas, os currículos prescritivos são inviáveis na contemporaneidade, 

principalmente na Educação Infantil, uma vez que  

 

os bebês e as crianças pequenas, em sua condição vital de serem 

simultaneamente dependentes dos cuidados do adulto e independentes em seus 

processos interativos no e com o mundo, rompem com a tradição de conceber e 

realizar o currículo como prescrição de objetivos e “conteúdos” a serem 

aprendidos (BARBOSA; RICHTER, 2009, p. 04). 

 

Se o objetivo principal da Educação Infantil é o pleno desenvolvimento das crianças, 

através de ações de educação e cuidado que lhes permitam o desenvolvimento integral 

como ser humano, entendemos que o trabalho na Educação Infantil precisa contemplar não 

apenas as áreas de conhecimento, mas a questão do desenvolvimento integral das crianças, 

considerando os aspectos físico, mental, cognitivo, emocional e afetivo (BRASIL, LDB, 

1996; BRASIL, RCNEI, 2002). 

Com base nesse referencial, nos perguntávamos: Qual o currículo para as crianças de 

0 a 3 anos nas creches? Ou seja, com essa questão buscávamos compreender quais as 

especificidades, necessidades e possibilidades para o cuidado/educação de crianças nessa 

faixa etária. Entretanto, não era nosso objetivo apresentar “uma” proposta ou uma receita 

para a elaboração de “um” currículo para as creches.  

Para tentar responder a esse questionamento, recorremos à contribuição de algumas 

autoras da área da Educação Infantil. Dentre elas, citamos as contribuições de Arce e 

Baldan (2009), Arce e Silva (2009), Barbosa (2010, 2008), Barbosa e Richter (2009) e 

Ostetto (2007). 
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Ao tratar da especificidade da ação pedagógica com bebês, Barbosa (2010, p. 06) 

propõe uma Pedagogia específica que organize um percurso formativo para os bebês e 

afirma que  

 

a tarefa dessa pedagogia da pequeníssima infância é articular dois campos 

teóricos: o do cuidado e o da educação, procurando que cada ato pedagógico, 

cada palavra proferida tenha significado, tanto no contexto do cuidado – como 

ato de atenção aquilo que temos de humano e singular – como de educação, 

processo de inserção dos seres humanos, de forma crítica, no mundo já existente.  

 

A autora propõe uma Pedagogia de encontros e relações que valorize as relações 

entre professores e crianças, entre as crianças e com as famílias; e a construção de um 

contexto e de uma rotina para as salas de berçário nas creches. 

No que diz respeito à construção de um contexto, a autora afirma que é preciso 

pensar na organização do ambiente de atendimento das crianças, no uso do tempo, na 

seleção e na oferta de materiais, na seleção das atividades a serem realizadas e na 

organização do dia a dia da creche. E no que diz respeito à organização da rotina, enfatiza 

a observação, o planejamento, as ações e experiências a serem proporcionadas às crianças, 

o acompanhamento e a avaliação das ações (BARBOSA, 2010). 

Como afirmamos, a creche tem um caráter complementar à família na educação das 

crianças pequenas e se caracteriza como um espaço coletivo de educação. Segundo 

Barbosa (2008, p. 01), 

 

para muitos bebês estar na creche é uma oportunidade de viver com adultos e 

crianças, isto é com um grupo e com ele estar em um ambiente social de 

aceitação, confiança, de contato corporal pensado na medida dos seus desejos e 

necessidades. É uma oportunidade de adquirir novas experiências cognitivas e 

relacionais.  

 

Se o objetivo é que “as crianças vivam a vida dentro de uma cultura” (e elas sempre 

vivem!), o que esperamos é que elas vivam/apropriem-se dessa cultura. Nesse sentido, a 

instituição de Educação Infantil precisa ser “um lugar onde as crianças aprendam as regras 

de convívio social, a integrar-se com outras crianças, a trabalhar em grupos e a dividir a 

professora, os brinquedos e os materiais, a cuidar das suas coisas (organizar, emprestar e 

guardar)”. Assim, os “conteúdos” da instituição de Educação Infantil “versam sobre os 

conhecimentos significativos para cada grupo social de acordo com: as características do 

universo que os circunda, com a faixa etária das crianças, as suas experiências anteriores e 
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seus interesses e necessidades futuras” e as ações educativas “devem priorizar as 

aprendizagens através de meios criativos, participativos, dialógicos e dinâmicos” 

(BARBOSA, 2008, p. 01). 

Nesse sentido, a autora propõe que os projetos educacionais para o trabalho com as 

crianças pequenas sejam organizados a partir dos seguintes eixos de trabalho: as relações 

interpessoais, a linguagem e a brincadeira. Diante da especificidade do currículo e do 

trabalho com as crianças de 0 a 3 anos, os “conteúdos” do currículo são apresentados de 

forma articulada às estratégias educativas.  

No tocante às relações interpessoais, a autora afirma que essas “são para as crianças 

pequenas fontes fundamentais para a sua existência tanto física como mental”. Segundo 

ela, “é impossível para um bebê sobreviver sem o afeto, o gesto, o olhar de um adulto 

disponível para cuidá-lo”. Assim, “as relações estabelecidas através dos diálogos – 

corporais e orais – fazem parte do processo que nos torna seres humanos ou sujeitos com 

vontade, com capacidade de raciocínio e imaginação” (BARBOSA, 2008, p. 02). 

Para se desenvolverem e aprenderem, as crianças precisam se sentir seguras e 

aceitas, interagir e se relacionar com os outros e aceitar a si e aos outros. Nesse sentido, a 

autora expõe a importância do olhar, do abraço, do ritmo e balanço corporal e do 

movimento nessas relações interpessoais. Entendemos que esses aspectos são, ao mesmo 

tempo, estratégias relacionais e “conteúdos” de aprendizagem.  

Sobre o olhar, afirma que “é preciso olhar para as crianças, sustentar o seu olhar, 

acompanhar os diferentes olhares e ao mesmo tempo mostrar para essas crianças as coisas 

bonitas do mundo”. E enfatiza que “o espaço onde as crianças vivem parte do seu dia 

merece ser um ambiente físico e social bonito e aconchegante, com variadas experiências 

visuais, mas não um ambiente sobrecarregado de imagens, objetos, pinturas...” 

(BARBOSA, 2008, p. 02). 

Sobre o abraço, afirma que “é a melhor forma de demonstrar a aceitação corporal do 

outro” e, por isso, “as crianças pequenas precisam ser abraçadas várias vezes por dia”, pois 

é o contato corporal que proporciona à criança a confiança de que está sendo aceita pelos 

adultos (BARBOSA, 2008, p. 02). 

Sobre o ritmo e o balanço corporal, afirma que, desde o útero, a criança tem um 

ritmo corporal que busca conciliar com o de sua mãe. Depois do nascimento, a criança 

precisa ter contato com diferentes ritmos que o auxiliem a continuar desenvolvendo o seu 
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ritmo próprio. Assim, atividades, como falar, mexer, acariciar, aconchegar, ninar, cantar, 

contar histórias etc., favorecem o desenvolvimento do ritmo infantil.  

E sobre o movimento, afirma que desde pequenas as crianças necessitam de 

movimento. Elas precisam aprender a se deslocar, se locomover, rolar, engatinhar, andar, 

correr, pular, agachar, cair, levantar, descer, subir etc. E tudo isso ela vai aprender também 

na creche. Assim, é preciso que seja oferecida “uma série de atividades que auxiliem a 

capacitar as crianças em seus movimentos”, uma vez que “as crianças de 0 a 3 anos estão 

com sua estrutura óssea incompleta e seus músculos precisam de um maior exercício diário 

para manter as partes móveis em movimento e as partes estáticas em equilíbrio” 

(BARBOSA, 2008, p. 03). 

No que diz respeito às brincadeiras e aos jogos, a autora afirma sua importância por 

envolverem os aspectos naturais, culturais e sociais e também o desenvolvimento motor, 

afetivo e cognitivo das crianças. A criança precisa brincar e se envolver em brincadeiras, 

pois, segundo Barbosa e Richter (2009, p. 05),  

 

a experiência lúdica de brincar inaugura o humano por configurar a primeira 

referência de compreensão individual e social que o bebê retém das interações 

corporais com a mãe, o pai, irmão ou outro adulto por ela responsável, numa 

dinâmica de aceitação e confiança mútua que emerge na intimidade do brincar 

com o corpo.  

 

E, no que se refere à linguagem, enfatiza a importância do diálogo e das múltiplas 

linguagens a serem consideradas e aprendidas pelos bebês.  A criança precisa aprender a 

falar e, portanto, o aspecto principal nessa faixa etária parece ser a aquisição da linguagem 

oral. Mas ela também precisa aprender a escutar, conversar, perguntar, responder, por isso 

a necessidade da mediação. 

Com base nas contribuições de Vygotsky (1991, 1993), entendemos que as crianças 

precisam aprender os signos e a significar as coisas e o mundo. E com base nos estudos de 

Wallon (1995), compreendemos que desde cedo as crianças se comunicam através de 

múltiplas linguagens, principalmente, através da linguagem corporal – com movimentos, 

gestos, choros, sorrisos, toques, balbucios, gritos etc. Nesse sentido, é preciso conhecer e 

compreender as múltiplas linguagens das crianças. Sobre isso, Barbosa (2008, p. 05) 

afirma que   

 

é preciso muita conversa com os bebês. Não apenas dar ordens, proibições, 

respostas impessoais, mas conversas com conteúdo, com vocabulário rico, com 
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informações, explicações, opiniões, felicitações. Conversar e não apenas falar 

mecanicamente. Escutar, falar, ouvir a resposta, responder. Explicar os fatos que 

afetam a vida das crianças e a vida do grupo.  

 

É nesse ponto que compreendemos as contradições que estão postas para o trabalho 

com as crianças pequenas, especialmente com as de 0 a 3 anos. Por um lado, é necessário 

reconhecer a sua vulnerabilidade e, assim, é preciso cuidar dessas crianças, pois como elas 

não conseguem cuidar de si mesmas sozinhas, precisam dos adultos para ter algumas de 

suas necessidades básicas atendidas, a exemplo da alimentação, higiene, sono e repouso. E 

por outro, é necessário reconhecer que essa criança é capaz de aprender, mas ela aprende 

em contextos de mediação.  Assim, compreendemos que cada uma dessas necessidades, ao 

serem atendidas, também precisam se configurar como momentos educativos.   

Sobre esse assunto, Carvalho (2011, p. 30) afirma que nas creches a escolha dos 

conteúdos do currículo para as crianças de 0 a 3 anos “implica buscarmos a formação de 

capacidades específicas importantes para o desenvolvimento integral das crianças: 

motricidade, linguagem, pensamento, afetividade e sociabilidade”. Nesse sentido, 

concordamos com a defesa da autora, quando afirma que na creche “os conteúdos são 

todos os serviços de higiene, abrigo, segurança, alimentação e de educação como 

estimulação psicopedagógica envolvendo a cultura, as tradições e os valores oferecidos 

nessas instituições e que levam à formação dessas capacidades”.  

Entendendo a criança como um ser capaz, concordamos com Arce e Silva (2009, p. 

164) que defendem que as ações educativas nas creches podem ser entendidas como uma 

estimulação necessária para as crianças pequenas e como “um caminho possível para a 

realização de um trabalho de provocar o desenvolvimento da criança de forma intencional 

e planejada por parte do professor; trabalho imprescindível para gerar desenvolvimento e 

garantir aquisições do ponto de vista cognitivo, fisiológico e emocional”. 

Não podemos esquecer que o ser humano é um ser de relações e que ele se 

desenvolve a partir das interações que estabelece com o meio, mediadas por parceiros mais 

experientes (VYGOTSKY, 1991, 1993). Assim, as crianças que, no início, só conseguem 

alimentar-se com a ajuda do adulto, aos poucos, e a partir das mediações estabelecidas, vão 

aprendendo a alimentar-se sozinhas.  

O mesmo ocorre com a higiene. As crianças precisam do adulto para lhes dar banho, 

lhes trocar, lavar suas mãos, escovar seus dentes, lhes vestir, lhes agasalhar. Ao realizarem 
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essas atividades, os adultos precisam ir ensinando as crianças para que possam aprender a 

fazer essas ações sozinhas. 

No que diz respeito ao sono, as crianças precisam da ajuda do adulto para preparar 

um ambiente tranquilo para o sono. Muitas vezes, elas precisam ser ninadas ou acalentadas 

para dormirem. À medida que crescem, elas vão necessitando de menos horas de sono, mas 

precisam aprender que o corpo também necessita de repouso e, assim, as creches precisam 

organizar atividades mais agitadas e atividades mais tranquilas, proporcionando, em suas 

rotinas, os momentos do sono ou do repouso para as crianças. 

No tocante à importância do lúdico, do brincar, da brincadeira e do uso dos 

brinquedos na Educação Infantil, pudemos perceber que esse é um tema que vem sendo 

discutido por autores que estudam a relação entre o jogo, as brincadeiras e o 

desenvolvimento infantil. Dentre eles, podemos citar Borba (2006), Kishimoto (2006) e 

Vygotsky (1991). 

Com base em estudos psicológicos, Borba (2006, p. 35) afirma que “o brincar é um 

importante processo psicológico, fonte de desenvolvimento e aprendizagem”. E Kishimoto 

(2001, p. 242) afirma que “o brincar requer envolvimento emocional, contato social, ações 

físicas, além de relações cognitivas na expressão e apreensão das regras da brincadeira”, ou 

seja, não é uma ação espontânea da criança e não está dissociada da aprendizagem e do 

desenvolvimento cognitivo, social, cultural, ou melhor, integral das crianças.  

Kishimoto (2006, p. 11) afirma que, na relação entre o jogo, a criança e a educação, o 

que tem prevalecido é “a idéia de que o jogo é fundamental para a educação e o 

desenvolvimento infantil”. Para a autora,  

 
o jogo e a criança caminham juntos desde o momento em que se fixa a imagem 

da criança como um ser que brinca. Portadora de uma especificidade que se 

expressa pelo ato lúdico, a infância carrega consigo as brincadeiras que se 

perpetuam e se renovam a cada geração (KISHIMOTO, 2006, p. 11). 

 

Ao abordar a importância da brincadeira para as crianças, Borba (2006, p. 39) afirma 

que a brincadeira relaciona-se com a cultura, possuindo, portanto, uma dimensão histórica 

e cultural. Nesse sentido, além de favorecerem o desenvolvimento psicológico, as 

brincadeiras colocam as crianças imersas no mundo cultural e, dessa forma, proporcionam 

momentos de desenvolvimento e aprendizagens que, envolvidos no ato de brincar, também 

são constitutivos do processo de apropriação dos conhecimentos pelas crianças. 

Para Borba (2006, p. 39), a brincadeira representa  
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um acervo comum sobre o qual os sujeitos desenvolvem atividades conjuntas. 

Por outro lado, o brincar é um dos pilares da constituição de culturas da infância, 

compreendidas como significações e formas de ação social específicas que 

estruturam as relações das crianças entre si, bem como os modos pelos quais 

interpretam, representam e agem sobre o mundo. Essas duas perspectivas 

configuram o brincar ao mesmo tempo como produto e prática cultural, ou seja, 

como patrimônio cultural fruto das ações humanas transmitidas de modo inter e 

integracional, e como forma de ação que cria e transforma significados sobre o 

mundo. 

  

É nesse sentido que enfatizamos o que defende Vygotsky (1991), que a brincadeira 

não é algo dado na vida do ser humano, ou seja, as crianças aprendem a brincar desde 

cedo, nas relações que estabelecem com as outras crianças, mediadas pela cultura. Assim, 

as crianças não nascem sabendo brincar, como muitas pessoas acreditam. Elas aprendem a 

brincar a partir das experiências sociais e culturais que vivenciam ao longo de sua infância. 

Por isso, afirmamos que as instituições de Educação Infantil precisam pensar, organizar e 

proporcionar momentos lúdicos com as crianças para que elas possam brincar e se 

envolverem em brincadeiras que lhes proporcionem as mediações necessárias para o seu 

desenvolvimento. 

Tomando por base as contribuições teóricas acima destacadas para pensarmos um 

currículo para as crianças de 0 a 3 anos, deparamo-nos com as contradições entre a 

Proposta curricular  e o currículo em ação das creches públicas nas quais desenvolvemos 

nossa pesquisa.  

Da análise da Proposta Municipal (PCEI, 2007), podemos afirmar que ela toma por 

base o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) e segue sua 

organização em âmbitos de conhecimento e eixos de trabalho, propondo que o trabalho na 

Educação Infantil organize-se a partir de áreas de conhecimento. Entretanto, ao 

participarmos das reuniões de planejamento organizadas pelo Departamento de Educação 

Infantil (DEI) para as professoras da Educação Infantil do município, percebemos que a 

Proposta não estava sendo contemplada no planejamento. O que mostra a contradição 

existente com as condições objetivas das creches. 

O Planejamento Mensal realizado com as professoras de Educação Infantil organiza-

se a partir do que Ostetto (2007) chama de planejamento baseado em datas comemorativas. 

Assim, mesmo sabendo que em cada planejamento realizado existe um momento para o 

estudo de temas referentes à Educação Infantil, pudemos perceber que o ponto central do 

encontro com as professoras tem sido o “Projeto do mês”, que se baseia na(s) data(s) 

comemorativa(s) do mês em curso. 
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Ao iniciarmos as visitas de observação nas creches, pudemos verificar que se entre a 

Proposta e o planejamento mensal com as professoras já havia um distanciamento, no 

cotidiano das creches o distanciamento entre a Proposta e o currículo em ação era ainda 

maior. 

 A primeira constatação que saltou aos olhos foi o fato de que, na realidade das 

creches municipais, as educadoras que lidam diretamente com as crianças de 0 a 3  não são 

professoras, mas sim Auxiliares de Sala
25

. Isso mostra mais uma contradição entre o que se 

colocava na Proposta e as condições reais das creches. E, então, questionávamo-nos como 

essas educadoras poderiam colocar a Proposta em prática se não possuem condições 

profissionais para tal. 

Diante desse quadro, não foi difícil entender que o currículo em ação nas creches 

municipais observadas estava pautado no que Barbosa e Richter (2009, p. 04) chamam de 

“um currículo voltado prioritariamente para o atendimento às necessidades básicas das 

crianças”, ou seja, na rotina da creche, o currículo em ação girava em torno de ações de 

guarda, higiene, alimentação e sono das crianças. Nos poucos momentos entre essas ações, 

as crianças, na maioria das vezes, ficavam livres e se envolviam em brincadeiras e 

conflitos, com poucas intervenções das educadoras, conforme analisamos no quarto 

capítulo. De modo geral, podemos afirmar que, nas creches observadas, o que prevaleceu 

nas ações desenvolvidas com as crianças foi o espontaneísmo.  

Contrárias a isso, entendemos que as ações educacionais das creches precisam 

garantir o direito das crianças a se desenvolverem de forma plena e integral. E esse 

desenvolvimento não pode ocorrer de forma espontânea. Compreendemos, como Arce e 

Baldan (2009), Cohn (2005) e Vygotsky (1991, 1993), que as crianças se desenvolvem 

produzindo e se apropriando da cultura existente e que é preciso a ação dos adultos para 

ajudá-las nesse processo de apropriação. 

E com base em Barbosa (2008) e Wallon (1995), compreendemos que para se 

desenvolverem as crianças precisam sentir-se seguras e aceitas e que, para que isso ocorra 

nas instituições de Educação Infantil, é preciso valorizar as interações interpessoais, entre 

as crianças e os adultos e entre as crianças entre si, dando importância ao olhar, ao abraço, 

                                                 
25

 Nesse município, Auxiliar de Sala é um dos cargos existentes. A pessoa que ocupa esse cargo realiza a 

função de auxiliar a professora em sala de aula. Entretanto, nas salas que atendem as crianças de 0 a 3 anos 

nas creches não há professoras e as crianças ficam sob a responsabilidade apenas dessas Auxiliares. Muitas 

dessas profissionais possuem apenas o Ensino Fundamental. 
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ao ritmo e balanço corporal, ao movimento, aos jogos e brincadeiras e à linguagem nessas 

relações.   

Ao enfatizarmos a importância desses “conteúdos” de aprendizagem, afirmamos que, 

sobre a importância do olhar, pudemos perceber que a maioria das educadoras não “olha” 

para as crianças. Muitas crianças fitavam os olhos nas educadoras e esse olhar não era 

correspondido, pois enquanto as educadoras davam banho, alimentavam ou trocavam uma 

das crianças, muitas outras estavam espalhadas pela sala e era preciso “ficar de olho” nelas. 

Sobre a importância do abraço, pudemos verificar que essa não era uma prática 

muito comum das educadoras. Muitas delas abraçavam e davam beijos nos bebês, que 

necessitam mais de colo, mas não repetiam essa prática com as outras crianças.  

Sobre o ritmo, o balanço corporal e o movimento, também pudemos perceber uma 

preocupação maior em relação aos bebês. Muitos eram ninados no colo ou seus corpos 

balançados nos berços na hora de dormir. Nos momentos das visitas, pudemos verificar 

poucas ações que tiveram como base a música, o movimento e o balanço corporal. Mesmo 

quando isso ocorreu, foi algo que durou pouco, pois se colocou a música e falou-se que era 

para as crianças dançarem. Algumas delas dançaram um pouco, mas minutos depois a 

música virou apenas o som ambiente da sala e deixou de ser o foco da atenção das 

crianças.  

O mesmo pode ser afirmado sobre o momento das brincadeiras. Na maioria das 

situações de interação entre as crianças, a partir de momentos de brincadeiras, o que 

prevaleceu foi a brincadeira livre. Em um dado momento da manhã, as educadoras 

disponibilizavam os brinquedos para as crianças e as deixavam livres para brincar. Nesse 

momento, as educadoras ficavam sentadas em um canto da sala a observar as crianças. O 

envolvimento delas se resumia a “olharem” as crianças e negociarem os conflitos, fato que, 

como verificamos, não poderia ser diferente, conforme analisamos no quarto capítulo. 

E, no que se refere à linguagem, pudemos observar que as educadoras conversam 

muito pouco com as crianças. A maioria dos diálogos girava em torno de estabelecer 

regras, negociações, repreensões e comandos das ações, ou seja, as ações comunicativas 

entre as educadoras e as crianças foram marcadas por um viés disciplinador e de controle, 

como enfatiza Guimarães (2008). 

Diante dessas observações e análises iniciais, que foram melhor explicitadas no 

quarto capítulo, podemos afirmar que existe um distanciamento entre as políticas e as 

propostas (nacionais e locais) para a Educação Infantil e o que de fato ocorreu nas creches.   
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Os motivos que levam a esse distanciamento são muitos. Dentre eles, podemos citar 

o distanciamento entre o legal e o real que é um fato histórico e ocorre em todo território 

brasileiro; a falta de políticas públicas nacionais e locais que garantam a oferta de uma 

Educação Infantil de qualidade no país; a falta de acompanhamento por parte do governo 

central aos municípios para que eles implementem suas políticas; a questão da falta de 

formação dos profissionais que atuam na área; e a falta de fiscalização que ainda permite 

que municípios contratem profissionais sem a devida qualificação para atuar na Educação 

Infantil, como vimos. 

Antes de concluirmos este capítulo, gostaríamos de enfatizar que a análise das 

propostas de elaboração de um currículo para as crianças de 0 a 3 anos apresentadas nesta 

pesquisa não se deu no sentido de tomá-las como modelos a seguir. O destaque dessas 

propostas foi importante para que se percebesse que é possível e necessário realizar 

atividades sistemáticas, mesmo com bebês e crianças bem pequenas, com vistas a superar a 

realização de ações pautadas no espontaneísmo.  

A defesa de que é necessária a realização de atividades sistemáticas com as crianças 

de 0 a 3 anos não significa que estamos defendendo a realização de atividades de ensino de 

conteúdos a essas crianças. Mas também não podemos concordar que o trabalho 

desenvolvido com elas se paute em ações exclusivas de cuidado, alimentação e higiene. 

Acreditamos que as ações necessárias ao educar e cuidar de crianças de 0 a 3 anos 

precisam se pautar no respeito à inteligência, ao ritmo e ao desenvolvimento infantil. 

Ações que percebam as crianças em suas potencialidades e proporcionem a elas o que Arce 

e Silva (2009) chamam de “produzir o humano na criança”, ou seja, proporcionar-lhes 

situações de interações com a cultura, capazes de lhes apresentar e lhes inserir no mundo 

social. Essas interações culturais podem ser proporcionadas através do acesso e 

manipulação dos diferentes espaços e objetos e, principalmente, pelo diálogo com outros 

indivíduos.   

Em linhas gerais, afirmamos que são muitas as questões que permeiam a elaboração 

de um currículo para a Educação Infantil, tanto no Brasil como no município paraibano 

onde a pesquisa foi desenvolvida. E reafirmamos a compreensão de que, em matéria de 

currículo, é possível e necessária a elaboração de uma proposta curricular que contemple a 

especificidade das crianças de 0 a 3 anos de idade, no sentido de disponibilizar ações 

planejadas e intencionais, capazes de lhes proporcionar o seu desenvolvimento pleno e 

integral a partir de ações indissociáveis de educação e cuidado.  
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Para nós, essas ações precisam atuar nas contradições inerentes ao trabalho com as 

crianças, ou seja, compreendendo que elas são seres globais e indivisíveis que a um só 

tempo dependem do adulto para se desenvolver, mas que são capazes de interagir com o 

mundo, com os outros indivíduos e produzir cultura. E mais: compreendemos que a 

construção de uma proposta curricular para a Educação Infantil, além de necessária, 

significa uma forma de garantir que as instituições desenvolvam ações educacionais 

intencionais que reconheçam as crianças como sujeitos de direitos e lhes garantam o direito 

à educação e ao desenvolvimento.  

Por fim, acrescentamos que, ao defendermos que o currículo precisa ser elaborado no 

âmbito de cada instituição de Educação Infantil e estar inserido no Projeto Político-

Pedagógico da instituição, acreditamos que para que isso se efetive, é necessário que os 

profissionais envolvidos nessa construção conheçam as políticas e as propostas nacionais e 

locais e que sejam capazes de, tomando-as como referência, realizarem um processo de 

ressignificação dessas propostas para elaborarem localmente a sua proposta, com base na 

realidade da creche e das suas crianças, o que exige, dentre outras questões, uma boa 

formação inicial e continuada das professoras de Educação Infantil. É a análise das 

políticas e das propostas nacionais/locais que abordamos a seguir.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O LUGAR DO CURRÍCULO NAS POLÍTICAS 

NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

3. 

O divórcio entre a legislação e 
a realidade, no Brasil, não é de 
hoje. Nossa tradição cultural e 
política sempre foi marcada 
por essa distância e, até 
mesmo, pela oposição entre 
aquilo que gostamos de colocar 
no papel e o que de fato 
fazemos na realidade. 
 
Maria Malta Campos (2005, p. 
27) 



 

3.  O LUGAR DO CURRÍCULO NAS POLÍTICAS NACIONAIS PARA A  

          EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 

 

esde o final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990, inúmeras 

questões relativas ao currículo – produção teórica, legislação, diretrizes, referenciais, 

elaboração, implementação etc. – têm estado em cena e provocado debates e discussões 

nos mais diversos espaços acadêmicos, profissionais e políticos, como vimos nos capítulos 

anteriores.   

Na área da Educação Infantil não tem sido diferente e, nesse período, o campo tem 

buscado fazer valer, no contexto das políticas públicas e das práticas sociais e pedagógicas, 

os avanços conseguidos nos campos teóricos e legais com relação a seus objetivos e sua 

especificidade no educar e cuidar das crianças pequenas.  

Antes de analisarmos as políticas educacionais e curriculares para a Educação 

Infantil, entendemos ser necessário compreender as políticas curriculares implementadas 

no país a partir de 1990, situando-as em um cenário neoliberal e no contexto da reforma do 

Estado brasileiro. É essa discussão que fazemos no primeiro tópico deste capítulo. No 

segundo tópico, discutimos o lugar do currículo nas políticas nacionais para a Educação 

Infantil, tomando por base a análise dos documentos oficiais publicados a partir dos anos 

de 1990.  

 

 

3.1 As políticas curriculares no Brasil a partir da década de 1990 

 

 

Após a retrospectiva histórica sobre o campo do currículo, apresentada no capítulo 

anterior, pudemos constatar que este sofreu uma série de modificações, foi se ampliando e 

inserindo novas categorias de análise, o que foi tornando cada vez mais difícil uma 

definição para o termo. 

D 
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Além do desenvolvimento do campo do ponto de vista teórico, houve uma série de 

modificações nas políticas educacionais, principalmente a partir dos anos de 1990, que 

incluíram as questões curriculares e passaram a compor as chamadas políticas curriculares 

brasileiras.  

Para analisar as políticas educacionais e curriculares brasileiras, implementadas a 

partir dos anos de 1990, acreditamos ser necessário situá-las no cenário internacional mais 

amplo e no contexto da reforma do estado e analisá-las a partir de um cenário de ajuste da 

política brasileira e mundial a um projeto neoliberal de educação, de estado e de sociedade. 

Essa perspectiva de estudo enfatizava ser necessário entender, também, o fato de o Brasil 

ter passado a receber “assessoria” de alguns organismos internacionais, em destaque o 

Banco Mundial (BM), para a elaboração e implementação de suas políticas. 

Durante a realização do curso de Mestrado, os estudos de Coraggio (2000, 2003), 

Soares (2003), Torres (2003) e Shiroma (2002), sobre as políticas propostas pelo BM para 

a educação, deram-nos as pistas para compreender a convergência entre as políticas 

pensadas em nível internacional e as políticas implementadas no Brasil. 

Assim, no curso de doutoramento, iniciamos nossos estudos acreditando que as 

políticas precisam ser compreendidas no quadro mais amplo das transformações políticas, 

econômicas, sociais, culturais e geográficas decorrentes, principalmente, do processo de 

globalização, de internacionalização da economia e dos avanços tecnológicos do campo da 

informática e das comunicações que têm sido a marca mundial na contemporaneidade.  

Esse conjunto de transformações é o que caracteriza o fenômeno da globalização 

como uma nova ordem mundial que informa que “[...] estamos perante um fenômeno 

multifacetado com dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais, religiosas e 

jurídicas interligadas de modo complexo” (SANTOS, 2005, p. 26). 

Essa complexidade não é determinada, apenas, pelo viés econômico, como analisa 

Escarião (2006), e fica evidente quando percebemos que estamos diante de um mundo que 

se encontra interligado de forma cada vez mais homogênea e uniformizada, e, ao mesmo 

tempo, de um mundo que se abre para as particularidades e as adequações locais. Para 

Santos (2005, p. 16), ao “[...] combinar a universalização e a eliminação das fronteiras 

nacionais, por um lado, o particularismo, a diversidade local, a identidade étnica e o 

regresso ao comunitarismo, por outro”, faz-se necessário que a análise da globalização 

considere diferentes perspectivas, pois “[...] as explicações monocausais e as interpretações 

monolíticas deste fenômeno parecem pouco adequadas” (SANTOS, 2005, p. 26). 



154 

 

As contribuições de Santos (2005) ajudaram-nos a compreender que o fenômeno da 

globalização não se apresenta como um processo linear, nem tampouco consensual, pois a 

um só tempo apresenta aspectos universais e particulares, bem como possui seu lado 

positivo e seu lado negativo. Para o autor,  

 

a globalização, longe de ser consensual, é, [...] um vasto e intenso campo de 

conflitos entre grupos sociais, Estados e interesses hegemônicos, por um lado, e 

grupos sociais, Estados e interesses subalternos, por outro; e mesmo no interior 

do campo hegemônico há divisões mais ou menos significativas (SANTOS, 

2005, p. 27).  

 

Assim, a globalização se apresenta como um fenômeno que afeta todo o mundo, mas 

que não afeta a todos da mesma forma. A quebra entre as fronteiras geográficas, a 

comercialização dos produtos de determinados países em outras partes do mundo, o capital 

internacional e a rapidez com que as informações viajam pelos meios de comunicação e 

alcançam as partes mais distantes do planeta em tempo real são provas incontestáveis desse 

fenômeno.  

Ao mesmo tempo, o aumento da distância entre os países mais ricos e aqueles mais 

pobres do globo, bem como a distância entre os indivíduos mais ricos e os mais pobres de 

um mesmo país e, consequentemente, o acesso diferenciado aos bens e serviços 

proporcionados por essa globalização, também nos informam que esse fenômeno é global, 

mas é, ao mesmo tempo desigual, e, às vezes, até perverso. 

Com base nessas questões é importante perguntar: Como o Brasil foi se posicionando 

frente a essas questões internacionais propostas para o campo da educação e do currículo? 

No início de nossos estudos, tentamos responder essa questão pautando-nos nas 

análises que entendem as mudanças educacionais e curriculares a partir do contexto da 

reforma do Estado brasileiro, ocorrida em um cenário de ajuste da política brasileira e 

mundial a um projeto neoliberal de educação, de estado e de sociedade. 

De acordo com Silva (1996), a reforma do Estado brasileiro pautou-se em uma 

perspectiva neoliberal que foi consubstanciando um modelo de estado mínimo e de menos 

governo. Passando a assumir uma lógica na qual o Estado intervém cada vez menos nas 

políticas públicas e sociais, através do enxugamento da máquina estatal e da privatização 

de bens e serviços, com vistas a superar o antigo modelo de estado assistencialista e 

intervencionista. E, para aqueles setores em que não era possível a privatização, a lógica 
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neoliberal tratou de impor um novo modelo gerencial para fazer o público funcionar a 

partir da lógica do mercado. 

Para o autor, foi nesse contexto global de ofensiva neoliberal e de reforma do estado 

brasileiro que a educação passou a assumir um papel estratégico que se encaminhava em 

três direções: atrelar a educação institucionalizada aos objetivos de preparação para o local 

de trabalho; transformar a escola em veículo de disseminação de suas ideias e tornar a 

escola um mercado-alvo para seus produtos (SILVA, 1996). E foi sendo redefinida a partir 

de critérios de eficiência, qualidade, produtividade e competitividade. 

Assim, a educação foi sendo redefinida a partir da lógica do mercado, e os problemas 

vivenciados na escola passaram a ser analisados como consequência de uma má gestão, 

resultantes da falta de produtividade, ineficiência nos serviços e desperdício dos recursos 

públicos. Na lógica neoliberal, a solução para os problemas resumir-se-ia a uma questão de 

melhorar a gestão e administração dos sistemas educacionais, ou seja, a solução seria a 

reforma gerencial das escolas, pautada em aspectos meramente técnicos. Segundo essa 

lógica, “[...] para questões técnicas, soluções técnicas, ou melhor, soluções políticas 

traduzidas como técnicas” (SILVA, 1996, p. 19).   

A redefinição da educação em termos de mercado seguiu a lógica de tentar aplicar os 

princípios de controle de qualidade, desenvolvidos no campo empresarial, para o campo 

educacional a partir dos critérios de adaptabilidade e ajuste ao mercado, competitividade, 

produtividade, rentabilidade e mensurabilidade. Como princípio subjacente a essa lógica, 

estava a ideia de que existe “uma correlação direta entre valor mercantil e a noção de 

qualidade” e, assim, quanto maior o valor mercantil, maior a qualidade do “produto 

educação” (GENTILI, 1996, p. 157).  

A partir dessas ideias, o Brasil teria realizado sua reforma de Estado por meio de 

ações que visavam, principalmente, a descentralização dos poderes entre os entes 

federativos. E isso foi se dando, principalmente, através do reordenamento legal. 

No final dos anos de 1980, o país saía de uma ditadura militar, que havia durado 

cerca de 20 anos, e retomava o seu caráter federativo a partir da publicação da Constituição 

Federal (CF) de 1988. A Constituição reconheceu o município como um ente federativo, 

juntamente com a União e os Estados, e estabeleceu a necessidade de ser firmado o regime 

de colaboração entre eles (BRASIL, CF, 1988).  

Esse governo mais descentralizado justificava-se, também, porque, naquele contexto, 

centralização e autoritarismo eram vistos como herança da ditadura, ao passo que a 
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descentralização, a democratização dos processos decisórios, a melhoria dos serviços 

prestados pelos órgãos estatais e a maior eficiência na gestão pública eram vistos como 

condição necessária para a consolidação da democracia no país. Assim, a descentralização, 

entendida como a “[...] distribuição das funções administrativas entre os níveis de 

governo”, era, a um só tempo, uma proposta do projeto neoliberal e uma reivindicação 

popular (ARRETCHE, 2002, p. 29).  

O processo de descentralização das políticas públicas brasileiras ocorreu de forma 

lenta desde a retomada da democracia em meados dos anos de 1980 e passou a ser sentido 

mais fortemente a partir da segunda metade da década de 1990, principalmente a partir do 

governo do então Presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), que teria conseguido 

reunir as condições necessárias para a implementação de sua agenda de reformas e de 

descentralização das políticas sociais, dentre elas as políticas públicas de habitação e 

saneamento, de saúde e de educação (ARRETCHE, 2002). 

Ao discutir a descentralização, a partir de uma abordagem mais ampla e diferenciada, 

Jacobi (2000, p. 28-29) argumenta que o processo de descentralização implica 

“redistribuição do poder” e “transferência na alocação de recursos” entre os entes 

federados. Dessa forma, esse processo teria “[...] como objetivo obter mais democracia, 

mais eficácia e mais justiça social” e deveria “[...] visar ao aprimoramento das relações 

intergovernamentais, capacitar os governos subnacionais para as funções que lhes são 

atribuídas e possibilitar o controle social do poder público pela população organizada”. 

Entretanto, o autor chama a atenção para o fato de que o termo descentralização pode ser 

interpretado de diferentes maneiras e que, na lógica neoliberal, o termo “[...] tem 

significado basicamente a reprivatização e a desregulamentação de alguns setores da 

economia”. 

Para o autor, o que predominou no Brasil foram ações de desconcentração, que 

dizem respeito à “[...] delegação de competências, sem qualquer deslocamento do poder 

decisório” entre os entes federados e não a descentralização do poder. Na verdade, 

predominaram ações desconcentradoras como se fossem descentralizadoras, uma vez que 

nas políticas públicas sociais brasileiras o que tem prevalecido é “[...] uma situação de 

subordinação política, técnica e financeira de estados e municípios em relação ao governo 

federal” (JACOBI, 2000, p. 28-29). 

No Brasil, além das medidas de descentralização, ou melhor, de desconcentração, o 

ajuste à lógica neoliberal contou, ainda, com a elaboração de Emendas Constitucionais, 
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privatizações e adoção da lógica do mercado no serviço público, através de reformas 

gerenciais de modo a adequar as instituições públicas pelos padrões empresariais privados 

(MORAES, 2002).  

Dentre as reformas propostas a partir de meados dos anos de 1990, está a reforma no 

sistema educacional, que contou com a assessoria do Banco Mundial (BM) que, nesse 

período, passou a definir as prioridades e estratégias para a educação mundial, entendendo 

que o investimento em educação seria o alicerce para a estratégia de redução da pobreza 

(TORRES, 2003). 

Com base em seus estudos e a partir de uma visão estreita de insumos educativos, o 

BM extraiu suas conclusões e lançou suas propostas a partir de uma visão que acabou 

dicotomizando duas opções de política: o que funciona e o que não funciona em matéria de 

política educacional para se atingir a melhoria do ensino (TORRES, 2003). 

No tocante às questões curriculares, surgiram duas propostas para melhorar o ensino. 

A primeira foi “[...] ajustar o currículo proposto (planejamento e programas de estudo)”, 

que foi vista como uma proposta que não funciona. A segunda proposta, vista como algo 

que funciona, foi “[...] melhorar o currículo (textos escolares); proporcionar livros e guias 

didáticos para os professores”, e foi essa segunda que foi recomendada para ser adotada 

pelos países em desenvolvimento, conforme afirma Torres (2003, p. 153). 

Essas ideias e recomendações do BM para o campo educacional começaram a ser 

implementadas, principalmente, a partir do governo FHC. A partir de então, as reformas 

educacionais implementadas se afinaram com as orientações dos organismos internacionais 

e se apoiaram no tripé avaliação, currículo e gestão, tendo ainda como pano de fundo as 

mudanças no financiamento da educação brasileira.  

No que diz respeito à avaliação, foi implantado um sistema nacional de avaliação da 

educação nos diferentes níveis de ensino; no que se refere ao currículo, tivemos a 

elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), das Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) e a reorganização do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD); 

quanto à gestão, surgiram alguns programas que visavam a reorganização gerencial das 

escolas e dos Sistemas de Ensino, baseados no planejamento estratégico e no envio de 

recursos diretamente para as escolas que teriam que gerenciar e prestar contas desses 

recursos, a exemplo do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola), do Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e do Planejamento Estratégico das Secretarias (PES). 
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Com base nos estudos de Arretche (2002), Bonamino e Martinez (2002) e Cury 

(2002), compreendemos que essas políticas foram sendo “pensadas” centralmente pelo 

governo federal, a partir das assessorias, e impostas para os outros entes federados, o que 

parece demonstrar que, apesar do discurso descentralizador assumido pelo Estado nacional, 

este foi definindo as políticas públicas no nível central, o que nos leva a compreender que 

as políticas se caracterizam como desconcentradoras e não descentralizadoras, conforme 

afirma Jacobi (2000). 

Nesse sentido, as reformas administrativas, implementadas a partir de meados da 

década de 1990, trouxeram uma pulverização do gerenciamento das políticas públicas e, na 

prática, o Governo Federal acabou transferindo a responsabilidade no que diz respeito à 

implantação e gerenciamento dessas políticas para as esferas subnacionais (estados e 

municípios), mas continuou sendo o seu principal mentor, mantendo o controle no que diz 

respeito à definição de tais políticas. 

Voltando o foco para as questões curriculares, podemos afirmar que, a partir do novo 

ordenamento legal brasileiro, iniciado no final dos anos de 1980, o currículo tem merecido 

lugar de destaque dentre as políticas públicas educacionais.  

A partir da Constituição Federal (CF) de 1988 e diante dos desdobramentos legais e 

políticos subsequentes, vimos que o país foi se aproximando das políticas pensadas e 

implementadas internacionalmente, o que pode ser percebido ao analisarmos os 

documentos oficiais brasileiros. 

Analisando os artigos que compõem a Seção referente à Educação da Constituição 

Federal, podemos afirmar que, dentre os 10 (dez) artigos da seção, apenas o artigo 210 

refere-se diretamente à área do currículo. De acordo com o referido artigo:  

 

Art. 210 Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais. 

§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 

horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. 

§ 2º o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 

maternas e processos próprios de aprendizagem (BRASIL, CF, 1988, art. 210). 
 

Na análise desse artigo, o ponto que mais nos interessa é a questão da necessidade de 

fixação de conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, pois, de acordo com o artigo 22 

da CF, caberia privativamente à União legislar sobre “[...] XXIV – diretrizes e bases da 
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educação nacional” e, assim, o artigo 210 passou a ser o “mote” para a implementação das 

políticas curriculares brasileiras (BRASIL, CF, 1988, art. 22). 

Visando regulamentar os dispositivos constitucionais para a educação, entendemos 

que a lógica legislativa deveria seguir o seguinte percurso: após a Constituição, seria 

elaborada uma lei específica para a educação – a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) – e, só depois de fixada esta lei, é que seriam elaboradas leis 

complementares, bem como seriam criados outros instrumentos normativos ou outros 

referenciais com vistas a nortear a elaboração e implementação das políticas educacionais e 

curriculares.  

Pensando essa questão no campo do currículo e tomando por base o artigo 210 da 

CF, a LDB deveria apresentar artigos que tratassem do tema e só depois é que seriam 

elaboradas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e, com base nesses dispositivos 

legais e normativos, é que o Ministério da Educação (MEC) elaboraria sua política 

curricular e poderia organizar parâmetros e referenciais curriculares nacionais.   

Isso, entretanto, não foi o que aconteceu no Brasil. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), por exemplo, “[...] vieram a público no final dos anos de 1995, quando 

uma versão preliminar foi encaminhada para consulta e avaliação a professores e 

acadêmicos de várias instituições do país” (BONAMINO; MARTÍNEZ, 2002, p. 372).  

A elaboração dos PCN ocorreu antes mesmo da aprovação da Lei nº 9.131/1995 que 

recriou o Conselho Nacional de Educação (CNE) e da publicação da Lei nº 9.394/1996 

(LDB). Assim, o MEC começou a elaborar um documento curricular antes mesmo que o 

país publicasse sua lei de diretrizes e bases e antes que o CNE fosse criado e pudesse 

deliberar sobre a criação das diretrizes curriculares nacionais, como enfatiza Cury (2002). 

Tal fato parece confirmar as análises de Bonamino e Martínez (2002, p. 385), que 

afirmam que as políticas curriculares brasileiras foram se constituindo “num movimento 

invertido”, pois “os PCNs, apesar de serem instrumentos normativos de caráter mais 

específico, foram construídos e encaminhados de forma a reorientar um instrumento mais 

geral como as DCNs”; e as análises de Cury (2001), ao afirmar que o que de fato existiu 

foi um descompasso entre o MEC e o CNE na condução das políticas curriculares.  

Segundo o autor, esse descompasso seria fruto de uma manobra do governo FHC 

para implementar sua agenda política, que em matéria de currículo tinha como carro-chefe 

a elaboração e aprovação dos PCN como se fossem a tradução do artigo 210 da CF no que 

diz respeito à fixação de conteúdos mínimos a serem adotados em todo o território 
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nacional, para poderem referendar a sua política de avaliação nacional do sistema 

educacional. 

Visando superar o descompasso e a superposição de papéis, e tendo que emitir 

parecer sobre a versão final dos PCN encaminhada ao CNE em setembro de 1996, a 

Câmara de Educação Básica parece ter chegado a uma solução razoável para o impasse: 

afirmou a não obrigatoriedade dos PCN; reafirmou a importância da proposta pedagógica 

da escola, de acordo com a LDB; e voltou suas preocupações para a construção das 

Diretrizes Curriculares Nacionais, mesmo que estas não pudessem fugir das discussões que 

já haviam permeado a análise dos PCN (BONAMINO; MARTÍNEZ, 2002; CURY, 2002). 

Voltando nosso olhar para a atual LDB, compreendemos que essa lei não apresenta 

um modelo fechado de currículo, mas sim finalidades, objetivos e diretrizes que devem ser 

levadas em consideração no momento de construção dos currículos das escolas brasileiras. 

Sendo assim, surge a seguinte questão: A quem cabe, então, elaborar esse currículo de 

acordo com a lei? 

Tomando por base o artigo 12, que afirma que “os estabelecimentos de ensino, 

respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I – 

elaborar e executar sua proposta pedagógica; [...]”, e o artigo 13, que afirma que “os 

docentes incumbir-se-ão de: I – participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; [...]”, compreendemos que, segundo a lei, os sistemas de ensino 

e, mais especificamente, as próprias escolas e a comunidade escolar são responsáveis pela 

construção do currículo no âmbito de cada instituição educacional, seguindo as orientações 

nacionais e as do próprio sistema de ensino (BRASIL, LDB, 1996, art. 12 e 13). 

Entretanto, não é isso que tem ocorrido nas instituições educacionais públicas. 

Diante do exposto e com base nos instrumentos legais e normativos que 

regulamentam e orientam a organização curricular brasileira, entendemos que o currículo 

deveria ser pensado e construído pela/na escola e não ser fruto de pacotes prontos impostos 

pelos sistemas federais, estaduais ou municipais de educação.  

Entretanto, seguindo a tradição de receber os “pacotes” curriculares prontos, os 

professores parecem não ter consciência de que o currículo se materializa em suas ações na 

escola e na sala de aula a partir da interação entre eles, os alunos e os conhecimentos 

socializados nessa interação e, assim, não se percebem como produtores de currículo no 

seu trabalho pedagógico. Isso vem sendo percebido em nossa trajetória profissional na 
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Educação Básica e tem se reafirmado em nossa experiência como formadora de 

professores no Ensino Superior.  

Entendendo que o currículo deveria ser elaborado no âmbito de cada instituição de 

ensino, compreendemos que os profissionais da educação precisam conhecer as políticas 

nacionais e locais e os documentos legais e normativos, bem como os referenciais teóricos 

que os embasem para que possam pensar, discutir e elaborar o currículo coletivamente no 

âmbito de cada instituição educacional. Assim, no próximo tópico, analisamos as políticas 

nacionais para a Educação Infantil e o lugar que o currículo ocupa nessas políticas. Antes, 

porém, precisamos ressaltar que essa nossa compreensão só se efetiva se tivermos 

profissionais com a formação mínima necessária para o exercício da função docente. O que 

não ocorre na realidade pesquisada, na qual a função docente nas salas de Berçário é 

ocupada por profissionais sem a formação requerida, revelando as contradições entre o 

ideal e o real. 

 

 

3.2 As políticas nacionais para a Educação Infantil e o currículo 

 

 

Nas últimas décadas, como vimos discutindo, os estudos sobre currículo e sobre 

Educação Infantil avançaram bastante. Os estudos que relacionam currículo e Educação 

Infantil, entretanto, são mais recentes e podem ser situados na primeira metade da década 

de 1990. É sobre esse tema que passamos a discutir neste tópico, no qual apresentamos a 

problemática do currículo para a Educação Infantil, analisando o lugar do currículo nas 

políticas educacionais e nas políticas curriculares brasileiras, com base nos documentos 

oficiais produzidos a partir dos anos de 1990.  

A preocupação com o estudo da relação entre currículo e Educação Infantil começou 

a ser sentida no início dos anos de 1990, no contexto do reconhecimento da Educação 

Infantil como direito das crianças e da definição de sua especificidade. 

No momento em que se debatia a superação da dicotomia educar versus cuidar e 

diante da definição e da preocupação em como educar-e-cuidar as crianças pequenas, 

teriam surgido as primeiras preocupações em se organizar um currículo para a Educação 

Infantil a partir de debates e documentos oficiais que discutiam a organização de propostas 

pedagógicas ou curriculares para a área. 
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 Segundo Kramer (2002, p. 05), o debate sobre proposta pedagógica ou proposta 

curricular para a Educação Infantil teria se dado pela primeira vez no Brasil no ano de 

1995. Nesse ano, algumas pesquisadoras brasileiras, a pedido da Coordenação-Geral de 

Educação Infantil (COEDI) do Ministério da Educação (MEC), produziram textos cuja 

temática relacionava currículo e Educação Infantil, a partir da seguinte questão: “O que é 

proposta pedagógica e currículo em educação infantil?”. Esse processo teria ocorrido “logo 

após ampla discussão sobre formação dos profissionais da educação infantil (que culminou 

com o seminário realizado em Belo Horizonte, em 1994, e sobre critérios de qualidade para 

creches e pré-escolas)”.  

O MEC, por sua vez, situa a preocupação com a questão curricular para a área no 

final dos anos de 1970 ao afirmar que  

 

a necessidade de se estabelecer um currículo para a Educação Infantil, no Brasil, 

surge no final da década de 70 e começo dos anos 80, inicialmente para a pré-

escola e posteriormente também para a creche. Neste período de tempo, acirram-

se os debates sobre a função das instituições de educação infantil e inicia-se o 

delineamento de um projeto pedagógico para a área (BRASIL, 1996a, p. 07). 

 

E afirma, ainda, que, a partir daquele momento, a Educação Infantil foi ganhando 

cada vez mais espaço no contexto da sociedade brasileira, sendo possível reconhecer três 

instâncias principais que seriam responsáveis pela construção de um projeto educativo para 

a área, quais sejam: 

  

a das práticas sociais, a das políticas públicas e a da sistematização acadêmica de 

conhecimentos pertinentes a este segmento educacional. É no âmbito de cada 

uma dessas instâncias que se manifestam, de forma diferenciada, tendências que 

demonstram uma insatisfação com o projeto vigente: o profissional buscando 

uma identidade própria e um reconhecimento, através da formação mais 

aprimorada; o poder público procurando traduzir em normas, regras e prioridades 

as novas exigências para a área; a academia preocupando-se com a consistência 

teórica e as bases científicas de um trabalho voltado à criança de 0 a 6 anos 

(BRASIL, 1996a, p. 08).  

 

Nesse sentido, a proposta de elaboração de um currículo para a Educação Infantil 

brasileira seria fruto da articulação dessas três instâncias, acima referidas, e assumiria 

“contornos variados, traduzidos na heterogeneidade das propostas pedagógicas existentes”. 

O documento afirma, ainda, a importância dessa multiplicidade de propostas existentes, 

mas enfatiza a necessidade de “se garantir um paradigma norteador do projeto de educação 

infantil do país, sem que isso signifique anular essa pluralidade”.  A busca desse paradigma 
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não deveria ser “sinônimo, pois, de abandono do que já se construiu até aqui. Ao contrário, 

deve, isso sim, contribuir para a evolução desse processo” (BRASIL, 1996a, p. 08).  

Foi com o objetivo de construir esse paradigma norteador do projeto de Educação 

Infantil do país e “considerando a necessidade de avançar na implementação das diretrizes 

estabelecidas na Política Nacional de Educação Infantil” que o MEC, através da COEDI, 

“definiu como ação prioritária o incentivo à elaboração, implementação e avaliação de 

propostas pedagógicas e curriculares coerentes com as diretrizes expressas na Política e 

fundamentadas nos conhecimentos teóricos relevantes para a educação infantil” (BRASIL, 

1996a, p. 08). 

Para a realização dessa ação, o MEC considerou essencial começar por  

 

realizar um diagnóstico mais aprofundado a respeito das propostas 

pedagógicas/curriculares em curso nas diversas unidades da federação, 

investigando os pressupostos em que se fundamentam, as diretrizes e princípios 

que estabelecem, o processo como foram construídas e como informam a prática 

no cotidiano dos estabelecimentos de educação infantil. Além disso, considerou-

se importante, como estratégia para implementar aquela ação prioritária, 

desenvolver orientações metodológicas que pudessem subsidiar as instâncias 

executoras de educação infantil na análise, avaliação e/ou elaboração de suas 

próprias propostas pedagógicas/curriculares (BRASIL, 1996a, p. 08).  

 

Foi com esses objetivos que a COEDI constituiu, no final de 1994, uma equipe de 

trabalho formada “pelos próprios técnicos da Coordenação, técnicos do MEC com 

experiência na área, lotados nas Delegacias de Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de 

cinco consultores, especialistas em educação infantil”. O principal trabalho da equipe foi 

desenvolver o Projeto “Análise de propostas pedagógicas e curriculares em educação 

infantil” que tinha como objetivos “desenvolver uma metodologia para analisar as 

propostas pedagógicas/curriculares em vigor nas secretarias de educação dos estados e dos 

municípios das capitais” e analisar as propostas enviadas pelas secretarias estaduais e 

municipais. Para a realização do projeto, a equipe achou necessário iniciar o trabalho a 

partir de uma discussão conceitual sobre o que é currículo ou proposta pedagógica em 

Educação Infantil realizada a partir de textos produzidos pelas consultoras contratadas 

pelo MEC (BRASIL, 1996a, p. 08-09).  

Os textos foram produzidos no final do ano de 1994 pelas consultoras Tizuko 

Morchida Kishimoto, Zilma de Moraes Ramos de Oliveira, Maria Lucia de A. Machado, 

Ana Maria Mello e Sônia Kramer, sob a coordenação de Angela Barreto (que era a 

Coordenadora da COEDI naquele ano) e serviram de base conceitual para o projeto do 
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MEC/SEF/COEDI, que culminou com a publicação do documento “Propostas Pedagógicas 

e Currículo em Educação Infantil: um diagnóstico e a construção de uma metodologia de 

análise”, publicado em 1996.   

Tomando por base as informações apresentadas por Kramer (2002) e pelo documento 

do MEC (BRASIL, 1996a) e objetivando discutir o lugar do currículo nas políticas 

nacionais para a Educação Infantil, analisamos os documentos brasileiros agrupando-os a 

partir dos seguintes temas: 

 

a) As políticas nacionais para a Educação Infantil – no qual analisamos os seguintes 

documentos: “Anais do I Simpósio Nacional para a Educação Infantil” (1994a), 

“Política Nacional para a Educação Infantil” (1994b) e “Política Nacional de 

Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à Educação” 

(2005); 

b) Os documentos curriculares – no qual analisamos os seguintes documentos: 

“Propostas Pedagógicas e Currículo em Educação Infantil: um diagnóstico e a 

construção de uma metodologia de análise” (1996), “Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil – RCNEI” (1999), “Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI” (1999; 2009) e “Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica” (2010); 

c) As políticas de formação – no qual analisamos os seguintes documentos: “Por 

uma Política de Formação do Profissional de Educação Infantil” (1994c), 

“Parâmetros em Ação – Educação Infantil” (2002) e dois livros de estudo do 

“Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação 

Infantil – PROINFANTIL” (2005); 

d) Os parâmetros de qualidade – no qual analisamos os seguintes documentos: 

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

“Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para Instituições de Educação Infantil” 

(2006) e “Indicadores da Qualidade na Educação Infantil” (2009).  

 

a) Construindo uma política nacional para a Educação Infantil 

 

A análise da construção de uma política nacional para a Educação Infantil inicia-se 

pelos anais do I Simpósio Nacional de Educação Infantil. O estudo desse documento teve 
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duas motivações: primeiro por ter sido nesse evento que o Ministério da Educação (MEC) 

apresentou, discutiu e aprovou a primeira política nacional para a Educação Infantil; 

segundo porque no evento a temática do currículo para a Educação Infantil se fez presente 

e foi discutida através do Painel “Proposta Pedagógica e Currículo da Educação Infantil”. 

O I Simpósio Nacional de Educação Infantil ocorreu em Brasília, entre os dias 08 e 

12 de agosto de 1994, e foi promovido pela SEF/DPE/COEDI e pela Comissão Nacional 

de Educação Infantil. Contou com a participação das entidades integrantes da Comissão, de 

membros de Secretarias Estaduais e órgãos municipais de educação, de organizações não-

governamentais, de membros de associações nacionais, de professores de universidades 

brasileiras e de representantes de entidades internacionais (BRASIL, 1994a).  

O Simpósio fez parte da preparação para a Conferência Nacional de Educação para 

Todos, como parte das metas do Plano Decenal de Educação para Todos (1993), e teve os 

seguintes objetivos:  

 

analisar a situação do atendimento educacional à criança de 0 a 6 anos; divulgar 

a Política de Educação Infantil e consolidar parcerias com entidades 

governamentais e não-governamentais, visando a sua implementação; e, definir 

as propostas da área da Educação Infantil a serem apresentadas à Conferência 

Nacional de Educação para Todos (BRASIL, 1994a, p. 11). 

 

No evento, o MEC apresentou dados sobre os “avanços na legislação e nas diretrizes 

para uma política de Educação Infantil em nosso País e da importância da área no contexto 

do Plano Decenal de Educação para Todos”, bem como o documento da proposta de 

Política Nacional de Educação Infantil. Além da apresentação do MEC, foram 

apresentadas 06 (seis) mesas redondas e 03 (três) painéis que discutiram as temáticas 

abordadas na proposta, cujos textos foram publicados em Anais (BRASIL, 1994a, p. 11). 

Dentre as apresentações, um dos painéis referia-se à questão curricular. O painel 

intitulado “Proposta Pedagógica e Currículo da Educação Infantil” foi coordenado por 

Euclides Redin e contou com a participação de Zilma de Moraes Ramos de Oliveira, 

Solange Leite Ribeiro e Olgair Gomes Garcia. São os textos desse painel que analisamos 

aqui, a partir da análise dos Anais do Simpósio.  

No painel, Zilma de Moraes Ramos de Oliveira apresentou o texto intitulado “A 

construção do currículo pelo professor da pré-escola: estratégias para políticas de formação 

continuada”, no qual apresenta três experiências de Secretarias Municipais de Educação de 

municípios de São Paulo, das quais participou supervisionando as equipes das secretarias 
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no trabalho de formação continuada com professores e diretores de instituições de 

Educação Infantil (OLIVEIRA, 1994a). 

Na experiência de São Bernardo do Campo, a autora supervisionou a elaboração de 

um documento básico para orientar uma proposta integrada de trabalho em creches e pré-

escolas municipais, na qual buscaram desenvolver uma única orientação do trabalho 

pedagógico para as duas instituições. Para a autora, essa experiência de trabalho conjunto 

teria sido uma rica experiência de formação em serviço.  

No município de Diadema, a partir de uma experiência com educadores das creches 

municipais, a autora supervisionou a elaboração de um documento com a participação dos 

diretores das instituições que discutiam os pontos em comum do trabalho realizado pelos 

educadores nas creches e se capacitavam para coordenar pedagogicamente esse trabalho.   

Na experiência da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a autora 

contribuiu com as professoras Elba Sá Barreto, Monique Deheinzelin e Regina de Assis na 

realização do Projeto “Inovações do Ensino Básico”, parte do Programa de Expansão e 

Melhoria da Educação Pré-escolar da Região Metropolitana de São Paulo.  

Nessa experiência, as professoras apresentaram proposta para ser debatida com os 

professores, durante a formação continuada, partindo do pressuposto de que  

 

apresentar uma proposta serviria como ponto de partida para que os professores 

de cada escola, com diferentes níveis de formação e experiência, elaborassem 

seu próprio projeto pedagógico, incorporando a ele as próprias vivências e 

constatações feitas com os alunos e suas famílias (OLIVEIRA, 1994a, p. 113).  

 

Considerando que a formação continuada dos profissionais de Educação Infantil, 

além de necessária, constitui-se como um direito, a autora afirma que “a ênfase na 

melhoria do trabalho realizado na pré-escola tem tido como um de seus correlatos a 

discussão de como se pode criar condições para que os professores se apropriem de uma 

concepção dinâmica de currículo, aprimorando sua prática pedagógica” (OLIVEIRA, 

1994a, p. 112).  

Da análise desse texto, depreendemos que a autora realizou a aproximação com as 

questões curriculares considerando que a melhoria na qualidade do atendimento às crianças 

pequenas em creches e pré-escolas brasileiras se efetivaria mediante a melhoria na 

formação dos profissionais. Nesse sentido, essa melhoria dar-se-ia a partir de uma 

formação continuada que articulasse teoria e prática na discussão de propostas que 
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envolvessem questões curriculares, uma vez que se baseiam no repensar do trabalho 

educativo realizado com as crianças nessas instituições.  

Solange Leite Ribeiro apresentou o texto intitulado “Processo de elaboração e 

implantação de uma proposta curricular de Educação Infantil na Bahia”, no qual 

apresentou as ações e experiências da Gerência de Educação Infantil da Secretaria Estadual 

de Educação da Bahia, ocorridas no período de 1991 a 1994, relativas ao trabalho de 

capacitação em serviço dos profissionais de Educação Infantil (RIBEIRO, 1994a). 

Partindo de um diagnóstico da situação técnico-administrativa da Pré-Escola da Rede 

Estadual, no qual foi constatado que “as atividades propostas às crianças, geralmente, 

objetivavam ‘preparar para a vida’, para o desenvolvimento integral da pessoa, para o 

ingresso no 1° grau. Ou seja, revelava uma intencionalidade preparatória” e que “além 

desta função preparatória, observa-se o caráter assistencialista existente: ‘assistir’ às 

necessidades básicas das crianças – como alimentação e higiene – suprir suas carências 

afetivas, emocionais e cognitivas”, a Gerência de Educação Infantil constatou a 

necessidade de revisão da prática pedagógica e elaborou a Proposta Curricular da 

Educação Infantil que foi implementada dentro do Programa de Qualificação de Recursos 

Humanos (RIBEIRO, 1994a, p. 114). 

Segundo Ribeiro (1994a, p. 114-115), a Proposta Curricular foi elaborada pela 

professora Monique Deheinzelim, durante o ano de 1992, e contou “com ampla 

participação de técnicos da Gerência de Educação Infantil (GEI), do Departamento de 

Ensino (DEE) e de representantes dos professores das classes de pré-escola do Estado”. O 

documento atenderia a necessidade de aprofundamento teórico-metodológico dos 

professores e apresentava informações sobre o fazer docente, partindo do pressuposto de 

que “o conhecimento das características do desenvolvimento infantil e o domínio dos 

conteúdos com os quais vão trabalhar, constituem-se no maior instrumento de trabalho do 

professor”. 

A Proposta Curricular seria composta de duas referências: o Marco Curricular e o 

Projeto Curricular. O Marco Curricular se constituiria de “um sistema de idéias e conceitos 

que dão origem e consistência ao trabalho do professor”. E o Projeto Curricular conteria 

“especificações metodológicas e didáticas para o desenvolvimento da intencionalidade do 

ensino/aprendizagem da Língua Portuguesa, da Matemática, das Ciências e das Artes” 

(RIBEIRO, 1994b, p. 115). 
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Partindo do pressuposto de que era preciso superar tanto a visão preparatória quanto 

a visão assistencial da pré-escola, as autoras acreditavam que  

 

os cuidados com as crianças ganham outras amplitudes e sentidos quando a 

escola de educação infantil revela sua função, que é a transformação cultural dos 

objetos de conhecimento. Sem deixar de alimentá-las com comida, os 

professores podem também alimentá-las com informações. Sem deixar de cuidar 

da higiene física, o professor cuidará também da higiene mental - sua e dos 

alunos - na medida em que todos estarão em um ambiente efervescente de 

criação e descoberta; e finalmente os professores e as crianças poderão 

demonstrar e exercer os seus afetos em situações de trabalho cooperativo. 

Em outras palavras, temos na educação infantil a oportunidade de juntar a fome 

com a vontade de comer, satisfazendo a necessidade e o desejo 

(DEHEINZELIM, apud. RIBEIRO, 1994a, p. 114-115).  

 

Nesse sentido, a proposta curricular elaborada pela equipe buscou articular o avanço 

conceitual do campo teórico com a prática pedagógica dos profissionais das classes de pré-

escolas, o que determinou a necessidade de revisão da prática pedagógica a partir de 

reflexões sobre a prática nos momentos de capacitação em serviço.  

Olgair Gomes Garcia apresentou o texto intitulado “A construção, em processo, de 

uma proposta curricular para a educação de crianças de 4 a 6 anos: a experiência da 

Secretaria Municipal de São Paulo, de 1989 a 1992”. O texto relatou o trabalho 

desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo na gestão 89/92 junto a 

educandos e educadores das Escolas Municipais de Educação Infantil durante o processo 

de “Reorientação Curricular das Escolas Municipais de Educação Infantil”, iniciado em 

1989 na gestão do educador Paulo Freire à frente da Secretaria de Educação (GARCIA, 

1994a, p. 117). 

Através de um projeto de formação do educador e do movimento de reorientação 

curricular, os educadores das escolas municipais de Educação Infantil puderam participar 

coletivamente de estudos e discussões que teriam possibilitado a construção de uma 

proposta curricular para a Educação Infantil. 

De acordo com Garcia (1994a, p. 119), esse trabalho não teria sido fácil, uma vez 

que os professores estavam habituados a receberem as propostas prontas da Secretaria, e 

isso teria gerado uma expectativa de mais uma vez receberem a proposta curricular já 

pronta, como expõe a autora ao afirmar que  

 

a incompreensão do que seria o movimento de reorientação curricular suscitou, 

nos dois primeiros anos da gestão, a expectativa de que fossemos elaborar um 

conjunto de conteúdos programáticos, acompanhados de uma seleção de 
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atividades e outras orientações que implicassem um conjunto de ações 

estruturadas. Parecia impossível, aos educadores da rede municipal, a construção 

de uma proposta curricular com a participação dos educadores. Mas essa dúvida 

e o descrédito foram superados na medida em que percebiam o entrelaçamento 

do trabalho dos grupos de formação com o movimento de reorientação 

curricular, em que viam um currículo sendo construído no processo, em que se 

tornava claro (para uns mais que para outros) que o movimento de reorientação 

curricular apontava para a construção de um currículo dinâmico, vivo, dialético, 

que possibilitava a intervenção no contexto da realidade escolar. 

 

Para a autora, à medida que o trabalho foi sendo desenvolvido, os educadores foram 

compreendendo que a proposta da Secretaria embasava-se em uma concepção de currículo 

construída coletivamente a partir da realidade de cada escola de Educação Infantil. Assim, 

o currículo passou a ser compreendido “como o conjunto do trabalho feito na escola a 

partir do movimento vindo das próprias crianças, na sua necessidade de descobrir e dar 

significado ao mundo, às coisas presentes em sua realidade, no cotidiano da escola e da 

família”. Essa compreensão de currículo também foi modificando a compreensão do 

trabalho realizado nas escolas, pois “a escola de educação infantil foi sendo percebida 

como um espaço onde se trabalha com a criança em função de seu desenvolvimento e 

aprendizagem, assegurando-lhe um processo rico em interações e construção de 

conhecimentos significativos” (GARCIA, 1994a, p. 119), 

A partir dessas compreensões construídas sobre currículo e escola, o grupo que 

estava à frente do processo organizou a versão preliminar do documento intitulado 

“Reorientação Curricular das Escolas Municipais de Educação Infantil” que foi estudado, 

debatido e, após as modificações feitas, a partir das sugestões dos professores, a equipe 

apresentou uma versão final em agosto de 1992. 

Sobre o processo de construção coletiva dessa proposta curricular, a autora enfatizou 

a importância do movimento de reorientação curricular ter se dado conjuntamente com o 

movimento de formação do educador, pois para ela “construir uma proposta curricular em 

processo exige de cada educador um planejar e um replanejar constante da própria ação e 

para isso os registros sobre a prática tal como ela acontece e pode ser observada são de 

vital importância”. E enfatizou, ainda, a importância do trabalho coletivo e participativo na 

instituição educacional que deve ser parte da rotina da escola (GARCIA, 1994a, p. 120). 

Para concluir o seu texto, a autora apresentou sucintamente alguns pontos da 

proposta curricular para as escolas de Educação Infantil que teria como eixo norteador a 

linguagem, e o jogo e as áreas de conhecimento como organizadores do currículo. 
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Analisando esses textos, pudemos compreender que, mesmo partindo de perspectivas 

e experiências diferentes, as autoras abordam a questão curricular considerando que a 

melhoria na qualidade do atendimento às crianças pequenas nas pré-escolas se efetivaria 

mediante a melhoria na formação dos profissionais através da capacitação em serviço. 

Uma capacitação que deveria estar pautada na reflexão sobre a prática a partir do estudo 

teórico sobre o desenvolvimento infantil e da definição dos procedimentos didático-

metodológicos do processo de ensino-aprendizagem.  A questão da formação também será 

discutida por nós neste capítulo. Antes, porém, analisamos a “Política Nacional de 

Educação Infantil” (1994b) que foi apresentada e discutida nesse I Simpósio. 

Reconhecendo a importância da Educação Infantil como a primeira etapa da 

Educação Básica e em consonância com a Constituição Federal (1988), o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (1990) e o Projeto de LDB, em tramitação naquele momento, o 

MEC instituiu, em agosto de 1993, uma Comissão Nacional de Educação Infantil que tinha 

como objetivos principais viabilizar o processo de discussão de uma proposta de política 

nacional para a EI e subsidiar a implementação dessa política.  

Ainda em 1993, o MEC iniciou a discussão do documento intitulado “Política 

Nacional de Educação Infantil”, no qual foram propostas as diretrizes gerais, bem como as 

ações que o MEC deveria coordenar para a implementação dessa política (BRASIL, PNEI, 

1994b, p. 08).  

Desde o início dos trabalhos, as organizações que participaram da Comissão 

passaram a apoiar a divulgação, em todo o País, da política proposta pelo MEC. Conforme 

afirmamos, esse processo de divulgação culminou com a realização do I Simpósio 

Nacional de Educação Infantil, ocorrido em Brasília em agosto de 1994. Foi nesse 

Simpósio, que também foi um evento preparatório para a Conferência Nacional de 

Educação para Todos, que se aprovou a proposta do MEC como documento definitivo da 

Política Nacional de Educação Infantil (BRASIL, PNEI, 1994b).  

Segundo o Ministro da Educação daquele período, com essas iniciativas, o MEC 

ampliava sua estratégia 

 

de articular e coordenar esforços para que se consolidem as alianças entre o 

Governo e a Sociedade Civil, a fim de que os objetivos educacionais sejam 

alcançados. A participação do Governo, em suas diversas instâncias, e da 

Sociedade, por intermédio de seus organismos representativos, constitui a base 

pela qual o País poderá alcançar o almejado padrão de qualidade e a eqüidade na 

educação de seus cidadãos (BRASIL, PNEI, 1994b, p. 08).  
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 Na definição da referida política, o MEC estabeleceu princípios e diretrizes que 

deveriam orientar as ações de Educação Infantil no país. Na definição das diretrizes 

apresentou, inicialmente, sete princípios nos quais estas deveriam ser baseadas, a saber: 

 

1. A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e destina-se à 

criança de zero a seis anos de idade, não sendo obrigatória, mas um direito a que 

o Estado tem obrigação de atender.  

2. As instituições que oferecem Educação Infantil, integrantes dos Sistemas de 

Ensino, são as creches e as pré-escolas, dividindo-se a clientela entre elas pelo 

critério exclusivo da faixa etária (zero a três anos na creche e quatro a seis na 

pré-escola).  

3. A Educação Infantil é oferecida para, em complementação à ação da família, 

proporcionar condições adequadas de desenvolvimento físico, emocional, 

cognitivo e social da criança e promover a ampliação de suas experiências e 

conhecimentos, estimulando seu interesse pelo processo de transformação da 

natureza e pela convivência em sociedade.  

4. As ações de educação, na creche e na pré-escola, devem ser complementadas 

pelas de saúde e assistência, realizadas de forma articulada com os setores 

competentes.  

5. O currículo da Educação Infantil deve levar em conta, na sua concepção e 

administração, o grau de desenvolvimento da criança, a diversidade social e 

cultural das populações infantis e os conhecimentos que se pretendam 

universalizar.  

6. Os profissionais de Educação Infantil devem ser formados em cursos de nível 

médio ou superior, que contemplem conteúdos específicos relativos a essa etapa 

da educação.  

7. As crianças com necessidades especiais devem, sempre que possível, ser 

atendidas na rede regular de creches e pré-escolas (BRASIL, PNEI, 1994b, p. 

15-16 – grifos nossos). 

 

 

 Ao analisarmos os princípios acima elencados, percebemos que o MEC reconheceu 

as crianças como sujeitos de direitos, devendo ser entendidas em suas especificidades e 

individualidades. Assim, a preocupação com o currículo para a Educação Infantil, presente 

no princípio de número 5, apontava para a necessidade de se considerar o desenvolvimento 

infantil, a diversidade social e cultural e os conhecimentos educacionais que se pretendesse 

socializar com as crianças. Para nós, essa concepção indica que o currículo estaria sendo 

compreendido de forma ampla, não se reduzindo a conteúdos a serem transmitidos. 

 Foi com base nesses princípios que o MEC definiu 08 (oito) diretrizes pedagógicas 

e 06 (seis) diretrizes para uma política de recursos humanos e estabeleceu 03 (três) 

objetivos imediatos para serem alcançados: “expandir a oferta de vagas para a criança de 

zero a seis anos; fortalecer, nas instâncias competentes, a concepção de educação infantil 

definida neste documento; promover a melhoria da qualidade do atendimento em creches e 

pré-escolas” (BRASIL, PNEI, 1994b, p. 21). 
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 Para a consecução desses objetivos, o MEC estabeleceu 07 (sete) ações prioritárias 

a serem desenvolvidas com o objetivo de ampliar a oferta e melhorar a qualidade da 

Educação Infantil no Brasil. Para o MEC, tais ações deveriam “ser objeto de acordos e 

parcerias entre os diferentes atores envolvidos na Educação Infantil”, chamando a 

responsabilidade não apenas para o Estado e a família, mas para toda a sociedade brasileira 

(BRASIL, PNEI, 1994c, p. 22). 

Dentre as ações prioritárias, uma delas refere-se às questões curriculares, a saber, a 

ação de número três que aborda o “incentivo à elaboração, implementação e avaliação de 

propostas pedagógicas e curriculares, especialmente aquelas que visem à promoção da 

função educativa da creche”. Assim, o Ministério se propôs a apoiar técnica e 

financeiramente, visando estimular 

  

a elaboração, implementação e avaliação de propostas pedagógicas e 

curriculares coerentes com as diretrizes expressas neste documento e 

fundamentadas nos conhecimentos teóricos relevantes para a educação infantil. 

Estímulo especial será dado à elaboração das propostas pedagógicas relativas à 

creche, que, em razão do modo como se desenvolveu no País, apresenta maior 

precariedade no cumprimento da função educativa (BRASIL, PNEI, 1994b, p. 

23).  

 

Ao analisar o documento em tela, entendemos que esse teria sido o primeiro 

documento oficial a trazer uma preocupação com a necessidade de se elaborar uma 

proposta curricular para a Educação Infantil, que levasse em conta sua especificidade, bem 

como os avanços teóricos e legais alcançados pelo campo até aquele momento. Assim, 

entendemos que esse documento configura-se como um marco para se pensar a relação 

entre Educação Infantil e Currículo, e acreditamos que foi de suma importância para o 

campo. Apesar disso, parece que pouco foi feito para a efetivação dessa política, visto que 

ainda se luta para fazer valer os direitos das crianças à Educação Infantil em nosso país. 

Passados mais de dez anos da definição dessa política, e uma vez que já vivíamos um 

novo contexto social, político e econômico, ela foi substituída pela Política Nacional de 

Educação Infantil, publicada em 2005.  

A “Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito da criança de 0 a 6 anos à 

educação” foi publicada em 2005 e teria sido elaborada pelo MEC em parceria com o 

Comitê Nacional de Educação Infantil. Uma versão preliminar do documento teria sido 

nacionalmente discutida com diversos segmentos da sociedade envolvidos com a área, 

através de oito seminários regionais promovidos pelo MEC em parceria com as secretarias 
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municipais de educação e com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME).  

O documento define diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a Educação 

Infantil e, segundo a apresentação do Ministro da Educação, Sérgio Haddad, pretende 

contribuir “para um processo democrático de implementação das políticas públicas para as 

crianças de 0 a 6 anos” (BRASIL, PNEI, 2005, p. 03). 

O documento é composto por uma apresentação e uma introdução e depois apresenta 

as diretrizes, os objetivos, as metas e as estratégias. Ao final, traz, ainda, algumas 

recomendações e 02 (dois) anexos com dados referentes às matrículas na Educação Infantil 

entre os anos 2000-2004 e uma lista com Resoluções e Pareceres do CNE que dizem 

respeito à área. 

Na parte Introdutória, o documento reafirma a importância da Educação Infantil no 

processo de constituição do indivíduo e reafirma o direito da criança a esse nível da 

educação básica e o papel do Estado na garantia desse direito.  

Tomando a Constituição Federal (CF, 1988) como marco regulatório dessa garantia, 

o documento apresenta breves considerações históricas, teóricas e legais sobre as “novas” 

concepções de criança e do atendimento em creches e pré-escolas no Brasil e da inserção 

dessas instituições no campo educacional. Para tanto, cita a Política Nacional de Educação 

Infantil de 1994, aborda a inserção da Educação Infantil no ordenamento legal a partir da 

CF (1988), apresenta outros documentos elaborados pelo MEC a partir de 1990 e reafirma 

que é competência do Estado “formular políticas, implementar programas e viabilizar 

recursos que garantam à criança desenvolvimento integral e vida plena, de forma que 

complemente a ação da família” (BRASIL, PNEI, 2005, p. 05).  

Após essas considerações iniciais, o MEC define a Política Nacional para a Educação 

Infantil a partir de diretrizes, objetivos, metas e estratégias. São 16 (dezesseis) diretrizes, 

18 (dezoito) objetivos, 14 (catorze) metas e 42 (quarenta e duas) estratégias para serem 

implementadas pela União, pelos Estados e Municípios, através de ações que envolvem os 

governos e os órgãos educacionais, a exemplo das diversas secretarias e conselhos de 

educação. 

Em linhas gerais, a política trata das seguintes questões: concepção de Educação 

Infantil e sua inserção no campo educacional; processo pedagógico; elaboração de 

propostas pedagógicas; participação dos professores; formação e valorização docente e dos 

profissionais não-docentes; qualidade da Educação Infantil; articulação da Educação 
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Infantil com os demais níveis de ensino; articulação com outras políticas públicas, a 

exemplo das políticas de saúde, assistência social, justiça, cultura, direitos humanos, 

direitos da mulher etc.; necessidade de garantia de recursos para a área; fortalecimento da 

relação entre as instituições e as famílias; expansão do atendimento e o fortalecimento de 

parcerias para assegurar o atendimento integral às crianças. 

Dentre as diretrizes definidas, destacamos as seguintes: 

 

2. A Educação Infantil deve pautar-se pela indissociabilidade entre o cuidado e a 

educação. 

7. O processo pedagógico deve considerar as crianças em sua totalidade, 

observando suas especificidades, as diferenças entre elas e sua forma 

privilegiada de conhecer o mundo por meio do brincar. 

8. As instituições de Educação Infantil devem elaborar, implementar e avaliar 

suas propostas pedagógicas a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil e com a participação das professoras e dos professores. 

9. As propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil devem 

explicitar concepções, bem como definir diretrizes referentes à metodologia do 

trabalho pedagógico e ao processo de desenvolvimento/aprendizagem, prevendo 

a avaliação como parte do trabalho pedagógico, que envolve toda a comunidade 

escolar (BRASIL, PNEI, 2005, p. 17-18).
26

 

 

Essas diretrizes enfatizam a especificidade da Educação Infantil em educar e cuidar 

das crianças pequenas, tratando-as em sua totalidade e considerando suas formas próprias 

de aprendizagem a serem consideradas nas propostas pedagógicas das instituições. Nesse 

sentido, destacamos as diretrizes 08 e 09 que afirmam que as propostas pedagógicas 

precisam ser elaboradas pelas instituições de Educação Infantil com a participação dos 

professores, tendo como base as DCN, bem como explicitar as concepções teórico-

metodológicas que as embasam. Como se vê, o documento não faz referência ao RCNEI na 

elaboração das propostas e sim às Diretrizes que são orientações mandatárias. 

Dentre os objetivos, destacamos os seguintes: 

 

10. Garantir que todas as instituições de Educação Infantil elaborem, 

implementem e avaliem suas propostas pedagógicas, considerando as diretrizes 

curriculares nacionais, bem como as necessidades educacionais especiais e as 

diversidades culturais.  

11. Assegurar a participação das professoras e professores no processo de 

elaboração, implementação e avaliação das propostas pedagógicas das 

instituições de Educação Infantil (BRASIL, PNEI, 2005, p. 20). 

 

                                                 
26

 A numeração das diretrizes, objetivos, metas, estratégias e recomendações foi adotada nesta pesquisa, 

seguindo a ordem sequenciada em que se apresentam, uma vez que o documento não as enumera. Essa 

numeração foi adotada apenas com o objetivo de facilitar a análise. 
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Esses objetivos destacados articulam-se com as diretrizes 08 e 09, analisadas acima, 

e referem-se às propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil e à garantia de 

que sejam elaboradas no âmbito de cada instituição, tema que também defendemos e já 

discutimos anteriormente. 

Dentre as metas definidas, destacamos a seguinte:  

 

10. Assegurar que, até o final de 2007, todas as instituições de Educação Infantil 

tenham formulado, com a participação dos profissionais de educação nelas 

envolvidos, suas propostas pedagógicas (BRASIL, PNEI, 2005, p. 22). 

  

Essa meta fixava o prazo para que todas as instituições de Educação Infantil 

elaborassem suas propostas pedagógicas para que pudessem garantir que as diretrizes e os 

objetivos já explicitados fossem alcançados.  

Com vistas a alcançar as metas, o documento apresenta algumas estratégias. Dentre 

as estratégias definidas, destacamos a de número 28, que se articula com a meta 10 

destacada acima, e que afirma ser necessário 

 

28. Colocar em pauta em todos os momentos de formação (seminários, Rede 

Nacional de Formação Continuada, encontros regionais, etc.) a proposta 

pedagógica e seus processos de elaboração, implementação e avaliação 

(BRASIL, PNEI, 2005, p. 25). 

 

Para nós, essa estratégia parece ter sido insuficiente para assegurar que as instituições 

de Educação Infantil elaborassem, implementassem e avaliassem suas propostas 

pedagógicas. É certo que, se somarmos outras estratégias a essa, a exemplo das que se 

referem à gestão democrática dos sistemas de ensino e das instituições (estratégias 15 e 

16), bem como as referentes à formação e valorização docente, talvez fosse possível se 

alcançar a meta proposta. Entretanto, caso essa formação não se efetive, como ficam as 

instituições, os professores e, principalmente, as crianças atendidas?  

A resposta para essa questão parece apontar para a necessidade de que as políticas 

pensadas pelo estado nacional precisam vir acompanhadas de um regime de colaboração 

efetivo entre os entes federados, da dotação orçamentária necessária para a garantia de sua 

execução e do necessário acompanhamento e avaliação por parte dos órgãos competentes.  

No município de Santa Rita/PB, por exemplo, nenhuma das creches visitadas durante 

esta pesquisa possui seu projeto político-pedagógico ou sua proposta pedagógica 

materializada em um documento escrito, como propõe a política. 
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Assim, acreditamos que o papel do MEC e do Estado brasileiro não pode se limitar à 

proposição de políticas e à elaboração e divulgação de documentos oficiais. Para nós, seu 

papel seria o de proporcionar um efetivo apoio técnico e financeiro, para auxiliar os 

estados e municípios na formulação e execução de suas políticas locais, e um sério 

acompanhamento para a realização dos ajustes necessários, caso contrário, corre-se o risco 

de que as crianças brasileiras não tenham seus direitos garantidos, de fato, nos mais 

variados lugares desse país de dimensões continentais. 

A PNEI (2005) apresenta, ainda, 06 (seis) recomendações a serem seguidas na 

implementação da política:  

 

1. a prática pedagógica considere os saberes produzidos no cotidiano por todos 

os sujeitos envolvidos no processo: crianças, professoras e professores, pais, 

comunidade e outros profissionais. 

2. estados e municípios elabores ou adeqüem seus planos de educação em 

consonância com a Política Nacional de Educação Infantil. 

3. as instituições de Educação Infantil ofereçam, no mínimo, 4 horas diárias de 

atendimento educacional, ampliando progressivamente para tempo integral, 

considerando a demanda real e as características da comunidade atendida nos 

seus aspectos sócio-econômicos e culturais. 

4. as instituições de Educação Infantil assegurem e divulguem iniciativas 

inovadoras, que levem ao avanço na produção de conhecimentos teóricos na área 

da Educação Infantil, sobre a infância e a prática pedagógica. 

5. a reflexão coletiva sobre a prática pedagógica, com base nos conhecimentos 

historicamente produzidos, tanto pelas ciências quanto pela arte e pelos 

movimentos sociais, norteie as proposta de formação. 

6. os profissionais da instituição, a famílias, a comunidade e as crianças 

participem da elaboração, da implementação e da avaliação das políticas públicas 

(BRASIL, PNEI, 2005, p. 27). 

 

Essas recomendações se encaminham no sentido de reconhecer o trabalho 

desenvolvido nas instituições e os saberes produzidos no contexto da prática. 

Encaminham-se, também, no sentido de proporcionar uma maior autonomia das 

instituições, reafirmando que o currículo e a proposta pedagógica deveriam ser construídos 

em âmbito local, no contexto de cada instituição de Educação Infantil e com a participação 

de todos os sujeitos envolvidos nesse contexto.  

Outras questões que gostaríamos de destacar na Política são as referentes aos 

profissionais que atuam na Educação Infantil. Segundo o documento, o profissional para 

atuar em função docente nesse nível educacional é professor e precisa ter a formação 

mínima exigida para a função. Consideram-se profissionais não-docentes “todos os 

funcionários da educação que não atuam em salas de atividades com as crianças” 

(BRASIL, PNEI, 2005, p. 18).  
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Nesse sentido, dentre as metas propostas, destacamos as metas 11, 12 e 13, que 

tratam da contratação e da formação dos profissionais para a Educação Infantil e afirmam 

que os sistemas devem  

 

11. Admitir somente novos profissionais na Educação Infantil que possuam a 

titulação mínima em nível médio, modalidade Normal. 

12. Formar em nível médio, modalidade Normal, todos os professores em 

exercício na Educação Infantil que não possuem a formação mínima exigida por 

lei. 

13. Extinguir progressivamente os cargos de monitor, atendente, auxiliar, entre 

outros, mesmo que ocupados por profissionais concursados em outras secretarias 

ou na secretaria de Educação e que exercem funções docentes (BRASIL, PNEI, 

2005, p. 22). 

 

Analisando as metas destacadas acima, compreendemos que a Política Nacional de 

Educação Infantil (2005) trata da função docente para a Educação Infantil como um todo e 

não faz distinção entre creches e pré-escolas. Por isso, compreendemos que, nas salas que 

atendam as crianças de 0 a 3 anos, a função docente precisa ser ocupada por professores e 

não apenas por auxiliares de sala, como é o caso do município campo desta pesquisa.    

Nesse sentido, entendemos que o município de Santa Rita/PB ainda tem um longo 

caminho a percorrer para se adequar ao que dispõe essa Política, uma vez que a função 

docente de todas as salas de Berçário, que atendem as crianças menores de três anos de 

idade, é ocupada apenas por auxiliares de sala e que muitas delas sequer possuem o nível 

médio, muito menos na modalidade Normal.  

Conforme constatamos, existem muitas auxiliares de sala que, na realidade, são 

concursadas como auxiliares de serviços gerais e algumas não possuem sequer o Ensino 

Fundamental completo. Inclusive, o município realizou, recentemente, concurso público e 

ofereceu vagas para o cargo de “Auxiliar de Sala de Creche” e, como formação mínima 

para o exercício desse cargo, exigiu, apenas, o Ensino Fundamental completo; e vagas para 

“Auxiliar de Serviços Gerais” que requeriam apenas o Ensino Fundamental incompleto 

(SANTA RITA, Edital nº 02/2009). 

Outro ponto importante que queremos destacar refere-se à questão da qualidade. A 

esse respeito, a Política define como uma de suas diretrizes que “a qualidade na Educação 

Infantil deve ser assegurada por meio do estabelecimento de parâmetros de qualidade” 

(BRASIL, PNEI, 2005, p. 17).  

Essa diretriz estaria articulada com os objetivos de “assegurar a qualidade do 

atendimento em instituições de Educação Infantil (creches, entidades equivalentes e pré-
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escolas)” e de “garantir espaços físicos, equipamentos, brinquedos e materiais adequados 

nas instituições de Educação Infantil, considerando as necessidades educacionais especiais 

e a diversidade cultural” (BRASIL, PNEI, 2005, p. 19). 

Para alcançar esses objetivos, a Política define como metas:  

 

5. Divulgar permanentemente parâmetros de qualidade dos serviços de educação 

infantil como referência para a supervisão, o controle e a avaliação e como 

instrumento para a adoção de medidas de melhoria da qualidade. 

6. Divulgar, permanentemente, padrões mínimos de infra-estrutura para o 

funcionamento adequado das instituições de Educação Infantil (creches e pré-

escolas) públicas e privadas, que, respeitando as diversidades regionais, 

assegurem o atendimento das características das distintas faixas etárias e das 

necessidades do processo educativo quanto a: 

 espaço interno, com iluminação, insolação, ventilação, visão para o espaço 

externo, rede elétrica e segurança, água potável, esgotamento sanitário; 

 instalações sanitárias e para a higiene pessoal das crianças; 

 instalação para preparo e/ou serviço de alimentação; 

 ambiente interno e externo para o desenvolvimento das atividades, conforme 

as diretrizes curriculares e a metodologia da Educação Infantil, incluindo o 

repouso, a expressão livre, o movimento e o brinquedo; 

 mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos; 

 adequação às características das crianças com necessidades educacionais 

especiais (BRASIL, 2005, p. 21-22). 

 

E, como estratégias para alcançar essas metas de qualidade, a Política afirma que é 

preciso “definir parâmetros nacionais de qualidade para o atendimento nas instituições de 

Educação Infantil, considerando as legislações vigentes, as teorias e as pesquisas da área” e 

“elaborar padrões de infra-estrutura para o funcionamento adequado das instituições de 

Educação Infantil, considerando as características regionais” (BRASIL, 2005, p. 24). 

Como desdobramentos dessas metas, em 2006 foram publicados documentos que tratam 

dessas questões e que analisamos a seguir. 

Uma observação importante que ainda gostaríamos de fazer, em relação ao 

documento em tela, é que na PNEI (1994) aparecia o termo proposta pedagógica e 

curricular e na PNEI (2005) o termo curricular não aparece em nenhum momento. Só 

encontramos a referência ao campo do currículo quando o documento coloca em suas 

diretrizes que as propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil devem tomar 

por base as DCN. Pensamos que talvez essa omissão tenha tido o sentido de não trazer de 

volta algumas questões já bastante debatidas nas inúmeras críticas feitas ao RCNEI.   

Em linhas gerais, podemos afirmar que a construção de uma Política Nacional para a 

Educação Infantil enfatizou alguns pontos importantes: especificidade da Educação 

Infantil; ampliação da oferta; elaboração de propostas pedagógicas/curriculares para as 
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instituições; melhoria da qualidade dos serviços através da elaboração de padrões de 

qualidade e de padrões de infraestrutura. No tocante às questões curriculares, além da 

elaboração e implementação de propostas curriculares para as instituições, enfatiza-se que, 

para se mudar o currículo na área, faz-se necessário pensar em mudanças na formação 

docente. Assim, passamos a analisar os documentos curriculares no sentido de 

compreendermos as propostas do MEC para a elaboração de um currículo para a Educação 

Infantil e, em seguida, analisamos as políticas de formação dos profissionais para atuar na 

nesse nível.  

 

b) Os documentos curriculares 

 

Diante da necessidade de se pensar a elaboração do currículo para a Educação 

Infantil e com a preocupação de se construir um paradigma para a elaboração de propostas 

pedagógicas ou curriculares, o MEC, conforme explicitado anteriormente, publicou o 

documento “Propostas Pedagógicas e Currículo em Educação Infantil: um diagnóstico e a 

construção de uma metodologia de análise”. 

A preocupação inicial do documento era a escolha do termo mais apropriado, 

afirmando-se que “os termos currículo e proposta pedagógica têm sido utilizados com 

diferentes sentidos, em diversos contextos da educação, em geral, e da educação infantil” 

(BRASIL, 1996a, p. 13).  

Assim, o documento inicia por apresentar questões conceituais referentes à proposta 

pedagógica e currículo a partir da análise dos textos encomendados a cinco consultoras 

contratadas pelo MEC.  

Tizuco Morchida Kishimoto define currículo como “explicitação de intenções que 

dirigem a organização da escola visando colocar em prática experiências de aprendizagem 

consideradas relevantes para crianças e seus pais”, e proposta pedagógica como 

“explicitação de qualquer orientação presente na escola ou rede, não implicando 

necessariamente o detalhamento total da mesma” (BRASIL, 1996a, p. 13-14). 

Zilma de Moraes Ramos de Oliveira define currículo como “‘um balizador de ações’, 

estando associado à orientação político-ideológica-técnica que, de modo mais ou menos 

consciente, tem seus proponentes” e o considera “um roteiro de viagem coordenada por um 

parceiro mais eficiente: o educador ou professor” (BRASIL, 1996a, p. 14-15). 
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Maria Lúcia de A. Machado, responde a questão revisando a definição que defendia 

no livro “Pré-escola é não é escola”, de sua autoria, e considera que  

 

é impossível definir o que ensinar sem uma clareza do porquê, por quem, para 

quem e para quê ensinar, além do quando, do como e de onde. Nesta perspectiva, 

a autora identifica um currículo com uma série de hipóteses/pontos de partida, 

um conjunto de princípios e ações (BRASIL, 1996a, p. 15).  

 

No tocante à questão da definição de proposta pedagógica, a autora reconhece que  

 

os termos proposta pedagógica, proposta educativa, projeto pedagógico, projeto 

educativo têm sido utilizados com significados similares na literatura sobre a 

criança de zero a seis anos, para indicar o conjunto de princípios e ações que 

rege o cotidiano das instituições, a autora prefere adotar o termo projeto 

educacional-pedagógico, apresentando os motivos para essa opção (BRASIL, 

1996a, p. 15-16).  

 

Ana Maria Mello aborda a questão partindo do pressuposto de que as instituições de 

EI “podem ser espaços privilegiados de socialização e aprendizagem das crianças, desde 

que o trabalho esteja adequadamente organizado e que seja assumida a função social de 

educar e cuidar das crianças”. Para a autora, “a organização e sistematização do trabalho 

passa necessariamente pela elaboração de uma proposta psicopedagógica” (BRASIL, 

1996a, p. 15). 

No tocante à questão curricular, a autora defende a ideia de um currículo aberto e 

aponta três fatores que devem ser considerados na elaboração desse currículo, quais sejam: 

“a realidade dos atuais equipamentos de educação infantil, a formação e opção pedagógica 

dos educadores e as necessidades biopsicossociais das crianças de zero a seis anos” 

(BRASIL, 1996a, p. 17). 

Sônia Kramer, ao responder a questão, faz a opção por uma análise que “ultrapassa o 

enfoque apenas escolar ou administrativo que tem marcado as propostas educacionais” e 

afirma que “não estabelece diferença conceitual entre proposta pedagógica e currículo, 

compreendendo currículo ou alternativa curricular de forma ampla, dinâmica e flexível, 

que é, via de regra, a maneira como se tem concebido uma proposta pedagógica”. Para a 

autora, “um currículo ou proposta pedagógica reúne tanto as bases teóricas quanto as 

diretrizes práticas nelas fundamentadas, bem como aspectos de natureza técnica que 

viabilizam sua concretização”. Para ela, “uma proposta pedagógica é um caminho, não um 
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lugar” e, assim, “toda proposta pedagógica tem uma história que precisa ser contada” e 

“toda proposta contém uma aposta” (BRASIL, 1996a, p. 18).  

Tomando por base a análise desse documento, podemos afirmar que, em linhas 

gerais, as cinco autoras consultadas possuem concepções semelhantes sobre currículo e 

proposta pedagógica, apesar da tentativa de diferenciação.  

Nesse sentido, Kramer afirma que não estabelece diferenciação entre os termos 

currículo e proposta pedagógica, pois para ela ambos se confundem e daí opta em abordar 

o tema a partir do termo proposta pedagógica. Oliveira não explicita a diferenciação e 

passa a abordar a temática utilizando o termo currículo.  

As outras três especialistas buscam apresentar diferenciações entre os termos, mesmo 

reconhecendo que eles apresentam similaridades. Kishimoto apresenta uma diferenciação 

que se encaminha na perspectiva de que currículo seria algo mais específico e proposta 

pedagógica seria algo mais amplo. E Mello e Machado, ao fazerem as diferenciações, 

optam por adotar termos que, segundo elas, seriam mais adequados para o campo da 

Educação Infantil. Assim, Mello propõe o termo Proposta Psicopedagógica e Machado 

propõe o termo Projeto Educacional-Pedagógico (BRASIL, 1996a; KRAMER, 2002). 

 Da análise das definições das consultoras, apresentadas no documento, podemos 

depreender que  

 

definir currículo ou proposta pedagógica não é tarefa simples. Currículo é 

palavra polissêmica, carregada de sentidos construídos em tempos e espaços 

sociais distintos. Sua evolução não obedece a uma ordem cronológica, mas se 

deve às contradições de um momento histórico, assumindo, portanto, vários 

significados em um mesmo momento (BRASIL, 1996, p. 19). 

 

Feitas essas considerações, entendemos que também seria importante destacar que, 

além das divergências e similaridades entre os pensamentos das autoras, quanto aos termos 

escolhidos, o importante é que suas concepções “[...] expressam visões mais amplas do que 

as antigas conceituações de currículo como sequência de matérias ou conjunto de 

experiências de aprendizagem oferecidas pelas escolas” (BRASIL, 1996a, p. 20).  

De acordo com o próprio documento, existem outros pontos em comum entre os 

textos das diferentes especialistas, dos quais destacamos: a preocupação com a 

contextualização histórico-social do currículo; a percepção de que está situado 

historicamente e que reflete valores e concepções de forma contextualizada; a necessidade 

de serem considerados os aspectos institucionais e organizacionais na definição e 
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implementação do currículo, projeto ou proposta; a preocupação com os recursos materiais 

e financeiros; a preocupação com a formação dos profissionais que atuam na educação 

infantil; o consenso sobre a natureza dinâmica e aberta do currículo e, por fim, “a 

necessidade de que em sua elaboração e implementação, haja uma efetiva participação de 

todos os sujeitos envolvidos – crianças, profissionais, famílias e comunidades” (BRASIL, 

1996a, p. 20). 

Entretanto, mesmo diante dessas discussões empreendidas a respeito da elaboração 

de propostas curriculares para a Educação Infantil, o MEC acabou por propor um currículo 

nacional para a Educação Infantil – o RCNEI.   

Conforme afirmamos, após a elaboração da LDB houve um descompasso entre o 

Ministério da Educação (MEC) e o Conselho Nacional de Educação (CNE) no que diz 

respeito à elaboração de diretrizes curriculares. Com base nas análises de Bonamino e 

Martinez (2002) e Cury (2002), podemos afirmar que houve uma superposição de papéis 

entre o MEC e o CNE. Tal superposição ocorreu em decorrência das políticas 

governamentais que, no tocante às questões curriculares, visavam implementar uma agenda 

internacional pautada na elaboração de um currículo nacional para os diferentes níveis de 

ensino (TORRES, 2003). 

 No caso específico da Educação Infantil, esse currículo nacional foi proposto através 

da publicação do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) que 

foi elaborado em 1998 e integra a série de Parâmetros Curriculares Nacionais elaborados 

pelo MEC. 

Direcionado às instituições e aos profissionais de creches e pré-escolas, o 

Referencial “constitui-se em um conjunto de referências que visam a contribuir com a 

implantação ou implementação de práticas educativas de qualidade que possam promover 

e ampliar as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras” 

(BRASIL, RCNEI, 2002, p. 13). 

O documento apresenta-se como um guia de orientações para servir de base para 

discussões entre os profissionais de um mesmo sistema de ensino ou de uma mesma 

instituição, com vistas a auxiliar na elaboração de seus projetos educativos que se 

caracterizariam como singulares e diversos. E objetiva contribuir  

 

para o planejamento, desenvolvimento e avaliação de práticas educativas que 

considerem a pluralidade e diversidade étnica, religiosa, de gênero, social e 

cultural das crianças brasileiras, favorecendo a construção de propostas 
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educativas que respondam às demandas das crianças e seus familiares nas 

diferentes regiões do país (BRASIL, RCNEI, 2002, p. 07). 

 

O Referencial é composto por 03 (três) volumes, organizados da seguinte forma: o 

primeiro volume é o documento “Introdução”; o segundo, é o documento “Formação 

Pessoal e Social”, e o terceiro, é o volume “Conhecimento de Mundo”.  

A estrutura do segundo e do terceiro volumes apoia-se em uma organização por 

idades, que divide orientações para as crianças de zero a três anos e para as crianças de 

quatro a seis anos
27

 e está organizado em âmbitos de experiências e eixos de trabalho. 

 No volume introdutório, o documento apresenta, entre outras questões, 

considerações sobre creches e pré-escolas que nortearam historicamente o atendimento das 

crianças pequenas no Brasil; considerações sobre a concepção de criança; concepções 

sobre o educar, o cuidar e o brincar; aborda o perfil do profissional para atuar nesse nível; 

apresenta os objetivos gerais da Educação Infantil; e se propõe a orientar a organização dos 

projetos educativos das instituições. 

Sobre a concepção de criança, o documento afirma que esta é historicamente 

construída e vem mudando ao longo do tempo. Enfatiza que na concepção atual, a criança 

é entendida como um sujeito social, que está inserido na sociedade e faz parte de uma 

organização familiar que lhe serve de referência e, portanto, estabelece uma multiplicidade 

de relações. E entende que as crianças possuem uma natureza singular, o que as caracteriza 

como seres que pensam e sentem o mundo de um jeito próprio e bem particular.  

O documento reafirma a necessidade de que as instituições de Educação Infantil 

realizem as funções de educar e cuidar de maneira integrada, afirmando que educar 

significa  

 

propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de 

forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das 

capacidades infantis de relação interpessoal,  de ser e estar com os outros em 

uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, 

aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural (BRASIL, RCNEI, 

2002, p. 23). 

 

 E que essa educação contempla o cuidado como uma de suas partes integrantes. 

Cuidar, nesse documento, significa “valorizar e ajudar a desenvolver capacidades”. Assim, 

a dimensão do cuidado nas instituições de Educação Infantil significa compreender as 

                                                 
27

 Naquele ano, a Educação Infantil era destinada às crianças de zero a seis anos de idade. 
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crianças em sua especificidade e atuar no sentido de ajudar cada uma delas a se 

desenvolver (BRASIL, RCNEI, 2002, p. 24).  

Reconhecendo o educar, o cuidar e o brincar no desenvolvimento das crianças, o 

documento enfatiza a importância da aprendizagem em situações orientadas e aponta que 

um desafio que se coloca para a Educação Infantil é compreender, conhecer e reconhecer o 

jeito particular das crianças serem e estarem no mundo. 

No segundo volume, o documento apresenta o âmbito de Formação Pessoal e Social 

que se refere às experiências que favorecem, prioritariamente, a construção do sujeito. Esse 

âmbito envolve as interações das crianças com o meio, com os outros e com elas mesmas e 

envolve o eixo de trabalho “Identidade e autonomia”. Esse eixo de trabalho enfatiza que as 

instituições de Educação Infantil, suas propostas educativas e as práticas pedagógicas de 

seus profissionais devem proporcionar às crianças o desenvolvimento de sua identidade e a 

construção de sua autonomia, para que possam se relacionar e interagir com outras crianças 

e com os adultos.   

No terceiro volume, o documento apresenta o âmbito Conhecimento de Mundo, no 

qual constam seis documentos referentes aos seguintes eixos de trabalho: Movimento, 

Artes Visuais, Música, Linguagem oral e escrita, Natureza e sociedade e Matemática. 

O texto relativo a cada eixo de trabalho se organiza com base em uma estrutura 

comum na qual são explicitadas as ideias e práticas correntes relacionadas àquele eixo e 

como cada um deles compreende a relação que as crianças estabelecem com aquele 

conhecimento; bem como apresenta os seguintes componentes curriculares divididos por 

idades: objetivos, conteúdos, orientações didáticas, orientações gerais para o professor e 

bibliografia. 

Não era objetivo, nesta pesquisa, analisarmos o conteúdo do documento, mas sim 

compreendermos sua relação no contexto das políticas nacionais para a Educação Infantil. 

Entretanto, queremos destacar os estudos de Kramer (2002; 2003b) e de Cerisara (2007), 

que questionam o processo de elaboração do RCNEI e discutem algumas incoerências do 

documento, e o estudo de Hermida (2007) que, além de analisar o documento como um 

todo, realiza uma análise mais aprofundada do eixo de trabalho “Movimento” do âmbito de 

experiência “Conhecimento de Mundo”.  

Nesse sentido, após a breve apresentação do RCNEI, entendemos que, com a 

elaboração desse documento, o MEC parece ter encerrado as discussões sobre a elaboração 

de propostas pedagógicas e/ou curriculares para a Educação Infantil. E, a partir daquele 
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momento, o RCNEI passou a se configurar como “a” proposta curricular nacional para a 

Educação Infantil. Por isso, a importância dada a ele na política do Ministério da 

Educação.  

Conforme já abordamos, essa ação governamental estava em consonância com os 

objetivos de construir parâmetros e referenciais nacionais para os diferentes níveis de 

ensino. Tais parâmetros seguiram as orientações internacionais e acabaram 

desconsiderando as produções teórico-metodológicas que vinham sendo discutidas em 

âmbito nacional. Um exemplo disso foi a forma como os documentos foram elaborados 

centralmente e sem grandes discussões nacionais, como apontam as análises de Kramer 

(2002; 2003b), Cerisara (2007) e Palhares e Martinez (2007).  

A crítica de Kramer (2003b, p. 166) encaminha-se no sentido de questionar a 

metodologia adotada para a elaboração dos Parâmetros e do Referencial, porque o MEC 

teria escolhido  

 

um caminho pouco claro para sua elaboração, o que me pareceu que iria 

comprometer a sua implementação. Buscando pareceres de especialistas 

isolados, sem fomentar a discussão ampla e organizada de setores e categorias 

profissionais de diferentes níveis (professores, pesquisadores, cientistas) e de 

todos os interessados nessa questão, sem provocar a participação da população 

que, na história desse país, tem sido alijada desse processo, sem ter uma 

dimensão formadora, produtora de inquietações, de levantamento de perguntas e 

de busca de respostas, pareceu-me, desde o início, que estávamos retomando 

rotas já percorridas. 

 

Segundo a autora, o que mais a incomodou em relação ao documento foi o fato de 

que sua elaboração desconsiderou e rompeu com todo um processo de construção de uma 

política nacional de Educação Infantil e de formação dos profissionais e esqueceu o que as 

pesquisas e os estudos na área já vinham divulgando, no sentido de compreender que  

 

a prática pedagógica não é transformada com base em propostas bem escritas; 

necessariamente, a transformação exige condições concretas de trabalho e salário 

e modos objetivos que operacionalizem a ampla participação na produção da 

proposta, de compreensão e de estudo, muitas vezes necessário, de confronto de 

ideias, de tempo para a tomada de decisões organizadas (KRAMER, 2003b, p. 

166). 

 

Assim, a autora se questiona sobre a mudança nas práticas pedagógicas para a 

Educação Infantil, a partir da elaboração do RCNEI, ao afirmar que   

 



186 

 

o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil parece desprezar 

conquistas e questões críticas tais como: de que modo construir um currículo na 

tensão do universalismo e dos regionalismos? Como construir um currículo que 

não desumanize o homem, que não fragmente o sujeito em objeto da sua prática? 

Como romper com um contexto que não leva em conta as trajetórias dos 

professores, as questões étnicas, a desigualdade sócio-econômica? (KRAMER, 

2002, p. 15). 

 

As críticas de Cerisara (2007, p. 38-39) também se encaminham nesse sentido. Para a 

autora, algo que causou estranhamento, a ela e a outros pareceristas, foi o fato de que há 

uma  

 

explícita falta de articulação e de continuidade entre o RCNEI e os documentos 

que têm sido elaborados sob a coordenação da COEDI/MEC, no período de 1993 

a 1998, e que têm significado um real avanço nas relações entre esta e 

representantes dos centros de produção de conhecimento no encaminhamento de 

uma política nacional de educação infantil. 

 

A desarticulação do RCNEI com a política e com os documentos produzidos pelo 

COEDI/MEC também é citada por Palhares e Martinez (2007, p. 08), que analisam o 

documento e ressaltam a sua importância para a área, afirmando que “ele é uma importante 

iniciativa do MEC”. Entretanto, as autoras não deixam de considerar que “o RCNEI 

representa um ponto de inflexão na trajetória que vinha sendo gestada anteriormente pela 

Coordenadoria de Educação Infantil” e apontam preocupações no sentido da 

implementação do documento, pois ele traz elementos que não condizem com a realidade. 

Assim, apontam para a ausência de discussão sobre a formação dos profissionais que 

atuam na EI e a falta de referências sobre a realidade das ações desenvolvidas nas creches e 

pré-escolas de um imenso país que possui realidades tão díspares. 

Em resumo, concordamos com as análises das autoras e afirmamos que o RCNEI 

representou de fato um desvio da rota anteriormente traçada, como afirmam Palhares e 

Martinez (2007). Para nós, a rota anterior visava implementar uma política nacional para a 

Educação Infantil que tinha como base a centralidade na elaboração de propostas 

pedagógicas e curriculares para a área e o necessário investimento na formação docente. Já 

o RCNEI assumiu uma perspectiva de currículo nacional e desconsiderou as análises e os 

encaminhamentos que vinham sendo discutidos pela área.  

Para nós, o que vinha se esboçando anteriormente em matéria de currículo indicava a 

necessidade de o MEC dar apoio para que os sistemas de ensino e as instituições 

educacionais elaborassem suas propostas pedagógicas e curriculares, mais voltadas para as 
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suas especificidades locais e capazes de reconhecer o direito de crianças e educadoras a 

uma prática educativa que as considerassem como sujeitos de direitos e produtores de 

cultura. E não a necessidade de o MEC definir centralmente um currículo único a ser 

seguido pelas instituições. 

Diante das várias críticas e em razão dos pareceres não terem sido tão favoráveis ao 

documento, o MEC reelaborou algumas questões e, ainda em 1998, tornou público os três 

volumes do documento após ter passado, também, pela análise do CNE, que acabou 

colocando o RCNEI e os PCN como não obrigatórios, e se voltou para a elaboração das 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), essas sim mandatárias em matéria de currículo, 

conforme já explicitamos anteriormente.  

De 1998 até os dias atuais, o Brasil instituiu uma série de diretrizes curriculares para 

os mais diversos níveis e modalidades de ensino. Aqui, nos interessa analisar aquelas 

referentes à Educação Infantil. Assim, analisamos a DCNEI de 1999, e a DCNEI de 2009 

que revogou a anterior e, em seguida, analisamos as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica (DCNGEB) de 2010, que apresentam artigos referentes à 

Educação Infantil.  

A Resolução nº 01, de 07 de abril de 1999, da Câmara de Educação Básica (CEB) do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil (DCNEI).  

Composta por quatro artigos, a referida resolução apresenta, em seu artigo 3º, as 

diretrizes curriculares para esse nível de ensino, enfatizando diversos aspectos que 

deveriam orientar as instituições de Educação Infantil no que diz respeito à “organização, 

articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas” (BRASIL, 

DCNEI, 1999, art. 2º).  

A primeira diretriz explicitava os princípios éticos, políticos e estéticos que deveriam 

servir de base para a organização curricular da Educação Infantil afirmando que 

 

as Propostas Pedagógicas das Instituições de Educação Infantil devem respeitar 

os seguintes Fundamentos Norteadores: 

a) Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do 

Respeito ao Bem Comum; 

b) Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da 

Criticidade e do respeito à Ordem Democrática; 

c) Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade e da 

Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais (BRASIL, DCNEI, 1999, 

art. 3º, inciso I). 
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A segunda diretriz abordava a necessidade de se reconhecer a identidade de cada 

pessoa que se encontra na instituição de Educação Infantil, enfatizando que cada pessoa 

teria sua especificidade e suas características próprias que deveriam ser respeitadas, ao 

afirmar que 

   

as Instituições de Educação Infantil ao definir suas Propostas Pedagógicas 

deverão explicitar o reconhecimento da importância da identidade pessoal de 

alunos, suas famílias, professores e outros profissionais, e a identidade de cada 

Unidade Educacional, nos vários contextos em que se situem (BRASIL, DCNEI, 

1999, art. 3º, inciso II). 

 

 A terceira diretriz abordava a questão do educar e cuidar na Educação Infantil, bem 

como a necessidade de se pensar no desenvolvimento integral da criança em seus 

diferentes aspectos, reafirmando o exposto no artigo 29 da LDB, ao afirmar que  

 

as Instituições de Educação Infantil devem promover em suas propostas 

Pedagógicas, práticas de educação e cuidado, que possibilitem a integração entre 

os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo/lingüísticos e sociais da 

criança, entendendo que ela é um ser completo, total e indivisível (BRASIL, 

DCNEI, 1999, art. 3º, inciso III). 

  

A quarta diretriz abordava a questão de que as ações educativas, que deveriam ser 

intencionais e precisavam reconhecer a criança como capaz de aprender individual e 

coletivamente, deveriam buscar a interação entre as áreas de conhecimento e os aspectos 

da vida cidadã e contribuir para o acesso aos conteúdos necessários para a constituição de 

conhecimentos e valores pelas crianças, ao afirmar que  

 

as propostas Pedagógicas das Instituições de Educação Infantil, ao reconhecer as 

crianças como seres íntegros, que aprendem a ser e conviver consigo próprios, 

com os demais e o próprio ambiente de maneira articulada e gradual, devem 

buscar a partir de atividades intencionais, em momentos de ações, ora 

estruturadas, ora espontâneas e livres, a interação entre as diversas áreas de 

conhecimento e aspectos da vida cidadã, contribuindo assim com o provimento 

de conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e valores (BRASIL, 

DCNEI, 1999, art. 3º, inciso IV). 

 

A quinta diretriz abordava a questão da avaliação do desenvolvimento da criança, 

caracterizada como o acompanhamento das etapas, com a preocupação de que as 

avaliações não servissem para a promoção ou retenção do acesso ao Ensino Fundamental, 

ao expor que  
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as Propostas Pedagógicas para a Educação Infantil devem organizar suas 

estratégias de avaliação, através do acompanhamento e dos registros de etapas 

alcançadas nos cuidados e na educação para crianças de 0 a 6 anos, “sem o 

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental” (BRASIL, 

DCNEI, 1999, art. 3º, inciso V). 

 

A sexta diretriz abordava a necessidade de se terem profissionais com curso de 

formação de professores na gestão e coordenação das propostas pedagógicas e das 

instituições de Educação Infantil, ao instituir que  

 

as Propostas Pedagógicas das Instituições de Educação Infantil devem ser 

criadas, coordenadas, supervisionadas e avaliadas por educadores, com, pelo 

menos, o diploma de Curso de Formação de Professores, mesmo que da equipe 

de Profissionais participem outros das áreas de Ciências Humanas, Sociais e 

Exatas, assim como familiares das crianças. Da direção das instituições de 

Educação Infantil deve participar, necessariamente, um educador com, no 

mínimo, o Curso de Formação de Professores (BRASIL, DCNEI, 1999, art. 3º, 

inciso VI). 

 

 A sétima diretriz abordava a questão do ambiente de gestão das instituições, 

reafirmava o princípio da gestão democrática e enfatizava que esta deveria garantir os 

direitos básicos das crianças, inclusive com a indicação da necessidade de se ter uma 

equipe multidisciplinar de profissionais para o atendimento das crianças e de suas famílias, 

ao afirmar que  

 

o ambiente de gestão democrática por parte dos educadores, a partir da liderança 

responsável e de qualidade, deve garantir direitos básicos de crianças e suas 

famílias à educação e cuidados, num contexto de atenção multidisciplinar com 

profissionais necessários para o atendimento (BRASIL, DCNEI, 1999, art. 3º, 

inciso VII). 

 

A oitava e última diretriz indicava que as propostas pedagógicas e os regimentos 

internos das instituições deveriam levar em consideração as condições de efetivação dessas 

diretrizes e das estratégias educacionais previstas nesses documentos, ao afirmar que  

 

as Propostas Pedagógicas e os regimentos das Instituições de Educação Infantil 

devem, em clima de cooperação, proporcionar condições de funcionamento das 

estratégias educacionais, do uso do espaço físico, do horário e do calendário 

escolar, que possibilitem a adoção, execução, avaliação e o aperfeiçoamento das 

diretrizes (BRASIL, DCNEI, 1999, art. 3º, inciso VIII). 

 

Em linhas gerais, compreendemos que a DCNEI (1999) reafirmava a autonomia das 

instituições na elaboração, execução, acompanhamento e avaliação das instituições de 

Educação Infantil e não fazia menção à utilização de parâmetros ou referenciais nacionais 
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na organização dos currículos dessas instituições. Outra observação importante é que na 

DCNEI (1999) apareceu a questão do educar e cuidar como objetivo das propostas 

pedagógicas das instituições, especificidade defendida pelos estudiosos da área e que não 

apareceu nos artigos referentes à Educação Infantil na LDB.  

Considerando a importância dessas diretrizes, estranhamos que, mesmo sendo uma 

resolução mandatária, ou seja, que tem valor de lei e que deveria ser seguida pelos sistemas 

educacionais e pelas instituições de Educação Infantil como referência na elaboração de 

suas propostas pedagógicas e curriculares, não é isso que acontece na prática.  

Na Proposta Curricular Municipal para a Educação Infantil (2007) do município de 

Santa Rita/PB, por exemplo, como fundamentação legal para sua elaboração, são citados 

os seguintes documentos: Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Política Nacional de Educação Infantil (1994), Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Entretanto, após essas indicações, o 

referencial que serviu de base efetiva para a elaboração da proposta foi o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), conforme a análise do documento 

municipal que fizemos no quarto capítulo desta tese.  

Mais de dez anos depois, o Brasil reafirmou a importância das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, ao elaborar as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (2009) e as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica (2010) a partir da nova configuração da Educação Básica, após a publicação da 

legislação que ampliou a cobertura da educação obrigatória brasileira, e diante das 

discussões que permearam as Conferências Municipais e Estaduais, bem como a 

Conferência Nacional de Educação (CONAE, 2010).   

Assim, em 17 de dezembro de 2009, foi aprovada a Resolução CNE/CEB nº 5/2009 

que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) a 

serem observadas na organização das propostas pedagógicas das instituições de Educação 

Infantil, revogando a Resolução CNE/CEB nº 01/1999. 

Essa diretriz já anuncia, em seu artigo 2º, a sua articulação com as diretrizes gerais 

para a educação básica que foram aprovadas posteriormente, em abril de 2010, e que 

analisamos em seguida.  

O que primeiro nos chama a atenção na DCNEI (2009) é a apresentação das 

concepções de currículo, de criança e de Educação Infantil que norteiam a instituição das 
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diretrizes para esse nível educacional. Isso não ocorreu na DCNEI (1999), que orientava a 

elaboração de propostas pedagógicas e curriculares para a Educação Infantil, mas não 

apresentava as concepções que embasavam sua elaboração. 

Com relação ao conceito de currículo, a DCNEI (2009) apresenta uma compreensão 

de currículo que leva em consideração o contexto da prática e a busca de articular as 

experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos socialmente produzidos, ao 

explicitar, em seu artigo 3º, que 

 

o currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que 

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

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

tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 

5 anos de idade (BRASIL, DCNEI, 2009, art. 3º). 

 

Nesse ponto, concordamos com essa diretriz e enfatizamos a necessidade de 

articulação entre o que as crianças sabem e aquilo que é importante ou necessário 

aprenderem/apropriarem-se para que possam se desenvolver e se relacionar com os outros 

e com o mundo. 

O reconhecimento da criança como sujeito de direitos e o entendimento de que ela 

deve estar no centro do processo educativo e do planejamento curricular é reforçado no 

artigo 4º, que afirma que  

 

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

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

interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 

pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 

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

produzindo cultura (BRASIL, DCNEI, 2009, art. 4º). 

 

No que concerne à especificidade da Educação Infantil e sua oferta em creches e pré-

escolas públicas e privadas, a Diretriz afirma que  

 

a Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecida em creches e 

pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos 

que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam 

e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada 

integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema 

de ensino e submetidos a controle social (BRASIL, DCNEI, 2009, art. 5º). 
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O artigo 6º da DCNEI (2009), com outra redação, reafirma os princípios éticos, 

políticos e estéticos que devem nortear a educação brasileira, expressos no artigo 3º da 

diretriz de 1999 e analisados anteriormente. 

No geral, a DCNEI (2009) apresenta 13 artigos dos quais destacamos, ainda, os 

artigos 7º, 8º, 9º e 10. O artigo 7º aborda a garantia do cumprimento da função social das 

instituições de EI, afirmando que o trabalho educativo desenvolvido nessas instituições 

deve ter uma intencionalidade pedagógica claramente definida e desenvolver ações que 

garantam as condições para a realização das atividades propostas ao afirmar que  

 

na observância destas Diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de 

Educação Infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua função 

sociopolítica e pedagógica: 

I - oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos 

civis, humanos e sociais; 

II - assumindo a responsabilidade de compartilhar a educação e cuidado das 

crianças com as famílias; 

III - possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças 

quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; 

IV - promovendo igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de 

diferentes classes sociais no que se refere ao acesso aos bens culturais e às 

possibilidades de vivência da infância; 

V - construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas 

com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o 

rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de 

gênero, regional, linguística e religiosa (BRASIL, DCNEI, 2009, art. 7º). 

 

Desse artigo 7º, destacamos o inciso III que trata da importância das relações 

crianças-crianças e adultos-crianças, que já abordamos anteriormente, como importantes e 

necessárias para a mediação sociocultural imprescindível para provocar o desenvolvimento 

das crianças. 

O artigo 8º aborda os objetivos a serem alcançados pelas instituições de EI no que 

diz respeito ao acesso ao conhecimento que deve ser proporcionado às crianças e que 

devem estar expressos nas propostas curriculares dessas instituições, ao explicitar que  

 

a proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como 

objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e 

articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim 

como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 

dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. 

§ 1º Na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das instituições de 

Educação Infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a 

organização de materiais, espaços e tempos que assegurem: 

I - a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo 

indissociável ao processo educativo; 
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II - a indivisibilidade da dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, 

linguística, ética, estética e sociocultural da criança; 

[...] 

V - o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais 

e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e 

crianças de diferentes idades; 

VI - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços 

internos e externos às salas de referência das turmas e à instituição; 

[...] 

VIII - a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos 

povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da 

América; 

IX - o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com 

as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao 

racismo e à discriminação; 

[...] (BRASIL, DCNEI, 2009, art. 8º). 
 

No que diz respeito às práticas pedagógicas que deveriam ser desenvolvidas nas 

instituições de Educação Infantil, o artigo 9º afirma que as interações e as brincadeiras 

devem ser os eixos norteadores das experiências proporcionadas às crianças nas práticas 

curriculares das instituições, ao expor que 

  

as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil 

devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo 

experiências que: 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação 

ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas dos vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, 

plástica, dramática e musical; 

III – possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e 

interação com  a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e 

gêneros textuais orais e escritos; 

[...] 

VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e 

bem-estar; 

[...] 

VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 

questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao 

mundo físico e social, ao tempo e à natureza; 

IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, fotografia, dança, teatro, 

poesia e literatura; 

[...] 

Parágrafo único - As creches e pré-escolas, na elaboração da proposta curricular, 

de acordo com suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e 

particularidades pedagógicas, estabelecerão modos de integração dessas 

experiências (BRASIL, DCNEI, 2009, art. 9º). 
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Desse artigo, destacamos o inciso II que aborda as diferentes linguagens existentes 

em nossa cultura e que precisam ser estimuladas nas crianças para que possam se 

desenvolver plenamente e se apropriarem da cultura do mundo no qual estão imersas. 

O artigo 10 aborda a necessidade de que o trabalho pedagógico, desenvolvido pelas 

instituições, bem como o desenvolvimento das crianças sejam avaliados e reafirma que 

essa avaliação não deve ser base para seleção, promoção ou classificação, ao fixarem que   

 

As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para 

acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento 

das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo: 

I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das 

crianças no cotidiano; 

II - a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 

(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.); 

[...] 

V - a não retenção das crianças na Educação Infantil (BRASIL, DCNEI, 2009, 

art. 10).  

 

No artigo 10 em destaque, o que nos chama a atenção é a referência à observação 

crítica e criativa das crianças, de suas interações e atividades desenvolvidas, bem como a 

sugestão de utilização de várias formas de registro desse desenvolvimento. Pelo que está 

expresso nesse artigo, a proposta da avaliação e do acompanhamento estão em consonância 

com a perspectiva do trabalho do professor pesquisador, aquele que observa, reflete e 

analisa sua prática educativa, como propõe André (2006).  Entretanto, precisamos pensar, 

também, nas condições reais que estão postas nas instituições de Educação Infantil 

existentes no país. No caso particular deste estudo, essa proposta de avaliação e 

acompanhamento do desenvolvimento das crianças, apesar de importante e necessária, não 

é possível de ser realizada em razão da falta de formação docente das profissionais que 

atuam com as crianças do Berçário. 

Em linhas gerais, as DCNEI (2009) abordam as diversas possibilidades ativas das 

crianças. Para que essas possibilidades sejam desenvolvidas, faz-se necessário que as 

crianças sejam educadas e cuidadas em ambientes que lhes possibilitem desenvolver suas 

potencialidades. Para isso, várias questões precisam estar envolvidas: conhecimento do 

desenvolvimento infantil, conhecimento dessas potencialidades das crianças, espaços e 

materiais adequados, profissionais com a formação necessária para planejar e desenvolver 

um trabalho que tenha como foco o desenvolvimento integral das crianças, entre outras.  
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Entretanto, para que o professor realize essas tarefas, compreendemos que ele precisa 

ter uma sólida formação, o que parece não ser realidade em muitos municípios brasileiros. 

Por isso, é importante questionar: Como proporcionar o desenvolvimento das 

potencialidades das crianças na instituição de Educação Infantil com as condições reais que 

estão postas?  

E, ao tomarmos como exemplo o município paraibano no qual desenvolvemos a 

nossa pesquisa e que possui uma realidade na qual as profissionais que atuam com as 

crianças menores de três anos de idade não possuem a formação mínima necessária para o 

exercício de sua função docente, ainda nos perguntamos: Como garantir que essas 

diretrizes sejam de fato cumpridas e que as crianças tenham seus direitos educacionais 

garantidos? 

Acreditamos que a resposta ao questionamento passa pela formulação e 

implementação de políticas públicas para a Educação Infantil no contexto local e por um 

maior apoio por parte do governo nacional, no sentido de apoiar e cobrar que essas 

políticas sejam elaboradas e efetivadas, para que se garanta o direito constitucional a uma 

educação pública de qualidade social para as crianças. Nesse sentido, acreditamos na 

necessidade de se pensar em ações para melhorar o exercício profissional das educadoras 

que estão em exercício nos Berçários das creches do município de Santa Rita/PB que, 

como pudemos constatar em nossas observações, não dispõem de conhecimentos básicos 

para cumprirem as diretrizes fixadas nesse documento. 

Além do exposto na DCNEI (2009), as questões referentes à Educação Infantil foram 

retomadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica que 

entraram em vigor em 2010.  

Em 13 de julho de 2010, foi aprovada a Resolução CNE/CEB n° 04/2010 que institui 

as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCNGEB), que 

definem as diretrizes gerais para o conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas e 

modalidades da Educação Básica (DCNGEB, art. 1°), em consonância com o que vinha 

sendo discutido sobre a criação do sistema nacional de educação na Conferência Nacional 

de Educação (CONAE, 2010). 

A referida Resolução possui 60 artigos distribuídos em 07 Títulos, a saber: Título I – 

Objetivos; Título II – Referências Conceituais; Título III – Sistema Nacional de Educação; 

Título IV – Acesso e Permanência para a conquista da qualidade social; Título V – 

Organização curricular: conceito, limites, possibilidades; Título VI – Organização da 
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Educação Básica; e Título VII – Elementos constitutivos para a organização das Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. 

Dentre os pontos abordados no documento, destacamos alguns que consideramos 

importantes: 

 

 A responsabilidade que o Estado brasileiro, a sociedade e a família têm em 

garantir: a democratização do acesso, a inclusão, a permanência e a conclusão 

com sucesso das crianças, jovens e adultos na instituição educacional (art. 

1º); 

 A afirmativa de que as diretrizes devem ter como foco os sujeitos que dão 

vida ao currículo e à escola (art. 2°);  

 A reafirmação da Educação Básica como direito universal e alicerce para o 

exercício da cidadania em plenitude e para a conquista dos demais direitos 

(art. 5°); 

 O entendimento de que, na Educação Básica, é necessário considerar as 

dimensões do cuidar e do educar em sua inseparabilidade (art. 6°); 

 A necessidade de se criar um Sistema Nacional de Educação, no qual os entes 

federativos são chamados a colaborar para transformar a Educação Básica em 

um sistema orgânico, sequencial e articulado (art. 7°); 

 A relevância de que a escola elabore seu projeto político-pedagógico 

concebido e assumido colegiadamente pela comunidade educacional, 

respeitadas as múltiplas diversidades e a pluralidade cultural (art. 10); 

 O entendimento de currículo como experiências escolares que se desdobram 

em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, articulando 

vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente 

acumulados e contribuindo para construir as identidades dos educandos (art. 

13). 

 

Outros pontos a destacar na DCNGEB (2010) são a organização da Educação Básica 

em níveis e modalidades e a referência as especificidades de cada etapa da Educação 

Básica, que compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, 

expressas nos artigos 18 ao 26. 
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No que diz respeito às modalidades da Educação Básica, o documento faz referência 

à Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, 

Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação à Distância e Educação 

Escolar Quilombola, expressos nos artigos 27 a 41. 

No que diz respeito aos artigos referentes especificamente à Educação Infantil, 

destacamos o artigo 21 que, em seu inciso I, afirma que a Educação Infantil compreende “a 

Creche, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 3 (três) anos e 

11 (onze) meses de idade; e a Pré-Escola, com duração de dois anos” (BRASIL, 

DCNGEB, 2010, art. 21, inciso I). 

E o artigo 22 que aborda o objetivo da Educação Infantil no conjunto da Educação 

Básica, afirmando que, para que esse objetivo se efetive, faz-se necessário considerar 

alguns pontos importantes, a saber: 

 

Art. 22. A Educação Infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da 

criança, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, social, 

complementando a ação da família e da comunidade. 

§ 1º As crianças provêm de diferentes e singulares contextos socioculturais, 

socioeconômicos e étnicos, por isso devem ter a oportunidade de ser acolhidas e 

respeitadas pela escola e pelos profissionais da educação, com base nos 

princípios da individualidade, igualdades, liberdade, diversidade e pluralidade. 

§ 2º Para as crianças, independentemente das diferentes condições físicas, 

sensoriais, intelectuais, lingüísticas, étnico-raciais, socioeconômicas, de origem, 

de religião, entre outras, as relações sociais e intersubjetivas no espaço escolar 

requerem a atenção intensiva dos profissionais da educação, durante o tempo de 

desenvolvimento das atividades que lhes são peculiares, pois este é o momento 

em que a curiosidade deve ser estimulada, a partir da brincadeira orientada pelos 

profissionais da educação. 

§ 3º os vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e do respeito 

mútuo em que se assenta a vida social devem iniciar-se na Educação Infantil e 

sua intensificação deve ocorrer ao longo da Educação Básica. 

§ 4º Os sistemas educativos devem envidar esforços promovendo ações a partir 

das quais as unidades de Educação Infantil sejam dotadas de condições para 

acolher as crianças, em estreita relação com as famílias, com agentes sociais e 

com a sociedade, prevendo programas e projetos em parceria, formalmente 

estabelecidos. 

§ 5º A gestão da convivência e as situações em que se torna necessária a solução 

de problemas individuais e coletivos pelas crianças devem ser previamente 

programadas, com foco nas motivações estimuladas e orientadas pelos 

professores e demais profissionais da educação e outros de áreas pertinentes, 

respeitadas os limites e as potencialidades de cada criança e os vínculos desta 

com a família ou com o seu responsável direto (BRASIL, DCNGEB, 2010, art. 

22). 

 

Diante do exposto, percebemos que as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para 

a Educação Básica apontam para uma maior descentralização em matéria de elaboração 

dos projetos político-pedagógicos e das propostas curriculares das escolas e/ou dos 
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sistemas de ensino. Essa descentralização se expressa na afirmação de que a escola, seus 

profissionais e a comunidade em geral são responsáveis pela elaboração desses 

documentos de forma participativa e coletiva.  

Nesse sentido, podemos entender que as diversas Diretrizes instituídas pelo CNE se 

configuraram como uma tentativa de romper com a política centralista do MEC, de meados 

dos anos de 1990, e reafirmaram a importância de as próprias instituições elaborarem suas 

propostas localmente.  

Acreditamos que a contribuição de Cury (2002), ao discutir o descompasso entre o 

MEC e o CNE com relação aos Parâmetros e as Diretrizes, ajuda-nos a compreender a 

questão ao afirmar que o Conselho se posicionou pela não obrigatoriedade dos PCN e pela 

orientação de que as instituições educacionais deveriam elaborar seus projetos político-

pedagógicos e seus currículos tomando por base as DCN, conforme afirmamos 

anteriormente.  

Para que isso se efetive na prática, entendemos ser de suma importância que os 

profissionais que atuam nas instituições tenham uma formação inicial sólida e que os 

sistemas de ensino invistam em formação continuada para esses profissionais. Entretanto, 

como vimos, não é isso que ocorre na prática.  

Ciente disso e compreendendo que para que haja mudança nas práticas educativas 

das instituições, é necessária uma formação docente adequada, o MEC se preocupou 

também em estabelecer políticas voltadas para a formação dos profissionais da educação. 

Nesse sentido, passamos a analisar as políticas do MEC para a formação dos profissionais 

que atuam na Educação Infantil. 

 

c) Construindo uma política de formação para os profissionais de Educação Infantil 

 

Preocupado com a questão da formação docente para atuar na Educação Infantil, o 

Ministério da Educação (MEC) realizou, em abril de 1994, o Encontro Técnico sobre 

Política de Formação do Profissional de Educação Infantil. O Encontro foi realizado no 

Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, com o objetivo de discutir questões 

relevantes para a formulação de uma política de formação do profissional de Educação 

Infantil. 

O Encontro contou com a participação de especialistas nas áreas de Educação 

Infantil e de formação de recursos humanos que discutiram sobre “o currículo da Educação 
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Infantil, os cursos de formação profissional e as diferentes possibilidades dessa formação, a 

estruturação da carreira, a remuneração e as condições de trabalho em creches e pré-

escolas”. Como resultado dessas discussões, bem como dos relatos de experiências 

apresentados no evento, foi elaborado um relatório-síntese para subsidiar a formulação 

dessa política (BRASIL, 1994c, p. 09). 

Os textos produzidos pelos especialistas para a apresentação no Encontro, bem como 

o relatório-síntese, foram reunidos em um documento publicado pelo MEC/SEF/COEDI 

em 1994, sob o título “Por uma política de formação do profissional de Educação Infantil”, 

que analisamos nesta tese. A análise desse documento justifica-se pelos seguintes motivos: 

primeiro porque os documentos analisados anteriormente, ao tratarem as questões 

curriculares, acabavam concluindo que, para se mudar o currículo para a Educação Infantil, 

fazia-se necessário pensar em mudanças na formação docente; segundo, porque o referido 

documento traz um texto que também aborda a questão curricular. 

O documento, que é apresentado por Maria Aglaê de Medeiros Machado, Secretária 

de Educação Fundamental naquele momento, traz na introdução o texto “Por que e para 

que uma política de formação do profissional de Educação Infantil?”, de Angela Maria 

Rabelo Ferreira Barreto, Coordenadora da COEDI naquele momento, e é composto por 

textos de Sônia Kramer, Maria Malta Campos, Selma Garrido Pimenta, Fúlvia Rosemberg 

e Zilma de Moraes Ramos de Oliveira. 

Nesta tese, analisamos apenas o texto “Currículo de Educação Infantil e a Formação 

dos Profissionais de Creche e Pré-escola: questões teóricas e polêmicas”, de Sônia Kramer, 

no qual a autora discute questões sobre o currículo da Educação Infantil e o currículo para 

a formação do profissional da Educação Infantil, uma vez que é o único texto do 

documento que aborda a temática.    

Após algumas reflexões iniciais, a autora explica que não discute questões teóricas e 

depois questões polêmicas sobre currículo e a formação do profissional de creches e pré-

escolas, pois, para ela, as questões teóricas apontadas no texto são também polêmicas. A 

autora apresenta algumas questões e destaca quatro pontos que, ao serem discutidos, 

acabam levando a outros (KRAMER, 1994c). 

 O primeiro ponto discutido é “sobre a desigualdade e o direito de crianças e 

adultos”, a partir do qual a autora afirma que tanto as crianças quanto os profissionais que 

atuam com elas são sujeitos de direitos e produtores de cultura. Assim, afirma que essa 

concepção implica em pensar as crianças a partir do que elas são e podem fazer e não pelo 
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que lhes falta. O que implica, também, na necessidade de implementação de políticas de 

atendimento e de formação que se comprometam com o direito à oferta de creches e pré-

escolas de qualidade. 

 No segundo ponto, aborda a “garantia de condições para a formação”, enfatizando 

que é preciso garantir uma formação de boa qualidade para as crianças de zero a seis anos 

nas instituições de Educação Infantil e que isso exige que aos profissionais que atuam com 

essas crianças também seja garantida formação (inicial e continuada) de boa qualidade. 

Para a autora, isso  

 

[...] exige decisão política e exige, também, condições que viabilizem produção 

de conhecimentos, concepção, implantação e avaliação de múltiplas estratégias 

curriculares para as creches e pré-escolas e para a formação – prévia e em 

serviço – de seus profissionais (KRAMER, 1994c, p. 120). 

 

 Ao discutir esse ponto, a autora se coloca contrária às políticas de cursos 

emergenciais, parcelados ou fragmentados e posiciona-se na defesa de uma sólida 

formação inicial e continuada para os profissionais que atuam na Educação Infantil. Assim, 

Kramer (1994c, p. 123) defende que a formação desses profissionais deve estar calcada em 

uma política de formação permanente, 

  

[...] aliada a uma política que articule, a médio prazo, a formação com a carreira, 

e que seja desenvolvida através de atividades que têm uma periodicidade e que 

estão organizadas num projeto mais amplo de qualificação, com avanço 

progressivo na escolaridade para aqueles que dela necessitam. Assim concebida 

a formação, ela se consolida não só como objetivo do Estado, mas também como 

direito dos profissionais, e se constitui em condição necessária se pretende 

favorecer o aprimoramento do trabalho e a construção da cidadania.    

 

No terceiro ponto, a autora aborda a “necessidade de pluralidade de caminhos”, ou 

seja, para ela, uma política de formação de profissionais de creches e pré-escolas “[...] 

precisa reconhecer a multiplicidade de opções teóricas e de alternativas práticas possíveis, 

buscando assegurar a qualidade do trabalho seja com as crianças, seja com os adultos que 

com eles atuam” (KRAMER, 1994c, p. 124). 

Afirma, ainda, que ao discutir essa questão é preciso considerar a perspectiva de 

educação que se tem, pois, para ela, o campo da educação tem sido fértil em transformar 

respostas provisórias e parciais em soluções mágicas e verdadeiras, bem como em propor 

possíveis caminhos como se fossem “os únicos” ou “os melhores”. Para a autora, os 

argumentos que norteiam essas concepções não se sustentam, pois “construir saber supõe 
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multiplicidade de caminhos. Teóricos e práticos”. Nesse sentido, apresenta alguns 

princípios que considera importantes para a formação dos profissionais de Educação 

Infantil, a partir de uma das possíveis alternativas já sugeridas por Souza e Kramer em 

1992 (KRAMER, 1994c, p. 126).  

Do exposto pela autora, podemos depreender que não é possível pensar em um 

currículo para a Educação Infantil e para a formação dos profissionais que atuam na área 

que desconsidere as práticas já existentes. Assim, com base no que ela afirma, 

compreendemos que é preciso que esse currículo dialogue com essas práticas, as 

“desconstruam” e as “reconstruam” a partir de um trabalho coletivo. 

No quarto ponto, a autora discute “sobre o que se escreve/publica/divulga para os 

profissionais de creches e pré-escolas”, pois para ela “uma política de formação precisa 

englobar a circulação do conhecimento disponível e estimular a produção”, afirmando que 

esses aspectos ainda seriam falhos no país (KRAMER, 1994a, p. 127).  

No tocante à circulação do conhecimento, sugere que seja realizado “um amplo 

levantamento de trabalhos relativos à educação infantil (documentos, propostas 

curriculares, textos) elaborados no âmbito de estados e municípios e que, em geral, têm sua 

circulação bastante reduzida”. Esse levantamento deveria ser viabilizado pelo MEC, que 

também deveria ser responsável pela socialização dos resultados. E, no tocante ao 

incentivo à produção do conhecimento, enfatiza a necessidade de expansão da pesquisa, 

bem como “a consolidação de equipes de investigação nas universidades e centros de 

pesquisa” (KRAMER, 1994c, p. 127-128). 

Apresentados e discutidos esses pontos, a autora conclui o texto afirmando que “é 

urgente a delimitação de políticas municipais e estaduais de educação infantil e de 

formação de seus profissionais” e que “é crucial redimensionar a política educacional 

brasileira como política cultural”. E ainda lança uma questão importante para reflexão: 

“Que papel o MEC irá assumir, garantindo o processo democrático e a autonomia das 

diferentes instâncias?” (KRAMER, 1994c, p. 128). 

Para a autora, ao se elaborar uma política de formação dos profissionais de Educação 

Infantil,  

 

importa frisar que está em jogo nessa questão o projeto de sociedade, de 

educação e de educação infantil que é preciso forjar (e que já vem sendo 

construído, diga-se de passagem, em inúmeros municípios deste país) tanto no 

nível das políticas públicas formuladas, quanto da garantia das condições 

necessárias para a sua concretização na prática. Projeto que se comprometa com 



202 

 

o direito de todas as crianças brasileiras a creches e pré-escolas de qualidade. 

Falar em qualidade, porém, remete à temática da intervenção educacional com 

vistas ao aprimoramento do trabalho realizado e traz, mais diretamente, o 

problema da formação dos profissionais e do delineamento de alternativas 

curriculares (KRAMER, 1994c, p. 120).  

  

Assim, defende que as crianças têm o direito de serem atendidas com qualidade nas 

instituições de Educação Infantil e que os profissionais que atuam em creches e pré-escolas 

têm o direito a uma formação, inicial e em serviço, que se caracterize como uma formação 

permanente e de boa qualidade. Para tanto, sugere, ainda, que é preciso que o MEC realize 

um diagnóstico dos profissionais que atuam na Educação Infantil e das diferentes agências 

formadoras, pois apenas com esses dados é que seria possível tomar decisões e propor 

alternativas viáveis para a formação desses profissionais.  

Para nós, o questionamento final sobre o papel do MEC é de extrema relevância. 

Concordamos com a afirmação da autora de que o MEC é um órgão formulador de 

políticas e não um órgão executor, pois quem acaba executando as políticas propostas pelo 

Ministério são os estados e os municípios. Concordando com essa afirmação, passamos a 

compreender que isso explicaria o fato de que algumas políticas pensadas e formuladas 

nacionalmente pelo MEC não são corretamente implementadas por estados e municípios, 

muitas vezes, por falta de conhecimentos e de recursos. E talvez seja por isso que muitas 

políticas não conseguem ser efetivadas na prática.  

Assim, acreditamos que repensar o papel do MEC, não apenas como órgão 

formulador de políticas, mas como um articulador entre os contextos nacional e 

subnacionais (estaduais ou municipais), coloca-se como um fator importante para a 

garantia de que as políticas pensadas em nível nacional transformem-se em realidade no 

nível local e possam garantir a efetivação dos direitos das crianças.  

Em linhas gerais, compreendemos que, nesse texto, a autora defende que, para se 

pensar um currículo para a formação dos profissionais de creches e pré-escolas, é preciso 

pensar também o currículo para a Educação Infantil. Para tanto, é preciso conceber as 

crianças e os profissionais que atuam com elas como sujeitos de direitos e como produtores 

de saberes e de cultura. Entretanto, ao definir as questões curriculares a partir da segunda 

metade da década de 1990, através da implementação de parâmetros nacionais, o MEC 

acabou atropelando o encaminhamento que vinha sendo discutido pela área para a 

elaboração das políticas de formação docente. 
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Na esteira de um currículo nacional para a Educação Infantil, no caso o RCNEI, a 

política de formação do MEC se deu através de programas de formação continuada que 

visavam auxiliar os estados e municípios a implementar as suas propostas curriculares com 

base nos PCN e no RCNEI.  

De acordo com a Secretaria de Educação Fundamental (SEF) do MEC, após o 

período de elaboração dos parâmetros e referenciais curriculares nacionais, uma grande 

discussão nacional teria sido desencadeada em torno desses documentos (BRASIL, 

PARÂMETROS EM AÇÃO, 2002). Com o objetivo de apoiar os sistemas de ensino na 

elaboração de suas propostas pedagógicas, o MEC implementou, em parceria com as 

secretarias estaduais e municipais de todo o país, o “Programa de desenvolvimento 

profissional continuado”. Uma das ações desse Programa consistiu na elaboração e 

divulgação dos documentos intitulados “Parâmetros em Ação”, que tinham o objetivo de 

orientar o estudo do Referencial e dos Parâmetros Curriculares Nacionais para a educação 

brasileira. 

Dentre esses, está o documento “Parâmetros em Ação – Educação Infantil”, que se 

destina aos professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e tem como uma de 

suas finalidades “apresentar alternativas de estudo dos Referenciais Curriculares a grupos 

de professores e a especialistas em educação, de modo que possam servir de instrumentos 

para o desenvolvimento profissional desses educadores” (BRASIL, PARÂMETROS EM 

AÇÃO, 2002, p. 09).   

O documento “Parâmetros em Ação – Educação Infantil” é constituído de duas 

partes. Na primeira parte, apresenta as orientações gerais do curso “Parâmetros em Ação”. 

E, na segunda parte, apresenta a organização e a estrutura geral dos módulos.  

É composto por 11 (onze) módulos, que seriam desenvolvidos em um total de 172 

horas de estudo e seguem a seguinte sequência: Módulo 1 – “A instituição e o projeto 

educativo”; Módulo 2 – “Aprendizagem: cada uma que essas crianças falam...”; Módulo 3 

– “Brincar: a fada que vira professora ou o faz-de-conta invade a sala de aula...”; Módulo 4 

– “Identidade e autonomia: o que é igual em todas as crianças e o fato de serem diferentes 

entre si”; Módulo 5 – “Cuidados: quem educa cuida”; Módulo 6 – “Movimento: a criança e 

o movimento”; Módulo 7 – “Artes: botando a mão na massa”; Módulo 8 – “Música: 

música também se aprende”; Módulo 9 – “Linguagem oral e escrita: ler e escrever pode ser 

útil para mim também!”; Módulo 10 – “Natureza e sociedade: um novo olhar para velhos 
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assuntos”; e Módulo 11 – “Matemática: gerando e construindo compreensão em 

Matemática”. 

Os cinco primeiros módulos referem-se aos conceitos de Educação Infantil 

apresentados pelo RCNEI e tinham como propósito “sensibilizar os participantes e 

propiciar discussões sobre algumas das concepções mais fundamentais para o trabalho na 

Educação Infantil, de tal forma que instaure no grupo um clima de reflexão compartilhada” 

(BRASIL, PARÂMETROS EM AÇÃO, 2002, p. 15). 

Os seis módulos seguintes abordam os conteúdos dos seis eixos de trabalho do 

âmbito de experiência “Conhecimento de Mundo” do RCNEI, inclusive na mesma 

sequência apresentada pelo Referencial. 

Internamente, os módulos apresentam a seguinte estrutura: tempo previsto para o 

desenvolvimento de cada módulo, indicado em horas; finalidade do módulo, indicando as 

metas que se pretende atingir; expectativas de aprendizagem, que indica as capacidades 

que se espera que os professores em formação desenvolvam; conteúdos dos módulos, que 

discutem prioritariamente o texto do RCNEI; materiais necessários e materiais 

complementares para o desenvolvimento de cada módulo, que além da indicação das 

páginas do RCNEI a serem consultadas, trazem indicações de outras publicações e 

produções do MEC, a exemplo das publicações “Professor da pré-escola” e “Revista 

Criança” e dos vídeos da TV Escola.  

Um ponto que nos chama a atenção com relação ao Programa é a implementação do 

mesmo. Apesar de o público-alvo do curso serem os professores de Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental, o documento elaborado pelo MEC destina-se às secretarias de 

educação estaduais e municipais que devem escolher, entre seus quadros, coordenadores 

gerais e coordenadores de grupos para a implementação do Programa. 

O Programa deveria ser implementado a partir da criação de grupos de estudos 

organizados pelos coordenadores locais. Assim, o Programa e os documentos foram 

elaborados centralmente pelo MEC, mas a implementação dos cursos deveria ser assumida 

pelas secretarias de educação estaduais e municipais do país. A implantação se deu no 

modelo de “formação de multiplicadores”, ou seja, os técnicos das secretarias participaram 

dos cursos e “repassaram” o que aprenderam para os pedagogos das escolas, que por sua 

vez “repassaram” para os professores em cada instituição educacional. 

Dessa breve análise dos “Parâmetros em Ação – Educação Infantil” podemos 

depreender que a elaboração desse documento pelo MEC parece indicar que sua política de 
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implementação do Referencial e dos Parâmetros Curriculares Nacionais não estava se 

dando a contento.  

Apesar de afirmar que a publicação do PCN e do RCNEI teria desencadeado uma 

série de discussões, o fato de o Ministério elaborar outro documento com o objetivo de 

orientar o estudo do Referencial e dos Parâmetros, para nós, é indicativo da falta de estudo 

e discussão dos mesmos no contexto das instituições educacionais. Estudos esses que de 

fato interessariam para a mudança da qualidade da educação brasileira. Entretanto, as 

discussões em torno desses documentos parecem que estavam passando longe das escolas e 

dos professores. O que justificaria elaborar um documento que “ensinasse” a estudar os 

PCN e o RCNEI. 

A publicação dos “Parâmetros em Ação – Educação Infantil” nos indica, também, 

que o currículo continuava a ter um lugar de destaque nas políticas educacionais do MEC. 

Entretanto, não interessava mais discutir questões curriculares para a área, mas sim estudar 

e implementar “a” proposta nacional, ou seja, implementar o RCNEI nas propostas 

educativas das instituições de Educação Infantil. 

No contexto dos anos 2000, outro programa de formação docente foi implementado 

pelo MEC. Trata-se do Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na 

Educação Infantil (PROINFANTIL), que é um curso de nível médio, na modalidade 

Normal, que tem duração de dois anos; é oferecido à distância e destina-se aos professores 

de Educação Infantil que estão em exercício em creches e pré-escolas das redes públicas e 

das instituições privadas sem fins lucrativos (BRASIL, PROINFANTIL, s/d).  

O curso envolve conteúdos da Base Nacional Comum do Ensino Médio (Volume I) e 

conteúdos de Formação Pedagógica (Volume II) e está estruturado em seis áreas temáticas, 

assim divididas: na Base Nacional do Ensino Médio – Linguagens e Códigos (Língua 

Portuguesa), Identidade, Sociedade e Cultura (Sociologia, Filosofia, Antropologia, História 

e Geografia), Matemática e Lógica, Vida e Natureza (Biologia, Física e Química); e na 

Formação Pedagógica – Fundamentos da Educação (Fundamentos Sociofilosóficos, 

Psicologia e História da Educação e da Educação Infantil) e Organização do Trabalho 

Pedagógico (Sistema Educacional Brasileiro, Bases Pedagógicas do Trabalho em Educação 

e Ação Docente na Educação Infantil) (BRASIL, PROINFANTIL, 2005). 

Não era objetivo nosso analisarmos o Programa, mas acabamos analisando alguns 

dos documentos que compõem o curso com o objetivo de investigarmos como o 

PROINFANTIL aproxima-se ou trata das questões curriculares na formação dos 
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professores. Assim, analisamos os seguintes livros de estudo: Livro de Estudo – Volume II, 

Módulo III, Unidade III, no qual analisamos a Seção 2 “A ação pedagógica como 

promotora do cuidar e do educar”; e Livro de Estudo – Volume II, Módulo III, Unidade 

IV, no qual analisamos o livro como um todo uma vez que o mesmo aborda os temas 

“Proposta Pedagógica: concepção, elaboração, implementação e avaliação” e “A expressão 

da proposta pedagógica no cotidiano”. 

Ao abordar “A ação pedagógica como promotora do cuidar e do educar” nas 

instituições de EI, o documento parte do princípio de que não há um modelo único e pronto 

para a EI, mas que existem eixos norteadores que orientam a organização da rotina das 

instituições, dentre eles, destaca a dupla cuidado-educação como aspectos inseparáveis do 

fazer educacional em creches, pré-escolas e escolas que tenham turmas de EI (BRASIL, 

PROINFANTIL, 2006a). 

Ao tratar da elaboração da Proposta Pedagógica das instituições, o documento afirma 

que “a existência de uma proposta pedagógica pode contribuir para o desenvolvimento de 

um trabalho de qualidade nessas instituições” (BRASIL, PROINFANTIL, 2006b, p. 11). 

Para tanto, aborda a elaboração, a implementação e a avaliação de propostas pedagógicas 

defendendo que essa construção deve se dar no âmbito de cada instituição educativa e deve 

contar com a participação de todos os envolvidos no processo (professores e demais 

profissionais da instituição, famílias das crianças e comunidade em geral). 

Com o objetivo de analisar como os documentos aproximam-se das questões 

curriculares, encontramos no Livro de Estudo – Volume II, Módulo III, Unidade IV a 

definição de currículo como sinônimo de proposta pedagógica. Buscando conceituar 

proposta pedagógica, o documento lança mão das seguintes questões: “O que é uma 

proposta pedagógica? Será que é o mesmo que currículo? Ou será que está relacionada à 

projeto pedagógico ou projeto político pedagógico? Existe diferença entre currículo, 

projeto pedagógico ou projeto político-pedagógico?” (BRASIL, PROINFANTIL, 2006b, p. 

11).  

Para responder essas questões, o documento afirma que é preciso se pensar o 

currículo de forma mais ampla e superar a concepção de currículo como conteúdos, 

atividades, objetivos e metodologias e compreender que “sendo uma construção histórica, 

a idéia de currículo se transforma, constituindo-se num conceito mais abrangente, que pode 

ser definido como proposta pedagógica” (BRASIL, PROINFANTIL, 2006b, p. 12).  
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Ao assumir a concepção de currículo como proposta pedagógica, o documento passa 

a discutir algumas questões colocadas por Sônia Kramer no texto “Propostas pedagógicas 

ou curriculares: subsídios para uma leitura crítica”, que já analisamos nesta tese, e assume 

a concepção de que não existe um modelo único para a elaboração das propostas 

pedagógicas e que cada instituição deve elaborar a sua a partir de princípios norteadores, 

mas considerando a sua realidade e as necessidades das crianças, dos professores e das 

famílias. Nesse sentido, afirma que  

 

A proposta pedagógica é a identidade de uma instituição educativa, no nosso 

caso, uma instituição de Educação Infantil. Se você preferir, pode dizer que a 

proposta pedagógica é a “cara” de uma determinada creche ou pré-escola. É a 

“cara” de seus(suas) educadores(as), das crianças e famílias que as freqüentam. 

Ela revela seu contexto, sua história, seus sonhos, seus desejos, suas crenças, 

seus valores, suas concepções e, a partir disso, os princípios e as diretrizes que 

orientam sua ação de educar as crianças e cuidar delas. Revela suas formas de 

organização, planejamento, avaliação, suas articulações, suas dificuldades, seus 

problemas e a forma de superá-los. Uma vez que o processo de constituição de 

identidades é dinâmico, a proposta pedagógica de uma instituição está sempre 

num movimento de construção e reconstrução (BRASIL, PROINFANTIL, 

2006b, p. 13). 

 

Nesse sentido, o documento apresenta os princípios que devem nortear a elaboração, 

implementação e avaliação das propostas pedagógicas nas instituições de Educação Infantil 

e, como base legal para essa elaboração, apresenta e discute as DCNEI (1999) e, em 

seguida, discute os elementos constitutivos necessários à sistematização de propostas 

pedagógicas nas instituições de Educação Infantil e as condições necessárias à produção, 

implementação, avaliação dessas propostas.  

Reconhecendo que, mesmo que não se tenha uma proposta pedagógica escrita, as 

instituições possuem uma proposta pedagógica em andamento, o documento enfatiza a 

importância da elaboração desse documento escrito, pois “possibilita que sejam buscadas 

definições que orientarão de forma sistemática o cotidiano das instituições de Educação 

Infantil” e “deve buscar uma unidade de concepções e formas de conduzir o trabalho que 

sejam coerentes com essas concepções” (BRASIL, PROINFANTIL, 2006b, p. 15).  

Assim, o documento enfatiza a importância da organização, planejamento e gestão 

das ações pedagógicas a serem desenvolvidas com as crianças e, nesse sentido, afirma que, 

na organização e gestão das atividades a serem desenvolvidas, devem ser pensadas 

atividades e experiências significativas para as crianças e que integrem os conteúdos de 

várias áreas do conhecimento (BRASIL, PROINFANTIL, 2006b).  
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Diante do exposto, podemos afirmar que o PROINFANTIL compreende currículo 

como proposta pedagógica e, nesse sentido, aborda a construção do currículo para as 

instituições de Educação Infantil de forma ampla a partir da elaboração coletiva da 

proposta pedagógica da instituição, compreendendo, ainda, que essa elaboração deva 

ocorrer no âmbito de cada instituição e considere sua realidade, seus interesses e as 

especificidades das crianças ali atendidas. 

Além da preocupação com a formação dos profissionais, a melhoria do atendimento 

educacional das crianças em instituições de Educação Infantil, como afirmamos, pautava-

se, também, na elaboração de parâmetros de qualidade. Assim, podemos afirmar que as 

metas e estratégias definidas na PNEI (2005) tiveram como desdobramento a elaboração, 

pelo MEC, dos documentos “Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil”, “Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para Instituições de Educação Infantil” e 

“Indicadores da Qualidade na Educação Infantil” que analisamos a seguir.  

 

d) Construindo parâmetros de qualidade para a Educação Infantil 

 

O documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (PNQEI) 

foi elaborado pelo MEC com o objetivo de “responder com uma ação efetiva aos anseios 

da área, da mesma forma em que cumpre com a determinação legal do Plano Nacional de 

Educação” (BRASIL, PNQEI, 2006a, p. 07).  

A questão da necessidade de que fossem estabelecidos padrões de qualidade para a 

Educação Infantil estava prevista tanto nas metas do PNE (2001), quanto nas diretrizes da 

Política Nacional para a Educação Infantil (2005). Assim, a elaboração desse documento 

atende aos preceitos legais e aos interesses dos educadores, das instituições, dos 

pesquisadores da área que já apontavam essa necessidade, bem como atende aos interesses 

das famílias e, em especial, ao direito da criança a ser atendida com qualidade em creches e 

pré-escolas.  

A elaboração do documento, que contém dois volumes, teria se dado em duas etapas. 

Na primeira, foi elaborada uma primeira versão do primeiro volume que teria sido 

apresentada e discutida em seminários regionais promovidos pela COEDI, entre os meses 

de julho e agosto de 2004. A segunda etapa consistiu na elaboração do segundo volume 

que foi enviado a especialistas da área e teria sido debatido em um seminário técnico 

realizado em Brasília, em maio de 2005. Com base nas sugestões propostas, uma versão 
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preliminar do segundo volume teria sido apresentada no Seminário Nacional sobre Política 

de Educação Infantil, ocorrido em Brasília, em julho de 2005 (PNQEI, 2006a, p. 07-08).  

O documento enfatiza que ele não é mandatário, mas que as sugestões apresentadas 

podem servir de base para os sistemas educacionais organizarem suas instituições e 

melhorarem a qualidade do atendimento às crianças. Afirma que seu objetivo é 

“estabelecer padrões de referência orientadores para o sistema educacional no que se refere 

à organização e funcionamento das instituições de Educação Infantil”, e os parâmetros 

como “a norma, o padrão, ou a variável capaz de modificar, regular, ajustar o sistema, [...] 

podem ser definidos como referência, ponto de partida, ponto de chegada ou linha de 

fronteira” (PNQEI, 2006a, p. 08). 

No processo de elaboração do documento, foram analisadas experiências de outros 

países no que diz respeito ao estabelecimento desses referenciais de qualidade que 

apontaram a diversidade e a amplitude das propostas existentes. Assim, o documento em 

tela afirma que pretende delimitar  

 

parâmetros de qualidade suficientemente amplos para abarcar diferenças 

regionais, flexíveis para permitir que as manifestações culturais locais tenham 

espaço para se desenvolver, específicos para favorecer a criação de uma base 

nacional de fácil aplicação e monitoramento a fim de possibilitar sua adoção e, 

consequentemente, consolidar essa base comum (BRASIL, PNQEI, 2006a, p. 

09). 

 

Organizado em dois volumes, o documento traz no primeiro volume uma 

apresentação, uma introdução e uma segunda parte intitulada “Qualidade na Educação 

Infantil – Fundamentos”, na qual apresenta as concepções de criança e de pedagogia; bem 

como aborda o debate da qualidade na Educação Infantil, enfatizando a trajetória histórica, 

os dados e as perspectivas de pesquisas, os desdobramentos legais no país e alguns 

consensos e polêmicas em torno da questão da qualidade. 

O segundo volume, além da apresentação e da introdução, é composto por três 

partes: “Competências dos sistemas de ensino”; “Caracterização das instituições de 

Educação Infantil no Brasil”; e “Parâmetros Nacionais de Qualidade para as Instituições de 

Educação Infantil”. As duas primeiras partes enfatizam as definições legais, “entendendo 

que um sistema educacional de qualidade é aquele em que as instâncias responsáveis pela 

gestão respeitam a legislação vigente”. E a última parte apresenta os parâmetros de 

qualidade e tem como objetivo “estabelecer uma referência nacional que subsidie os 
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sistemas na discussão e implementação de parâmetros de qualidade locais” (BRASIL, 

PNQEI, 2006a, p. 10). 

A parte do documento que apresenta os parâmetros de qualidade propriamente ditos 

está divida em 05 (cinco) seções que, ao todo, apresentam 16 (dezesseis) tópicos, 

desdobrados em 95 (noventa e cinco) subtópicos. As seções são: “Quanto à proposta 

pedagógica das instituições de Educação Infantil”; “Quanto à gestão das instituições de 

Educação Infantil”; “Quanto às professoras, aos professores e aos demais profissionais que 

atuam nas instituições de Educação Infantil”; “Quanto às interações de professoras, 

professores, gestores, gestoras e demais profissionais das instituições de Educação 

Infantil”; “Quanto à infra-estrutura das instituições de Educação Infantil”.  

Nesta tese, interessa destacar os parâmetros de 1 a 6 da seção “Quanto à proposta 

pedagógica das instituições de Educação Infantil”, que afirmam que:  

 

1. As propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil contemplam 

princípios éticos, políticos e estéticos; 

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

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

emocionais, afetivos, cognitivo/lingüísticos e sociais da criança, entendendo que 

ela é um ser completo, total e indivisível; 

3. As propostas das instituições de Educação Infantil consideram que o trabalho 

ali desenvolvido é complementar à ação da família, e a interação entre as duas 

instâncias é essencial para um trabalho de qualidade; 

4. As propostas pedagógicas explicitam o reconhecimento da importância da 

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

a identidade de cada unidade educacional nos vários contextos em que se situem; 

5. As propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil consideram a 

inclusão como direito das crianças com necessidades especiais [...]; 

6. As propostas pedagógicas são desenvolvidas com autonomia pelas 

instituições de Educação Infantil a partir das orientações legais [...] 

6.3 A elaboração, a implementação, o acompanhamento e a avaliação das 

propostas seguem princípios de participação, compromisso, contextualização, 

historicidade, unidade (na diversidade), intencionalidade, consistência, 

coerência, provisoriedade (dinamismo) e organização (BRASIL, PNQEI, 2006a, 

p. 32-34). 

 

E o parâmetro 12 da seção “Quanto às interações de professoras, professores, 

gestores, gestoras e demais profissionais das instituições de Educação Infantil”, que afirma 

que:  

 

12. Tendo como função garantir o bem-estar, assegurar o crescimento e 

promover o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças da Educação 

Infantil sob sua responsabilidade, as professoras e os professores de Educação 

Infantil: 

12.1 asseguram que bebês e crianças sejam atendidos em suas necessidades de 

saúde: nutrição, higiene, descanso e movimentação; 
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12.2 asseguram que bebês e crianças sejam atendidos em suas necessidades de 

proteção, dedicando atenção especial a elas durante o período de acolhimento 

inicial (“adaptação”) e em momentos peculiares de sua vida; 

12.3 encaminham a seus superiores, e estes aos serviços específicos, os casos de 

crianças vítimas de violência ou maus-tratos; 

12.4 possibilitam que bebês e crianças possam exercer a autonomia permitida 

por seu estágio de desenvolvimento; 

12.5 auxiliam bebês e crianças nas atividades que não podem realizar sozinhos; 

12.6 alternam brincadeiras de livre escolha das crianças com aquelas propostas 

por elas ou eles, bem como intercalam momentos mais agitados com outros mais 

calmos, atividades ao ar livre com as desenvolvidas em salas e as desenvolvidas 

individualmente com as realizadas em grupos; 

12.7 organizam atividades nas quais bebês e crianças desenvolvam a imaginação, 

a curiosidade e a capacidade de expressão em suas múltiplas linguagens 

(linguagem dos gestos, do corpo, plástica, verbal, musical, escrita, virtual); 

12.8 possibilitam que bebês e crianças expressem com tranqüilidade sentimentos 

e pensamentos; 

12.9 realizam atividades nas quais bebês e crianças sejam desafiados a ampliar 

seus conhecimentos a respeito do mundo da natureza e da cultura; 

12.10 organizam situações nas quais seja possível que bebês e crianças 

diversifiquem atividades, escolhas e companheiros de interação; 

12.11 criam condições favoráveis à construção do autoconceito e da identidade 

pela criança em um ambiente que expresse e valorize a diversidade estética e 

cultural própria da população brasileira; 

12.12 intervêm para assegurar que bebês e crianças possam movimentar-se em 

espaços amplos diariamente; 

12.13 intervêm para assegurar que bebês e crianças tenham opções de atividades 

e brincadeiras que correspondam aos interesses e às necessidades apropriadas às 

diferentes faixas etárias e que não esperem por longos períodos durante o tempo 

em que estiverem acordados; 

12.14 garantem oportunidades iguais a meninos e meninas, sem discriminação de 

etnia, opção religiosa ou das crianças com necessidades educacionais especiais; 

12.15 valorizam atitudes de cooperação, tolerância recíproca e respeito à 

diversidade e orientam contra discriminação de gênero, etnia, opção religiosa ou 

às crianças com necessidades educacionais especiais, permitindo às crianças 

aprender a viver em coletividade, compartilhando e competindo saudavelmente 

(BRASIL, PNQEI, 2006a, p. 38-40). 

 

Esses parâmetros foram destacados, por nós, pela diversidade de pontos apresentados 

e pela riqueza de detalhes. Os parâmetros de 1 a 6 abordam a questão da elaboração da 

proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil, reafirmando pontos já 

estabelecidos em outros documentos, a exemplo do que está posto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, reafirmando, inclusive, que as propostas pedagógicas sejam 

elaboradas localmente por cada instituição de Educação Infantil, conforme destacado no 

parâmetro 6.    

Em linhas gerais, esses parâmetros destacados apresentam questões de cuidado, 

atenção, proteção, acolhida, respeito ao desenvolvimento das crianças, brincadeiras, 

organização das atividades e, portanto, tratam de questões curriculares. Entretanto, para 

que esses parâmetros sejam seguidos nas práticas cotidianas das creches e pré-escolas 
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brasileiras, faz-se necessário a organização dos sistemas e das instituições e uma sólida 

formação dos gestores e dos professores. Caso contrário, pensamos que esses parâmetros 

ficarão restritos aos documentos e não tomarão vida no contexto da prática, que continuará 

funcionando seguindo outros parâmetros que já fazem parte de sua realidade concreta. 

Mesmo sujeito a críticas, no sentido da falta de explicitação de como esses 

parâmetros serão efetivados na prática, destacamos a importância do documento no sentido 

de propor um parâmetro nacional que sirva de base para as adequações locais, com vistas a 

garantir o direito das crianças brasileiras a serem atendidas em instituições de Educação 

Infantil que as reconheçam como sujeitos de direitos e respeitem seu desenvolvimento e 

suas especificidades. 

Compreendemos que o documento parece ter sido construído de forma mais coletiva 

e dialogada com os mais diversos setores educacionais da área. Então, é possível 

questionar: Seria o retorno à rota anterior?  

Fazemos esse questionamento em uma alusão aos documentos elaborados no início 

da década de 1990 e já analisados nesse capítulo, uma vez que esse documento parece ter 

sido elaborado de forma menos centralizada. Isso talvez tenha relação com uma nova 

mudança de rumos a partir do governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teria 

trazido novas concepções políticas que se encaminharam no sentido de que as decisões 

fossem mais negociadas e dialogadas, deixando espaço para a autonomia dos sistemas e 

das instituições educacionais. 

Ao se apresentar como um documento não mandatário, o PNQEI (2006a) afirma que 

apenas as DCNEI são mandatárias e relembra que o RCNEI também não é mandatário.  

Em relação ao RCNEI, gostaríamos de destacar, ainda, que esse é o documento 

menos abordado dentre os documentos do MEC citados, tanto na retrospectiva histórica, 

como dentre aqueles que respaldam a organização desses Parâmetros. Inclusive, o PNQEI 

(2006a) cita muitos outros documentos do MEC, que não haviam sido citados no 

documento da Política de 2005, em um claro retorno ao que antes ocorria no sentido de 

mostrar que as políticas vinham sendo pensadas de acordo com os avanços da área de 

Educação Infantil e, possivelmente, no sentido de mostrar que as políticas atuais surgiram 

a partir de outras políticas já existentes, retomando o rumo das políticas anteriores ao 

governo FHC. 

Outro documento elaborado pelo MEC em 2006 foi o “Parâmetros Básicos de Infra-

estrutura para Instituições de Educação Infantil” (PBIEIEI). O texto do documento  
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foi elaborado com base nos estudos e nas pesquisas do Grupo Ambiente-

Educação (GAE), que desenvolve projetos relacionados à qualidade dos 

ambientes escolares com ênfase nas relações entre o espaço físico, o projeto 

pedagógico e o desenvolvimento da criança, além da sua adequação ao meio 

ambiente (BRASIL, PBIEIEI, 2006b, p. 05). 

 

Sob a coordenação da COEDI, foi elaborada uma versão preliminar do documento 

que contou com a participação de educadores, engenheiros e arquitetos preocupados em 

refletir e propor sugestões sobre a construção, reforma e adaptação de instituições 

destinadas ao atendimento de crianças de 0 a 6 anos. Essa versão preliminar teria sido 

discutida em oito seminários regionais promovidos pela COEDI/SEF/MEC em parceria 

com a UNDIME (BRASIL, PBIEIEI, 2006b).  

O documento é composto de uma parte introdutória, que o apresenta; da parte “Um 

pouco de história”, na qual situa a precariedade de muitos dos ambientes destinados ao 

atendimento da criança pequena no Brasil; e de uma parte intitulada “Sugestões”, que 

apresenta sugestões para os dirigentes municipais de educação, para as equipes 

multidisciplinares que precisam ser compostas para ficarem responsáveis pela elaboração 

dos projetos, aos arquitetos e aos engenheiros e aos gestores e demais profissionais das 

instituições de Educação Infantil. Além dessas partes iniciais, o documento apresenta como 

parte principal os parâmetros básicos de infraestrutura que definem os parâmetros 

referentes ao projeto e construção das instituições de Educação Infantil.  

Reconhecendo a criança “como sujeito principal do processo educacional e como 

principal usuário do ambiente educacional”, o documento expõe que “a reflexão sobre as 

necessidades de desenvolvimento da criança (físico, psicológico, intelectual e social) 

constitui-se em requisito essencial para a formulação dos espaços/lugares destinados à 

Educação Infantil” e afirma que o projeto de construção de novas unidades educacionais 

deve levar em conta os parâmetros contextuais-ambientais, as características do terreno, a 

localização, a adequação da edificação aos parâmetros ambientais, os parâmetros 

funcionais e estéticos, a organização espacial, as áreas de recreação e vivência, a 

ambientação e aparência interna, os acessos e os percursos; bem como deve considerar os 

parâmetros técnicos no que diz respeito aos serviços básicos de infraestrutura, tais como 

água, esgoto e energia elétrica e os materiais utilizados e o acabamento da obra e, 

principalmente, a articulação com a proposta pedagógica da instituição de Educação 

Infantil (BRASIL, PBIEIEI, 2006b, p. 21). 
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O documento apresenta, ainda, sugestões sobre projetos de reforma e adaptação das 

instituições já existentes; bem como apresenta uma parte na qual traz dados referentes à 

legislação brasileira em vigor e aos documentos oficiais que abordam a questão da 

definição de critérios de qualidade para a infraestrutura das instituições.  

Também faz parte do documento um encarte que foi elaborado com base no estudo 

para ampliação da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. O 

encarte apresenta recomendações para a construção das novas unidades com base nos 

parâmetros de infraestrutura, com sugestões de como devem ser as salas para repouso, 

salas para atividades, salas multiuso, fraldário, lactário, solário, partes administrativas, 

cozinha etc; bem como traz as fotos e as plantas baixas das novas unidades de Educação 

Infantil de Belo Horizonte. 

Como esse documento estabelece os padrões básicos de infraestrutura para as 

instituições de Educação Infantil, não realizamos nenhum destaque sobre a questão 

curricular. Os parâmetros que foram destacados e analisados serviram de base para a 

observação nas primeiras visitas exploratórias realizadas em sete creches da zona urbana 

do município de Santa Rita/PB, como discutimos no primeiro capítulo.   

Reconhecendo a necessidade de avaliar as ações educativas das instituições de 

Educação Infantil, o MEC elaborou o documento “Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil” (IQEI), publicado em 2009, que “caracteriza-se como um instrumento de 

autoavaliação da qualidade das instituições de educação infantil, por meio de um processo 

participativo e aberto a toda a comunidade”. Foi elaborado pelo MEC através de ações 

conjuntas da Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), Ação Educativa, Fundação Orsa, 

Undime e Unicef (BRASIL, IQEI, 2009, p. 7) . 

Seu objetivo é traduzir e detalhar os parâmetros apresentados no documento 

“Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil”, publicado em 2006, em 

indicadores operacionais que auxiliem os sistemas de ensino e as instituições na realização 

de uma autoavaliação da qualidade de creches e pré-escolas e  

 

pretende ser um instrumento que ajude os coletivos – equipes e comunidade – 

das instituições de educação infantil a encontrar seu próprio caminho na direção 

de práticas educativas que respeitem os direitos fundamentais das crianças e 

ajudem a construir uma sociedade mais democrática (BRASIL, IQEI, 2009, p. 

12). 
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De acordo com o documento, “indicadores são sinais que revelam aspectos de 

determinada realidade e que podem qualificar algo” e, nesse documento, eles “apresentam 

a qualidade da instituição de educação infantil em relação a importantes elementos de sua 

realidade: as dimensões” (BRASIL, IQEI, 2009, p. 13). Assim, foram definidas sete 

dimensões fundamentais a serem consideradas na autoavaliação das instituições, a saber: 1 

– planejamento institucional; 2 – multiplicidade de experiências e linguagens; 3 – 

interações; 4 – promoção da saúde; 5 – espaços, materiais e mobiliários; 6 – formação e 

condições de trabalho das professoras e demais profissionais; 7 – cooperação e troca com 

as famílias e participação na rede de proteção social. Essas dimensões são avaliadas através 

de indicadores que, por sua vez, são avaliados a partir da resposta a algumas questões. 

Para dar início ao trabalho, o documento começa por discutir a questão da qualidade 

na Educação Infantil e afirma que não existe uma única concepção de qualidade e que  

 

as definições de qualidade dependem de muitos fatores: os valores nos quais as 

pessoas acreditam; as tradições de uma determinada cultura; os conhecimentos 

científicos sobre como as crianças aprendem e se desenvolvem; o contexto 

histórico, social e econômico no qual a escola se insere. No caso específico da 

educação infantil, a forma como a sociedade define os direitos da mulher e a 

responsabilidade coletiva pela educação das crianças pequenas também são 

fatores relevantes (BRASIL, IQEI, 2009, p. 11). 

 

A partir dessas considerações, o documento afirma que a definição e a avaliação da 

qualidade das instituições deve ser um processo participativo e aberto à comunidade, mas 

que deve ser realizado em cada instituição. Inclusive, chamando a atenção para que os 

resultados dessa autoavaliação não sirvam para a comparação entre instituições. 

Depois de apresentar essas considerações, o documento trata de sua utilização, 

orientando como as instituições de Educação Infantil podem se organizar para planejar e 

realizar sua autoavaliação a partir da utilização dos IQEI (2009). Para tanto, traz encartes 

que contêm os indicadores e as questões que deverão ser discutidas e respondidas pelos 

grupos e que ao final serão preenchidas com uma cor (verde, amarelo ou vermelho) 

indicativa de como aquela ação, prática ou situação está consolidada na instituição. A cor 

verde indica que aquela ação, prática ou situação “existe e está consolidada na instituição”; 

a cor amarela indica que as práticas ou situações “ocorrem de vez em quando, mas não 

estão consolidadas” e, por isso, “merecem cuidado e atenção”; e a cor vermelha indica que 

elas “não existem na instituição de educação infantil” e, nesse caso, “a situação é grave e 

merece providências imediatas” (BRASIL, IQEI, 2009, p. 20). 
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Da análise do documento, gostaríamos de destacar as três primeiras dimensões a 

serem avaliadas: 1 – planejamento institucional; 2 – multiplicidade de experiências e 

linguagens; 3 – interações; uma vez que elas se relacionam mais diretamente com as 

questões curriculares que estamos discutindo nesta tese. 

A dimensão “1 – planejamento institucional” é avaliada com base nos seguintes 

indicadores: 1.1 Proposta pedagógica consolidada; 1.2 Planejamento, acompanhamento e 

avaliação  e 1.3 Registro da prática educativa. Esses indicadores nos levam a compreender 

que cada instituição deve possuir uma proposta pedagógica em forma de documento e que 

este deve ser conhecido por todos. Indica, ainda, que essa proposta deve ter sido elaborada 

coletivamente e precisa passar por atualizações periódicas, por isso a necessidade de 

planejamento, acompanhamento e avaliação da proposta, bem como das ações educativas 

das professoras através do registro das práticas realizadas com as crianças. 

 A dimensão “2 – multiplicidade de experiências e linguagens” é avaliada com base 

nos seguintes indicadores: 2.1 Crianças construindo sua autonomia; 2.2 Crianças 

relacionando-se com o ambiente natural e social; 2.3 Crianças tendo experiências 

agradáveis e saudáveis com o próprio corpo; 2.4 Crianças expressando-se por meio de 

diferentes linguagens plásticas, simbólicas, musicais e corporais; 2.5 Crianças tendo 

experiências agradáveis, variadas e estimulantes com a linguagem oral e escrita; 2.6 

Crianças reconhecendo suas identidades e valorizando as diferenças e a cooperação. Esses 

indicadores nos levam a compreender que o trabalho educativo desenvolvido nas 

instituições de Educação Infantil precisa estar organizado no sentido de proporcionar o 

desenvolvimento e a ampliação das diversas formas de as crianças conhecerem o mundo e 

de expressarem suas ideias, conhecimentos e sentimentos.  

A dimensão “3 – interações” é avaliada com base nos seguintes indicadores: 3.1 

Respeito à dignidade das crianças; 3.2 Respeito ao ritmo das crianças; 3.3 Respeito à 

identidade, desejos e interesses das crianças; 3.4 Respeito às ideias, conquistas e produções 

das crianças; 3.5 Interação entre crianças e crianças. Esses indicadores pautam-se na 

concepção de que a instituição de Educação Infantil é um espaço coletivo de convivência 

educacional e que deve proporcionar interações formadoras entre crianças e adultos e 

crianças e crianças, no sentido de que essas interações “devem ser baseadas nos valores 

sociais que fundamentam sua proposta pedagógica” (BRASIL, IQEI, 2009, p. 43). 

Da análise dessas dimensões e indicadores, podemos afirmar que o documento 

reafirma a importância da instituição de EI elaborar, implementar, acompanhar e avaliar a 
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sua Proposta Pedagógica no sentido de que isso proporcione a realização de práticas 

educativas sistemáticas e coerentes, capazes de conhecer, respeitar e garantir os direitos 

educacionais das crianças nelas atendidas. Cumpre destacar, ainda, a reafirmação de que 

cabe a cada instituição a responsabilidade pela elaboração e implementação de sua 

proposta, que deve ter ocorrido de forma coletiva e participativa, uma vez que cada 

instituição possui uma realidade própria.  

Após analisarmos os documentos produzidos pelo MEC, desde a primeira metade da 

década de 1990, compreendemos que, mesmo possuindo objetivos distintos e tratando de 

temas diversos, os primeiros documentos possuíam uma coerência e apresentavam alguns 

pontos em comum no que diz respeito às questões curriculares.  

Uma vez que os avanços no campo da Educação Infantil haviam definido o educar-e-

cuidar como sua especificidade, a preocupação da área teria se voltado para o currículo e 

para a formação dos profissionais que iriam atuar com as crianças. Nesse sentido, podemos 

afirmar que o currículo passou a ocupar um lugar de destaque, aparecendo como uma das 

ações da Política Nacional para a Educação Infantil (1994b) e como tema de discussão nos 

diversos documentos oficiais elaborados nesse período.   

Com base em nossas análises, pudemos constatar que os textos se encaminharam na 

direção de que as políticas curriculares para a Educação Infantil deveriam se pautar na 

autonomia das instituições para construir suas propostas e que elas deveriam ser pensadas 

coletivamente por todos os envolvidos no processo. 

 Essa concepção, entretanto, parece ter se encaminhado no sentido oposto daquele 

pretendido pelo MEC, uma vez que, a partir da segunda metade dos anos de 1990, o 

Ministério passou a construir referencias e parâmetros curriculares nacionais a serem 

seguidos em todo o território nacional.  Esse assunto é discutido por Kramer (2002, p. 05) 

no texto em que a autora retoma o debate sobre as propostas pedagógicas para a Educação 

Infantil, reafirmando a importância do documento “Propostas Pedagógicas e Currículo em 

Educação Infantil: um diagnóstico e a construção de uma metodologia de análise”, 

elaborado pelo MEC em 1996, criticando a elaboração do Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (RCNEI).  

Sobre o descompasso entre a proposta das especialistas convidadas pelo MEC para 

discutir o currículo da Educação Infantil e o encaminhamento no sentido de construir um 

referencial único para o país, a autora afirma que  
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vale destacar que o enfoque teórico-metodológico sobre currículo ou proposta 

curricular, a proposta sobre política pública e o papel do Ministério que tinham 

integrantes da equipe da COEDI e consultores situava-se na direção oposta à  do 

próprio MEC, comprometido com a definição de parâmetros curriculares para 

todos os níveis de ensino da educação básica (KRAMER, 2002, p. 05).  

 

Em nota de rodapé, Kramer (2002, p. 05-06) afirma que esta divergência acabou 

provocando a substituição de Angela Barreto por Gisela Wajskop na Coordenação da 

COEDI e acarretou a suspensão da divulgação do material. Para a autora, esse documento 

teria sido “a mais importante contribuição do MEC à educação infantil”. Entretanto, diante 

das divergências entre os aspectos teóricos e os encaminhamentos políticos do MEC, o 

documento oficial em matéria de currículo para a Educação Infantil passou a ser o RCNEI 

que foi alvo de intensas críticas, tanto pelo seu processo de elaboração, quanto por seu 

conteúdo e pelas formas de implementação.  

 Com base em seus estudos sobre currículo e propostas curriculares para a Educação 

Infantil, a autora afirma que  

 

[...] na realidade brasileira, o debate em torno do currículo tem mordido as 

pontas do problema mas não o miolo: ou se refere à escola; ou se vincula à 

dimensão macro, aborda modelos, desenhos e políticas numa perspectiva ampla, 

supondo que é possível mudar à força o real, com decretos, projetos, referenciais 

ou parâmetros sem mudar as condições (KRAMER, 2002, p. 04). 

 

Sem querer entrar na discussão de ser contrária ou a favor do RCNEI, a autora coloca 

que o mais problemático é que, com os encaminhamentos dados até 1996, a área estava 

perto de ter uma Política Nacional de Educação Infantil e uma Política Nacional de 

Formação de seus profissionais, mas o processo teria sido interrompido pelos 

encaminhamentos dados pelo MEC.  

Assim, na segunda metade da década de 1990, as discussões a respeito do currículo 

para a Educação Infantil parecem ter arrefecido, pelo menos no âmbito das políticas do 

MEC. Naquele período, a principal preocupação passou a ser a elaboração de referenciais 

nacionais, culminando com a publicação do RCNEI. Elaborado o documento, este passou a 

ser considerado por muitos “o” currículo para a área, conforme já abordado. 

Fato que estava bem de acordo com a política do MEC durante o governo FHC, que 

entendia currículo de forma restrita e se voltou para a elaboração de um currículo nacional 

que justificasse e servisse de base para outras políticas para a área da educação, a exemplo 

das políticas de avaliação nacional e as políticas do livro didático. 
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Nesse sentido, concordamos com Palhares e Martinez (2007) e afirmamos que o 

processo de elaboração, o documento final e a divulgação do RCNEI configuraram-se 

como um desvio da rota anterior que vinha sendo traçada pela COEDI através dos debates 

e dos documentos publicados no início da década de 1990.  

A rota anterior apontava em uma direção mais coletiva e participativa e se 

encaminhava na perspectiva de que o currículo fosse construído em cada creche ou pré-

escola, em consonância com as orientações nacionais e atendendo aos anseios da 

comunidade e às necessidades das crianças. O desvio da rota se deu em uma direção 

oposta, ao apresentar um referencial que passou a ser entendido e disseminado como “o” 

currículo para a Educação Infantil, ou seja, um referencial elaborado centralmente e que 

deveria ser seguido pelas creches e pré-escolas, mesmo que no discurso ele se apresentasse 

como uma proposta que poderia ser seguida ou não. Para nós, isso foi percebido na própria 

elaboração do RCNEI que desconsiderou toda a produção anterior da COEDI.  

De todos os documentos referentes ao início da década de 1990 e que foram 

analisados nesse capítulo, o RCNEI cita apenas o documento “Proposta pedagógica e 

currículo em educação infantil: um diagnóstico e uma metodologia de análise” (1996). 

Essa referência se dá no sentido de ressaltar a importância da elaboração do RCNEI, uma 

vez que o documento citado teria revelado a variedade e heterogeneidade das propostas 

existentes no Brasil, bem como as desigualdades de condições dos diferentes sistemas 

educacionais existentes, o que seria justificativa para a elaboração de um referencial geral 

para todo o país (BRASIL, RCNEI, 2002). Por isso a defesa do MEC de que a adoção do 

RCNEI poderia contribuir para dar uma maior organicidade às propostas para a Educação 

Infantil implementadas em todo o território nacional. 

Paralelo a esse encaminhamento do MEC, o CNE discutia e instituía as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) que, conforme já afirmamos anteriormente, configuram-se 

como outro encaminhamento para as questões curriculares, uma vez que reafirmaram a 

pluralidade de propostas pedagógicas e curriculares possíveis de serem construídas e a 

autonomia das instituições na construção coletiva dessas propostas. A elaboração das DCN 

é um indicativo de que a rota anterior precisava ser retomada.  

Para nós, a correção da rota teria se iniciado no início dos anos 2000, mais 

especificamente a partir do Governo do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando 

o MEC retomou a rota anterior ao reafirmar, nos documentos publicados, que cada 
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instituição de Educação Infantil precisa construir localmente seu currículo, articulado com 

o seu Projeto Político-Pedagógico (PPP).  

E como a marca do governo Lula parece ter sido o diálogo e a articulação entre os 

diversos setores envolvidos em cada tema, no caso da Educação Infantil, por exemplo, 

queremos destacar que foi retomada a prática de autoria dos documentos e da discussão 

com autores que são referência na área, como ocorria nos documentos publicados na 

primeira metade da década de 1990. O RCNEI e os Parâmetros em Ação, por exemplo, são 

publicações do MEC que parecem não ter autoria, bem diferentes dos documentos 

anteriores que faziam referência aos autores que participavam das discussões, e os textos 

encomendados também eram referenciados.  

Ainda com relação às referências, chama-nos a atenção que os documentos do início 

da década de 1990 faziam referência um ao outro, ou seja, um documento citava e 

referenciava os documentos anteriormente elaborados pela COEDI/MEC e, inclusive, 

faziam referência de que um era uma espécie de continuidade do outro. Fato que não 

ocorre no RCNEI e nos Parâmetros em Ação. O RCNEI só faz referência a um dos 

documentos produzidos anteriormente, e os Parâmetros em Ação cita o RCNEI e as DCN, 

mas foca o estudo apenas no RCNEI. Já os documentos atuais retomam a rota e voltam a 

citar e a referenciar um ao outro, bem como citam os documentos anteriormente 

elaborados, inclusive os do início da década de 1990 que pareciam ter sido esquecidos.  

Para nós, as questões levantadas aqui são indícios suficientes dos desvios e 

retomadas de rotas anteriormente traçadas para a Educação Infantil. E acreditamos que o 

caminho indicado na atualidade parece ser o mais adequado, pois se encaminha para o 

entendimento de que as orientações nacionais, estaduais e municipais são importantes e 

necessárias, mas que não podem ser vistas como “camisas de força” para as instituições.  

Assim, entendemos que as propostas, construídas localmente, precisam considerar as 

especificidades locais, o contexto de cada instituição de Educação Infantil, de seus 

profissionais, da comunidade e, principalmente, das crianças e, para nós, os documentos 

mais recentes caminham nessa direção. 

Diante do exposto e com o objetivo de compreender como as políticas nacionais são 

implementadas no contexto local, no próximo capítulo analisamos as políticas locais e as 

práticas educativas nas salas de berçário das creches com vistas a compreender como é o 

currículo em ação nas instituições de Educação Infantil do município pesquisado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRÍCULO E EDUCAÇÃO INFANTIL NO 

CENÁRIO MUNICIPAL 

 

4. 

Crianças são aquelas “figurinhas” 
curiosas e ativas, com direitos e 
necessidades, que precisam de 
espaço diferente tanto do ambiente 
familiar [...], quanto do ambiente 
escolar tradicional, frequentemente 
orientado para a padronização de 
condutas e para avaliações segundo 
parâmetros externos à criança. 
 
Zilma Ramos de Oliveira (2005, p. 
45) 
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o abordarmos o tema do currículo e da Educação Infantil, no contexto 

do município de Santa Rita/PB, tomamos como referência as creches 

municipais localizadas na zona urbana do município e que atendem à faixa etária de zero a 

três anos de idade, em salas de Berçário, conforme já explicitamos no primeiro capítulo.  

Com o objetivo de compreender como as políticas nacionais e locais de currículo 

chegam até as instituições de Educação Infantil do município de Santa Rita/PB e de 

analisar o currículo em ação nas creches, realizamos pesquisa de campo a partir da 

observação das salas de Berçário.  Durante a realização da pesquisa, visitamos a Secretaria 

Municipal de Educação (SME) e as creches municipais, bem como participamos de 

encontros mensais de planejamento com as professoras de Educação Infantil e de reuniões 

com gestores e auxiliares de sala das creches.   

Tomando de empréstimo as expressões de Ostetto (2007), afirmamos que são 

histórias de encontros e encantamentos que “narramos” a seguir. Mas, também, “narramos” 

histórias de “desencantamentos” e da falta de reconhecimento do direito de crianças e de 

educadoras a ações educativas de boa qualidade.   

Nesse sentido, na primeira parte deste capítulo analisamos a Proposta Curricular do 

Município de Santa Rita/PB e suas relações com as políticas curriculares nacionais. Na 

segunda, discutimos o currículo em ação nas creches, a partir da análise dos dados da 

observação. E, na terceira, analisamos os entrelaços entre a Proposta municipal e o 

currículo em ação nas salas de Berçário das creches municipais. 

 

 

4.1 A Educação Infantil e a Proposta Curricular do Município 

 

Aprovada em 2007 pelo Conselho Municipal de Educação (CME), a Proposta 

Curricular da Educação Infantil (PCEI) do município de Santa Rita-PB foi elaborada pela 

Coordenação do Departamento de Educação Infantil (DEI) e tem como finalidade  

A 



223 

 

subsidiar o trabalho do educador na orientação e apoio de sua prática de modo 

coerente com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 

compreendendo a criança como um ser em desenvolvimento, fazendo parte do 

processo de conhecimento que deve levar em consideração todas as experiências 

vivenciadas e internalizadas pelo indivíduo, tendo como referência os aspectos 

sociais e culturais dos quais a crianças é detentora (SANTA RITA, PCEI, 2007, 

p. 03 – grifo nosso). 

 

Antes de analisarmos o conteúdo mesmo da Proposta, queremos destacar a 

importância de o município ter elaborado um documento próprio. Para nós, isso é muito 

importante, pois demonstra a preocupação do DEI em organizar uma referência própria 

para orientar o trabalho pedagógico nas instituições de Educação Infantil, uma vez que as 

creches ainda não haviam elaborado (e ainda não elaboraram) seus Projetos Político-

Pedagógicos (PPPs). 

Para a análise da PCEI (2007), adotamos como referência as contribuições do 

documento elaborado pelo MEC (BRASIL, 1996a) e de Kramer (2002, 2003b). Tomando 

por base a leitura desses textos, elaboramos um roteiro para a análise da proposta curricular 

para a Educação Infantil do município (Apêndice C) que, em um primeiro momento, 

baseou-se nos seguintes pontos: os autores da proposta, a concepção de currículo ou 

proposta pedagógica, a análise do texto e os leitores a quem se destina. E, em um segundo 

momento, analisou os pontos referentes à elaboração do currículo para a faixa etária de 

zero a três anos de idade. 

Analisando a Proposta, no que se refere à sua elaboração, o documento afirma que 

foi elaborada pelo DEI, mas buscou articular todas as sugestões apresentadas pelos 

educadores que estavam envolvidos com a Educação Infantil do município, no sentido de 

melhorar a ação dos profissionais e o atendimento nas creches e escolas municipais que 

atuam com esse nível educacional. 

De início, percebemos que a PCEI (2007) não explicita sua concepção de proposta 

pedagógica ou de currículo, nem como será sua implementação. O que está explícito no 

documento é sua finalidade de subsidiar o trabalho do professor, ou seja, coloca-se como 

um documento que serve de base para o trabalho docente, como destacado no trecho 

acima.  

Na parte referente aos objetivos, a Proposta define como objetivo fundamental para a 

efetivação da prática pedagógica “ampliar a possibilidade de concretização das intenções 

educativas e o atendimento à diversidade apresentada pelas crianças, considerando 

diferentes habilidades, interesses e maneiras de aprender no desenvolvimento de cada 
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capacidade” (SANTA RITA, PCEI, 2007, p. 07). Entretanto, não sinaliza como as 

professoras podem atuar no sentido da concretização dessas intenções. Ao enfatizar as 

áreas de conhecimento, os conteúdos e objetivos a serem trabalhados nas instituições, 

parece indicar que a concretização das intenções educacionais será conseguida através do 

trabalho com os conteúdos.   

Em sua apresentação, a Proposta enfatiza a concepção de criança e de conhecimento, 

assumida pela Coordenação do DEI. Sobre a concepção de criança, afirma que a 

compreende “como um ser humano, que é um sujeito social e histórico, fazendo parte de 

uma organização familiar que está inserida numa sociedade, com uma cultura definida em 

um determinado momento histórico”. E, sobre a concepção de conhecimento, afirma “que 

o conhecimento não se constitui de uma cópia da realidade, ele é fruto de um imenso 

trabalho de criação, significação e re-significação”. Nesse sentido, indica que o 

atendimento da Educação Infantil no município será orientado com base nessa visão, 

enfatizando, ainda, que “conhecer, entender e reconhecer o jeito particular das crianças 

serem e estarem no mundo é a grande meta da Educação Infantil e de todos os profissionais 

que atuam nessa esfera da educação” (SANTA RITA, PCEI, 2007, p. 03). 

Nesse ponto, destacamos que a concepção de criança como sujeito social assumida 

na Proposta, bem como a concepção de que essa criança está inserida em uma cultura que é 

histórica e socialmente orientada, encontra-se em consonância com o que tem sido 

discutido nos campos teóricos e legais da Educação Infantil (BRASIL, 1996b, 1998, 2009; 

DIAS, 2005; KRAMER, 2003a, 2005; MACHADO, 2005; OLIVEIRA, 2005; 

ROSEMBERG, 1989).  

O mesmo pode ser afirmado sobre o entendimento de conhecimento como fruto de 

um trabalho de criação e recriação, significação e ressignificação do mundo (FREIRE, 

2003, 2005; VYGOTSKY, 1991, 1993). Entretanto, chama-nos a atenção o fato de a 

Proposta não fazer referência ao contexto e à realidade locais. Para nós, isso indica a falta 

de articulação entre as propostas nacionais e locais. Ou seja, apesar de o município ter 

elaborado sua Proposta em nível local, esta parece ter sido elaborada “descolada” da 

realidade do município.  

Nesse sentido, afirmamos que a tradução do currículo ou das políticas curriculares no 

contexto local se deu através da elaboração de um documento próprio. Mesmo tendo 

construído um documento localmente, para nós, o município não conseguiu realizar o 

diálogo necessário entre as políticas, a teoria e a prática, no sentido de proporcionar a 
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mudança esperada. Assim, a ressignificação das propostas curriculares nacionais se 

resumiu à elaboração de um documento local que, ao desconsiderar a realidade vivida nas 

instituições de Educação Infantil do município e as necessidades e possibilidades de 

superação das dificuldades existentes, acabou se configurando como uma proposta que não 

conseguiu ser implementada na prática. 

Sobre esse assunto, Lopes (2004) afirma que o currículo tem assumido o foco central 

da reforma educacional brasileira, o que fez com que o currículo oficial assumisse um 

enfoque prescritivo e, assim, as instituições educacionais acabaram se transformando em 

espaços de implementação de políticas definidas pelo poder central. Entretanto, 

entendemos que isso não acontece de forma linear. Em cada contexto, essas políticas são 

implementadas de maneira diferenciada, a partir das condições postas na realidade de cada 

município.  

Mesmo reconhecendo a centralidade das políticas curriculares nacionais e 

considerando as adequações locais, Lopes (2004) defende a ideia de que há espaços para 

reinterpretação/ressignificação das políticas nacionais nos contextos locais. E afirma que, 

em cada contexto, as políticas nacionais são reinterpretadas ou ressignificadas, dando 

origem a políticas próprias que são implementadas de acordo com as possibilidades 

daquele contexto. 

Refletindo sobre o que afirma a autora na interface com a PCEI (2007) analisada, 

podemos afirmar que houve uma reelaboração da proposta curricular nacional no contexto 

local, vez que o município construiu um documento próprio. No entanto, ao refletirmos 

sobre o currículo em ação, percebemos que não houve a ressignificação do currículo, no 

sentido de que não foi dado um novo significado às práticas curriculares nas salas de 

Berçário. No cotidiano das creches, pudemos observar que a dicotomia cuidar X educar, 

criticada teoricamente e no próprio documento que serviu de referência, no caso o RCNEI, 

ainda estava presente nessas instituições e com o agravante de que as ações de cuidado 

prevaleceram em relação às ações educativas. 

Sobre a falta de articulação com o contexto local, gostaríamos de enfatizar que no 

documento “Propostas Pedagógicas e Currículo em Educação Infantil: um diagnóstico e a 

construção de uma metodologia de análise”, produzido pelo MEC em 1996, e que trazia 

orientações para a análise das propostas pedagógicas e curriculares das instituições de 

Educação Infantil, havia um consenso, entre as consultoras, no sentido de compreender que 

as propostas curriculares precisavam ser elaboradas com a efetiva participação de todos os 
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sujeitos envolvidos no processo (crianças, profissionais da instituição, famílias e 

comunidade), bem como apontavam a necessidade dessa proposta estar condizente com a 

realidade de cada contexto (BRASIL, 1996a). 

Como afirma Kramer (2003b, p. 169), toda proposta pedagógica  

 

nasce de uma realidade que pergunta e é também busca de um a resposta. Toda 

proposta é situada, traz consigo o lugar de onde fala e a gama de valores que a 

constitui; traz também as dificuldades que enfrenta, os problemas que precisam 

ser superados e a direção que a orienta.  

 

Assim, ao não trazer a realidade municipal no documento escrito, entendemos que a 

PCEI de Santa Rita/PB não contribui, efetivamente, ao que se propõe, ou seja, orientar a 

elaboração das ações curriculares a serem realizadas pelas professoras de Educação 

Infantil, como pudemos observar na pesquisa.  

Sobre as orientações metodológicas, a Proposta afirma que, na Educação Infantil, a 

metodologia “tem por objetivo uma ação pedagógica norteada pela criatividade e pelo 

senso de oportunidade”, e o “ato pedagógico deve ser o marco de uma gestão docente, 

atendendo as necessidades reais das crianças, o qual deve ser criativo, flexível e 

contextualizado” (SANTA RITA, PCEI, 2007, p. 06).  

Considerando o que está posto na Proposta sobre a metodologia e tomando por base 

a importância do planejamento das atividades a serem realizadas com as crianças, uma vez 

que “a prática pedagógica deve ser previamente organizada e sistematizada, permitindo o 

imprevisto e não o improviso” (STRENZEL, 2003, p. 17), entendíamos que as ações 

docentes no Berçário estariam pautadas nos princípios da criatividade, flexibilidade e 

contextualização. Entretanto, não foi isso o que observamos. No currículo em ação dos 

berçários, o que vimos foi o improviso e não ações educacionais sistemáticas e planejadas, 

bem como não vimos a realização de um trabalho pedagógico pautado na construção do 

conhecimento crítico e criativo com as crianças.  

Os improvisos que vimos apareceram em diversos momentos e foram explicitados no 

próximo tópico. Aqui, destacamos aqueles que apareceram nos momentos em que foi 

preciso “driblar” a falta de apoio da Secretaria Municipal de Educação (SME) na oferta de 

condições de trabalho com as crianças. Como exemplos, destacamos as ações das 

educadoras para se adaptarem às condições desfavoráveis de trabalho a partir dos trechos a 

seguir:    
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No pátio, a Auxiliar 2 espalhou os brinquedos. Na maioria são brinquedos de 

montar, fruto de doações das professoras e de outras pessoas conhecidas. Essa 

foi uma questão que percebi em todas as creches visitadas: a falta de brinquedos 

para as crianças brincarem. Os poucos brinquedos que existem são frutos de 

doações e iniciativas particulares e a maioria estão quebrados. Pelo que fiquei 

sabendo a SME não adquire brinquedos para enviar para as creches (Creche 1 - 

20/05/2010 – DIÁRIO DE CAMPO, 2010, p. 18). 

 

As educadoras também comentaram da falta de material para fazer atividades 

com as crianças. Relataram-me que não vinha papel, lápis ou massinha para as 

atividades. O material que chegava era muito pouco e não vinha para o 

Berçário. Era só para as outras salas. Falou que no início do ano ela e as outras 

compraram massinha com o dinheiro delas. Mas acabou e elas não compraram 

mais, e enfatizou que as crianças também queriam colocar a massinha na boca e 

comer e elas desistiram de comprar (Creche 2 - 21/07/2010 – DIÁRIO DE 

CAMPO, 2010, p. 41). 

 

Depois de dar banho em todas as crianças que elas acharam que deveriam dar 

banho, a Auxiliar 10 voltou para a sala para ajudar a Auxiliar 9 a vestir as 

crianças. A Auxiliar 9 tem muita prática em colocar e amarrar as fraldas, pois 

ela coloca umas fraldas ou outros panos por dentro das fraldas de pano, como 

se fosse uma “calça enxuta”, e a Auxiliar 10 veste as blusas, penteia os cabelos, 

coloca as “xuxinhas” na meninas e coloca perfume em todas as crianças (Creche 

3 - 12/08/2010 – DIÁRIO DE CAMPO, 2010, p. 55). 

  

 

Nas três situações destacadas acima, percebemos que as educadoras acabaram 

encontrando um “jeito” para suprir as lacunas deixadas pela SME, que não envia os 

materiais necessários para o trabalho com as crianças. No primeiro caso, como a Secretaria 

não envia brinquedos para as creches, as educadoras tentaram conseguir a partir de 

iniciativas próprias, ou através de campanhas de arrecadação de brinquedos junto a pessoas 

de seu ciclo de amizade, e os trouxeram para a creche. No segundo caso, as educadoras, no 

início do ano letivo, compraram, com recursos próprios, massa de modelar para realizar 

atividades com as crianças. E, no terceiro caso, devido à falta de fraldas de pano, fraldas 

descartáveis, fitas para prender as fraldas e calças enxutas, as educadoras amarram as 

fraldas das crianças e colocam algumas fraldas mais usadas e outros retalhos de tecido no 

meio da fralda imitando uma calça enxuta. 

No que diz respeito aos conteúdos, a Proposta afirma que seriam trabalhados a partir 

das áreas de conhecimento. Esses conteúdos seriam desenvolvidos “dentro de uma 

organização ditada pelos interesses e necessidades dos alunos e educadores tendo por base 

o RCNEI e seus eixos temáticos” (SANTA RITA, PCEI, 2007, p. 06).  

Sobre as áreas de conhecimento, a PCEI estabelece dois âmbitos de experiências 

(formação pessoal e social e conhecimento de mundo), que se organizam em sete eixos 

temáticos. No âmbito “Formação pessoal e social”, a Proposta estabeleceu dois eixos 
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temáticos: “Independência e autonomia” e “Respeito à diversidade”. E, no âmbito 

“Conhecimento de mundo”, estabeleceu cinco eixos temáticos: “Linguagem oral e escrita”, 

“Natureza e sociedade”, “Matemática”, “Movimento e música” e “Artes visuais”. Em cada 

eixo temático, a Proposta traz a seguinte estrutura: uma apresentação geral do eixo, os 

objetivos e os conteúdos. Sobre a divisão por faixa etária, apenas o âmbito formação 

pessoal e social é que apresenta os objetivos por faixa etária – zero a três anos (p. 10) e 

quatro a seis anos (p. 11); os demais apresentam objetivos e conteúdos gerais para a 

Educação Infantil.  

Analisando esses pontos, afirmamos que a Proposta apresenta uma estrutura 

organizacional muito semelhante a do RCNEI. Após as partes iniciais, a PCEI estabelece 

dois âmbitos de experiência (formação pessoal e social e conhecimento de mundo) e sete 

eixos de trabalho (independência e autonomia e respeito à diversidade; linguagem oral e 

escrita, natureza e sociedade, matemática, movimento e música e artes visuais), que são 

praticamente os mesmos eixos presentes no RCNEI. E a estrutura de apresentação de cada 

eixo de trabalho é muito semelhante a do referencial nacional, inclusive partes inteiras do 

RCNEI foram copiadas na apresentação de cada eixo de trabalho presente na proposta 

municipal. Isso, novamente, leva-nos a refletir sobre as contradições no processo de 

ressignificação dos documentos nacionais no contexto local. O que vimos foi que a PCEI é, 

praticamente, uma cópia do documento nacional. 

Outro ponto que merece destaque é a desconsideração das crianças menores de três 

anos de idade na definição dos conteúdos que seriam trabalhados na Educação Infantil do 

município. Essa divisão aparece, apenas, no âmbito formação pessoal e social e nos eixos 

independência e autonomia e respeito à diversidade, que apresentam os objetivos divididos 

por faixa etária, o que reforça a falta de articulação com a realidade das instituições, vez 

que essa faixa etária é atendida nas creches municipais e não poderiam ser desconsideradas 

no documento.  

Mesmo que os conteúdos dos demais âmbitos e eixos temáticos sejam propostos para 

a Educação Infantil como um todo e, dessa forma, seriam destinados a todas as faixas 

etárias, entendemos que se a proposta municipal não sinaliza quais os conteúdos e as 

possibilidades de trabalho com as crianças menores, as educadoras que educam-cuidam 

dessas crianças, pela pouca formação que possuem, podem não conseguir depreendê-los da 

PCEI.  
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Sobre as atividades a serem desenvolvidas pelas crianças, a Proposta enfatiza a 

necessidade de se levar em consideração o conhecimento prévio, o respeito à 

aprendizagem de cada um, a importância de que a atividade seja significativa e a 

valorização do lúdico no trabalho com as crianças, ao afirmar que  

 

priorizando um novo agir pedagógico, propomos atividades que partam do 

conhecimento anterior da criança, compreendido pelo docente através de 

leituras das diversas facetas individuais que lhe servirão de instrumentos para 

que eles possam organizar de modo significativo suas atividades, levando em 

consideração vários aspectos tais como: respeito ao processo de aprendizagem 

do aluno, as novas descobertas a que estão sendo realizadas na interação das 

teorias e diferentes áreas de conhecimentos, a interdisciplinaridade como foco de 

contextualização da alfabetização e o papel do lúdico na vivência de relações 

cotidianas, etc. (SANTA RITA, PCEI, 2007, p. 06). 

 

Nesse ponto, perguntamos: Como propor atividades que partam do conhecimento 

anterior das crianças se essas crianças não são ouvidas nem consideradas nas práticas 

educativas diárias? E afirmamos que é quase impossível realizar essa recomendação em 

uma prática educativa pautada nos cuidados com higiene, sono e alimentação, uma prática 

que não propõe atividades sistemáticas e culturalmente significativas para as crianças e em 

que não há o diálogo necessário para proporcionar o desenvolvimento infantil.  

Nesse sentido, queremos destacar a falta de formação das profissionais que ficam 

com essas crianças no cotidiano das salas de Berçário. Sem uma formação adequada, essas 

profissionais não podem realizar práticas condizentes com o que se espera delas, como 

educadoras de crianças que estão na faixa etária de 0 a 3 anos: uma prática que atue no 

sentido de proporcionar a estimulação necessária e seja capaz de provocar o 

desenvolvimento das crianças, como afirmam Arce e Silva (2009), uma ação docente capaz 

de identificar o que as crianças já sabem e atuar na sua zona de desenvolvimento proximal.  

Na parte referente à avaliação, a Proposta apresenta o processo avaliativo tomando 

por base o artigo 31 da LDB. Nesse sentido, enfatiza o caráter contínuo e processual da 

avaliação e a importância de que as educadoras realizem um acompanhamento sistemático 

da aprendizagem das crianças, afirmando que a avaliação na Educação Infantil precisa ser 

vista como “acompanhamento da aprendizagem contínua, é uma espécie de mapeamento 

que vai identificando as conquistas e os problemas dos alunos em seu desenvolvimento. 

Dessa forma, tem caráter investigativo e processual” (SANTA RITA, PCEI, 2007, p. 08).  

Diante disso, nos questionamos: como avaliar processualmente as crianças se não há 

sistematização, organização, nem planejamento das ações destinadas a elas? Conforme 
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pudemos observar, as ações que prevaleceram nas instituições foram ações espontâneas. 

Assim, acreditamos ser impossível avaliar a espontaneidade. E, mais uma vez, ficam 

explícitas a importância da sistematização das ações e a importância da formação dessas 

profissionais. 

Sobre os leitores a quem se destina – professores, auxiliares de sala e gestores – a 

Proposta quase não faz referência a eles. Em alguns pontos, coloca que objetiva subsidiar o 

trabalho docente ou o trabalho do educador, mas não faz referência explícita aos 

professores, gestores ou auxiliares de sala do município. Não explicita quem, nem quantos 

são esses profissionais; não aborda sobre sua formação, nem sobre a formação inicial e 

continuada necessária para a implementação da Proposta. Esse foi outro problema que 

identificamos na PCEI e, novamente, refere-se à falta de referência sobre a realidade do 

município. Nesse sentido, pudemos perceber que não há no documento um diagnóstico 

sobre a Educação Infantil em Santa Rita/PB, não são apresentados dados sobre as crianças 

atendidas, nem sobre as instituições que atendem essas crianças no município. Muito 

menos, sobre as professoras, as auxiliares de sala ou as gestoras das instituições e sobre a 

formação dessas profissionais.  

Segundo Kramer (2003b, p. 176), toda proposta curricular precisa dialogar com seus 

leitores e, assim, afirma que  

 

não podemos deixar de pensar no tipo de diálogo que o texto em análise pretende 

estabelecer com os leitores. Se o seu cotidiano se expressa nesse texto, se são 

estabelecidas pontes com o dia-a-dia da escola, da creche e da pré-escola, se as 

reflexões que a proposta enseja permitem aos profissionais (leitores da proposta) 

ir além do cotidiano, pensando-o criticamente.  

 

Nesse ponto, nossas análises encaminharam-se em três direções. Primeiro, 

compreendemos que a realidade do município, no que diz respeito à Educação Infantil, 

precisava estar explícita na Proposta, caso contrário, ela se esvazia de sentido, pois, ao 

colocar questões gerais, não contempla a especificidade da realidade em questão e não 

contribui com as mudanças necessárias. Segundo, para dialogar com os leitores a quem se 

destina, precisava conhecê-los e levá-los em consideração no momento de sua elaboração. 

Quando isso não ocorre, o texto do documento pode não ser compreendido por seus 

leitores, o que impede sua implementação na prática. Tal compreensão leva-nos ao terceiro 

ponto, ou seja, para que a proposta curricular seja implementada, era imprescindível 

conhecer os professores e saber sobre sua formação, pois a mudança curricular requer 



231 

 

sólida formação inicial e formação continuada relacionada às necessidades dessa Proposta 

(BRASIL, 1996a; KRAMER, 2002, 2003b). 

Do texto da Proposta, queremos destacar, ainda, o tópico que apresenta sua 

fundamentação legal, no qual são citados os documentos oficiais que deram embasamento 

para sua elaboração. São eles: Constituição Federal (CF), 1988; Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), 1990; Política Nacional de Educação Infantil, 1994; Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), 1996; Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (RCNEI), 1998; e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEI), 1999. 

Sobre a Constituição Federal, a Proposta afirma que, após essa lei, a “Educação 

Infantil passa a figurar como direito do cidadão e dever do Estado, dentro de uma 

perspectiva educacional, como resposta aos movimentos sociais em defesa dos direitos da 

criança”. Sobre o ECA, destaca que o Estatuto reafirma o direito constitucional e 

“estabelece mecanismos de participação e controle social na formulação e implementação 

de políticas públicas para a infância”. Da Política Nacional para a Educação Infantil, 

enfatiza os objetivos de ampliação da oferta e o “fortalecimento da concepção de educação 

e cuidado como aspectos indissociáveis das ações dirigidas às crianças”, inclusive traz as 

linhas de ação apresentadas na Política. Da LDB, destaca a importância do reconhecimento 

da Educação Infantil como a primeira etapa da Educação Básica. Do RCNEI, destaca sua 

importância para a elaboração de práticas educacionais de qualidade para a Educação 

Infantil e enfatiza sua não obrigatoriedade. Sobre as DCNEI, apenas cita a sua existência e 

afirma que tanto o RCNEI quanto as DCNEI são documentos que “têm servido de base 

para a elaboração de novas propostas pedagógicas das Instituições de Educação Infantil no 

Brasil” (SANTA RITA, PCEI, 2007, p. 04-05). 

Dessa fundamentação legal, que embasou a elaboração da proposta curricular do 

município, dois pontos nos chamaram a atenção. Primeiro, o fato de a Proposta tomar por 

fundamentação a Política Nacional para a Educação Infantil de 1994, uma vez que já havia 

sido publicado um novo documento intitulado “Política Nacional de Educação Infantil: 

pelo direito da criança de 0 a 6 anos à educação”, em 2005, e a PCEI fora aprovada em 

2007 e, portanto, deveria ter tomado por base o documento mais novo. 

Para nós, isso é indicativo de que a publicação e distribuição dos documentos pelo 

MEC não significa que eles são de conhecimento de todos, o que reforça a nossa defesa de 

que, em matéria de políticas públicas educacionais, o Ministério precisa fazer mais do que 
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produzir e divulgar esses documentos, como enfatiza Kramer (1994c). Acreditamos que 

faz-se necessária a discussão desses documentos pelos envolvidos com a elaboração das 

políticas de Educação Infantil nos municípios, a serem proporcionadas em eventos 

congregadores; bem como a necessária supervisão e o apoio técnico e financeiro a esses 

municípios, na elaboração e implementação de suas políticas locais. Como exemplo de 

eventos integradores, podemos citar a organização de simpósios, congressos ou reuniões 

técnicas com os diversos secretários municipais de educação.  

O segundo ponto foi o fato de que, mesmo citando vários documentos oficiais que 

serviram de base legal para a elaboração da Proposta, no nosso entendimento, o referencial 

que serviu de base efetiva para sua elaboração foi o RCNEI. Isso reforça as análises de 

Cerisara (2007), Kramer (2002, 2003b) e Palhares e Martinez (2007) ao afirmarem que o 

RCNEI, apesar de se apresentar como um referencial, uma proposta aberta e flexível, 

acabou se configurando como “a proposta” a ser seguida pelas instituições de Educação 

Infantil. 

Isso nos leva, novamente, a refletir sobre a falta de políticas próprias e de discussão 

dos problemas no contexto do município, uma vez que, da análise dos documentos locais 

(PNE, 2004; PCEI, 2007), percebemos que muitas partes parecem ou são cópias dos 

documentos nacionais. O que indica a necessidade de que sejam criados espaços para a 

discussão dos problemas locais tanto pelos educadores, quanto pelos gestores que elaboram 

as políticas municipais. E indica, ainda, a necessidade de se repensar o papel do governo 

nacional no acompanhamento dessas políticas. 

Após a análise geral da Proposta, em um segundo momento, analisamos o que estava 

posto sobre o currículo para as crianças de zero a três anos de idade. Conforme afirmamos, 

a Proposta só faz referência à divisão por faixa etária na Educação Infantil na apresentação 

geral do âmbito “Formação Pessoal e Social da Criança”. Nessa parte, destaca a 

importância da socialização da criança com o desenvolvimento da identidade e da 

autonomia através do eixo de trabalho “Independência e Autonomia” e do respeito ao 

outro, como condição para a vida humana, através do eixo de trabalho “Respeito à 

Diversidade”. 

Nesse sentido, afirma que “a capacidade das crianças de terem confiança em si 

próprias e o fato de sentirem-se aceitas, ouvidas, cuidadas e amadas oferecem segurança 

para a formação pessoal e social”. E que a prática educativa necessária para o 

desenvolvimento pessoal e social das crianças precisa “criar condições para as crianças 
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conhecerem, descobrirem e ressignificarem novos sentimentos, valores, ideias, costumes e 

papéis sociais” (SANTA RITA, PCEI, 2007, p. 10). 

Para tanto, apresenta os objetivos, divididos por faixa etária, a serem alcançados para 

que as crianças possam desenvolver sua formação social e pessoal. Os objetivos para as 

crianças de zero a três anos são: 

 

 Experimentar e utilizar os recursos de que dispõem para a satisfação de suas 

necessidades essenciais, expressando seus desejos, sentimentos, vontades e 

desagrados, e agindo com progressiva autonomia; 

 Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, conhecendo 

progressivamente seus limites, sua unidade e as sensações que ele produz; 

 Interessar-se progressivamente pelo cuidado com o corpo, executando ações 

simples relacionadas à saúde e higiene; 

 Brincar; 

 Relacionar-se progressivamente com mais crianças, com seus professores e 

com demais profissionais da instituição, demonstrando suas necessidades e 

interesse (SANTA RITA, PCEI, 2007, p. 10-11). 

 

Ao analisarmos esses objetivos, consideramos que são muito restritos e não dão 

conta da especificidade do trabalho educativo com crianças de 0 a 3 anos. Então nos 

perguntávamos: E as linguagens? E o movimento? E as percepções infantis? E os afetos? 

Desse modo, afirmamos que os objetivos da PCEI (2007) aproximam-se do que vem 

sendo discutido no campo teórico (BARBOSA; RICHTER, 2009; BORBA, 2006; DIAS, 

2005b; KISHIMOTO, 2001, 2006; RICHTER, 2005), bem como nos documentos oficiais 

brasileiros (RCNEI, 1998), mas ainda deixam muito a desejar no sentido de orientar um 

trabalho educativo que provoque o desenvolvimento das crianças de 0 a 3 anos (ARCE; 

SILVA, 2009).  

Sobre o desenvolvimento da autonomia, destacamos o primeiro objetivo que enfatiza 

a expressão das crianças (desejos, sentimentos, vontades e desagrados) no sentido da 

progressiva autonomia do sujeito, complementado através do que expõe o último objetivo 

que enfatiza a interação com as outras crianças e com os demais adultos na promoção 

dessa autonomia.  

Com base em Dias (2005b, p. 371), compreendemos que o sujeito autônomo é 

 

[...] aquele que, dialógica e dialeticamente, é capaz de articular, de forma crítica 

e ativa, vontade subjetiva (individual e pessoal) e vontade objetiva (instituições 

sociais e cultura), questionando, refletindo, respondendo, influenciando e sendo 

influenciado pelas ocorrências do seu ambiente, construindo e reconstruindo 

dinamicamente as experiências que vive tanto no plano individual quanto 

coletivamente. 
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Essa autonomia, no entanto, não se desenvolve espontaneamente, ela é resultado da 

mediação da cultura e da interação com os outros indivíduos. Assim, mesmo que a PCEI 

(2007) não aborde, nesses objetivos, a questão do pensamento crítico, entendemos que os 

objetivos destacados se encaminham na perspectiva de entender a criança como um ser 

ativo e com vontade própria, que utiliza os recursos de que dispõe para satisfazer as suas 

necessidades e que também expressa os seus desagrados, o que indica que é preciso que lhe 

sejam proporcionadas ações educativas que a leve a refletir e questionar as experiências 

que vive. 

Sobre a independência das crianças, o segundo e o terceiro objetivos encaminham-se 

na perspectiva de que as ações educativas devem proporcionar às crianças o 

desenvolvimento das ações de forma independente. Sobre isso, Richter (2005) afirma que 

muitas professoras de Educação Infantil acabam confundindo autonomia com 

independência e, desse modo, a autonomia das crianças é entendida como a capacidade de 

desenvolver as ações sozinhas. Isso reforça o que expõe Dias (2005b), ao afirmar que o 

professor tem estado ausente do debate sobre os processos educativos de promoção e 

construção da autonomia das crianças. 

E, no que diz respeito ao brincar, entendemos que a proposta poderia explicitar 

melhor a questão de sua importância, no sentido de compreender que as brincadeiras são 

importantes para o desenvolvimento integral das crianças, pois favorecem o 

desenvolvimento psicológico, a aprendizagem e a imersão na cultura (BARBOSA; 

RICHTER, 2009; BORBA, 2006; KISHIMOTO, 2001, 2006). 

Como os demais eixos de trabalho não apresentam os objetivos divididos por faixa 

etária, entendemos que os objetivos apresentados referem-se às crianças de zero a cinco 

anos, uma vez que a proposta destina-se a Educação Infantil como um todo. Nesse sentido, 

selecionamos para a análise um dos eixos de trabalho do âmbito de experiência 

“Conhecimento de Mundo”: o eixo de trabalho “Linguagem oral e escrita”.  

Em uma primeira leitura do eixo selecionado, pudemos observar que, na 

apresentação geral do eixo “Linguagem oral e escrita” (SANTA RITA, PCEI, 2007, p. 13), 

a Proposta traz uma cópia do texto introdutório do eixo “Linguagem oral e escrita” do 

RCNEI (BRASIL, RCNEI, 2002c, p. 117), conforme pode ser verificado nos anexos A e 

C. O que reforça a nossa análise sobre a influência que o RCNEI exerceu sobre o 

documento local, bem como reforça a compreensão de que os documentos locais trazem 
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muitas partes semelhantes aos documentos nacionais. Nesse caso específico, não se trata de 

semelhança, mas sim de cópia fiel ao que está posto no documento do MEC. 

No que se refere à estrutura de apresentação do eixo em destaque, após a 

apresentação geral, a Proposta apresenta a estrutura curricular (p. 14-15), os objetivos 

gerais (p. 15) e os objetivos por eixos temáticos (p. 15-16). Na estrutura curricular, 

apresenta os conteúdos dos eixos temáticos “Linguagem Oral” e “Linguagem Escrita”. O 

segundo eixo encontra-se subdivido em “Iniciação à prática de leitura” e “Iniciação à 

prática de Escrita e Produção de Textos”. 

Analisando essa estrutura, é possível afirmar que nesse eixo de trabalho há certa 

confusão entre conteúdos e objetivos. Primeiro são apresentados os conteúdos. Depois os 

objetivos gerais e, por último, os objetivos por eixos temáticos. Entretanto, esses últimos 

são apresentados como se fossem conteúdos e não objetivos (Anexo A, p. 14-17).  

Outra análise que podemos realizar dessa estrutura é que ela apresenta uma 

concepção tradicional de currículo, pois na parte intitulada estrutura curricular apresenta, 

apenas, uma listagem de conteúdos e de objetivos para cada eixo temático (BERTICELLI, 

1998; LOPES; MACEDO, 2002; MOREIRA, 1997a, 1997b, 1998; MOREIRA; SILVA, 

1999; SANTIAGO, 2006; SILVA, 2001). Essa é uma compreensão já bastante discutida no 

campo teórico e que se acreditava já ter sido superada pelas instituições educacionais e 

pelos sistemas de ensino, mas, como pudemos perceber, ainda não foi.  

No tocante aos conteúdos, entendemos que aqueles referentes ao eixo temático 

“Linguagem oral” pareciam estar mais próximos das crianças menores, considerando, é 

claro, o nível de desenvolvimento e as características das crianças nessa faixa de idade. 

Segundo a Proposta, os conteúdos para esse eixo temático são: 

 

 Expressão de desejos, vontades e necessidades através da utilização da 

linguagem gestual e oral; 

 Ampliação do vocabulário (descrição de pessoas, objetos, cenas, situações); 

 Conhecimento e reprodução de jogos verbais, tais como: trava-línguas, 

parlendas, adivinhas, quadrinhas, poemas e canções; 

 Narração de fatos em seqüência temporal e casual; 

 Relato de experiências vividas; 

 Exposição oral com ajuda de suporte visual e/ou escrito do adulto; 

 Participação em debates, fazendo e respondendo perguntas (SANTA RITA, 

PCEI, 2007, p. 14 – grifos nossos). 

 

 Isso não quer dizer que os conteúdos do eixo temático “Linguagem Escrita”, com 

suas subdivisões, digam respeito, apenas, às crianças de quatro e cinco anos. Mesmo que se 
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afirme que estejam mais voltados para essas crianças, é possível identificar alguns 

conteúdos que também se referem às crianças menores, como podemos perceber nos 

objetivos em destaque abaixo. Segundo a Proposta, os conteúdos para o eixo temático 

“Linguagem Escrita” são: 

 

2.1 Iniciação à prática de leitura: 

 

 Escrita de textos escritos pelo educador: “ler” ouvindo; 

 Leitura pela criança de textos memorizados: parlendas, adivinhas, letras de 

música, receitas etc, ajustando o texto falado ao texto escrito; 

 Reconhecimento do próprio nome no conjunto dos nomes das crianças da 

sala; 

 Uso da biblioteca e/ou cantinho da leitura, busca de informações e consultas 

a fontes de diferentes tipos (jornais, revistas, enciclopédias, fichas de leitura, 

etc.) com ajuda do professor; 

 Interesse por “ler” ou “ouvir” a leitura especialmente de textos literários e 

informativos; 

 Cuidado no uso dos livros e demais materiais escritos. 

 

2.2 Iniciação à prática de Escrita e Produção de Textos: 

 

 Representação/compreensão de símbolos; 

 Desenho como forma de representação; 

 Escrita enquanto sistema de representação: 

- Função social da escrita; 

- Relação oralidade escrita; 

- Conjunto de símbolos próprios da escrita (alfabeto – Letras maiúsculas e 

minúsculas), sinais de pontuação, sinais de acentuação, demais sinais 

gráficos; 

 Escrita do próprio nome e de outras palavras; 

 Produção de textos diversos, ditando-os ao educador; 

 Produção de textos escritos como processo coletivo, envolvendo: planejar, 

definir para quem, pensar sobre a finalidade, considerar o tipo de texto, 

elaborar e reelaborar se for o caso; 

 Prática de escrita do próprio punho, utilizando o conhecimento de que cada 

criança dispõe, no momento, sobre o sistema de escrita em português; 

 Respeito pela produção própria e alheia (SANTA RITA, 2007, p. 14-15 – 

grifos nossos). 

 

Após a análise desses conteúdos, é importante lembrar que o trabalho com a 

linguagem oral e escrita na Educação Infantil não pode se configurar como um treino para 

a leitura e a escrita. Assim, entendemos que essas práticas precisam ser desenvolvidas de 

forma a permitir que as crianças comecem a se familiarizar com a linguagem. Por isso, 

compreendemos que os conteúdos, em linhas gerais, podem ser indicados para todas as 

crianças que frequentam a Educação Infantil no município. Mas faz-se necessário observar 

os objetivos que se tem e a forma de trabalhar com esses conteúdos, pois é preciso 

considerar o nível de desenvolvimento de cada criança e do grupo como um todo. 
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Nesse sentido, analisamos mais detalhadamente os conteúdos e objetivos referentes 

ao eixo “Linguagem oral”. Essa opção de análise se deu em virtude de entendermos que 

esses conteúdos estavam mais próximos das ações desenvolvidas no currículo em ação 

observado nas salas de Berçário e não por considerarmos que as crianças de zero a três 

anos só possam aprender os conteúdos da oralidade. 

Sobre os objetivos para o eixo “Linguagem oral e escrita”, a Proposta também 

apresenta objetivos gerais e específicos para a Educação Infantil como um todo e não faz 

distinção entre faixas etárias. São objetivos gerais para o eixo em destaque: 

 

 Usar a linguagem oral para expressar sentimentos e opiniões, relatando 

acontecimentos e participando de discussões sobre diversos temas; 

 Entender o processo da escrita como sistema de representação da fala; 

 Compreender as funções sociais da escrita; 

 Participar de situações sociais nas quais possa colaborar com suas vivências, 

ouvindo experiências de outras pessoas, indagando, respondendo perguntas 

e interpretando os fatos e tirando suas próprias conclusões; 

 Aproximar-se da escrita através do manuseio de vários tipos de textos e da 

vivência de situações diversas nas quais é indispensável a utilização da 

mesma; 

 Ler e ouvir os vários tipos de textos, utilizando estratégias de decodificação, 

seleção, antecipação, inferência e verificação para melhor compreensão da 

leitura (SANTA RITA, 2007, p. 15). 

 

A utilização da linguagem oral e sua importância na comunicação humana, a 

importância da linguagem escrita, a compreensão do uso social da leitura e da escrita e a 

utilização dos diversos tipos de texto para o desenvolvimento da leitura e da escrita, 

enfatizados na PCEI (2007), estão em consonância com o que se discute no campo teórico 

(BARBOSA, 2004; FREIRE, 2007; KLEIMAN, 2005; SOARES, 2005) e com o que está 

posto no RCNEI (2002c). Entretanto, entendemos que é dada pouca ênfase à linguagem 

oral como importante por si mesma. No texto da Proposta, a linguagem oral parece ser 

tratada, apenas, como base para a aquisição da linguagem escrita. 

Nos objetivos específicos, a Proposta traz uma divisão apresentando-os por eixos 

temáticos (Linguagem oral e Linguagem Escrita).  

São objetivos específicos do eixo Linguagem oral: 

 

 Desenvolvimento do vocabulário, descrição de pessoas, objetos, ambientes, 

cenas, situações e fatos; 

 Uso de diversos tipos de linguagem, conversas informais, transmissão de 

recados, avisos, relatos de experiências vivenciadas, narração de fatos 

cotidianos, expressão de ideias e defesa de pontos de vista; 
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 Conhecimento de diversas modalidades de linguagem, gestos, gravuras, 

poesias, quadrinhos, histórias, provérbios, adivinhas cantigas de roda, 

parlendas, trava-línguas; 

 Narração, descrição, dramatização e criação de histórias (com ou sem 

leitura, individual ou coletiva); 

 Representação de cenas históricas e musicais; 

 Dramatização de cenas baseadas em situações concretas do cotidiano e 

criadas; 

 Reconto de histórias ouvidas dentro da escola ou fora dela; 

 Narração e discussão sobre filmes, programas infantis, passeios; 

 Conclusão de histórias ouvidas ou contadas dando um final diferente; 

 Elaboração e participação efetiva na rotina da classe; 

 Entrevista com as pessoas da família e da escola (SANTA RITA, 2007, p. 

15-16). 

 

Analisando esses objetivos específicos, entendemos que parece haver certa confusão, 

pois eles parecem repetir e ampliar os conteúdos e não estão expressos como objetivos, 

conforme já havíamos destacado. Mesmo assim, podemos afirmar que esses pontos 

também estão em consonância com o que se discute na área, ou seja, a utilização de 

diversos gêneros textuais para o desenvolvimento da linguagem oral, da leitura e da escrita 

(BARBOSA, 2004) na perspectiva do letramento, ou seja, da compreensão da função 

social que essas práticas assumem e na busca da superação da dimensão da alfabetização, 

apenas, como codificação e decodificação de símbolos linguísticos e aquisição da língua 

oral e escrita (FREIRE, 2007; KLEIMAN, 2005; SOARES, 1998, 2005). Para nós, esses 

estudos indicam que as crianças são vistas de forma ativa na construção dos conhecimentos 

sobre oralidade, leitura e escrita. 

Com base nos estudos de Vygotsky (1993), compreendemos a importância do 

desenvolvimento da linguagem para a aprendizagem das crianças, uma vez que é através 

do desenvolvimento da linguagem que a criança desenvolve o pensamento, dá sentido ao 

mundo e se desenvolve como sujeito dentro de uma cultura. Assim, as interações adultos-

crianças e crianças-crianças (VYGOTSKY, 1991, 1993) e o diálogo necessário nessas 

interações (FREIRE, 1998, 2003) são imprescindíveis para proporcionar o 

desenvolvimento dessas crianças. 

Nesse sentido, afirmamos que, no que se refere ao desenvolvimento da linguagem 

oral e escrita, a PCEI atendeu ao que se esperava dela, ou seja, apresentar conteúdos e 

objetivos condizentes com o que se discute no campo teórico sobre a aprendizagem da 

linguagem oral e escrita. Entretanto, chama-nos a atenção o fato de que a Proposta não 

apresenta orientações didáticas para as professoras no sentido de auxiliá-las na 
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sistematização e planejamento de “experiências significativas de aprendizagem da língua”, 

como propõe o RCNEI (2002c, p. 117) 

Em linhas gerais, podemos afirmar que o documento local tomou por base os 

documentos nacionais. Isso fica explícito tanto na organização de sua estrutura, semelhante 

ao RCNEI, como em algumas partes dos discursos nela presentes, a exemplo das partes 

copiadas do RCNEI e da parte referente à avaliação da aprendizagem que toma por base o 

discurso presente na LDB. Sabemos que a PCEI não poderia fugir dessas orientações e não 

poderia ter sido elaborada à revelia dos documentos oficiais nacionais. Mas entendemos 

que a proposta não poderia ter se limitado a eles, inclusive “esquecendo” de apresentar os 

dados da realidade local. 

Com base nas análises de Cerisara (2007), Kramer (2002; 2003) e Palhares e 

Martinez (2007), podemos compreender a influência do RCNEI na elaboração da Proposta 

curricular do município, uma vez que o encaminhamento político do Ministério da 

Educação, em matéria de currículo, encaminhou-se no sentido de priorizar o RCNEI que 

passou a se configurar como “a” Proposta Curricular nacional para a Educação Infantil. 

Os estudos de Coraggio (2000; 2003), Lopes (2004), Soares (2003), Shiroma (2002) 

e Torres (2003) levaram-nos a compreender a convergência entre as políticas brasileiras, 

tanto no campo das políticas educacionais, quanto no que se refere às políticas curriculares 

através do ajustamento do currículo proposto via os PCN e o RCNEI. 

Esses estudos levaram-nos a compreender que, se em relação ao nosso país essa 

influência e essa “recomendação” internacional foi seguida à risca, o que dizer da 

elaboração da proposta de um município (Santa Rita/PB) que possui autonomia relativa ao 

Estado e à União. Nesse sentido, podemos compreender porque a proposta curricular 

municipal tenha a “cara” da proposta curricular nacional (RCNEI). 

Os estudos de Lopes (2004), Macedo (2006) e Macedo e Pereira (2009) levaram-nos 

a compreender a influência que as políticas curriculares globais/nacionais exercem nas 

políticas curriculares locais/municipais. E os estudos de Lopes (2004, 2005) e Lopes e 

Macedo (2002) levaram-nos a entender que os currículos podem ser compreendidos como 

textos e como discursos e que as políticas curriculares acabam sendo, muitas vezes, o 

resultado de uma mistura de outros discursos. Segundo as autoras, o que há é um processo 

de hibridização e uma recontextualização desses discursos, ou seja, eles são misturados e 

articulados às realidades locais e se traduzem em textos que trazem a marca da 

intertextualidade (articulação e referência a outros textos).  
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Foi exatamente esse movimento que pudemos perceber na Proposta em análise, uma 

vez que percebemos a influência e a predominância do RCNEI e até a inserção (ou cópia) 

de partes desse documento, bem como a presença de outros discursos teóricos e legais. 

Assim, podemos afirmar que, na elaboração da PCEI (2007), houve uma mistura de textos. 

Nesse sentido, cabe destacarmos aqui as relações de poder e a correlação de forças 

que esteve por trás da elaboração dessa Proposta, pois, mesmo que o município tenha tido 

a iniciativa de elaborar sua proposta, ele não o fez desarticulado da influência das políticas 

curriculares nacionais. E, como nos lembra Giroux (1997, p. 124-125), o poder “[...] tem 

que ser compreendido como um conjunto de práticas que produzem formas sociais através 

das quais diferentes conjuntos de experiências e espécies de subjetividades são 

construídos”. Nessa lógica, o discurso é “tanto constituinte quanto produto do poder”.  

Analisando o poder nessa perspectiva, compreendemos que o poder “funciona para 

produzir e legitimar configurações de tempo, espaço e narrativa que posicionam os 

professores de maneira a privilegiar versões particulares de ideologia, comportamento e 

representações da vida cotidiana” (GIROUX, 1997, p. 125). É nesse sentido que o autor 

aborda o discurso como uma tecnologia de poder e afirma que “o discurso como tecnologia 

de poder assume expressão concreta nas formas de conhecimento que constituem os 

currículos formais, bem como nas relações sociais escolares que penetram tanto o corpo 

como a mente” (p. 125). Assim, podemos compreender como o discurso da Proposta 

municipal foi sendo constituído a partir das articulações com os documentos oficiais e, por 

isso, não pôde fugir dessas influências e, nessas relações de poder nacional/local, o 

documento foi se constituindo a partir das referências nacionais.  

Depois de analisarmos diferentes documentos nacionais e municipais, em especial a 

Proposta Curricular para a Educação Infantil do Município de Santa Rita/PB, apresentada 

neste tópico, e considerando a diversidade de desenhos curriculares – disciplinar, 

interdisciplinar, por atividades, por áreas de conhecimento, por áreas de desenvolvimento, 

por temas, por projetos – percebemos que a opção em apresentar a proposta curricular por 

áreas de conhecimento está mais adequada para a pré-escola e, mais especificamente, para 

um modelo de pré-escola que trata a criança como aluno e a treina para a escolarização 

futura, questão discutida por Barbosa (2008), Barbosa e Richter (2009) e Sobral e Lopes 

(2009), e não para as creches ou para as crianças do Berçário. 

Nesse sentido, entendíamos que o momento do planejamento mensal com as 

professoras da Educação Infantil do município seria um momento privilegiado para 
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podermos visualizar a política em ação e que, nesses momentos, poderíamos verificar a 

(re)significação das diferentes propostas para o currículo da Educação Infantil a partir do 

diálogo das professoras com a equipe da SME e os documentos norteadores do currículo, a 

exemplo da Proposta Curricular Municipal.  

No entanto, ao participarmos das reuniões de planejamento, deparamo-nos com algo 

bem diferente. Primeiro: como o nosso objeto de estudo é o currículo em ação no Berçário, 

entendíamos que esse segmento também estaria contemplado no planejamento, através da 

participação das profissionais que atuavam com as crianças de 0 a 3 anos nas creches. Mas 

não foi isso o que ocorreu. O planejamento destinava-se às professoras e dele 

participavam, apenas, aquelas que atuavam nas salas de pré-escolas que funcionam em 

creches ou nas escolas. As auxiliares de sala da pré-escola ou aquelas que atuavam nas 

salas de Berçário não tinham acesso a esse planejamento. Ficavam nas creches com as 

crianças, pois a creche não pode fechar! De fato, a creche é uma instituição peculiar. E, se 

ela possui uma função de atendimento às mães trabalhadoras, ela não pode fechar. Mas 

isso não significa que as profissionais que ali trabalham não possuam direitos e não possam 

participar de atividades e planejamentos indispensáveis ao seu exercício profissional. A 

Secretaria de Educação e as instituições precisam rever isso e pensar em estratégias para 

sanar o problema. Tal realidade deixa evidente a contradição entre o campo teórico e legal, 

que consideram as creches como espaços educativos, e a realidade local que, 

contrariamente, ainda dicotomiza em um mesmo espaço – a creche – as funções de guarda 

(berçário) e de educação (pré-escola). 

Segundo: a análise da Proposta Curricular para a Educação Infantil do município de 

Santa Rita/PB indicou que o desenho curricular adotado pauta-se em áreas de 

conhecimento, tal como proposto também no RCNEI. No entanto, o planejamento com as 

professoras estava pautado no que Ostetto (2007c, p. 181) chama de “planejamento 

baseado em datas comemorativas”, no qual “o planejamento da prática cotidiana é 

direcionado pelo calendário”. 

Além de o planejamento estar pautado nas datas comemorativas, o que nos chamou 

atenção foi que havia uma preocupação com a chamada “hora da atividade” ou “momento 

pedagógico”. Ou seja, o planejamento com as professoras referiam-se às atividades e/ou 

projetos que elas iriam desenvolver com as crianças de 4 e 5 anos, ao longo do mês. Nesses 

planejamentos, não se tratou das outras atividades desenvolvidas com as crianças nos 

momentos em que elas não estariam na presença das professoras.  
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Diante dessas observações, começamos a perceber o quanto a prática cotidiana da 

Educação Infantil, nesse município, difere do que está posto nos documentos oficiais, 

inclusive os do próprio município. E, em relação ao currículo, isso não ocorreu de maneira 

diferente. 

O primeiro destaque acima já seria suficiente para compreendermos que há uma 

dicotomia entre a creche e a pré-escola no município. Isso fica evidente no fato de o 

planejamento ser destinado apenas para as professoras que atuam nas salas de pré-escola. 

Dicotomia que, como afirmam Campos 1994), Kramer (2005b), Nascimento et al. (2005a, 

2005b), Tiriba (2005) e Oliveira (2005), já deveria ter sido superada, uma vez que a 

Educação Infantil assumiu o binômio cuidar e educar de forma indissociável desde o final 

dos anos de 1980. Ao mesmo tempo, os estudos das autoras levaram-nos a compreender 

que a superação dessa dicotomia é consenso no campo teórico e já foi assumida no campo 

legal, mas ainda se coloca como desafio no campo das práticas educativas, uma vez que 

essa tem sido uma separação histórica em nosso país, com o agravante do recorte social.  

Sobre a dicotomia entre a creche e a pré-escola no município, queremos acrescentar 

que isso ocorre porque também há uma dicotomia no que se refere à destinação dos 

profissionais que atuam em cada um dos segmentos: para atuar com as crianças menores de 

três anos nas creches são designadas apenas auxiliares de sala; para atuar na pré-escola, são 

designadas professoras e auxiliares de sala. E isso ocorre apesar de a maioria das 

instituições de Educação Infantil do município atender creche e pré-escola na mesma 

instituição. Analisando esse fato do ponto de vista da política educacional, afirmamos que 

o município está em total desacordo com o que preconiza a política para a Educação 

Infantil em vigor. De acordo com os documentos oficiais analisados, vimos que o 

profissional para atuar na função docente em creches e pré-escolas tem que ser o professor 

(PNEI, 2005) que precisa ter a formação mínima exigida, ou seja, a oferecida em nível 

médio, na modalidade Normal. Para nós, o fato de as salas de berçário terem, apenas, as 

auxiliares de sala reforça a dicotomia e impede um trabalho pedagógico sistemático com as 

crianças, vez que essas profissionais não possuem formação para que isso ocorra. O que 

podemos afirmar é que há um trabalho “sistemático” de cuidados físicos, dentro do que é 

possível de ser realizado pelas educadoras. 

Voltando para a questão da opção de o planejamento mensal com as professoras se 

basear em datas comemorativas, afirmamos que, se para a pré-escola esse planejamento 

“parece não dar conta” da especificidade da Educação Infantil (OSTETTO, 2007c), para a 
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creche ele é ainda mais inadequado, uma vez que os bebês ficam de fora dessa chamada 

“hora da atividade”. Para nós, esse planejamento está em desacordo tanto do ponto de vista 

teórico, quanto do ponto de vista da própria proposta curricular do município. 

De acordo com as contribuições de Arce e Silva (2009), Dias (2005), Barbosa (2008; 

2010), Barbosa e Richter (2009), Oliveira (2005), Sobral e Lopes (2009), Vygotsky (1991, 

1993) e Wallon (1995), o que se propõe para a elaboração de um currículo para a Educação 

Infantil é o trabalho com projetos, a valorização das múltiplas linguagens e a realização de 

atividades culturalmente significativas para as crianças. E para o trabalho com os bebês, a 

atenção para o desenvolvimento de muitos outros aspectos como falar, andar, escutar, 

olhar, sorrir, chorar, entre outros, precisam estar contemplados nesse currículo. Assim, o 

currículo e o planejamento baseados em datas comemorativas não parecem ser os mais 

adequados nem para a pré-escola, muito menos para a creche.  

 E, no que se refere à proposta curricular do município, esse planejamento também 

está em desacordo, uma vez que o que está posto na Proposta é que os conteúdos da 

Educação Infantil organizam-se em áreas de conhecimento, estabelecendo uma 

organização pautada em âmbitos de experiência (formação pessoal e social e conhecimento 

de mundo) e eixos temáticos (independência e autonomia e respeito à diversidade; 

linguagem oral e escrita, natureza e sociedade, matemática, movimento e música e artes 

visuais). Em nenhum momento, a Proposta faz menção à organização curricular e ao 

planejamento baseados em datas comemorativas. Entretanto, esse foi o modelo de 

planejamento que vimos sendo executado nas reuniões mensais com as professoras. 

Outro ponto que nos chamou a atenção, durante as observações nos momentos de 

planejamento, foi o fato de que esse espaço poderia ser melhor aproveitado como um 

espaço de formação continuada, inclusive isso estava contemplado no Plano de Ações do 

DEI para 2010, que expressava que um dos objetivos específicos para aquele ano era 

“oferecer a formação continuada dos profissionais de educação infantil”. Uma das metas 

do referido plano de ações era “orientar mensalmente e ajudar no processo de 

planejamento e execução das atividades desempenhadas no âmbito da creche-escola” e, 

dentre as ações previstas, estava a organização de “encontros pedagógicos mensais para as 

professoras” (Anexo B).  

Nos encontros pedagógicos organizados para as professoras, estava prevista a 

discussão de um tema referente à Educação Infantil em cada mês. No ano de 2010, por 

exemplo, estavam previstos os seguintes temas referentes à Educação Infantil e que seriam 
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trabalhados nos momentos de planejamento mensal: “Por que a Educação Infantil é 

importante?” (março); “Projeto Político Pedagógico” (abril); “Reflexões sobre o Currículo 

da Educação Infantil” (maio); “Projetos escolares: um caminho para a aprendizagem” 

(junho); “A convivência e as relações sócio-afetivas” (julho); “O lúdico e sua relação com 

a aprendizagem” (agosto); “A construção e a re-construção dos saberes no ambiente 

escolar” (agosto); “O encanto do ser professor” (outubro), conforme cronograma dos 

encontros pedagógicos do DEI para 2010 (Anexo B). A maioria desses temas foi debatido 

com as professoras, mesmo com algumas modificações de datas, a exemplo do tema de 

julho que acabou sendo discutido em setembro (DIÁRIO DE CAMPO, 2010, p. 67-68). 

Entretanto, o que nos chamou a atenção nos momentos de discussão dos temas foi que 

muitas professoras pareciam não estar muito interessadas. Nos planejamentos dos quais 

participamos, pudemos verificar que o momento das orientações do projeto do mês (datas 

comemorativas) acabou sobressaindo ao momento de discussão do tema proposto para 

estudo e debate.  

Diante de tantas questões a serem tratadas nos encontros mensais com as professoras, 

em especial, os assuntos administrativos e a discussão do projeto do mês (leia-se datas 

comemorativas), que norteia o planejamento, o que ocorreu, pelo menos na maioria das 

vezes que participamos desses momentos, foi que o tema proposto para leitura, reflexão e 

discussão foi tratado de forma superficial. Além disso, percebemos o fato de as professoras 

parecerem estar mais preocupadas em “pegar” a receita daquilo que deveria ser 

desenvolvido no projeto ou aprender a fazer as “lembrancinhas” para a comemoração dos 

eventos do mês, e não em estudar e discutir temas referentes à sua ação docente na 

Educação Infantil, como pudemos observar nos trechos destacados abaixo:  

 

Depois da minha fala, ela [a Coordenadora 02] voltaria para mostrar os modelos 

das lembrancinhas para o Dia das Mães e confeccionaria uma das lembrancinhas 

com as professoras. 

Entretanto, como eu utilizaria data-show e o pessoal da Secretaria ainda não 

tinha vindo trazer e montar os equipamentos, tivemos que mudar a ordem. 

Daí ela deu os informes, fez uma dinâmica, falou sobre as datas comemorativas 

do mês de maio, com ênfase para o Dia das Mães e com sugestões de músicas e 

festas, depois mostrou as lembrancinhas e ensinou como confeccionar algumas 

delas. [...]  

O momento de mostrar as lembrancinhas foi um show a parte. A maioria das 

professoras queria ver as lembrancinhas de perto, saber como fazer e tirar os 

moldes para poderem fazer na creche (Planejamento Mensal com as professoras - 

04/05/2010 – DIÁRIO DE CAMPO, 2010, p. 66). 
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Embora o momento das orientações sobre o que fazer no projeto do mês, e nele o 

momento de mostrar, ensinar como fazer e até confeccionar as “lembrancinhas”, esteja 

posto no planejamento mensal, cabe aqui uma indagação: Esse momento é realmente 

importante e útil para o trabalho com as crianças? 

Da análise do Plano de Ação do DEI, pudemos notar, novamente, que dentre os 

objetivos, metas e ações, as professoras ocuparam lugar de destaque. Para as auxiliares de 

sala, estava prevista como meta “oferecer oficinas pedagógicas para os auxiliares de sala 

bimestralmente”. Meta que não foi atingida, como pudemos constatar em nossa pesquisa 

de campo. No ano de 2010 foi realizado um único encontro com essas profissionais, 

ocorrido no dia 30/11/2010 e registrado, por nós, no Diário de Campo (2010, p. 73).  

Do exposto, o que ficou evidente, para nós, foi que, se por um lado havia uma 

coerência, relativa e limitada, entre os documentos nacionais e a Proposta local, por outro 

lado, percebemos que havia um distanciamento entre a Proposta e o próprio planejamento 

mensal realizado pela SME com as professoras da Educação Infantil.  

Esse descompasso verificado confirmava que a Proposta, embora aparecesse como 

referência para o planejamento, não estava de fato sendo implementada no município. Mas, 

como nos lembra Freire (2001, p. 25), “não se muda a ‘cara’ da escola por portaria”, muito 

menos através de uma proposta curricular. Assim, é possível entender porque a Proposta 

estava distante do currículo em ação observado no contexto das salas de Berçário das 

creches municipais. Pois, para nós, apesar de afirmar ser fruto de discussão realizada com 

os educadores envolvidos com a Educação Infantil do município e de que sua elaboração 

levou em consideração as sugestões dessas educadoras, o fato de a proposta não estar 

contemplada nos momentos de planejamento com as professoras, e sua não implementação 

nas creches municipais, parece indicar que ela foi construída, mas não assumida pelo 

coletivo de professores e menos ainda pelas educadoras do Berçário que, como vimos, não 

participaram de sua elaboração.  

Nesse sentido, nos questionamos: Se entre o documento e o planejamento das ações 

encontramos este distanciamento, o que dizer da relação entre a Proposta e o currículo em 

ação nas creches do município? É esse assunto que abordamos a seguir. 
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4.2 O currículo em ação nas salas de Berçário das Creches de Santa Rita/PB 

 

 

Neste tópico abordamos o currículo em ação nas salas de Berçário das creches, a 

partir da análise dos dados da observação relatados no Diário de Campo (Apêndice B). 

Conforme afirmamos no segundo capítulo, para nós, o currículo em ação é o 

currículo vivido ou praticado no cotidiano das instituições educacionais, como resultado 

das ações pedagógicas desenvolvidas pelas educadoras e as crianças. Ações essas que são 

históricas, sociais e culturais. Nesse sentido, enfatizamos, com base em Bufalo (1997, p. 

25), que  

 

a creche é um espaço de educação e cuidado que se constitui por sujeitos sócio-

culturais, ou seja, meninos, meninas e mulheres adultas que pertencem a 

determinados grupos étnico, social, de gênero e etário. Assim, trazem para a 

instituição suas mais variadas visões de mundo, os seus valores morais, 

religiosos, os seus costumes e os seus preconceitos. Estes sujeitos se constituem, 

portanto, em produtores e consumidores de manifestações culturais. 

 

Tomando de empréstimo as perguntas da autora, nos questionamos: “Como a creche 

atua com essa realidade das diferenças que a constitui? Aniquilando-as, vivendo-as, 

transformando-as ou confrontando-as?” (BUFALO, 1997, p. 25). 

Sem perder de vista nossos objetivos de pesquisa e instigadas pelos questionamentos 

da autora, a análise do currículo em ação nas creches partiu do pressuposto de que as 

crianças e as educadoras envolvidas naquele contexto são sujeitos históricos, sociais e 

culturais que precisam ser percebidos e entendidos em suas especificidades (COHN, 2005; 

KOHAN, 2008; KUHLMANN JR, 1998; MARCÍLIO, 2010; SARMENTO, 2008; 2007; 

SARMENTO; GOUVEA, 2008; SOARES, 2001; VASCONCELLOS; SARMENTO, 

2007; VEIGA, 2010).   

É importante lembrar que também discutimos a especificidade de um currículo para 

bebês e crianças pequenas, considerando essas crianças como seres inteligentes, seres 

histórico-sociais e produtores de cultura (BARBOSA, 2008, 2010; BARBOSA; RICHTER, 

2009; COHN, 2005; KUHLMANN JR, 1998; SARMENTO, 2008) que a um só tempo são 

dependentes dos adultos e são capazes de interagir com os outros e com o meio que as 

cercam (ARCE; BALDAN, 2007; ARCE; SILVA, 2007; VYGOTSKY, 1991, 1993; 

WALLON, 1995).  
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Assim, consideramos as instituições de Educação Infantil como espaços 

socioculturais nos quais se produzem e se reproduzem culturas (COHN, 2005; 

KUHLMANN JR, 1998; MARCÍLIO, 2010; SARMENTO, 2008; 2007), mesmo se 

considerarmos que se trata de uma cultura particular, que se insere e se articula com uma 

cultura mais ampla (MOREIRA; SILVA, 1999; SILVA, 2001). E, desse modo, as análises 

empreendidas buscaram refletir sobre o que ocorria nas salas de Berçário e como as 

educadoras e as crianças construíam e davam significado às atividades praticadas, 

considerando que no espaço da creche as crianças precisam aprender as regras do convívio 

social, aprendendo a dividir o espaço, a atenção dos adultos, os brinquedos e outros objetos 

com outras crianças, interagindo com elas de forma dialogada (BARBOSA, 2008).  

Para iniciarmos a análise, gostaríamos de começar descrevendo a rotina das 

instituições observadas. Em linhas gerais, podemos afirmar que a rotina
28

 de trabalho com 

as crianças de 0 a 3 anos das quatro creches observadas é, praticamente, a mesma: o 

trabalho inicia-se por volta das 07h00 com a chegada das crianças na instituição. Nesse 

momento, elas são recebidas nas salas, trocam a roupa que vem de casa pela roupa da 

creche (calcinhas, cuecas ou shorts e blusas da farda – em dias frios e chuvosos) e tomam o 

café da manhã (papa, angu ou cuzcuz com leite para as maiores e mingau para as menores). 

Em seguida, brincam livremente até por volta das 10h00 ou 10h30 da manhã – hora de 

tomar banho para esperar o almoço. Algumas vezes, é servido biscoito durante a manhã. 

Por volta das 10h45, começa a ser servido o almoço (feijão, arroz e macarrão com carne 

moída, carne de soja ou frango desfiado). Nesse momento, as crianças maiores comem 

sozinhas e as educadoras alimentam as menores. Depois de almoçarem, tomam água e são 

colocadas para dormir. Por volta das 12h00, a maioria das crianças está dormindo.  

Conforme já explicitamos anteriormente, para a análise das observações, utilizamos 

como procedimento a análise de conteúdo (BARDIN, 1977). Assim, após a leitura 

flutuante dos relatos das visitas nas salas de Berçário das quatro creches selecionadas, 

compreendemos que a rotina dessas salas estava voltada, quase que exclusivamente, para o 

atendimento das necessidades básicas de alimentação, higiene e sono das crianças e para a 

“oferta” de momentos lúdicos, leiam-se momentos de brincadeiras livres das crianças, nos 

quais havia as interações crianças-crianças, com poucas intervenções das educadoras. 

                                                 
28

 Gostaria de reafirmar que a rotina descrita aqui se refere ao trabalho no turno da manhã, entre 07h00 e 

13h00, que foi o horário em que realizamos as observações. 
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Nesse sentido, começamos a perceber que as atividades de cuidado prevaleciam em 

detrimento das ações educacionais, mesmo que, para nós, não seja possível cuidar sem 

educar, ou vice-versa (NASCIMENTO et al., 2005a; TIRIBA, 2005). Entretanto, em 

nossas observações, pudemos perceber a dicotomia cuidar versus educar de forma bastante 

contundente nessas creches (CAMPOS, 1994; KRAMER, 2005b; NASCIMENTO et al., 

2005a; TIRIBA, 2005). Nessas instituições, o berçário é o espaço do cuidar e a pré-escola é 

o espaço para educar.   

Sabendo que o campo da Educação Infantil tem defendido a superação da dicotomia 

cuidar versus educar, através da defesa da indissociabilidade entre cuidado e educação nas 

instituições, como discutimos anteriormente (CAMPOS, 1994; DIAS, 2005a; KRAMER, 

2005b; NASCIMENTO et al., 2005a; TIRIBA, 2005; RCNEI, 2002a; DCNEI, 1999, 2009; 

DCNGEB, 2010), e concordando com essa indissociabilidade, tivemos o cuidado em não 

fazer essa divisão ao selecionarmos os núcleos temáticos que iriam orientar  as análises 

mais aprofundadas dos dados produzidos na pesquisa e relatados no Diário de Campo.   

A partir da leitura flutuante (BARDIN, 1977) dos dados e tomando por base as 

situações, acontecimentos ou momentos relatados em cada visita às creches, analisamos os 

momentos de cuidado-educação a partir dos seguintes núcleos temáticos: 

 

A) Momentos de alimentação, higiene e sono das crianças; 

B) Momentos de brincar – momentos ricos em interações, nos quais prevaleceram  

as brincadeiras livres das crianças; 

C) Outros momentos de interação – que envolveram outros tipos de interações 

adultos-crianças e crianças-crianças. 

 

Esses núcleos temáticos foram construídos a partir das leituras realizadas, e não foi 

tarefa fácil, uma vez que os momentos de cuidado-educação também são momentos 

interativos, bem como os momentos de brincar. Entretanto, assim os nomeamos como 

forma de analisar o que prevaleceu em cada momento ou situação analisada. A análise de 

cada núcleo temático, sempre que possível, foi realizada a partir do destaque de, pelo 

menos, um momento vivenciado em cada uma das creches visitadas. 
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A) Os momentos de alimentação, higiene e sono 

 

Sobre o ato de alimentar-se, Barbosa (2010, p. 13) destaca que   

 

aprender a alimentar-se é uma importante aprendizagem para a primeira infância, 

pois envolve aspectos sociais, de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e 

bem-estar; motores, manuseio de talheres, movimento da boca, ingestão e fono-

articulatório. Nessa situação podemos novamente compreender a 

inseparabilidade das ações de educação e cuidado.  

 

Tal importância é enfatizada no RCNEI – volume 2 (2002b, p. 55) que expõe que 

o ato de alimentar tem como objetivo, além de fornecer nutrientes para 

manutenção da vida e da saúde, proporcionar conforto ao saciar a fome, prazer 

ao estimular o paladar e contribuir para a socialização ao revesti-lo de rituais. 

Além disso, é fonte de inúmeras oportunidades de aprendizagem.  

 

Entretanto, ao analisarmos os momentos de alimentação ocorridos nas creches, não 

foi isso o que observamos. No contexto do berçário, podemos afirmar que os momentos de 

alimentação nas creches seguiram praticamente a mesma rotina, mudando apenas o horário 

em que as refeições foram servidas. No geral, durante a manhã as crianças tomavam o café 

da manhã por volta das 07h30 e 08h00; algumas vezes foi servido biscoito por volta das 

09h00 (lanche) e o almoço foi servido entre 10h45 e 11h15.  

O café da manhã foi mingau para os bebês e cuzcuz com leite ou papa para os 

maiores. O almoço foi feijão (carioquinha ou verde), arroz, macarrão e carne (moída, soja 

ou frango desfiado) ou canja de galinha. Em uma das creches visitadas, era servido o caldo 

do feijão ou a comida passada no liquidificador para os bebês, na mamadeira ou de colher. 

Nesses momentos, pudemos observar que as crianças maiores alimentavam-se 

sozinhas com as suas próprias mãos. As que ainda não conseguiam se alimentar sozinhas, 

eram alimentadas pelas educadoras.  

Quanto aos bebês, também percebemos que as situações se repetiram: quase todos 

eles tomavam mingau na maior parte das refeições. Os que já seguravam a mamadeira, 

tomavam mingau sozinhos; os que ainda não, eram alimentados no colo pelas educadoras.  

Na maioria das creches, as crianças foram alimentadas na sala de atividades. Apenas 

na Creche 1 as crianças maiores iam com uma das educadoras para o refeitório.  

Assim, pudemos perceber que, em todas as creches visitadas, esses momentos se 

repetiram praticamente da mesma forma, como podemos observar nos trechos destacados a 

seguir: 
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Creche 1 – Em seguida chegou o café da manhã. Veio papa para os menores e mingau na 

mamadeira para os bebês. Os maiores foram com a Auxiliar 2 para o refeitório para comer papa 

(foram Cauã, Bruno, Michel e Claudina). Ficaram Cleiton e Vitor para a Auxiliar 1 dar papa e bem 

depois chegaram as mamadeiras para ela dar aos bebês. (27/05/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 

2010, p. 21). 

 

Creche 2 – Na hora do almoço, as crianças ficam todas ansiosas para comerem e ficam ao redor das 

educadoras. A Auxiliar 4 sentou-se perto da mesinha com os pratos e a Auxiliar 5 foi sentar-se mais 

afastada com um prato na mão para dar a comida a uma das crianças. As outras acabaram sentando no 

chão para aguardarem a sua vez. As educadoras dão a comida de uma por uma. E eu acabei ajudando 

a alimentar as crianças, dando comida na boca de Isaías e de João. O almoço de hoje foi feijão, arroz, 

macarrão cortadinho e carne de soja. Nessa creche o feijão é servido inteiro, mesmo para as crianças 

menores. (20/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 37). 

No almoço, por volta das 10h30, Isaías e Igor tomaram mamadeira e os demais comeram o pratinho 

com feijão, arroz, macarrão e frango desfiado. Eles ficam em volta das “tias” esperando a vez, mas 

sem muita calma. As 11h00 todos já haviam comido e se preparavam para dormir. (27/07/2010 - 

Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 45). 

 

Creche 3 – No almoço, 5 crianças tomaram mamadeira e as outras almoçaram canja de galinha. 

Alguns maiores já se alimentam sozinhos e são colocados em pé ao redor das duas mesinhas que fica 

perto da porta. Os que ainda não se alimentam sozinhos são alimentados pelas educadoras, que dão 

comida na boca das crianças. Depois do almoço elas serviram água do filtro que fica na sala e por 

volta das 11h00 as crianças já haviam almoçado e se preparavam para dormir. (28/07/2010 - Diário de 

Campo da Pesquisa, 2010, p. 47). 
 

Quando o almoço chegou – feijão, arroz e frango desfiado – os maiores comeram sozinhos e os 

menores tomaram mingau (André, Glauber, Raiza e Luiz). Depois de tomar o mingau, André quis 

comer e a Auxiliar 7 deu comida a ele. (30/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 50). 

 

Creche 4 – Depois de uns quinze minutos que elas haviam colocado as fraldas nas crianças, chegou 

o almoço. Era feijão, arroz e soja. A Auxiliar 11 deu comida a algumas crianças, a Auxiliar 10 deu a 

outras e eu dei comida na boca de Edvan, Breno e Edson. [...] A Auxiliar 11 também deu a um de cada 

vez, mas a Auxiliar 10 continuou dando comida a várias crianças ao mesmo tempo. (26/08/2010 - 

Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 59). 

 

Por volta das 11h00 foi servido o almoço. A rotina do almoço também foi a mesma dos dias 

anteriores. As crianças maiores comeram feijão, arroz e soja e os bebês tomaram mingau. 

Depois de almoçarem, as crianças tomaram água e começaram a ser colocadas nos berços e colchões 

para dormir. (02/09/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 61). 

 

 

De acordo com Barbosa (2010, p. 13), “nos momentos de alimentação, as crianças 

ficam envolvidas com a ação dos adultos, porém algumas vezes, conforme a configuração 

dos móveis, pode ser um momento de grande socialização e vida coletiva”. Ou seja, se os 

ambientes e os momentos forem organizados e planejados, as refeições podem se 

configurar como situações ricas de interações e proporcionarem aprendizagens 

significativas. Como enfatiza a autora, “em geral as crianças participam com muita alegria 

deste momento que é muito mais do que uma necessidade fisiológica”, é um momento de 

partilha cultural. 
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Embora não seja objetivo deste trabalho analisar as refeições das crianças, 

gostaríamos de expor nosso estranhamento em relação ao cardápio servido nas creches, 

uma vez que pudemos observar que não foram servidos sucos, frutas
29

, verduras ou 

legumes (cru ou cozido) nas refeições das crianças
30

. Em nenhuma das visitas realizadas, 

vimos esses alimentos como parte do cardápio da creche, ao menos no horário da manhã.  

Entretanto, é importante lembrar que as crianças dependem dos adultos e, em relação 

à alimentação, são esses os responsáveis pela formação dos hábitos saudáveis de 

alimentação nas crianças, uma vez que são os adultos quem escolhem, preparam, oferecem 

e alimentam as crianças; bem como o próprio paladar das crianças vai se formando na 

mediação com o adulto, através dos alimentos que a ela são oferecidos. Assim, acreditamos 

que o município precisaria repensar, com certa urgência, a questão da alimentação das 

crianças, pois, no que diz respeito ao desenvolvimento de hábitos saudáveis, entendemos 

que a falta de variedade na alimentação dessas crianças e a não oferta de frutas, verduras e 

legumes em suas refeições podem contribuir para que elas, futuramente, não gostem nem 

comam alguns tipos de alimentos.  

Sobre a organização dos momentos de alimentação, o RCNEI – volume 2 (2002b, p. 

36) recomenda que  

 

a organização dos momentos de oferta dos alimentos precisa ser feita em 

ambientes mais tranqüilos, em pequenos grupos, com o acompanhamento mais 

próximo pelo adulto, que propicia segurança afetiva e ajuda a construir 

gradativamente as habilidades para a independência ao alimentar-se. 

Desaconselha-se a oferta das refeições em grandes refeitórios com todos os 

grupos infantis presentes ao mesmo tempo, o que além de aumentar o tempo de 

espera das crianças, dispersa a atenção tanto das crianças quanto do professor, 

aumenta o nível de ruído e dificulta a ação educativa. Algumas refeições podem 

ser feitas nas próprias salas dos grupos infantis, outras em companhia de grupos 

etários diversos, mas sempre evitando grandes grupos ao mesmo tempo. (grifos 

nossos). 

 

 Sobre esse ponto, pudemos perceber que a maioria das creches organizava esses 

momentos de forma parecida. As crianças maiores alimentavam-se sozinhas e as menores 

eram alimentadas pelas educadoras. De modo geral, as crianças receberam a alimentação 

na sala de atividades, na qual permaneciam durante todo o dia, e, apenas na Creche 1, as 

                                                 
29

 Nos momentos de nossas visitas, não presenciamos a oferta de sucos ou frutas para nenhuma das crianças 

do Berçário, em nenhuma das creches visitadas. 
30

 As refeições são temperadas com legumes e verduras, mas não vimos saladas cruas nem legumes cozidos 

presentes nos pratos das crianças. 
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crianças maiores iam para o refeitório acompanhadas de uma das educadoras, conforme 

afirmamos.  

 No que diz respeito ao desenvolvimento da independência das crianças para se 

alimentarem sozinhas, pudemos perceber que isso não foi incentivado nas práticas das 

educadoras e, assim, as práticas desenvolvidas não favoreceram essa aprendizagem para as 

crianças.  

Segundo Barbosa (2010), as crianças pequenas precisam de longos tempos, inclusive 

para se alimentarem, mas não foi isso que observamos nas creches. Nos momentos da 

alimentação, ficavam apenas uma ou duas educadoras nas salas para alimentar todas as 

crianças e, como muitas crianças ainda não sabiam comer sozinhas, as educadoras se 

preocupavam em alimentar rápido, pois, com outras crianças esperando, geralmente 

pedindo ou chorando, não havia tempo para ensinar a comer com a própria mão, para 

conversar, pegar na mão, mostrar o alimento etc. As ações pareceram ser mecânicas e os 

“diálogos” estabelecidos nesses momentos se resumiram a falar para a criança abrir a boca 

para comer, chamar a atenção das crianças para a comida ou perguntar se queriam mais 

comida ou se já estavam satisfeitas. Essas ações ratificam o que afirma Guimarães (2008, 

p. 07), na rotina das creches, “o choro aliado à espera no momento da comida é algo que 

acaba se repetindo, dia a dia, assim como a dinâmica de abrir a boca, engolir e fechar a 

boca. Rapidez e pratos vazios marcam a eficácia da alimentação”. 

Ainda sobre esse assunto, precisamos lembrar que o desenvolvimento da capacidade 

das crianças em alimentarem-se sozinhas se dá por volta dos três anos de idade, mas que 

essa capacidade precisa ser favorecida e experienciada pelas crianças, conforme está posto 

no RCNEI – volume 2 (2002b, p. 35), ao afirmar que:  

  

Em torno dos três anos, caso tenha tido oportunidade de experimentar, a criança 

já tem condições para alimentar-se sozinha, determinar seu próprio ritmo e a 

quantidade de alimentos que ingere, mas pode necessitar de ajuda e incentivo do 

adulto para que experimente novos alimentos ou para servir-se. Nesta fase pode 

começar a rejeitar alguns alimentos, selecionando apenas os seus preferidos, e a 

repelir a ajuda dos adultos para alimentar-se (grifos nossos). 

 

 Entendendo que as crianças não aprendem espontaneamente e que as ações nas 

creches precisam se configurar como ações educativas intencionais, acreditamos ser 

necessário repensar e reorganizar algumas ações nas creches, em especial a alimentação 

oferecida e os momentos de alimentação, para que se possa garantir o direito da criança a 
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uma alimentação saudável, ao desenvolvimento de hábitos saudáveis de alimentação e ao 

desenvolvimento de sua independência para alimentar-se sozinha.  

Como enfatiza Barbosa (2010), a mediação educativa necessária nos momentos de 

alimentação precisa ir substituindo a dependência inicial, que as crianças têm do adulto 

para alimentá-la, por situações de alimentação com elas, nas quais as educadoras podem 

alimentar-se com as crianças ou acompanhá-las de perto, vendo-as alimentarem-se 

sozinhas, dialogando e instigando-as a saborearem os alimentos e a comerem a refeição 

servida. Segundo a autora,   

 

a alimentação é uma prática cultural repleta de simbolismo. A escolha dos 

alimentos, a forma como se organizam as cadeiras, o lugar onde se come – se 

sala ou refeitório –, os instrumentos que se usa para comer, tudo isto diz respeito 

à formação cultural e social. Também o modo como se inicia e finaliza a 

alimentação fazem parte de um ritual, um ritual que não é igual ao doméstico e 

que na escola pode ser construído com a participação das crianças e transmitido 

aos bebês (BARBOSA, 2010, p. 13). 

 

Ainda sobre o momento de alimentação, queremos destacar o momento de 

alimentação das educadoras. Não vimos espaços nem momentos reservados para elas nas 

creches. Os refeitórios, na maior parte das vezes, possuíam mobiliário adequado às 

crianças e não para as educadoras. E, quanto aos momentos de alimentação destas, 

pudemos perceber que, nas creches em que as educadoras ficavam apenas pela manhã, elas 

só almoçavam ao serem substituídas por outra que ficava à tarde; e nas creches nas quais as 

educadoras passavam o dia, o momento de alimentação das educadoras se confundia com 

as atividades com as crianças. Na maior parte das vezes, elas se revezavam entre si para 

almoçar e isso ocorreu na própria sala de atividades. Apenas na Creche 1 presenciamos as 

educadoras se revezando para irem até o refeitório, durante o momento do café da manhã e 

no horário do almoço, como podemos perceber nos trechos em destaque: 

 

Creche 1 – Quando eu cheguei, as crianças estavam terminando de tomar o café. A maioria tinha 

tomado mingau e os maiores tinham comido papa de cremogema. 

A Auxiliar 2 recolheu os pratos e levou para a cozinha. Permanecendo lá para tomar seu café da 

manhã. Quando ela voltou, foi a vez da Auxiliar 1 ir para a cozinha. Me fizeram o convite para tomar 

café, mas eu recusei pois já estava alimentada. (20/05/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 

17). 

 

Creche 4 – As Auxiliares se revezam para almoçar e depois a Auxiliar 10 vai observar as crianças 

do Pré II dormirem e a Auxiliar 10 fica observando as crianças das duas salas. Ela coloca a cadeira no 

pequeno corredor entre as salas e fica observando as duas salas até que cheguem as auxiliares da tarde. 

(Creche 4, 12/08/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 55). 
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Destacamos esse ponto sobre o local e o momento de alimentação das educadoras, 

pois acreditamos que elas também necessitam ter um local e um momento específico para 

se alimentarem. Sobre esse assunto, o documento “Parâmetros Básicos de Infra-estrutura 

para Instituições de Educação Infantil” (PBIEIEI), que analisamos anteriormente, 

recomenda que nas cozinhas e refeitórios das creches tenham “mobiliário adequado tanto à 

refeição das crianças quanto à dos adultos” (BRASIL, PBIEIEI, 2006b, p. 30). Entretanto, 

conforme já ilustramos, no que diz respeito ao mobiliário, estão adequados às crianças, 

mas não aos adultos e, como vimos, em algumas creches não há espaço adequado à 

alimentação das educadoras.  

Um último comentário que gostaríamos de fazer é de como as rotinas das creches 

giraram em torno dos horários das refeições. Pela manhã, as crianças só brincavam depois 

de terem tomado o café da manhã. Se fosse servido lanche, elas terminavam a brincadeira 

mais cedo. Se não, só paravam de brincar na hora de tomar banho e esperar o almoço. À 

tarde, o relógio que marcava a hora do lanche e do  jantar orientava a rotina das turmas. 

Essas observações acabam confirmando o que afirmam Richter e Vaz (2007, p. 04), ou 

seja, que os momentos de alimentação são um dos pilares de estruturação da rotina das 

creches. Segundo as autoras, “todas as atividades desenvolvidas ao longo do dia-a-dia da 

creche colocam-se subordinadas aos momentos de alimentação e devem ‘correr’ de acordo 

com o ritmo ditado pelos horários de lanche, almoço e jantar organizados pelas 

merendeiras”. 

No que diz respeito aos momentos de banho e higiene, afirmamos que estes também 

precisam se configurar como momentos educativos. E, conforme afirma Barbosa (2010, p. 

13), é preciso 

 

preparar um ambiente tranquilo, de intimidade e poder ofertar tempo e 

disponibilidade de atenção individual são características de um bom momento 

educativo na higienização. Deixar as crianças confortáveis, limpas com um 

contato especial propicia grande satisfação. 

  

Assim, além do cuidado com a higiene e com a necessidade de que as crianças 

estejam limpas, precisa haver a preocupação para que as crianças, aos poucos, possam ir 

aprendendo a cuidar de si mesmas, cuidando de seu próprio corpo e, portanto, da sua 

higiene. Como hábitos de higiene, podemos citar: lavar as mãos após usar o banheiro, lavar 

as mãos antes das refeições, escovar os dentes, tomar banho, entre outros. 
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Sobre esse assunto, a Proposta municipal afirma, no eixo temático “Independência e 

Autonomia”, que as crianças, para desenvolverem sua autonomia, precisam “interessar-se 

progressivamente pelo cuidado com o corpo, executando ações simples relacionadas à 

saúde e higiene” (SANTA RITA, PCEI, 2007, p. 10-11). Entretanto, nos questionamos: 

Como proporcionar isso às crianças se, na maioria das vezes, elas não foram colocadas em 

situações que lhes permitissem realizar as ações sozinhas para irem aprendendo a cuidar de 

si de forma independente? 

Nos berçários, podemos afirmar que os momentos de higiene resumiram-se ao banho 

e ao asseio das crianças após fazerem suas necessidades fisiológicas.  

No que diz respeito a lavar as mãos, percebemos que essa não era uma prática muito 

frequente nas instituições. No entanto, é importante lembrar que “a higiene das mãos 

constitui-se um recurso simples e eficiente entre as atitudes e procedimentos básicos para a 

manutenção da saúde e prevenção de doenças” (BRASIL, RCNEI, 2002b, p. 33).  Nesse 

ponto, é importante lembrar que mesmo os bebês precisam ter suas mãos lavadas, pois, 

algumas vezes, eles tocam nas fraldas sujas ao serem trocados e, quando já estão 

engatinhando, colocam as mãos no chão, pegam nos brinquedos e exploram diversos 

objetos.  

As professoras também precisam lavar suas mãos várias vezes durante o dia, pois 

além da questão da saúde e higiene, “é sempre bom lembrar que os adultos servem de 

modelo para as crianças que observam suas atitudes e por isso é aconselhável que eles 

também lavem as mãos, sempre que necessário” (BRASIL, RCNEI, 2002b, p. 33).   

No geral, não observamos as crianças lavarem as mãos antes de tomarem café da 

manhã ou nos momentos em que foi servido o lanche no meio da manhã. Na hora do 

almoço, elas já estavam com as mãos limpas, pois haviam acabado de tomar banho.  

Outro ponto importante para a higiene e saúde das crianças é a escovação dos dentes. 

Entretanto, não presenciamos essa prática em nenhum dos momentos de nossa observação 

nas creches visitadas.  

Sobre o banho, constatamos que as crianças tomavam, pelo menos, dois banhos na 

creche. Um no final da manhã, pouco antes da hora do almoço, e outro, ao se prepararem 

para irem para casa. Em dias frios, as educadoras costumavam dar banho, apenas, nas 

crianças que necessitavam, por terem se sujado ou em razão de suas necessidades 

fisiológicas.  
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No que diz respeito à realização dessas atividades, pudemos observar que, na maior 

parte do tempo, as educadoras faziam as ações pelas crianças. Elas lhes davam banho, lhes 

enxugavam, penteavam seus cabelos, lhes vestiam etc., como podemos perceber nos 

trechos destacados abaixo:  

 

Creche 1 – A Auxiliar 1 deu água a todos e a Auxiliar 2 foi para o banheiro para iniciarem o banho. 

As crianças tiram as calcinhas e cuecas e foram para o “peniquinho” e depois foram tomar banho.  

A Auxiliar 2 vai dando banho um por um, os outros permaneceram sentados no vaso ou nos 

“penicos”. A Auxiliar 1 fica sentada do lado de fora próximo à porta do banheiro. Ela enxuga, veste e 

penteia as crianças que vão sentando do outro lado da sala, próximo da porta de entrada. (20/05/2010 - 

Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 20). 

 

Creche 2 – Percebi que nessa creche não tem uma rotina tão organizada como a anterior. As 

educadoras vão dando banho à medida que as crianças vão fazendo suas necessidades. Na hora do 

banho, por volta das 10h30 elas só dão banho naquelas que ainda não tomaram banho. (20/07/2010 - 

Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 36). 

 

Por volta das 10h15 da manhã, elas começaram a dar banho nas crianças. Alguns maiores que ainda 

não haviam feito “xixi ou cocô” foram colocados nos “peniquinhos” e elas perguntavam se eles já 

tinham feito ou se não queriam fazer “xixi ou cocô”. 

A maioria das crianças faz suas necessidades na roupa. Alguns maiores pediram para ir ao banheiro 

durante a manhã. Daí as educadoras passarem boa parte do tempo limpando, trocando e banhando as 

crianças e enxugando e limpando a sala. (21/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 39). 

 

Como hoje estava frio, as educadoras só deram banho nas crianças que haviam feito “cocô”. 

(22/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 43). 

 

Creche 3 – Na hora do banho, Edson estava chorando no berço. A Auxiliar 8 ficou com ele na sala 

e a Auxiliar 7 foi levando as outras crianças para o banho. O banheiro fica no final do corredor, do 

lado direito da creche. A Auxiliar 8 pegou o sabonete e as toalhas e levou Edson no braço. Fui com 

elas para observar o banho. 

As duas educadoras ficam dentro do banheiro. A Auxiliar 7 dá banho e a Auxiliar 8 vai enxugando. 

As crianças vão tirando as roupas e colocando numa bacia que fica no chão do lado de fora do 

banheiro. Entram e ficam sentadas numa espécie de bancada ao lado do chuveiro. Alguns ficam em 

cima da bancada e as educadoras ficam reclamando para eles descerem, pois a bancada é azulejada e 

escorregadia. À medida que a Auxiliar 8 os enxuga, vai colocando eles encostados na parede do lado 

de fora, no corredor. O problema é que eles não ficam quietos e brigam, empurram e até caem e 

choram. As duas educadoras ficam dentro do banheiro e nem sempre vêem o que ocorre do lado de 

fora. De vez em quando, a Auxiliar 8 os ajeita novamente na fila, quando vem deixar uma criança no 

corredor. (28/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 46-47). 

 

Creche 4 – Como hoje estava muito frio, por volta da 10h30 as educadoras começaram a dar banho 

em algumas crianças que tinham feito as necessidades fisiológicas na roupa. Nem todas as crianças 

tomaram banho nessa manhã. 

O banheiro fica do lado de fora, mas é bem ao lado da sala. A Auxiliar 10 fica no banheiro dando 

banho e a Auxiliar 9 fica na sala tirando as roupas das crianças e as enviando para o banheiro em 

pequenos grupos e enxugando e vestindo aquelas que voltam já tomadas banho. 

Depois de dar banho em todas as crianças que elas acharam que deveriam dar banho, a Auxiliar 10 

voltou para a sala para ajudar a Auxiliar 9 a vestir as crianças. A Auxiliar 9 tem muita prática em 

colocar e amarrar as fraldas, pois ela coloca umas fraldas ou outros panos por dentro das fraldas de 

pano, como se fosse uma “calça enxuta”, e a Auxiliar 10 veste as blusas, penteia os cabelos, coloca as 

“xuxinhas” na meninas e coloca perfume em todas as crianças.  (12/08/2010 - Diário de Campo da 

Pesquisa, 2010, p. 55). 
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Nos trechos em destaque, ficou evidente que, na maior parte das vezes, as ações de 

higiene foram realizadas nas crianças e não com as crianças. Assim, entendemos ser difícil 

que esses momentos se caracterizassem como momentos educativos, capazes de 

proporcionar o desenvolvimento da independência e da autonomia das crianças, pelo 

menos não da forma como defendemos ao longo do trabalho. 

Sobre a higiene das crianças, gostaríamos, ainda, de destacar dois pontos: a falta de 

material disponível para o banho e a falta de local apropriado para a troca de fraldas dos 

bebês. 

Sobre o material disponível para o banho das crianças, gostaríamos de destacar um 

trecho do RCNEI – volume 2 (2002b, p. 57-58), que afirma que  

 

A organização do banho na creche precisa prever condições materiais, como 

banheiras seguras e higiênicas para bebês, água limpa em temperatura 

confortável, sabonete, toalhas, pentes etc. É aconselhável que se leve em conta a 

idade das crianças, os hábitos regionais e as recomendações sanitárias de 

prevenções de doenças por uso de objetos pessoais entre as crianças, 

principalmente em vigência de infecções comunitárias. Esses objetos de uso 

pessoal podem ser rotulados com o nome da criança e cuidados por elas 

conforme vão adquirindo capacidade para isso.  

 

Entretanto, em todas as creches que visitamos, basicamente, só havia sabonetes. Não 

havia shampoo, nem condicionador para os cabelos. O número de toalhas, pentes e escovas 

de cabelo era insuficiente para que se pudesse separar uma para cada criança. Em duas das 

creches, havia “perfume” para as crianças, mas em uma delas as educadoras é quem 

haviam comprado e, em outra, era fruto de doações, como podemos perceber no trecho 

abaixo: 

 

Creche 3 – Na volta para a sala, elas vestem as calcinhas e cuecas nas crianças e penteiam os 

cabelos e colocam perfume. Elas me falaram que o material de higiene e alguns brinquedos que eu vi 

na sala eram fruto de doações que a creche recebeu de pessoas ligadas a uma das igrejas do bairro. 

(28/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 47). 

 

E, no que se refere à falta de local adequado para a troca de fraldas, pudemos 

perceber que esse é um local inexistente nas creches. As educadoras trocavam as fraldas 

dos bebês diretamente no berço, ou improvisavam um trocador nas mesinhas que ficavam 

próximas à porta, como podemos perceber no trecho a seguir: 

  

Creche 4 – Depois que ela terminou de dar o mingau de Edilson, ela [a educadora] o colocou no 

berço e pegou Michel do meu braço. Começou a organizar a mesa com ele no braço para poder 
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trocá-lo, pois não existe um local específico para a troca das crianças. (26/08/2010 - Diário de 

Campo da Pesquisa, 2010, p. 56). 

 

Diante do que observamos nas creches, podemos afirmar que os momentos de banho 

e higiene das crianças cumpriram a função do cuidado no sentido de deixar as crianças 

limpinhas, mas não se configuraram como momentos educativos que permitissem o 

desenvolvimento da independência das crianças. Sabendo da capacidade das crianças de 

aprenderem, compreendemos que nesses momentos elas aprenderam várias coisas, a 

exemplo da importância da higiene e limpeza de seus corpos, mas também podem ter 

aprendido que são incapazes de cuidar de si, por isso são os adultos quem realizam as 

ações de cuidado. Entretanto, na perspectiva curricular que defendemos aqui, entendemos 

que as crianças poderiam estar aprendendo outras ciosas, a exemplo do cuidado com o seu 

próprio corpo de forma independente. Por isso a necessidade de que o momento do banho 

nas creches seja repensado e planejado. Inclusive, essa é uma das recomendações do 

RCNEI – volume 2 (2002b, p. 57-58), que afirma que:  

  

No momento em que é incluído na rotina, o banho precisa ser planejado, 

preparado e realizado como um procedimento que tanto promove o bem-estar 

quanto um momento no qual a criança experimenta sensações entra em contato 

com a água e com objetos, interage com o adulto e com outras crianças.  

 

Nesse sentido, reafirmamos a importância do planejamento do banho com as crianças 

para que, nesse momento, seja possível proporcionar o atendimento às necessidades 

individuais das crianças, bem como as interações adultos-crianças e crianças-crianças 

necessárias a um bom desenvolvimento infantil.  

No que diz respeito aos momentos de repouso e sono, Barbosa (2010, p. 13) lembra-

nos que o sono “não é um momento fácil para todas as crianças, algumas resistem a passar 

da vigília para o sono”. Por isso a necessidade de que esses momentos sejam pensados, 

planejados e executados com atenção e respeito aos ritmos das diferentes crianças. E, de 

acordo com o RCNEI – volume 2 (2002b, p. 59),  

 

o atendimento das necessidades de sono e repouso, nas diferentes etapas da vida 

da criança, tem um importante papel na saúde em geral e no sistema nervoso em 

particular. As necessidades e o ritmo de sono variam de indivíduo para 

indivíduo, mas sofrem influência do clima, da idade, do estado de saúde e se 

estabelecem também em relação às demandas da vida social.  
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Nesse sentido, afirmamos que os bebês e as crianças pequenas precisam da ajuda dos 

adultos para preparar um ambiente tranquilo para o sono ou para o repouso. Algumas 

crianças só conseguem dormir se forem ninadas ou acalentadas. Barbosa (2010, p. 13) 

sugere que o momento do sono “pode ser precedido por uma canção, uma história, uma 

poesia, ou seja, também pode criar um ritual de sono na escola”. 

Como sabemos, as crianças menores precisam de mais horas de sono, já as maiores 

não precisam de tantas horas de sono. Em todo caso, é preciso aprender que o corpo 

necessita de uma pausa e que é importante estabelecer momentos para o repouso e o 

relaxamento em meio às várias atividades desenvolvidas durante o dia. 

É nesse sentido que as instituições precisam pensar e organizar momentos mais 

agitados e momentos de maior tranquilidade durante sua rotina. E, assim, precisam 

organizar os momentos de sono e de repouso para as crianças. 

É importante pensar esses momentos de forma a permitir que as crianças que 

queiram dormir o possam fazer com tranquilidade; bem como é necessário pensar em 

outras atividades para aquelas crianças que não querem dormir ou que não precisam de 

tantas horas de sono. 

Sendo assim, é importante que esses momentos sejam pensados para a creche como 

um todo, pois é difícil que uma turma consiga dormir se a vizinha está fazendo uma 

atividade barulhenta. Assim, os momentos de sono e repouso devem estar previstos na 

rotina da instituição.  

Tão importante quanto a hora de dormir é o momento do despertar. E, como enfatiza 

Barbosa (2010, p. 13), “tanto o momento de auxiliar a dormir como o momento de acordar 

deve ser visto com delicadeza e reflexão, isto é, cuidando e educando os bebês”. 

Como sabemos, a existência de uma rotina é muito importante para as crianças e, por 

isso, o estabelecimento de hábitos de repouso, sono e relaxamento são importantes para o 

seu desenvolvimento. O que não pode acontecer é querer que todas as crianças durmam ao 

mesmo tempo, como presenciamos em algumas creches visitadas e como podemos 

perceber no trecho abaixo, destacado da Creche 1.   

Em linhas gerais, a hora do repouso e do sono das crianças aconteceu de forma 

semelhante nas creches visitadas: logo depois de almoçarem, as crianças tomavam água e 

eram colocadas nos berços ou em colchões forrados no chão para dormirem, como 

podemos perceber nos trechos destacados a seguir:  
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Creche 1 – Depois de dar o almoço a todos, a Auxiliar 1 deu água e começou a colocar as crianças 

nos berços. João já estava no berço e daí ela colocou Vitor, Cleiton e Talita nos outros berços. Pegou o 

Bebê 1 do meu colo, o trocou, pois eu já havia avisado que ele  havia feito xixi e colocou-o no berço, 

sentou-se próximo e começou a acalentá-lo alisando seus cabelos e balançando o corpinho dele 

devagar. 

A Auxiliar 3, a funcionária que substitui a Auxiliar 1 à tarde, chegou e terminou de forrar os colchões 

no chão para os maiores. Ela ficou em pé do outro lado da sala e olhava as crianças que estavam nos 

berços e mandava elas fecharem os olhinhos para dormir.  (10/06/2010 - Diário de Campo da 

Pesquisa, 2010, p. 29). 

 

Creche 2 – Depois do almoço, elas deram água a algumas crianças e começaram a colocá-las para 

dormir. Igor acordou quando as auxiliares estavam terminando de dar banho. Ele ficou um tempo 

caladinho no berço e depois começou a resmungar para sair do berço. Fui até lá e acabei colocando-o 

no braço, pois a Auxiliar 4 estava almoçando e a Auxiliar 6 estava deitada com algumas crianças nos 

colchões para elas dormirem. Depois a Auxiliar 4 ficou perto de Catarina e de João para eles 

adormecerem e a Auxiliar 6 foi almoçar. Quando as crianças adormeceram, a Auxiliar 4 organizou o 

mingau de Igor, pegou ele do meu colo e foi dar o mingau. [...] 

Entre as 11h15 e as 11h30 quase todas as crianças já estavam dormindo. Quando saí vi que o mesmo 

ocorria em outras salas da creche.  (21/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 40). 

 

Creche 3 – À medida que as crianças terminaram de comer, beberam água e a diretora 5 começou a 

forrar os colchões nos berços para que as crianças dormissem. (30/07/2010 - Diário de Campo da 

Pesquisa, 2010, p. 50). 

 

Por volta do meio dia, todas as crianças já tinham almoçado, algumas já estavam dormindo e outras 

estavam apenas descansando. (06/08/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 52). 

 

Creche 4 – As educadoras começaram a colocar as crianças para dormir. Na sala de frente ao 

berçário são colocadas as crianças maiores e crianças de outras salas nos berços e colchões. Na sala do 

berçário ficam apenas as crianças menorzinhas.  (12/08/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 

55). 

 

A partir dos pontos destacados, é possível afirmar que há uma expectativa e, de certa 

forma, uma imposição para que todas as crianças durmam ao mesmo tempo nas creches. 

Assim, as educadoras envidavam todos os esforços para que todas as crianças do Berçário 

dormissem. Algumas dormiam rapidamente e pudemos observar que muitas delas, tão logo 

almoçavam e bebiam água, já iam sozinhas para os colchões e facilmente adormeciam. 

Outras precisavam ser acalentadas e, assim, muitas vezes as educadoras se deitavam com 

elas nos colchões e ficavam balançando seus corpinhos até elas pegarem no sono. Outras 

precisavam ser acalentadas nos braços. Em todos os casos, pudemos perceber que as 

educadoras faziam o necessário até que elas adormecessem. 

Ainda sobre os momentos de sono, outro ponto que nos chamou a atenção foi que 

além de serem ocupados pelos bebês, muitos berços eram ocupados por crianças maiores. 

Geralmente, as crianças maiores que demoravam mais a dormir ou que eram mais agitadas, 

mexiam-se e acordavam as outras crianças, eram colocadas para dormirem nos berços para 

ficarem mais isoladas das outras e evitar que as acordassem.   
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No entanto, acreditamos que é preciso que se entenda que nem todas as crianças são 

iguais e, portanto, nem todas vão dormir ao mesmo tempo. Assim, pensamos ser necessário 

que as instituições organizem estratégias para aquelas crianças que não dormem e apenas 

repousam, ou para aquelas que dormem pouco. Na organização de uma rotina para os 

momentos de sono e repouso, acreditamos que as creches poderiam acrescentar músicas 

relaxantes, tocadas bem baixinho. Talvez isso pudesse preparar melhor um ambiente 

tranquilo para que as crianças pudessem dormir.  

Sobre esse assunto, Barbosa (2010) adverte que nas instituições não precisa haver a 

obrigatoriedade de que todas as crianças durmam ao mesmo tempo. Como sabemos, os 

bebês e crianças menores dormem mais tempo do que as crianças maiores. E, como os 

sujeitos são diferentes, mesmo em se tratando de crianças de uma mesma faixa etária, pode 

não haver muita sincronia nos momentos de sono.  

De acordo com a autora, essa falta de sincronia na hora do sono não precisa ser 

encarada como algo negativo, mas sim como possibilidade para a realização de 

intervenções pontuais com essas crianças por parte das educadoras. Para tanto, acreditamos 

ser necessário pensar, organizar e planejar esses momentos diferenciados para as crianças 

que estiverem acordadas enquanto as outras dormem.  

 

B) Os momentos de brincar 

 

A análise desse núcleo temático deu-se a partir dos momentos de brincadeiras livres 

ou dirigidas, nos quais fizemos quatro destaques: os brinquedos (a situação e quantidade de 

brinquedos existentes e a relação com o brincar), o local de guarda desses brinquedos (o 

saco, a bacia, o berço e as prateleiras fora do alcance das crianças), as interações crianças-

crianças (momentos em que as crianças interagiram entre si) e outras atividades lúdicas 

(momentos em que as educadoras realizavam alguma atividade lúdica junto com as 

crianças).  

Conforme afirmamos, a criança precisa brincar e se envolver em brincadeiras e, 

assim, a proposta pedagógica da creche precisa considerar as crianças em sua totalidade e 

reconhecer suas especificidades, dentre elas, sua forma de conhecer, compreender e recriar 

o mundo que a cerca por meio do brincar (BARBOSA; RICHTER, 2009; BORBA, 2006; 

KISHIMOTO, 2001, 2006; OLIVEIRA, 2005).  
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Como afirmamos, a importância da brincadeira e do uso dos brinquedos na Educação 

Infantil tem sido discutida por algumas autoras que abordam a relação entre as 

brincadeiras, o desenvolvimento infantil e a organização das práticas cotidianas de 

educação das crianças nas creches. Dentre elas, citamos Barbosa (2010), Barbosa e Richter 

(2009), Borba (2006), Kishimoto (2001, 2006) e Oliveira (2005). 

Para Borba (2006) e Kishimoto (2001, 2006), o brincar é importante para o 

desenvolvimento psicológico das crianças e é fonte de aprendizagem, contribuindo para o 

desenvolvimento integral. Para as autoras, além disso, há a importância do brincar do 

ponto de vista histórico e cultural, pois através das brincadeiras as crianças se inserem na 

cultura do grupo a que pertencem. 

Barbosa (2010), Barbosa e Richter (2009) e Oliveira (2005), ao ressaltarem a 

importância do brincar para as crianças, o fazem em relação às questões pedagógicas e o 

colocam como um elemento privilegiado a ser considerado na organização do trabalho com 

as crianças. 

Nesse sentido, afirmamos que a defesa do lúdico no desenvolvimento da criança vem 

sendo cada vez mais valorizada na área da Educação Infantil e também tem estado presente 

nos documentos oficiais brasileiros, a exemplo do Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil, dos Parâmetros em Ação para a Educação Infantil, das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e dos Parâmetros Básicos de Infra-

estrutura para Instituições de Educação Infantil, como analisamos.  

O que há de comum entre essas orientações é a importância de exploração do 

universo lúdico das crianças, considerando que o brincar é uma das formas próprias que as 

crianças possuem para se relacionarem e apreenderem o mundo que as rodeiam. 

Nesse sentido, acreditamos que as propostas pedagógicas das instituições de 

Educação Infantil precisam reconhecer a importância do lúdico, do brincar e da brincadeira 

e pensar em momentos específicos para favorecer isso. Assim, é preciso pensar essa 

questão de forma equilibrada para não cair na tentação de controlar os momentos de 

brincadeiras das crianças e transformar os momentos lúdicos e o brincar em, apenas, um 

pretexto para o ensino de determinados conteúdos. Porém, não se pode cair no extremo 

oposto de deixar as crianças livres para brincarem como quiserem, sem nenhuma mediação 

e sem ao menos lhes proporcionarem momentos, espaços e brinquedos. 
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Borba (2006, p. 44) sugere que, para que o brincar seja vivenciado como uma 

experiência cultural e favoreça o desenvolvimento das crianças, as instituições precisam 

organizar rotinas que 

 

propiciem as interações entre crianças. Criando espaços em que a vida pulse, 

onde se construam ações conjuntas, amizades feitas e criem-se culturas. 

Colocando à disposição das crianças materiais e objetos para descobertas, 

ressignificações, transgressões. Compartilhando brincadeiras com as crianças, 

sendo cúmplice, parceiro, apoiando-as, respeitando-as e contribuindo para 

ampliar seu repertório. Observando-as para melhor conhecê-las, compreendendo 

seus universos e referências culturais, seus modos próprios de pensar e agir, suas 

formas de se relacionar com os outros.   

   

Considerando todas essas questões levantadas pelas autoras e sabendo da 

importância do brincar e da brincadeira para o desenvolvimento infantil, podemos afirmar 

que o que predominou na rotina diária das instituições observadas foi a brincadeira livre 

das crianças.  

Na maior parte das manhãs, as crianças brincaram livremente com os brinquedos 

disponíveis. Entretanto, tomando por base o que afirma Borba (2006), entendemos que não 

se pode deixar as crianças livres para brincarem sem que o espaço e os materiais 

disponíveis favoreçam esses momentos. No entanto, o que pudemos observar nas creches 

foi a falta de brinquedos e a falta de espaços adequados para as crianças brincarem. Na 

maioria das creches, não havia tanque de areia nem parquinhos. Assim, as crianças 

brincavam com alguns poucos brinquedos, já bem usados e/ou quebrados, ou com outros 

objetos que estavam disponíveis, e essas brincadeiras, na maior parte das creches, ocorreu 

no espaço da própria sala de atividades.  

Para Kishimoto (2001, p. 238), “se o brincar é uma atividade social e cultural, seu 

espaço deve ser construído pela criança. O equipamento por si só não constrói o espaço do 

brincar, é a criança, com o auxílio de equipamentos fixos ou móveis, que deve construí-lo 

[...]”. Mas, como frisa a autora, não é no vazio que a criança constrói o lugar de brincar, é 

com o auxílio dos brinquedos, fantasias, objetos, casinhas de boneca e parquinhos que as 

crianças podem fazê-lo. 

Na maior parte das creches observadas, pudemos perceber que as crianças brincavam 

no espaço central das salas de atividades, que, dependendo da instituição, era um espaço 

pequeno para tantas crianças. Dentre as creches observadas, apenas na Creche 1 as crianças 

brincaram fora da sala, nos pátios coberto e descoberto. Nas demais, elas brincavam na 
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mesma sala onde passavam todo o dia, como podemos perceber nos trechos destacados a 

seguir:  

 

Creche 1 – Ela [a educadora] retirou o saco do berço e se dirigiu para a porta. Retirou a gradezinha 

de madeira e deixou as crianças saírem. Só João permaneceu na sala, no berço e brincando com o seu 

carrinho e com outros brinquedos que as crianças haviam dado a ele. 

No pátio, a Auxiliar 2 espalhou os brinquedos. Na maioria são brinquedos de montar, fruto de doações 

das professoras e de outras pessoas conhecidas. Essa foi uma questão que percebi em todas as creches 

visitadas. A falta de brinquedos para as crianças brincarem. Os poucos brinquedos que existem são 

frutos de doações e iniciativas particulares e a maioria estão quebrados. Nesta creche fui informada de 

que a SME não adquire brinquedos para enviar para as creches. 

Os brinquedos mais novos e mais interessantes foram verificados por mim nessa creche. Entretanto, 

só existe um de cada o que causa muita confusão entre as crianças. O brinquedo mais cobiçado é um 

de encaixe no qual se montam bichinhos (elefante, papagaio, macaco, girafa etc). As crianças querem 

ver todos montados e a Auxiliar 2 senta com eles para montar e fica pedindo as peças próximas de 

cada criança para completar a montagem. Ela fica falando que “é para montar tudo certo pelas cores”. 

Parece até que ela se diverte mais do que as crianças, cujo maior divertimento parece ser quando ela 

termina de montar e eles desmancham tudo e começam a montar tudo misturado e a brigar pelas 

peças, pois todos querem montar e ficar com um bichinho, mas não existem peças suficientes para 

todos. (20/05/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 18-19). 

 

A brincadeira foi do mesmo jeito da semana anterior. [...] 

Depois de montar todos [os bichinhos], as crianças começam a brincar com outros brinquedos. Tem 

uma galinha com dois pintinhos que se encaixam que causa brigas todas às vezes, pois muitos querem 

esse também.  

Em cerca de meia hora as crianças cansam de brincar com os brinquedos e se dispersam. 

Depois as crianças começaram a brincar de correr pelo pátio, se afastando delas e indo para próximo 

da cozinha e das outras salas. (27/05/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 22). 

 

Creche 2 – Heloise e Caline começaram a brincar de correr pela sala. A Auxiliar 6 tirou Isaías do 

berço e ele queria brincar na motoca. Começou a correr atrás de João e de Damião e queria empurrar 

as motocas. Isaías caiu várias vezes tentando empurrar os meninos, mas não se machucou. Algumas 

vezes Damião não queria que ele empurrasse motoca e o empurrava. A Auxiliar 4 reclamava com 

Damião e falava para ele deixar Isaías empurrar a motoca. (22/07/2010 - Diário de Campo da 

Pesquisa, 2010, p. 42). 

 

Creche 3 – As crianças estavam brincando pelo chão. E ficaram brincando entre elas até a hora do 

banho. Quando eu cheguei, elas estavam terminando de tomar o café – cuzcuz com leite. 

À medida que iam acabando de tomarem o café, iam se espalhando pela sala e formando pequenos 

grupos para brincar. (28/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 46). 

 

Creche 4 – As crianças menores estavam nos berços e as maiores estavam pelo chão brincando. 

Notei que nessa creche existe um maior número de brinquedos, mesmo que sejam velhos e quebrados, 

mas as crianças brigam menos por eles e negociam mais, mesmo sem muitas intervenções dos adultos 

e só algumas vezes uns tomam os brinquedos dos outros à força. Mas a maioria das vezes isso ocorre 

entre os maiores e os menores. Nessas situações, algumas crianças nem resistem e vão brincar com 

outros brinquedos. Alguns resistem e fica um puxa-puxa no brinquedo, geralmente o que estava 

brincando primeiro começa a reclamar chamando a atenção das educadoras ou a chorar ou 

choramingar olhando em direção das educadoras, que às vezes resolvem a questão pedindo que um 

dos dois solte o brinquedo e deixe o outro brincar com ele. (12/08/2010 - Diário de Campo da 

Pesquisa, 2010, p. 53). 

 

[...] as crianças passaram a maior parte do tempo brincando no centro da sala com os brinquedos do 

saco. Na maioria das vezes elas brincam em pequenos grupos entre si que se fazem e se desfazem ao 

longo da manhã. (12/08/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 54). 
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Como pudemos constatar, em todas as creches observadas os brinquedos ficavam a 

maior parte do tempo fora do alcance das crianças. E, mesmo quando elas podiam alcançá-

los, aprendiam desde cedo que há o momento da brincadeira e, portanto, em outros 

momentos elas não podiam pegar os brinquedos que ficavam no saco de brinquedos 

(Creches 1 e 4) ou em uma bacia plástica dentro do berço (Creche 3), e as motocas ficam 

encaixadas nas janelas (Creche 1) ou em cima do guarda-roupas (Creche 2).  

Outro destaque que fizemos foi em relação aos brinquedos. Nesse ponto, pudemos 

observar que eram quase inexistentes nas creches. Os brinquedos existentes estavam muito 

gastos e/ou quebrados e eram em pequena quantidade em relação ao número de crianças. 

Diante da pequena quantidade disponível, as crianças acabavam passando boa parte do 

tempo disputando e brigando pela posse desses brinquedos. O que pode levá-las a aprender 

que as disputas são vencidas com brigas, tapas e empurrões, e que os conflitos são 

solucionados com gritos e brigas, ou com a intervenção de um adulto, e não por elas 

mesmas, através de diálogo e negociação. Os trechos destacados abaixo ilustram bem isso: 

 

Creche 1 – Algumas crianças maiores começaram a brincar com quatro motocas já bem usadas que 

estavam encaixadas nas janelas (que são compridas até quase o chão). Como eram quatro motocas 

para sete crianças, no início houve algumas brigas. Mas Claudina desistiu de brigar pela motoca e foi 

folhear um livro que estava no chão perto de um dos berços. Michel foi ficar sentado perto da janela 

sozinho e Vitor ficou brincando com uma borboleta inflável (material de bóia de praia). (20/05/2010 - 

Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 18). 

 

Creche 2 – Não havia brinquedos para elas brincarem. Nessa creche só vi duas motocas na sala que 

é motivo para briga, pois todos querem brincar. As educadoras ficam meio que controlando quem já 

brincou para o outro poder brincar também. Percebi que algumas crianças querem andar na motoca, 

mas acabam desistindo de esperar e vão fazer outra coisa. Hoje uma das crianças achou uma bola 

pequena e ela também foi motivo de brigas. (20/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 36). 

 

Creche 3 – Durante toda a manhã as crianças brincaram pela sala com os brinquedos que ficam 

dentro de uma bacia e que estava dentro de um dos berços. As crianças maiores subiram no berço e 

foram tirando os brinquedos. Mesmo tendo visto muitos brinquedos nessa creche, o que há é pedaços 

ou sucatas de brinquedos. 

Alguns em melhores condições como dois carrinhos e uma boneca com corpo de pano são mais 

disputados e são motivo de brigas, empurrões, choros e reclamações. (28/07/2010 - Diário de Campo 

da Pesquisa, 2010, p. 46). 

 

Depois do café, as crianças começaram a brincar espontaneamente pela sala. Os brinquedos são 

poucos e estão muito estragados, mas tem uma maior quantidade e variedade do que em outras 

creches. Alguns são mais novos e são motivo de brigas, ex: um brinquedo redondo parecido com uma 

jaula. Um carrinho pequeno inteiro e uma boneca com o lençolzinho. (29/07/2010 - Diário de Campo 

da Pesquisa, 2010, p. 48). 

 

Outro ponto analisado nesses momentos de brincar foram as interações crianças-

crianças. Sobre esse assunto, Vygotsky (1993) argumenta sobre a importância que o 
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brincar, as brincadeiras, o brinquedo e as interações sociais exercem no desenvolvimento 

infantil. Com o autor, aprendemos que as crianças precisam brincar (e os brinquedos 

auxiliam na criação e imaginação do faz de conta) e precisam estabelecer relações com os 

adultos e também com outras crianças para que possam se desenvolver, aprender, 

socializar-se e dar significado social e cultural ao mundo que as rodeiam. Foi nessa 

perspectiva que buscamos analisar as interações que as crianças estabeleceram entre si na 

rotina das salas de Berçário observadas.  

Em linhas gerais, podemos afirmar que a maior parte das interações observadas 

foram as interações espontâneas, uma vez que as crianças passaram a maior parte do tempo 

envolvidas em brincadeiras livres e interagiram entre si nesses momentos, quer brincando, 

negociando ou brigando pela “posse” dos brinquedos, como pudemos perceber em mais 

alguns trechos destacados:  

 

Creche 1 – O carrinho que João trouxe foi motivo de confusão entre as demais crianças, pois uns 

queriam brincar com o carrinho e tiravam o carrinho do berço e outros tomavam o carrinho para 

devolver para João. (20/05/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 17).  

 

Creche 2 – Outro objeto que foi alvo de disputas foi um frasco de desodorante vazio. Depois de 

alguns puxões e empurrões, ele acabou sendo motivo de interação entre Caline, Kaline e Maria Luzia. 

Kaline fingia passar desodorante em suas axilas e depois as outras meninas levantavam os braços e ela 

passava nelas. Essa brincadeira durou um certo tempo e elas ficaram entretidas. (20/07/2010 - Diário 

de Campo da Pesquisa, 2010, p. 36). 

 

As crianças brincam e interagem entre elas. As interações são muito mais no sentido de “negociar” ou 

disputar os poucos objetos: duas motocas e uma bola. A chupeta de Heloise também foi alvo de 

disputas entre ela e João. Muitas vezes Heloise deixou a chupeta em algum lugar e ele via e pegava e 

começava a rodar a chupeta no ar, segurando pelo cordão que estava pendurado a chupeta. 

(21/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 39). 

Durante toda a manhã, as crianças brincaram livremente e interagiram entre si. (22/07/2010 - Diário 

de Campo da Pesquisa, 2010, p. 42). 

 

Creche 3 – No geral, a manhã transcorreu como de costume: as crianças brincando e disputando os 

brinquedos e as educadoras sentadas nas mesinhas e observando as crianças brincarem e interagindo 

entre elas. (06/08/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 51). 

 

Creche 4 – As crianças estavam pela sala brincando com as outras crianças maiores da outra sala. 

Na maior parte das vezes, os maiores estavam fazendo os menores de bebês. Colocando-os no braço e 

brincando. Algumas vezes, a Auxiliar 10 ou a outra educadora reclamava com receio deles 

derrubarem as crianças. (23/09/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 63). 

 

No restante da manhã as coisas transcorreram como de costume. Apesar do número grande de crianças 

na sala, não houve grandes problemas. As crianças brincaram e interagiram entre si. Muitos dos 

conflitos foram solucionados pelas crianças maiores, a não ser quando eram entre elas mesmas ou 

entre elas e crianças que eram seus irmãos ou parentes. Eles brigam e batem neles. Mas na maior parte 

das vezes tomam conta dos menores e tratam todos como bebês. (23/09/2010 - Diário de Campo da 

Pesquisa, 2010, p. 63). 
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Sobre o trecho da Creche 1 em destaque, chama-nos a atenção a potencialidade de 

interação dos bebês. Mesmo que os bebês passassem muito tempo no berço, durante o dia, 

eles e as demais crianças encontraram meios de interagirem e se comunicarem através dos 

espaços por entre as grades dos berços. Conforme Guimarães (2008, p. 08), a interação 

entre os bebês (nos berços) e as outras crianças “é uma situação emblemática porque 

mostra a criação de uma forma de relação entre as crianças (no berço, espaço 

legitimamente conhecido como de proteção, separação e contenção)”. Isso mostra a 

capacidade criativa e comunicativa dos bebês e das crianças pequenas, que encontram 

maneiras de se comunicarem com gestos, olhares e sorrisos e reinventam os espaços e os 

objetos.   

Outro trecho que comentamos é a primeira situação da Creche 2 que nos mostra a 

capacidade de interação e negociação que as crianças possuem, mesmo sem a intervenção 

dos adultos. Assim, se em um primeiro momento o objeto (frasco de desodorante vazio) foi 

disputado pelas crianças; no momento seguinte, o mesmo objeto foi utilizado em uma 

brincadeira rica de significados sociais, uma brincadeira que reconstitui um fato do dia a 

dia (passar desodorante nas axilas) que as crianças devem observar as pessoas de seu 

ambiente familiar realizar. Essa situação mostra-nos a capacidade imaginativa das crianças, 

pois nesse momento está presente o faz de conta dentro das condições dadas. Assim, 

pudemos perceber que as crianças criaram, mas houve limites para essa criação em função 

das precárias condições observadas. 

De modo geral, essas interações entre bebês e crianças pequenas mostram-nos 

“quanto e como as imitações, ofertas e trocas de objetos, olhares e gestos comunicativos 

deslocam os bebês do lugar da necessidade, carência e dependência absoluta para um lugar 

de força, iniciativa e comunicabilidade” (GUIMARÃES, 2008, p. 15). 

Sabemos o quanto as interações entre as crianças são importantes! Entretanto, 

mesmo nos momentos de interações entre as crianças, acreditamos que é preciso a 

mediação de parceiros mais experientes e de adultos, não apenas para negociar os 

conflitos, mas no sentido de proporcionar a mediação necessária para que as crianças, ao 

negociarem e interagirem, possam aprender e se desenvolver globalmente. 

Nesse sentido, podemos afirmar que, ao deixarem as crianças livres para interagirem 

entre si, sem um acompanhamento e uma mediação mais próxima das educadoras, como 

pudemos observar nos trechos em destaque, o que ocorreu nessas instituições foi que as 
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crianças foram meio que lançadas à própria sorte. Então nos questionamos: Como essas 

crianças podem se desenvolver e aprender sem a mediação necessária?  

Como discutimos anteriormente, a aprendizagem e o desenvolvimento não 

acontecem espontaneamente. Ambos são frutos das interações sociais, mas não de qualquer 

tipo de interação e, sim, de interações significativas que as coloquem em contato com 

objetos de conhecimentos cultural e socialmente significativos. Nesse sentido, acreditamos 

que os momentos de interação crianças-crianças precisam ser observados pelas educadoras, 

fazendo-se necessária uma intervenção pedagógica capaz de interferir no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças. 

Além do brincar e das brincadeiras, outra atividade lúdica que pudemos observar nas 

visitas foi com relação à utilização da música.  

A música encontra-se presente em diversas situações da vida humana, e na Educação 

Infantil ela possui uma importância singular, uma vez que permite às crianças se 

expressarem livremente unindo os aspectos sonoros e a aquisição do repertório musical 

com as situações de movimento, pois, desde cedo, as crianças ouvem e produzem sons, 

cantam, dançam e se movimentam com a música. 

O RCNEI – volume 3 (2002c, p. 51), por exemplo, ao abordar a relação que as 

crianças menores de três anos de idade estabelecem com a música, ressaltam a importância 

que as crianças dão à música e a exploração dos sons e afirma que  

 

a escuta de diferentes sons (produzidos por brinquedos sonoros ou oriundos do 

próprio ambiente doméstico) também é fonte de observação e descobertas, 

provocando respostas. A audição de obras musicais enseja as mais diversas 

reações: os bebês podem manter-se atentos, tranquilos ou agitados.  

 

O documento enfatiza, também, a associação quase que imediata que as crianças 

fazem entre música e movimento, pois  

 

do primeiro ao terceiro ano de vida, os bebês ampliam os modos de expressão 

musical pelas conquistas vocais e corporais. Podem articular e entoar um maior 

número de sons, inclusive os da língua materna, reproduzindo letra simples, 

refrões, onomatopéias etc., explorando gestos sonoros, como bater palmas, 

pernas, pés, especialmente depois de conquistada a marcha, a capacidade de 

correr, pular e movimentar-se acompanhando uma música (BRASIL, RCNEI - 

volume 3, 2002c, p. 51). 

 

Entretanto, o que pudemos perceber nos momentos de nossas visitas foi o 

espontaneísmo e a utilização da música para distrair ou passar o tempo (Creche 1e 2). 
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Pudemos observar que as educadoras parecem que não se apercebem do quanto as crianças 

gostam de dançar e se movimentar quando ouvem uma música (Creche 3), como podemos 

perceber nos trechos destacados a seguir:   

 

Creche 1 – A Auxiliar 2 começou a correr atrás das crianças na tentativa de reuni-las novamente 

mais próximo da sala. A diretora 2 veio até elas e perguntou se elas não queriam colocar um CD com 

música para eles dançarem. Elas disseram que sim e ela foi buscar o aparelho de som e uma caixa 

decorada cheia de CDs. 

Na hora da música, demorou  para a diretora encontrar um CD que tocasse bem, pois o aparelho 

estava com defeito. Ela colocou o CD, mas isso não chamou a atenção deles por muito tempo, pois o 

aparelho de som estava muito baixo e não estava dando quase para ouvir as musiquinhas infantis. 

Alguns ainda se aproximaram do som e ficaram de mãos dadas dançando. Mas não demorou muito. A 

diretora 2 sintonizou numa rádio para ver se o som aumentava de volume, mas o aparelho estava 

mesmo com defeito. Ela deixou o som ligado e ele ficou quase um som ambiente, bem baixinho. 

No momento da música, o que acabou virando o centro das atenções foi a caixa de CDs. As crianças 

queriam chegar perto e ver os CDs que estavam dentro da caixa. Alguns conseguiram driblar a 

atenção da diretora 2 que preocupada em ajustar o som, não viu que alguns deles pegaram alguns CDs 

e capas de CDs. Ela pegou de volta e falou que eles podiam ver, mas não pegar para não quebrar. 

(27/05/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 22-23). 

 

Creche 2 – Por volta das 09:30 hs as crianças estavam muito inquietas. A Auxiliar 4 sentou com 

elas no chão e começou a cantar algumas musiquinhas infantis. 

No geral, pude perceber novamente o espontaneísmo nas atividades desenvolvidas com as crianças. 

(20/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 36). 

 

Em um dado momento que eles estavam mais agitados, por volta das 09:40 hs da manhã, a Auxiliar 5 

sentou perto do colchão chamou as crianças para lá e começou a cantar. Eles sentam e acompanham a 

musiquinha se balançando e fazendo gestos. Cantou as músicas: “Atirei o pau no gato”, “A dona 

Aranha”, “Meu pintinho Amarelinho”. (27/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 45). 

 

Creche 3 – A diretora 5 e a Auxiliar 7 ficaram ouvindo músicas no celular, pois a diretora 5  havia 

comprado um celular novo e estava testando. Algumas crianças começaram a se aproximar delas e 

observar o que elas faziam. Quando passou a música “Rebolation” no celular, algumas crianças 

perceberam e começaram a dançar. Depois a Auxiliar 7 ligou o aparelho de som da sala e colocou o 

som na FM para eles dançarem e eles ficaram dançando um pouco. (30/07/2010 - Diário de Campo da 

Pesquisa, 2010, p. 49). 

 

Nesses trechos, pudemos perceber que a música foi vivenciada sem planejamento. A 

ideia de utilizá-la, naquela manhã, surgiu de última hora, e sua utilização se deu de forma 

espontânea e improvisada e nem foi aproveitada como poderia.  

Em linhas gerais, o que podemos afirmar é que, nos momentos lúdicos observados, 

predominaram as atividades livres e o espontaneísmo das ações com as crianças, 

desconsiderando a importância da sistematização das ações e a necessidade da organização 

dos espaços para que as aprendizagens possam ocorrer. 

Sobre a importância e a necessidade da organização do espaço e de uma rotina nas 

instituições de Educação Infantil, Kishimoto (2001, p. 229) afirma que:  
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Estudos mostram que, dentro de uma instituição infantil, a organização da rotina, 

o espaço físico, seus objetos e materiais educativos influenciam os usuários na 

representação, determinando, em parte, a maneira como adultos e crianças 

sentem, pensam e interagem nesse espaço, definindo formas de socialização e 

apropriação da cultura.  

 

Nessa mesma direção, Carvalho e Rubiano (2001), Moura (2009), Silva e Cunha 

(2007), Strenzel (2002, 2003) e Thiago (2007) ressaltam a importância de que os espaços, 

os brinquedos, os momentos para a brincadeira e os materiais pedagógicos utilizados sejam 

pensados pelas educadoras e que o brincar faça parte da rotina das crianças nas instituições 

de Educação Infantil. E como afirma Kishimoto (2001, p. 238), o brincar e o lúdico 

precisam fazer parte da rotina das creches não apenas como momento “de descanso das 

atividades dirigidas”, mas sim “como forma de socialização e integração das crianças” na 

cultura.   

Nesse sentido, concordamos com a autora e acreditamos que o planejamento dos 

momentos lúdicos é de suma importância para a concretização dos objetivos pensados no 

currículo e na proposta pedagógica das instituições. E, mais uma vez, vem à tona a 

necessidade da formação docente para a atuação na Educação Infantil. 

 

C) Outros momentos de interação  

 

Nesse núcleo temático, destacamos mais algumas interações observadas entre as 

educadoras e as crianças. Para tanto, fizemos três destaques: as interações dialógicas (em 

que houve diálogo verbal ou não-verbal entre as educadoras e as crianças), as interações 

afetivas (em que houve demonstração de afeto entre as educadoras e as crianças) e as 

interações disciplinares (referentes a ordens, reclamações e/ou punições as ações das 

crianças).   

Conforme abordamos no segundo capítulo, Vygotsky (1993) afirma que o indivíduo 

vai se apropriando do conhecimento por meio de ações simples e, posteriormente, vai 

desenvolvendo a capacidade de generalizar, desenvolvendo conceitos e utilizando-os em 

outras situações. Para o autor, a internalização dos conceitos e a capacidade de 

generalização se desenvolvem através da comunicação entre as pessoas, sendo, portanto, 

uma atividade eminentemente social que ocorre a partir das interações que as crianças 

estabelecem com os outros. Essa comunicação torna-se possível através da mediação dos 

signos, que, por sua vez, tornam-se compreensíveis por serem dotados de significados. 



271 

 

Significado esse que não é dado pela palavra em si, mas pela atribuição de sentido que se 

dá em um grupo social e em determinado contexto sócio-histórico e cultural. Assim, a 

palavra é a base e sua utilização precisa ser contextualizada. 

Desse modo, o autor coloca que o indivíduo vai se desenvolvendo e construindo 

conceitos à medida que o pensamento e a linguagem vão se desenvolvendo. Desse modo, 

cada um vai atribuindo significado aos signos que vão fazendo parte da sua vida, através da 

comunicação que estabelece com o meio e com os outros. Essa construção ocorre de forma 

processual ao longo do desenvolvimento do indivíduo.  

Para Vygotsky (1993), desde a primeira infância, a criança desenvolve a linguagem e 

a comunicação a partir das interações que estabelecem com os adultos que a cercam. É 

através desse contato social que estabelece com outros indivíduos de sua espécie que a 

criança vai desenvolvendo a linguagem e a comunicação e isto favorece o desenvolvimento 

do seu pensamento.  

E com Wallon (1995) aprendemos que o desenvolvimento humano envolve as 

emoções e as interações afetivas que os indivíduos estabelecem com as pessoas a seu 

redor. 

Sabendo da importância da interação com os adultos e com parceiros mais 

experientes para que a crianças possam se desenvolver de forma saudável e que isso lhes 

proporciona o desenvolvimento do pensamento, da linguagem e o emocional, buscamos 

destacar aqui os momentos de interação entre adultos e crianças observados nas creches, 

tomando por base as interações dialógicas, as interações afetivas e as interações 

disciplinares observadas.  

Para a análise dos momentos de interações dialógicas entre as educadoras e as 

crianças, destacamos os trechos a seguir: 

 

Creche 1 – A Auxiliar 2 continuou a varrer a sala e apanhou o lixo. As crianças ficaram sentadas 

no chão perto da porta onde ela falou que era para sentar, pois era um local do chão que já estava 

varrido. Talita e Cleiton encontram alguns brinquedos pelo chão e começaram a brincar. Vitor veio 

para perto de mim e do bebê. (Creche 01, 27/05/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 22). 

 

A brincadeira foi do mesmo jeito da semana anterior. A Auxiliar 2 tira os brinquedos do saco e as 

crianças sentam todas no chão. Ela também senta perto deles e começa a montar os bichinhos. Fica 

pedindo as crianças as peças que estão mais perto delas para montar. Na maior parte das vezes ela 

fala essa peça aí perto de você. Outras vezes pede pela cor. (10/06/2010 - Diário de Campo da 

Pesquisa, 2010, p. 26). 

 

Creche 2 – Isaías estava sentado no outro berço. Aproximei-me do berço para falar com ele, pois 

assim que eu entrei ele se levantou e ficou sorrindo para mim. A Auxiliar 4 falou que ele estava no 

berço para que não se machucasse, porque ele estava correndo pela sala e já havia caído duas vezes 
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enquanto elas trocavam as roupas das crianças. (21/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 

38).  

 

Ela [Heloise] bateu a mão na porta várias vezes, quando foi contrariada pela Auxiliar 4 ter reclamado 

com ela e Elias que estavam empurrando a porta para fechar e ela falou que era para deixar a porta 

aberta e que eles saíssem de perto da porta para não machucarem a mão. Daí Heloise ficou brava e 

bateu na porta várias vezes com as mãos abertas. (21/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 

39). 

 

Creche 3 – Abel estava num berço, terminou de tomar o mingau e continuou lá. Depois de um 

tempo, ele ficou de pé e tentava pegar os brinquedos que estava numa prateleira alta que fica acima do 

berço. A Auxiliar 8 viu e falou para ele parar para não cair. (06/08/2010 - Diário de Campo da 

Pesquisa, 2010, p. 51).  

 

Creche 4 – Depois de um tempo percebi que Lílian estava toda riscada de caneta vermelha nas 

pernas. Informei a Auxiliar 10 e ela a chamou e viu que ela estava toda riscada mesmo. A educadora 

perguntou-lhe onde ela tinha encontrado uma caneta para se riscar e ela apontou para Edson. 

Percebemos que Edson estava com uma caneta estourada nas mãos. A Auxiliar 10 pegou a caneta da 

mão do menino, colocou num cantinho da mesa e falou que iria dar banho neles. Falei que talvez a 

tinta só saísse com álcool e ela foi chamar a diretora do corredor. A diretora 7 veio e a educadora 

mostrou as crianças riscadas e pediu para ela trazer o álcool. Quando ela trouxe, a Auxiliar 10 pegou 

um paninho, molhou de álcool e começou a limpar as pernas, braços, barriga e mão de Lílian. E 

depois de Edson. Depois percebeu que Emília havia pego a caneta da mesa e também tinha sujado as 

mãos, a cadeira e a parede. Ela pegou a caneta e foi jogar no lixo. Voltou e limpou Emília, a cadeira 

e a parede com o álcool que eu já havia colocado em cima do armário, pois as crianças queriam 

mexer. (26/08/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 57-58).  

 

Nesses destaques, podemos observar que o trabalho das auxiliares foi conter, 

proteger e proteger-se dos possíveis machucados das crianças. No segundo trecho da 

Creche 2, o brincar com a porta aparece como a brincadeira possível. Se não há brinquedos 

disponíveis, qualquer objeto/utensílio da sala pode virar um objeto de brincadeira na 

imaginação das crianças. 

No que diz respeito às interações dialógicas, podemos afirmar que, em sentido 

amplo, todas as situações em destaque são exemplos de interações dialógicas, mas com 

cada um dos envolvidos na situação em sua posição, em seu modo de participação desigual 

(adulto versus crianças). Entretanto, se pensarmos no diálogo verbal, na conversa, no 

diálogo que pressupõe haver uma maior atuação e interação de ambos os sujeitos 

envolvidos, podemos afirmar que só ocorreu esse tipo de interação em dois dos momentos: 

na brincadeira de montar os bichinhos na Creche 1, onde a Auxiliar 2 foi pedindo as peças 

para montar e falando com as crianças; e no momento em que a Auxiliar 10 (Creche 4), ao 

ser avisada que as crianças estavam riscadas com caneta vermelha, estabeleceu diálogo 

para saber o que tinha acontecido e onde estava a caneta.  

Nas outras situações, o que houve, de fato, foi a fala das educadoras que eram 

recebidas e acatadas, na maioria das vezes, pelas crianças. A partir desse fato nos 
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perguntamos: Como as crianças podem desenvolver a linguagem se não são estimuladas 

para isso através de diálogos, conversas e outras atividades que lhes possibilitem falarem, 

dialogarem e se expressarem com os outros? E reafirmamos a importância da comunicação 

entre crianças-crianças e adultos-crianças e a necessidade de que sejam pensadas, 

planejadas e realizadas atividades de escuta e de diálogo com essas crianças, capazes de 

lhes proporcionar o desenvolvimento do pensamento e da linguagem (VYGOTSKY, 

1993). 

Nas interações adultos-crianças, outros aspectos analisados foram as interações 

afetivas entre as educadoras e as crianças. Sobre esse assunto, as contribuições de Wallon 

(1995) chamaram a nossa atenção para a importância das emoções no desenvolvimento da 

espécie humana e ensinaram a valorizar as emoções e as interações afetivas no cuidar-

educar as crianças pequenas. Principalmente, as crianças menores de três anos de idade e, 

em especial, os bebês que, a princípio, comunicam-se conosco através de choros, sorrisos, 

gestos e expressões faciais que, para eles, são formas privilegiadas de comunicação com os 

adultos. 

É importante ressaltar que, para Wallon (1995), a importância do reconhecimento das 

emoções e das interações afetivas entre os indivíduos não só permitem o desenvolvimento 

emocional, mas possui intrínseca relação com o desenvolvimento cognitivo. E ambos só 

ocorrem nas interações sociais que os indivíduos estabelecem com os outros. Sobre esse 

assunto, Macêdo e Dias (2006, p. 03) ressaltam que  

 

[...] o adulto ensinante, mediador por excelência entre a criança e o 

conhecimento, necessita de aporte teórico/prático para ler as disposições afetivas 

das crianças, como as emoções, as quais são indicadoras privilegiadas, nessa 

fase, dos estados psicológicos. Sua expressividade, que possibilita a 

comunicação com o adulto por meio da mímica facial, é indicadora do estado da 

criança, como também, contagia o ambiente, impedindo que flua a atividade 

reflexiva. O que pressupõe uma ação eminentemente racional. 

Tais argumentos expressam a complexidade e a importância das ações voltadas 

para a primeira infância e expressam também, que as práticas de 

cuidado/educação atitudes permeadas por aspectos afetivos, subjetivos e por 

aspectos racionais/objetivos, o que confirma a integração das mesmas no âmbito 

da educação infantil [...].  

 

Diante dessas considerações, destacamos a importância das interações afetivas entre 

adultos e crianças como forma de estabelecer comunicação e promover o desenvolvimento 

integral das crianças, entendendo que o desenvolvimento emocional articula-se 

intrinsecamente ao desenvolvimento cognitivo. E ressaltamos, ainda, que um bom 
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desenvolvimento emocional também é responsável pelo desenvolvimento da autonomia 

dos sujeitos. Nesse sentido, as interações afetivas e emocionais entre as educadoras e as 

crianças são indispensáveis, vez que o desenvolvimento infantil também é resultado dessas 

interações. 

Assim, ao analisarmos as interações afetivas, buscamos destacar as interações 

estabelecidas entre as educadoras e as crianças, a partir do destaque das situações em que 

as educadoras demonstraram afeto pelas crianças e vice-versa:  

 

Creche 2 – Percebi logo de chegada que essas “tias” sabem o nome de todas as crianças da creche e 

também são mais carinhosas com as crianças. As duas colocam Saulo no braço o tempo todo, mas ele 

é o xodó da Auxiliar 5 e ele também é mais chegado a ela (20/07/2010 - Diário de Campo da 

Pesquisa, 2010, p. 36). 

 

Elas [as crianças] brincam livremente na sala e interagem entre elas. As educadoras observam e 

contornam os conflitos. Pegam algumas crianças que se aproximam, colocam no colo, dão beijo e 

depois mandam elas brincarem. Umas crianças ficaram a maior parte do tempo sentadas num colchão 

que estava no chão perto da janela. (20/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 36). 

 

Creche 4 – A Auxiliar 9 parece ser bem carinhosa com as crianças. Em uma das vezes que ela 

abraçou e cheirou uma das crianças, ela falou que gostava de todos, mas que sempre tinha alguma 

criança que ela se apegava mais e mostrou qual era a que ela mais gostava dizendo: “A gente tem 

sempre um que a gente gosta mais, que se apega, que é o preferido, né?”. “O meu é esse aqui (e 

mostrou Edvan), eu chamo ele de pintinho”. A mãe dele diz que a educadora parece uma galinha com 

os pintinhos embaixo das asas. Segundo ela, a mãe de Edvan quando chega para deixá-lo diz: “Toma 

o teu pintinho” e o entrega a ela (12/08/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 53-54). 

 

Dos trechos destacados acima, o que pudemos perceber foi que, em alguns 

momentos, as educadoras demonstraram afeto pelas crianças. Mas o que mais chamou a 

nossa atenção foi a falta de “diálogo” afetivo e efetivo entre elas. Um diálogo em 

condições de respeito e igualdade. Um diálogo que enxergue as crianças como sujeitos e 

como parceiros no processo de ensino-aprendizagem, como afirmam os estudos sobre a 

infância anteriormente referenciados. Entretanto, apesar de passarem o dia inteiro 

“olhando” as crianças, a impressão que tivemos é que as educadoras não conseguem 

enxerga-las. Não percebem a necessidade que elas possuem de serem olhadas, de que se 

fixem os olhares nelas e de que seus olhares e seus sorrisos sejam retribuídos. Muitas 

vezes, pudemos perceber que as crianças chegavam próximo às educadoras, esperando 

receber uma atenção mais individual, mas, diante de tantos afazeres, esses pedidos foram 

negados, ou melhor, muitas vezes nem foram percebidos. 

Então nos perguntamos: Como as crianças podem se desenvolver emocionalmente 

sem afeto, sem interação afetiva e sem atenção? Como as crianças podem sentir-se seguras, 

aceitas e desenvolverem a auto-estima, sem ações de cuidado que lhes possibilitem isso? 
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Retomando as colocações de Barbosa (2008, p. 02), reafirmamos a importância das 

relações interpessoais entre as crianças e as educadoras no sentido de proporcionar a 

atenção e o afeto indispensáveis a um desenvolvimento emocional saudável para bebês e 

crianças pequenas. Assim, para essas crianças, o fato de não terem essas necessidades 

suficientemente atendidas pode dificultar que elas se desenvolvam de forma plena e 

integral. 

No contexto do município, nos perguntamos: Como as educadoras podem perceber 

tudo isso, se elas não possuem a formação necessária para o exercício de suas funções? E 

como cuidar do outro, se elas não são cuidadas e respeitadas
31

 em seu exercício 

profissional? Nesses questionamentos, mais uma vez se faz presente a necessidade da 

formação das educadoras. 

Ainda com relação às interações adultos-crianças, um último aspecto analisado foram 

as interações disciplinares. Chamamos a atenção para essas interações, não no intuito de 

compreendermos que as crianças precisam ser disciplinadas. Entendemos que elas 

precisam aprender e que, dentre as aprendizagens necessárias ao desenvolvimento humano, 

está a questão da formação de rotinas, hábitos e disciplina. Qualquer ser humano precisa de 

uma rotina, precisa de disciplina. Mas o que defendemos aqui é uma formação que garanta 

que essa aprendizagem se dê de forma dialógica e interacional e não como resultado do 

recebimento, de forma passiva, de ordens, instruções, reclamações e punições. 

Nesse sentido, buscamos destacar os momentos de interações disciplinares entre 

educadoras e crianças. E o que pudemos verificar foram instruções e ordens dadas pelas 

educadoras às crianças. Além de instruções e ordens, o que pudemos perceber, nas práticas 

observadas, foram reclamações, e até punições, como podemos perceber nos trechos 

destacados a seguir:  

 

Creche 1 – Novamente as crianças brincaram livremente e interagiram entre elas. As intervenções 

das professoras ocorreram muito mais no sentido de mediar conflitos, reclamarem de algum 

comportamento e falar para as crianças dividirem os brinquedos e deixar o outro brincar um 

pouquinho com esse ou aquele brinquedo que era mais disputado. (10/06/2010 - Diário de Campo da 

Pesquisa, 2010, p. 26). 

 

Creche 2 – A chupeta de Heloise também foi alvo de disputas entre ela e João. Muitas vezes 

Heloise deixou a chupeta em algum lugar e ele via e pegava e começava a rodar a chupeta no ar, 

segurando pelo cordão que estava pendurado a chupeta. A Auxiliar 4 viu e reclamou para ele parar de 

                                                 
31

 Respeitadas no sentido de terem acesso a uma boa formação inicial e continuada que lhes possibilitem 

compreender a complexidade que é educar/cuidar as crianças pequenas e trabalhar na Educação Infantil.   
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girar a chupeta para não bater em outra criança e mandou ele devolver a Heloise. (21/07/2010 - 

Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 39).  

 

Creche 3 – As educadoras ficam reclamando de dentro do banheiro para eles ficarem quietos, e 

como a Auxiliar 7 é mais enérgica e tem um tom de voz mais forte eles ficam mais quietos quando é 

ela quem reclama. (28/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 47).  

 

A cada briga, elas [as educadoras] gritam e reclamam com as crianças de longe. Muitas vezes nem 

se levantam para ir até elas para ver o que está acontecendo. (29/07/2010, Diário de Campo da 

Pesquisa, 2010, p. 48). 

 

[...] na maioria das vezes as educadoras gritam e reclamam com as crianças sem sair do lugar para 

apartar as brigas por conta das disputas dos brinquedos. (06/08/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 

2010, p. 51).  

 

Creche 4 – As educadoras estavam sentadas perto da porta e eu fiquei sentada perto do armário. 

Elas ficavam de longe reclamando e intervindo quando necessário. Os conflitos foram solucionados, 

pois elas chamavam a atenção dos maiores que ajudavam a negociar os conflitos com os menores. 

Também ajudaram a negociar algumas brincadeiras. (23/09/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 

2010, p. 63).  
 

Além das ordens e reclamações destacadas, também pudemos perceber o colocar no 

berço como um castigo que foi empregado pelas educadoras nas crianças que estavam mais 

“levadas”, como podemos observar nos trechos abaixo: 

 

Creche 2 – Damião, o maior da turma, estava muito agitado e arengou bastante hoje. Por volta das 

10h00 para poderem dar atenção aos menores e limpar a sala que estava suja de xixi, uma das 

educadoras o colocou no berço para ele se acalmar um pouco. Ele ficou lá sem reclamar, se deitou e 

acabou adormecendo até a hora do almoço. (20/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 37).  

 

Num minuto em que ela deixou o desinfetante no chão Isaías pegou, ela viu e pegou da mão dele. 

Colocou novamente no chão para poder terminar de limpar. Ele voltou a pegar e derramou um pouco. 

Ela o pegou no colo e o colocou novamente no berço, para que ele não mexesse mais.  

Isso aconteceu já perto da hora do banho e Isaías ficou no berço enquanto elas davam banho nas 

crianças e ele acabou adormecendo. O mesmo aconteceu com Damião e Elias que acabaram 

adormecendo no colchão depois do banho, antes mesmo de almoçarem. (21/07/2010 - Diário de 

Campo da Pesquisa, 2010, p. 39-40).  

 

Creche 3 – Emile estava bem agitada hoje. No início da manhã até que ela ficou um pouco quieta 

sentada no meu colo. Mas nesse momento ela ficou correndo pela sala brincando com Luan. Ele 

tomou um brinquedo que estava na mão dela e ela revidou batendo nele e mordendo. Como eu estava 

perto, tentei intervir para que ela não o machucasse e sobrou para mim que levei uma mordida bem 

grande na mão. A raiva dela foi tanta que quase que não parava de morder. A Auxiliar 8 veio ao meu 

socorro e pegou ela e a colocou no berço para ela não morder mais ninguém. Falei para ela não 

colocar ela ali, que criança era assim mesmo, mas ela não me escutou. A Auxiliar 7 vinha vindo e 

perguntou o que tinha acontecido, a Auxiliar 8 relatou o caso e a Auxiliar 7 reclamou com Emile 

também, tentei intervir, mas não fui ouvida pelas educadoras. (29/07/2010 - Diário de Campo da 

Pesquisa, 2010, p. 37). 

 

Nos berços estavam Glauber, André e Luiz. André estava chorando para ir para o chão e Luiz estava 

chorando olhando pela janela que fica atrás do berço. Ele estava tentando ver sua mãe que estava 

trabalhando num trabalho voluntário (varrer e limpar o terreno da creche) e de vez em quando ela 

olhava pela janela para ver se ele tinha parado de chorar, daí ele voltava a chorar. A Auxiliar 7 

comentou comigo que André estava no berço por estar correndo e já ter se machucado e que Luiz 2 
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não frequenta muito a creche e por isso quando vem ainda chora. Ela também comentou o fato da mãe 

estar constantemente olhando pela janela e ele a via e voltava a chorar. (30/07/2010 - Diário de 

Campo da Pesquisa, 2010, p. 37). 

 

Como pudemos perceber, muitas vezes, o berço foi utilizado como um “castigo 

velado”, ou seja, as educadoras colocavam as crianças nos berços quando elas estavam 

agitadas, desobedientes ou quando brigavam, falando que era para que elas descansassem 

um pouco, como nos casos de Damião, Isaías e Emile. Em outros momentos, as educadoras 

colocavam as crianças nos berços falando que era para evitar que elas se machucassem, 

como no caso de André, já destacado, ou no de Isaías, em destaque abaixo. Entretanto, na 

realidade, o que pudemos observar foi que a criança estava sendo colocada de castigo:  

 

Creche 2 – Isaías estava sentado no outro berço. Aproximei-me do berço para falar com ele, pois 

assim que eu entrei ele se levantou e ficou sorrindo para mim. A Auxiliar 4 falou que ele estava no 

berço para que não se machucasse, porque ele estava correndo pela sala e já havia caído duas vezes 

enquanto elas trocavam as roupas das crianças. (Creche 02, 21/07/2010 - Diário de Campo da 

Pesquisa, 2010, p. 38).  

 

Sobre esse assunto, é preciso destacar que em nenhum desses momentos as 

educadoras falavam para as crianças o que estavam fazendo e sim uma para a outra. Ou 

seja, uma educadora dizia para a outra que estava colocando, ou falava para a que estava 

mais próximo colocar, a criança no berço por isso ou aquilo e não faziam a mediação 

educativa necessária com aquela criança. Dessa forma, compreendermos a afirmação de 

Sarmento (2007) de que essa criança se torna invisível. É uma criança que está presente, 

mas que ao mesmo tempo é invisível para o adulto que não a enxerga, não a ouve e nem 

lhe dá atenção. 

Sobre os trechos destacados, gostaríamos de comentar o trecho sobre a mordida de 

Emile. Essa não era a primeira vez que a menina fazia isso; em muitos momentos de 

brincadeiras ela batia ou mordia as outras crianças nas disputas pelos brinquedos. Ela era 

uma das mais velhas da turminha e já estava com quase três anos de idade. Na situação 

descrita e em outras tantas que ocorreram, faltou a mediação educativa necessária, ou seja, 

acreditamos que deveria ter havido uma conversa com as crianças que mordem, para que, 

aos poucos, elas fossem entendendo que precisam respeitar os coleguinhas, bem como 

percebam que morder causa dor e machuca o outro.  

Sabemos que é comum que crianças por volta de dois/três anos de idade se 

expressem por meio das mordidas, como enfatizam Venezian, Oliveira e Araújo (2009) e 

Strenzel (2002; 2003). Precisamos lembrar que, nesse período, as crianças encontram-se na 
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fase oral do desenvolvimento psicossexual que nos informa que o primeiro contato das 

crianças com o mundo se dá através da boca: primeiro pela sucção do seio materno que lhe 

sacia a fome; depois por levar mãos, pés e outros objetos à boca; depois começam a 

morder, primeiro para conhecerem o mundo e, depois, percebem que ao morderem acabam 

chamando a atenção dos adultos mais rapidamente. De acordo com Strenzel (2002, p. 13):  

 

Num espaço marcado por disputas, são freqüentes as mordidas e os puxões de 

cabelo entre as crianças. Essas expressões são apenas uma das formas de 

comunicação, que meninas e meninos se expressam, se defendem e se 

relacionam com o mundo, mesmo porque estas agressões não se caracterizam 

como forma privilegiada de interação entre elas.  

 

Assim, compreendemos que dependendo do desenvolvimento emocional da criança, 

as mordidas podem se tornar expressões da agressividade. Por não saberem lidar de forma 

saudável com os seus sentimentos, algumas crianças utilizam-se das mordidas para 

extravasar suas frustrações. Sobre esse assunto, Venezian, Oliveira e Araujo (2009
32

) 

argumentam que:  

 

Em casos em que a criança fixa na mordida, repetindo esse ato diariamente, a 

mordida pode ser vista como sintoma, recurso que a criança utiliza para falar do 

que está sentindo. Casos como este fazem com que o adulto se mobilize, sofra 

com a criança e crie oportunidades na instituição para lidar com o problema, 

como reuniões interdisciplinares para discutir a posição da criança na sala, a 

criação de projetos pedagógicos com brincadeiras que trabalhem as questões, 

conversas com os pais para realizar as parcerias necessárias. A partir dessas 

falas, escutamos melhor o que esse sintoma está falando no sujeito. 
 

Voltando para o caso de Emile, chama-nos a atenção que ela ainda faça uso das 

mordidas já com quase três anos de idade e, mais, que isso ocorra de uma forma que 

demonstra frustração e agressividade. Isso parece indicar que essa criança não está sabendo 

lidar com os seus sentimentos e, sem a mediação necessária, não lhe está sendo 

proporcionado um desenvolvimento emocional saudável, capaz de lhe garantir o 

desenvolvimento integral esperado.  

Na situação destacada, o fato de dizermos para a educadora que criança é “assim 

mesmo”, e que estava tudo bem, não foi no sentido de pensarmos que crianças mordem e 

que pode ficar por isso mesmo. Possivelmente, essa nossa reação tenha se dado pela 

preocupação com o fato de perceber que mais uma vez uma criança seria colocada de 

castigo, fato que tanto nos incomodou nos momentos de nossas visitas.   

                                                 
32
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Assim, gostaríamos de colocar que, nos momentos de observação, principalmente 

nessa creche, não tivemos abertura para realizarmos uma mediação com as educadoras 

para que elas mudassem as suas práticas, nem era essa a nossa intenção, pois queríamos 

perceber o currículo em ação e captar o que de fato ocorria nas salas de Berçário 

observadas. Entretanto, destacamos que entendemos que o ato de morder precisa ser 

evitado na creche e não apenas reclamando com as crianças, colocando-as de castigo ou 

dizendo que elas não devam fazer isso.  E sim, com mediações pedagógicas, como 

enfatizam Venezian, Oliveira e Araujo (2009) ao afirmar que “é no exemplo diário que 

mostramos que, através da fala, as pessoas se comunicam e resolvem os conflitos, e então a 

criança perceberá que esta pode ser uma nova possibilidade”. 

Para nós, as mordidas das crianças devem ser encaradas como algo natural do 

desenvolvimento infantil, mas que precisam ser tratadas de maneira educativa, pois, além 

de precisar de limites, não é satisfatório que a criança saia mordendo todo mundo – nem 

para a criança que morde, muito menos para a que é mordida. Assim, acreditamos que:  

 

No momento da mordida há muito o que fazer para ajudar a criança a encontrar 

outras vias de expressão: a conversa tranqüila com a criança para entender o 

porquê da mordida, a observação das situações nas quais ela ocorre, mostrar 

firmeza quanto a combinados feitos junto à criança ao que se refere à mordida 

(insistir nos limites), dar outras opções para satisfazer os impulsos orais da 

criança como morder a bolacha, o brinquedo, a chupeta, mas não o corpo do 

colega (VENEZIAN; OLIVEIRA; ARAUJO, 2009). 

 

Cabe destacar, ainda, que nessas situações, 

 

assim como há atitudes que podem ajudar a criança, há aquelas  que podem 

prejudicar: expor a criança dando bronca na frente de todo mundo pode deixá-la 

mais nervosa e talvez mais agressiva; deixar a criança com o brinquedo se ela o 

adquiriu injustamente (pela mordida); incentivar a dar o troco (VENEZIAN; 

OLIVEIRA; ARAUJO, 2009). 

 

Nos exemplos destacados pelas autoras, enfatiza-se mais fortemente a necessidade de 

uma mediação que provoque o desenvolvimento que, por sua vez, exige formação docente 

adequada que permita compreender o desenvolvimento infantil e que possibilite a 

mediação necessária em cada fase. Ao abordar o assunto e a necessidade do planejamento 

dos momentos a serem vivenciados com as crianças nas creches, Strenzel (2003, p.17) 

argumenta que essas instituições e suas profissionais ainda precisam refletir sobre o que é 

cuidar-educar as crianças pequenas, pois “muitas vezes as ações das profissionais são 
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intencionais, mas elas não têm a clareza do seu papel, confundindo-o com o papel de mães, 

incorporando o modelo doméstico em suas práticas pela falta de uma formação específica 

para cuidar e educar as crianças pequenas”. 

Tomando por base os momentos de interação disciplinares observados nas creches e 

destacados anteriormente, podemos afirmar que as interações disciplinares colocaram as 

crianças em uma posição passiva diante das educadoras. Tais atitudes parecem 

desconsiderar o que vem sendo defendido pela área e pelos documentos referentes à 

Educação Infantil, ou seja, desconsideram o reconhecimento das crianças enquanto sujeitos 

sociais que possuem ideias e vontades próprias que precisam ser valorizadas e respeitadas. 

Ancorando-nos nas contribuições de Vygotsky (1993), Freire (2003, 2005) e 

Sarmento (2007), podemos afirmar que as relações estabelecidas entre as educadoras e as 

crianças foram interações, de certo modo, superficiais, pois não permitiram o diálogo 

necessário a um bom desenvolvimento infantil. Em alguns momentos observados, as 

crianças foram desconsideradas em seus interesses e necessidades, sendo tratadas como se 

não existissem, como se não fossem interlocutoras, mas, apenas, meras expectadoras de um 

modelo educacional que se caracteriza como uma “educação bancária” (FREIRE, 1998), 

que as vêem como alunas e não como crianças em toda a sua inteireza. 

Apoiando-nos em Guimarães (2006, 2008), ressaltamos que, de modo geral, o que 

pudemos observar nas relações estabelecidas entre as educadoras e as crianças foram 

interações marcadas, principalmente, por um viés disciplinador e de controle das ações das 

crianças que, inclusive, lançavam mão de castigos e punições, como analisamos. 

Nessas situações, as crianças são colocadas em uma condição de submissão ao adulto 

e acabam aprendendo a obedecer, não questionar e reproduzir, ações que 

dificultam/impossibilitam o desenvolvimento da autonomia da criança/sujeito (FREIRE, 

2003; 2005).   

Sabemos que o objetivo, neste tópico, era analisar as interações adultos-crianças, a 

partir das interações das educadoras com as crianças. Entretanto, não poderíamos deixar de 

citar algumas interações que as crianças estabeleceram conosco. Por mais que quiséssemos 

manter certo distanciamento, não foi possível passarmos despercebidas pelas crianças que, 

constantemente, convocavam-nos a participarmos de brincadeiras ou, ao menos, a lhes 

observarem mais detidamente, como podemos perceber nos trechos a seguir: 
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Creche 1 – Num primeiro momento que entrei na sala fui o centro das atenções, mas depois as 

coisas se acalmaram e cada um foi brincar. Depois que eu sentei na cadeira, algumas crianças vieram 

até mim como Talita e Vitor que me chamaram de tia e queriam me mostrar a sandália (Talita) e o 

“bubu” (Vitor). (20/05/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 18). 

 

Creche 2 – Algumas crianças vieram até mim. Primeiro João quis brincar de bola comigo. Pegou e 

ficou jogando em minha direção para eu pegar. Brinquei um pouco e depois o estimulei a brincar com 

outras crianças. Depois Maria Luzia e Caline vieram para perto de mim. Isaías me viu sentar e veio 

correndo para o meu colo. Ele é muito carinhoso, mas não para quieto. Sobe e desce do colo. Chega 

perto e já começa a se pendurar nas pernas para subir para o colo. Cada vez que ele vinha para o colo 

João ficava chateado e queria tirá-lo e empurrá-lo para que eu pudesse continuar dando atenção só a 

ele e continuar brincando de bola. (27/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 44). 

 

Sentei-me numa cadeira perto da porta e toda vez que eu me sento, algumas crianças querem sentar no 

meu colo. Coloquei alguns por um tempo, tirava e colocava o outro. Num momento, Heloise se 

aproximou de mim. Estava com Isaías no colo, quando ele quis sair chamei Heloise e ela veio. Assim 

que ela sentou, a Auxiliar 4 que estava observando disse que ela devia ter gostado de mim. Falou que 

era uma novidade ela sentar no colo de alguém, pois ela não vai para o colo de ninguém e muitas 

vezes ela não vai nem para o colo dela e da Auxiliar 5. Ela veio para o meu colo depois de várias 

vezes que eu já havia chamado. (22/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 43). 

 

Creche 4 – Quando sentei na cadeira, algumas crianças quiseram ficar perto de mim e vir para o 

meu colo. Falei com as crianças, mas falei para elas irem brincar e pegar algo para que elas saíssem de 

perto de mim e pudessem interagir o mais normalmente possível. (12/08/2010 - Diário de Campo da 

Pesquisa, 2010, p. 52). 

 

Fui para a sala do Berçário. Fiquei parada um pouco perto da porta. [...] 

As crianças estavam tomando o café da manhã: cuscuz com leite. 

Emília estava tomando o café, mas quando me viu parada na porta da sala falou para a Auxiliar 10 

pegar uma cadeira para a mulher, se referindo a mim. Depois ela veio até mim e pegou a minha mão 

me puxando e falando para eu entrar na sala.   

Entrei e ela foi terminar o café. [...] 

Sentei numa cadeira e quando Emília terminou de comer, ela veio e quis ficar no meu colo. Passou 

quase a manhã inteira no meu colo. Lílian sentou-se perto de mim e ficou brincando com uma boneca 

de lado da cadeira onde eu estava. Uma das meninas da outra sala também ficou perto de mim, me 

fazendo perguntas sobre mim e sobre por que eu estava com Emília no colo e disse que ela já era 

grande para ficar no colo da tia. (23/09/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 62). 

 

Nesses destaques, três fatos nos chamaram a atenção: um foi o constante pedido de 

colo. E, foi só colocar uma delas no colo, para todas quererem ir para o colo também. O 

segundo, foi a aproximação de Heloise, que parecia muito arredia e, assim, sua 

aproximação conosco foi motivo de espanto para as auxiliares de sala. E o terceiro, foi a 

atitude de Emília em pedir para a educadora pegar uma cadeira para sentarmos. Isso nos 

mostrou o quanto essas crianças são inteligentes, sensíveis e que possuem a capacidade de 

estabelecerem relações afetivas com os adultos, desde que se dêem oportunidades para que 

isso ocorra. 

E, por falar em desenvolvimento infantil, queremos destacar, ainda, um momento 

inesquecível para nós: o avanço de Rilma, que aprendeu a andar. E, de repente, ela estava 

andando! Nesse dia, ela passou boa parte da manhã andando de um lado para outro da sala. 
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Embora o ponto principal desse momento não tenha sido a interação conosco, esta também 

ocorreu, como podemos perceber no trecho abaixo: 

 

Creche 4 – Rilma hoje estava esperta e vi que ela já andava de um lado para o outro da sala 

sozinha. Comentei a desenvoltura dela, disfarçadamente para que a criança não ficasse inibida, com a 

Auxiliar 10 e ela [a criança] me entendeu. Ficou me olhando e foi andando bem ligeirinha até a outra 

parede da sala. Olhou para mim, sorriu e veio até mim. Eu olhei e falei com ela sobre ela já estar 

andando pela sala toda. Ela riu e foi para lá e para cá na sala, sempre olhando para mim. Depois de um 

tempo voltou a brincar com as crianças mais velhas. (23/09/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 

2010, p. 63). 

 

Diante dos dados empíricos analisados, o que podemos afirmar é que a essas crianças 

foi negado o direito a uma Educação Infantil de boa qualidade, pois elas não receberam 

ações indissociáveis de cuidado e educação que lhes proporcionassem o desenvolvimento 

integral, como tem sido defendido teoricamente (DIAS, 2005a, 2007), como está posto em 

lei (BRASIL, CF, 1988; BRASIL, LDB, 1996), nos documentos normativos (DCNEI, 

1999; 2009; 2010) e em outros documentos oficiais brasileiros (RCNEI, 2002; PNEI, 2005; 

PNQEI, 2006), conforme abordamos nos capítulos anteriores. 

Afirmamos isso, pois o que pudemos perceber, em nossas observações e análises, foi 

a falta de ações sistemáticas e de mediações pedagógicas, capazes de provocar o 

desenvolvimento dessas crianças (ARCE; SILVA, 2009) e constatamos que as interações 

entre as educadoras e as crianças, praticamente, resumiram-se aos momentos de interações 

disciplinares. E com isso, as crianças acabam aprendendo a calar, observar, esperar e 

reproduzir modelos esperados pelos adultos. 

O que predominou nesses momentos de interações disciplinares foram as interações 

baseadas em ordens, reclamações e negociações de conflitos. Poucos foram os momentos 

de interações mais espontâneas e, menos ainda, os momentos de conversas e diálogos. 

Assim, os momentos de atividades que proporcionassem o desenvolvimento da linguagem, 

do pensamento e o desenvolvimento global dessas crianças foram praticamente 

inexistentes.  

A análise dos dados empíricos levou-nos a constatar que há um currículo em ação 

nos berçários das creches, mesmo que as educadoras não tenham consciência de sua 

existência e de como as ações praticadas por elas com/nas crianças de 0 a 3 anos o estejam 

constituindo cotidianamente. Para nós, o currículo em ação foi se concretizando por meio 

da rotina da instituição, das ações de cuidado (alimentação, higiene e repouso/sono), das 
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brincadeiras livres das crianças, das interações crianças-crianças e das poucas interações 

entre educadoras e crianças. 

Sobre a constituição desse currículo, a triangulação entre os objetivos da pesquisa, as 

bases teóricas e legais e os dados empíricos permitiu-nos compreender que se deu pelo 

espontaneísmo e pelo improviso das ações. Situação que não é a ideal nem a esperada, 

entretanto, foi a situação real vivenciada no contexto do berçário dessas creches.  

Desse modo, concordamos com Carvalho (2011, p. 145), quando afirma que o 

currículo da creche e o trabalho de cuidar e educar as crianças de 0 a 3 anos encontra-se 

“dissociado do planejamento, o que tem levado a uma rotinização do fazer pedagógico”. 

Rotinização que, segundo a autora, significa uma rotina rotineira, que se repete dia a dia, 

sem que haja planejamento, sistematização e reflexão sobre as ações que estão sendo 

realizadas. E foi isso que constatamos nas creches, pois as ações espontâneas se repetiram 

cotidianamente ao sabor do acaso, sem que houvesse sistematização e reflexão.  

Dentre as possíveis explicações para isso, voltam à tona as questões da dicotomia 

cuidar/educar – na verdade uma falsa dicotomia, pois são dimensões indissociáveis e uma é 

constitutiva da outra – e a falta de formação adequada das educadoras que atuam nos 

berçários, como já discutimos.  

Nessas análises, pudemos constatar o descompasso entre o que discutimos 

teoricamente sobre a Educação Infantil e o currículo em ação observado nas salas de 

Berçário. Assim, com vistas a compreender esse descompasso, analisamos a relação entre a 

Proposta e o currículo em ação, com o objetivo de compreender a relação entre o que 

estava escrito e o que de fato ocorreu nas creches municipais. Para tanto, analisamos o 

entrelaçamento entre o currículo proposto e o currículo vivido nas creches do município de 

Santa Rita/PB. É sobre esse ponto que discorremos a seguir. 

 

 

4.3 Os entrelaços entre a proposta curricular e o currículo em ação 

 

 

Neste tópico, analisamos os entrelaços entre a Proposta Curricular para a Educação 

Infantil (PCEI, 2007) de Santa Rita/PB e o currículo em ação nas salas de Berçário das 

creches municipais. Esses entrelaços foram analisados a partir do confronto entre o que 

estava posto no documento municipal e o que ocorreu nas quatro creches observadas.     
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Tomando por base as orientações metodológicas de Bardin (1977), após a leitura 

flutuante dos dados de nosso Diário de Campo, e das análises empreendidas no que se 

refere ao currículo em ação, destacamos os seguintes entrelaços (núcleos temáticos) entre a 

proposta curricular e o currículo em ação: a intencionalidade das ações educativas; o 

desenvolvimento da independência e da autonomia das crianças; o cuidado com o corpo; o 

brincar; as interações; e o desenvolvimento da linguagem. 

 

A) A intencionalidade das ações educativas 

 

Nesse núcleo temático, começamos por destacar que a Proposta, como analisamos, 

define, como objetivo fundamental para a efetivação da prática pedagógica,  

 

ampliar a possibilidade de concretização das intenções educativas e o 

atendimento à diversidade apresentada pelas crianças, considerando diferentes 

habilidades, interesses e maneiras de aprender no desenvolvimento de cada 

capacidade (SANTA RITA, PCEI, 2007, p. 07).  

 

Entretanto, podemos afirmar que o que verificamos no currículo em ação foi o 

espontaneísmo e a falta de ações educativas sistemáticas nos Berçários das instituições. 

Assim, questionamos: Como podemos falar em “ampliar a possibilidade de concretização 

das intenções educativas” no Berçário, se o que verificamos foi a falta de ações educativas 

intencionais? Não que as ações realizadas pelas auxiliares não tivessem intencionalidade, 

mas suas “intenções educativas” pautavam-se nas experiências que possuíam e no que era 

possível ser feito diante da falta de formação docente. Para nós, essa (in)certa “intenção 

educativa” que as auxiliares realizavam em nada se assemelhava com a intencionalidade 

pedagógica necessária a um trabalho de qualidade com crianças pequenas. Assim, levando 

em consideração a realidade do Berçário, pensamos que antes de ampliar as intenções 

educacionais, faz-se necessário a sistematização e o planejamento das ações educativas a 

serem desenvolvidas com as crianças. 

O que presenciamos foi uma rotina pobre em ações que favorecessem o 

desenvolvimento infantil. Como analisamos, a manhã das crianças, basicamente, girava em 

torno de ações de cuidado, higiene e alimentação. Os poucos momentos de brincadeiras 

que observamos foram quase sempre iguais: brinquedos quebrados e em número 

insuficiente para a quantidade de crianças; espaços inadequados para o desenvolvimento 

das brincadeiras, da fantasia e da imaginação; falta de planejamento dos espaços e dos 
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momentos de brincadeiras; e poucas intervenções das educadoras no sentido de 

favorecerem a interação necessária para a realização das brincadeiras. 

Como pudemos observar, há um grande descompasso entre a proposta e o currículo 

em ação no que se refere à intencionalidade das ações educativas nos Berçários. Por isso, 

afirmamos que ainda há um longo caminho para que se possa garantir a “concretização das 

intenções educativas” nos Berçários das creches municipais de Santa Rita/PB. 

 

B) O desenvolvimento da independência e da autonomia das crianças 

 

Sobre este ponto, já havíamos destacado neste capítulo que, no âmbito “Formação 

Pessoal e Social”, a Proposta Curricular para a Educação Infantil do município afirma que 

as crianças, para desenvolverem sua independência e autonomia, precisam “experimentar e 

utilizar os recursos de que dispõem para a satisfação de suas necessidades essenciais, 

expressando seus desejos, sentimentos, vontades e desagrados, e agindo com progressiva 

autonomia” (SANTA RITA, PCEI, 2007, p. 10-11 – grifos nossos). O documento destaca, 

ainda, “a progressiva independência na realização das mais diversas ações, embora não 

garanta a autonomia, é condição necessária para o seu desenvolvimento”. (SANTA RITA, 

PCEI, 2007, p. 11-12 – grifos nossos). 

Entretanto, não foi isso o que pudemos observar no currículo em ação nas creches, 

pois as práticas desenvolvidas não favoreceram a aprendizagem nem o desenvolvimento da 

independência e da autonomia das crianças. 

Como pudemos perceber em alguns trechos analisados no tópico anterior, em muitos 

momentos, as atividades foram realizadas nas crianças pelas educadoras. As atividades não 

foram realizadas com as crianças, como pudemos observar nos momentos do banho e da 

higiene das crianças nos quais as educadoras realizaram as ações pelas crianças.  

Outro ponto que julgamos importante analisar diz respeito à organização do espaço, 

pois, de acordo com o documento municipal,  

 

a capacidade de realizar escolhas amplia-se conforme o desenvolvimento dos 

recursos individuais e mediante a prática de tomada de decisões. Podem-se criar 

situações em que as crianças fazem suas escolhas entre várias opções, em locais 

distintos ou no mesmo espaço. Esta pode representar uma ótima oportunidade de 

integração entre crianças de diferentes idades. (SANTA RITA, PCEI, 2007, p. 

11– grifos nossos). 
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Sobre esse assunto, talvez fosse mais apropriado falarmos da falta de organização 

dos espaços das salas de atividades que não permitiam que as crianças tivessem acesso aos 

brinquedos e a outros materiais. Nas creches visitadas, observamos que, no geral, os 

espaços não permitiam que as crianças brincassem nem interagissem com autonomia, 

conforme analisamos nos núcleos temáticos sobre brincar e interações, no tópico anterior.  

Ainda sobre o desenvolvimento da progressiva independência e da autonomia das 

crianças, o documento municipal afirma que:  

 

Propiciar a ajuda entre as crianças é também recurso a ser explorado. Outro 

aspecto que contribui para o desenvolvimento da autonomia é que a criança 

tenha referências para situar-se na rotina da instituição. O conhecimento da 

seqüência da rotina é também fator que favorece o desenvolvimento da 

autonomia (SANTA RITA, PCEI, 2007, p. 11-12 – grifos nossos). 

 

Sobre a ajuda entre as crianças, acreditamos que deveriam ser proporcionados mais 

momentos em que as crianças maiores interagissem com as menores para que essa ajuda se 

efetivasse, ponto que quase não observamos em nossas visitas. 

E, no que diz respeito às rotinas, percebemos que na Creche 1, que segue uma rotina 

mais organizada, as crianças parecem que já sabem o que vai acontecer. Muitas delas, ao 

terminarem o banho, já ficam sentadas próximo à porta esperando a hora de ir para o 

refeitório. Nas outras creches, percebemos que as crianças, muitas vezes, dormiram sem 

almoçar, lancharam em momentos diferenciados, o que acabou gerando conflitos e, diante 

dessa falta de organização, muitas delas acabaram ficando muito tempo na espera para 

terem suas necessidades atendidas. Como exemplo, pudemos observar que algumas 

crianças foram as primeiras a tomarem banho e quase as últimas a almoçarem. 

 Sobre o papel das educadoras no desenvolvimento da independência e da autonomia 

das crianças, a Proposta do município afirma que  

 

buscando estimular o desenvolvimento da autonomia é necessário que o 

professor compreenda os modos próprios de as crianças se relacionarem, 

agirem, sentirem, pensarem e construírem conhecimentos. (SANTA RITA, 

PCEI, 2007, p. 12 – grifos nossos).  

 

Para que isso seja garantido, acreditamos que as creches precisam dispor de 

diferentes espaços e materiais para que as crianças possam escolher o que querem fazer e 

não sejam “forçadas” a realizarem as mesmas atividades com longos períodos de espera, 

como pudemos perceber nos momentos das brincadeiras, do banho e da alimentação. 
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Assim, entendemos que a organização das salas de atividades deveria prever cantinhos 

para brincadeiras, com caixas e/ou prateleiras com brinquedos para que as próprias 

crianças pudessem pegar e guardar, conforme suas vontades e interesses (CARVALHO; 

RUBIANO, 2001). 

Outro ponto que também merece destaque, novamente, é a importância da formação 

das educadoras para que elas possam compreender “os modos próprios de as crianças se 

relacionarem, agirem, sentirem, pensarem e construírem conhecimentos”, como está posto 

no documento municipal (SANTA RITA, PCEI, 2007, p. 12). 

 

D) O cuidado com o corpo 

 

Como já abordamos anteriormente, dentre os objetivos previstos na Proposta 

curricular do município, para as crianças menores de três anos de idade, estão os cuidados 

com o corpo. Sobre isso, afirma ser necessário: 

 

 Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, conhecendo 

progressivamente seus limites, sua unidade e as sensações que ele produz; 

 Interessar-se progressivamente pelo cuidado com o corpo, executando ações 

simples relacionadas à saúde e higiene (SANTA RITA, PCEI, 2007, p. 10-11). 

 

Sobre o familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, gostaríamos de destacar um 

ponto que nos chamou a atenção nas creches observadas, qual seja: a falta de espelhos nos 

banheiros e nas salas de atividades dos Berçários. 

Algumas propostas pedagógicas reconhecem a importância desse objeto nas creches, 

no sentido de permitir à criança ir se familiarizando com a sua imagem refletida no espelho 

e construir uma imagem positiva de si mesma. 

O RCNEI – volume 2 (2002b, p. 34), ao abordar a questão da construção da 

consciência corporal e da própria imagem, indica que  

 

o espelho é um importante instrumento para a construção da identidade. Por 

meio das brincadeiras que faz em frente a ele, a criança começa a reconhecer a 

sua imagem e as características físicas que integram a sua pessoa. É aconselhável 

que se coloque na sala, um espelho grande o suficiente para que várias crianças 

possam se ver de corpo inteiro e brincar de frente a ele. 

 

Por isso indagamos: Como as crianças do Berçário podem construir sua consciência 

corporal, se as creches não dispõem de espelhos nas salas ou nos banheiros? Esse 
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questionamento, para nós, configura-se como um alerta para que as instituições e, 

principalmente, a SME possa repensar a organização dos espaços e a aquisição de objetos e 

mobiliários para as creches, com base nas propostas pedagógicas e curriculares e com o 

objetivo de proporcionar o desenvolvimento infantil. 

Em relação aos cuidados com o corpo e o desenvolvimento de hábitos saudáveis de 

higiene, previstos na PCEI e necessários à preservação da saúde e prevenção das doenças, 

podemos afirmar que esse foi outro ponto em que encontramos descompassos entre o que 

indica a Proposta e o que observamos nas creches. 

Sobre esse ponto, conforme analisamos no tópico anterior deste capítulo, as questões 

referentes à higiene das crianças deixam muito à desejar. E, como afirmamos, em todas as 

creches visitadas pudemos observar que os momentos de higiene se resumiram ao banho e 

ao asseio das crianças após fazerem suas necessidades fisiológicas. 

Além do banho e do asseio das crianças, como hábitos saudáveis de higiene citamos, 

ainda: lavar as mãos e escovar os dentes.  Entretanto, pudemos observar que lavar as mãos 

não era uma prática muito frequente com as crianças, pois também não o eram entre as 

auxiliares. E no que diz respeito à escovação dos dentes, não presenciamos essa prática em 

nenhum dos momentos de nossa observação nas creches visitadas.  

Outro ponto que nos chamou a atenção e que também foi comum nas quatro creches 

refere-se à falta de materiais disponíveis para a adequada higiene das crianças, conforme já 

abordamos. 

Além desses pontos em comum entre as creches observadas, podemos afirmar, ainda, 

que a realização dessas atividades também ocorreu de forma bastante semelhante nas 

instituições. De modo geral, o que pudemos observar foi que, na maior parte do tempo, as 

educadoras fizeram as ações pelas crianças. Também pudemos perceber a falta de 

planejamento dessas ações, bem como a falta de exploração da dimensão educativa desses 

momentos, o que reforça a nossa compreensão de que há um descompasso entre o que 

propõem as políticas nacionais e locais e o que de fato ocorre nas creches.  

 

E) O brincar 

 

Conforme já afirmamos, na Proposta municipal, o brincar aparece como um dos 

objetivos propostos para as crianças menores de três anos de idade, no sentido de 

proporcionar seu desenvolvimento (SANTA RITA, PCEI, 2007, p. 10). O que não poderia 
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ser diferente, vez que a importância do brincar na Educação Infantil, para o 

desenvolvimento das crianças, já é ponto consensual entre teóricos, legisladores e 

educadores. 

Comum as mais diversas orientações, está a importância da exploração do lúdico nas 

propostas educativas para a Educação Infantil, o reconhecimento do direito das crianças ao 

brincar e a consideração de que também é através das brincadeiras que as crianças se 

desenvolvem e compreendem o mundo que as cercam (BARBOSA; RICHTER, 2009; 

BORBA, 2006; KISHIMOTO, 2001, 2006; OLIVEIRA, 2005).  

Nesse sentido, acreditamos que, nas ações educativas a serem desenvolvidas nas 

instituições de Educação Infantil, é preciso pensar a exploração do lúdico e os momentos 

das brincadeiras de forma equilibrada, para que não se direcione todos os momentos 

lúdicos das crianças, nem se cai no extremo oposto de deixá-las totalmente livres, como se 

fosse possível que elas se desenvolvessem espontaneamente, sem as interações sociais.  

 No entanto, em que pese todas as considerações que ressaltam a importância do 

brincar para as crianças, o que pudemos observar nas creches observadas foram os 

momentos de brincadeiras livres.   

Sobre esses momentos, podemos afirmar que, na maioria das manhãs, as crianças 

brincaram livremente na sala de atividades com os poucos brinquedos disponíveis. Na 

maior parte do tempo, elas interagiam entre elas, e as poucas intervenções das educadoras 

ocorreram no sentido de minimizar os conflitos que apareceram nesses momentos de 

brincadeiras.  

O que houve de comum em todas as creches foi o acesso restrito aos brinquedos.  

Como pudemos observar, os brinquedos não ficavam disponíveis para as crianças em todos 

os momentos, conforme o interesse delas, mas havia um momento para as brincadeiras, no 

qual esses eram disponibilizados pelas educadoras. Nos outros momentos, os brinquedos 

ficavam fora do alcance das crianças, conforme analisamos. Assim, mais uma vez, 

pudemos verificar o descompasso que existe entre o que orienta as políticas nacionais e a 

própria proposta curricular municipal e o que ocorreu nas salas de Berçário.  

 

F) As interações 

 

Sobre as interações, a Proposta curricular municipal afirma que um dos objetivos 

para o desenvolvimento das crianças de zero a três anos é:  
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Relacionar-se progressivamente com mais crianças, com seus professores 

e com demais profissionais da instituição, demonstrando suas 

necessidades e interesse (SANTA RITA, PCEI, 2007, p. 10-11). 

 

Nesse sentido, enfatizamos que o próprio documento destaca a importância das 

interações das crianças entre si, com as educadoras e com os demais adultos que atuam nas 

instituições de Educação Infantil, como analisamos.  

Como somos seres sociais, acreditamos que a importância das interações entre as 

pessoas para o desenvolvimento infantil seja algo consensual até para leigos. Na área da 

Educação Infantil, essa importância vem ganhando destaque desde a publicação dos 

estudos de Lev S. Vygotsky. E, conforme analisamos nos capítulos anteriores, ao 

abordarmos a elaboração de um currículo para a Educação Infantil, o tema das interações 

apareceu como objetivos e como conteúdos das práticas educativas com as crianças 

(BARBOSA, 2008, 2010; BARBOSA; RICHTER, 2009).   

Entretanto, ao analisarmos o currículo em ação nas creches, percebermos que as 

interações entre as crianças ocorreram, mas as interações educadoras-crianças quase não 

ocorreram e, nesses poucos momentos, não se caracterizaram como interações 

significativas, no sentido de proporcionarem o desenvolvimento e as aprendizagens 

necessárias. 

No que diz respeito às interações crianças-crianças, o que pudemos perceber foram 

interações espontâneas, uma vez que, conforme analisamos, as crianças passavam a maior 

parte do tempo brincando e interagindo entre si. No entanto, ao serem deixadas livres para 

interagirem sozinhas, sem o acompanhamento e a mediação das educadoras, entendemos 

que as crianças ficaram à mercê do espontaneísmo, como se elas pudessem interagir e se 

desenvolver sem a necessária mediação social dos pares e dos adultos/educadores.  

No tocante às interações educadoras-crianças, conforme destacamos no tópico 

anterior, analisamos três tipos de interações: as interações dialógicas, as interações afetivas 

e as interações disciplinares. 

Sobre as interações dialógicas, destacamos apenas dois momentos – um momento de 

interação na Creche 1 (p. 266) e outro, na Creche 4 (p. 267). Em outros momentos, o que 

ocorreu foi a fala das educadoras em direção às crianças, que, na maioria das vezes, as 

ouviam e silenciavam. 

Sobre as interações afetivas, pudemos perceber que, em alguns momentos, as 

educadoras demonstraram afeto pelas crianças, bem como as crianças demonstraram afeto 
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pelas educadoras. Entretanto, em muitos momentos, chegamos a observar certa falta de 

sensibilidade das educadoras em não perceberem as necessidades afetivas das crianças e, 

como afirmamos anteriormente, muitas vezes as crianças chegavam próximo às 

educadoras, esperando receber afeto e atenção individualizada, e seus pedidos eram 

negados, ou sequer percebidos por algumas das educadoras.  

E, no que diz respeito às interações disciplinares, podemos afirmar que essas 

acabaram permeando a maior parte das interações por nós observadas. Nesse aspecto, o 

que pudemos observar foi a predominância de interações que se pautavam em instruções e 

ordens dadas pelas educadoras às crianças, que as colocavam em uma situação de 

passividade em relação aos adultos. Além das instruções e ordens, pudemos perceber, 

ainda, reclamações e até punições das educadoras para com as crianças – a exemplo do 

colocar a criança no berço “para descansar”.  

Assim, podemos afirmar que, no que diz respeito aos momentos de interações 

sociais, o que observamos foi a falta de interações significativas, tanto entre adultos e 

crianças, como entre as crianças entre si. Fato que, para nós, indica a falta de planejamento 

e sistematização das ações educativas desenvolvidas com as crianças nos Berçários e 

dificulta, ou mesmo impede, o desenvolvimento integral dessas crianças. O que, mais uma 

vez, demonstra o descompasso entre a Proposta e o currículo em ação e reforça a 

compreensão de que a não sistematização do currículo nessas instituições nega o direito 

educacional a essas crianças.  

 

F) O desenvolvimento da linguagem 

 

No que diz respeito ao desenvolvimento da linguagem, a Proposta municipal destaca 

objetivos e conteúdos gerais para a Educação Infantil, no que concerne ao 

desenvolvimento da linguagem oral e escrita. 

Na parte referente aos conteúdos do eixo temático “Linguagem oral”, analisado por 

nós neste capítulo, gostaríamos de retomar alguns pontos destacados: 

 

 Expressão de desejos, vontades e necessidades através da utilização da 

linguagem gestual e oral; 

 Ampliação do vocabulário (descrição de pessoas, objetos, cenas, situações); 

 [...] 

 Relato de experiências vividas; [...]. (SANTA RITA, PCEI, 2007, p. 14 – 

grifos nossos). 
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No que diz respeito aos objetivos gerais para o eixo em destaque, gostaríamos de 

retomar o seguinte objetivo:   

 

 Usar a linguagem oral para expressar sentimentos e opiniões, relatando 

acontecimentos e participando de discussões sobre diversos temas. (SANTA 

RITA, 2007, p. 15). 

 

E, no que diz respeito aos objetivos específicos do eixo Linguagem oral, gostaríamos 

de destacar os seguintes pontos: 

 

 Desenvolvimento do vocabulário, descrição de pessoas, objetos, ambientes, 

cenas, situações e fatos; 

 Uso de diversos tipos de linguagem, conversas informais, transmissão de 

recados, avisos, relatos de experiências vivenciadas, narração de fatos 

cotidianos, expressão de ideias e defesa de pontos de vista; 

 Conhecimento de diversas modalidades de linguagem, gestos, gravuras, 

poesias, quadrinhos, histórias, provérbios, adivinhas cantigas de roda, 

parlendas, trava-línguas (SANTA RITA, 2007, p. 15-16). 

 

Dos pontos destacados, podemos perceber o reconhecimento da importância do 

desenvolvimento da linguagem para as crianças pequenas presente na Proposta curricular 

municipal, conforme já analisamos.   

Destacamos, novamente, esses pontos para retomarmos algumas possibilidades de 

exploração da linguagem oral com as crianças. Comum a todas elas, está a importância e a 

necessidade do favorecimento do diálogo nas diversas interações adultos-crianças e 

crianças-crianças nas instituições de Educação Infantil. 

Entretanto, não foi isso que observamos nas creches visitadas. Sobre esse assunto, 

podemos afirmar que os diálogos que ocorreram entre as educadoras e as crianças se 

resumiram aos momentos de interações disciplinares, onde predominaram as interações 

baseadas em ordens, reclamações e negociações de conflitos, conforme já afirmamos. Não 

presenciamos a realização de nenhuma atividade planejada com o objetivo de proporcionar 

o desenvolvimento da linguagem das crianças. 

Dentre as interações dialógicas, destacadas e analisadas anteriormente, pudemos 

verificar que esse tipo de interação ficou restrita a dois momentos em que houve diálogo 

entre as educadoras e as crianças. Entretanto, esses momentos ocorreram espontaneamente 

e não foram fruto de atividades pensadas para esse fim. Não queremos dizer aqui que todos 

os diálogos existentes no cotidiano de uma instituição educativa devam ter sido 

previamente planejados. Sabemos que isso é impossível. Claro que haverá diálogos 
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espontâneos no contexto dos espaços educativos. O que estamos querendo enfatizar é que 

não pode haver apenas diálogos espontâneos e marcados por uma posição desigual de 

poder (adulto versus crianças), que silencia as crianças ou não as escuta. Assim, 

entendemos ser necessário pensar em momentos educativos e atividades sistemáticas que 

provoquem diálogos enriquecedores entre crianças e adultos, e entre crianças e crianças 

nas creches. 

Nos outros momentos de interações dialógicas observados, o que predominou foi a 

fala das educadoras que eram recebidas, acatadas ou desconsideradas pelas crianças, 

conforme já afirmamos. 

Com base na análise desses entrelaços, concluímos que há um descompasso entre o 

que propõe a Proposta e o currículo em ação nas creches, o que indica que o currículo em 

ação, observado nessas instituições, não se articula com o que está proposto nas políticas 

nacionais e, nem mesmo, nas políticas e na Proposta locais. 

Na cotidianidade de cada instituição, o currículo em ação era bem diferente do que 

estava posto nos documentos. Para alguns, seria até possível afirmar que não há nenhum 

currículo em ação nessas instituições. Para nós, há um currículo em ação sim. Mas um 

currículo pautado no cuidado, na guarda e na tutela das crianças. Um currículo condizente 

com uma concepção equivocada de Educação Infantil que a caracteriza como o lugar da 

guarda e da assistência. E, portanto, um currículo que desconsidera a especificidade da 

ação educativa na Educação Infantil e o reconhecimento do direito das crianças a uma 

educação de boa qualidade. 

 Além dos entrelaços entre a Proposta e o currículo em ação analisados, gostaríamos 

de enfatizar, ainda, alguns pontos que foram comuns em todas as creches: os bebês no 

berço; o colocar no berço para descansar e a cadeira perto da porta.  

Sobre os bebês no berço, pudemos observar que a maior parte dos bebês passava 

quase toda a manhã nos berços, onde eles dormiam, brincavam, eram trocados e ficavam a 

observar o movimento das outras crianças, como podemos observar nos trechos em 

destaque:   

 

Creche 1 – Depois de um tempo chegou João (bebê) que foi direto para o berço. (20/05/2010 - 

Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 17).  

 

No momento da minha chegada, as auxiliares estavam acabando de trocar as roupas das crianças. Hoje 

estavam presentes Michel, Bruno e Cauã (maiores), Vitor, Cleiton e Claudina (menores) e os bebês 

João e um novato que as auxiliares chamam de bebê. Ele estava no berço e chorava muito. Me 

aproximei do berço e a Auxiliar 1 falou que ele tinha entrado na creche há pouco tempo e que a mãe 
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não trazia ele todos os dias, por isso ele ainda estava estranhando. Ele ainda não anda. Fica a maior 

parte do tempo no berço, mas chora muito pedindo para sair e ir para o braço. A Auxiliar 1 falou 

que ele chora e não quer ir pra o chão, só para o braço.  

[...] 

João já anda, mas passa a maior parte da manhã no berço. Quando cheguei, ele já havia chegado e 

estava sentado no berço. Muitas vezes depois que ele chega e toma a mamadeira ele dorme um pouco 

e acorda no horário que as crianças estão brincando no pátio. (27/05/2010 - Diário de Campo da 

Pesquisa, 2010, p. 21).  

 

Creche 2 – Igor estava dormindo no primeiro berço e constatei que hoje haviam vindo 13 crianças.  

[...] 

Isaías estava sentado no outro berço, “brincando” de desforrar o berço e prestando atenção em tudo 

ao redor. (21/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 38).  

 

[...] a Auxiliar 6 pegou um pano e o desinfetante para limpar [a sala]. Num minuto em que ela deixou 

o desinfetante no chão Isaías pegou, ela viu e pegou da mão dele. Colocou novamente no chão para 

poder terminar de limpar. Ele voltou a pegar e derramou um pouco. Ela o pegou no colo e o colocou 

novamente no berço, para que ele não mexesse mais.  

Isso aconteceu já perto da hora do banho e Isaías ficou no berço enquanto elas davam banho nas 

crianças e ele acabou adormecendo. (21/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 39-40).  

 

Creche 3 – As crianças estavam tomando o café da manhã: angu. Os pequenos estavam nos berços 

tomando mingau de cremogema. Os maiores estavam comendo sozinhos e elas davam comida na boca 

dos outros. Edson estava pedindo comida do berço e a Auxiliar 8 se aproximou e começou a dar a 

comida com a criança deitada. Aproximei-me dela, ela percebeu e sentou a criança sem tirá-la do 

berço. Depois de comerem algumas crianças pediram água e elas deram. (29/07/2010 - Diário de 

Campo da Pesquisa, 2010, p. 47-48).  

 

Creche 4 – Hoje vieram 17 crianças: No berço estavam os bebês: Edilson, Jardel e Michel. 

(26/08/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 56).  

 

Quando saí, os bebês Michel e Edilson estavam deitados nos berços, mas ainda não haviam dormido. 

(26/08/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 59).  

 

Sobre o colocar no berço para “descansar”, pudemos observar que as crianças 

maiores, muitas vezes, eram colocadas no berço com a desculpa de que era para eles 

descansarem um pouco ou para não se machucarem, quando na verdade era para as 

professoras descansarem e pararem de se preocupar com os conflitos ou evitarem ficar 

observando alguma delas para não se machucarem, como no trecho seguinte: 

 

Creche 3 – As duas educadoras estavam sentadas nas mesinhas que ficam perto da porta. As 

crianças já haviam comido e brincavam no meio da sala com os brinquedos. Nos berços estavam 

Glauber, André e Luiz. André estava chorando para ir para o chão e Luiz estava chorando olhando 

pela janela que fica atrás do berço. [...] A Auxiliar 7 comentou comigo que André estava no berço por 

estar correndo e já ter se machucado e que Luiz 2 não frequenta muito a creche e por isso quando 

vem ainda chora. (30/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 49).  

  

Muitas vezes, conforme pudemos observar e já analisamos neste capítulo, o berço se 

configurava como um castigo velado para aquelas crianças que estavam mais agitadas, 
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brigando com as outras crianças e dando mais trabalho às educadoras, como podemos 

perceber no trecho destacado abaixo: 

 

Creche 2 – Damião ficou empurrando e “arengando” com algumas crianças. Empurrou João que 

revidou mordendo. Damião ficou chorando, a Auxiliar 5 reclamou com João e colocou Damião perto 

dela. Depois ele voltou a ficar bem “levado” pela sala e a Auxiliar 5 o colocou no berço “para ele se 

acalmar um pouco”. (27/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 45).  

 

Como observamos, a presença dos berços parece ser a marca principal dos Berçários. 

O berço significa a proteção e o aconchego na hora de dormir, mas também pode significar 

um espaço que delimita as possibilidades de desenvolvimento das crianças. Berço foi feito 

para colocar a criança para dormir e não para que ela passe o dia inteiro nele. Se elas 

passam quase todo o dia no berço, como podem engatinhar, subir, descer e explorar o 

ambiente.  

Ambiguamente, o espaço que tolhe também se constitui como um espaço de 

possibilidades (GUIMARÃES, 2008). Assim, esse espaço acaba revelando outras 

possibilidades: é neles que as crianças se apóiam para levantar, ficar de pé, ensaiar os 

primeiros passos, em um espaço onde se sentem protegidas. Quando já andam, entretanto, 

o berço acaba virando um espaço de limitação e confinamento, por isso os constantes 

resmungos, reclamações e choros que indicavam que queriam sair dali, irem para o chão, 

brincarem com as outras crianças. E, ambiguamente, o berço acabou se constituindo em 

um espaço para trocas e interações entre as crianças, conforme analisamos.  

Mesmo assim, a presença dos berços na sala de atividades, para nós, é reveladora da 

concepção assistencialista que permeia a organização dos berçários dessas creches. Uma 

concepção pautada, prioritariamente, na dimensão do cuidar, por mais que digam que “hoje 

não é só o cuidar, a gente cuida e educa ao mesmo tempo” (fala recorrente das diretoras 

nas primeiras visitas às creches).  

Além do berço, outro mobiliário que nos chamou a atenção foi a disposição de 

cadeirinhas e mesinhas próximo à porta de entrada da sala de atividades. Em um primeiro 

momento, pensávamos que aquele mobiliário seria utilizado pelas crianças nos momentos 

de alguma atividade ou da alimentação. Entretanto, não presenciamos nenhuma atividade 

pedagógica sendo desenvolvida nas salas de Berçário, conforme já afirmamos.  

Quanto às mesinhas e cadeirinhas, vimos a sua utilização no momento de 

alimentação, mas as crianças comiam em pé, encostadas nas mesas, e não sentadinhas nas 
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cadeiras. As cadeiras, na maioria das vezes, eram ocupadas pelas educadoras, como 

podemos observar nos trechos destacados abaixo: 

 

Creche 1 – Ao chegar na sala do Berçário fui apresentada pela diretora 2 para as “tias do 

Berçário”, a Auxiliar de Sala 1 e Auxiliar de Sala 2. Fui convidada a entrar na sala, elas me 

mostraram onde eu podia colocar minha bolsa e colocaram uma cadeira perto da porta para que eu 

pudesse sentar. (20/05/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 17). 

 

Creche 2 – As educadoras pegaram uma cadeira e colocaram perto da porta para eu sentar. 

(27/07/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 44). 

 

Creche 3 – As duas educadoras estavam sentadas nas mesinhas que ficam perto da porta. As 

crianças já haviam comido e brincavam no meio da sala com os brinquedos. (30/07/2010 - Diário de 

Campo da Pesquisa, 2010, p. 49). 

 

Creche 4 – Quando ela [a Auxiliar 10] voltou do médico, sentou-se na cadeira perto da porta e 

Breno foi ficar perto dela, ela pediu para ele se afastar e ir brincar que ela estava com as pernas 

doendo. (12/08/2010 - Diário de Campo da Pesquisa, 2010, p. 54). 

 

Como pudemos perceber, em todas as creches que visitamos, as educadoras 

colocavam cadeiras infantis perto da porta nas quais elas ficavam sentadas e observavam 

as crianças. Entendemos que essa escolha se dava por ser esse um lugar estratégico, do 

qual é possível visualizar/vigiar a sala como um todo e, além do mais, impede a saída de 

qualquer criança da sala. Entretanto, pensamos que, nos momentos de alimentação, 

deveriam ser colocadas mais cadeirinhas para que as crianças maiores, que já se alimentam 

sozinhas, pudessem almoçar com mais conforto e segurança, além de ser uma prática 

educativa necessária para a vida social.  

Em linhas gerais, diante das análises realizadas ao longo deste capítulo, podemos 

afirmar que os entrelaços entre a Proposta Curricular e o currículo em ação nas salas de 

Berçário das creches se deram muito mais pelo que faltava e muito menos pelo que existia.  

Assim, pensamos que a escolha dos entrelaços (núcleos temáticos) analisados deveria ter 

sido: a não intencionalidade das ações educativas, o não desenvolvimento da 

independência e da autonomia das crianças, o não cuidado com o corpo, o não brincar, as 

não interações e o não desenvolvimento da linguagem. 

Com o destaque desses entrelaços, os dados empíricos da pesquisa nos levam à 

conclusão de que as políticas nacionais chegaram até o município de Santa Rita/PB e 

exerceram influência na elaboração da sua Proposta local. Entretanto, isso não foi 

suficiente para transformar a realidade do currículo em ação nos Berçários, o que confirma 

a nossa hipótese de que há um descompasso entre o que orienta as políticas e aquilo que 
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ocorre de fato nas práticas curriculares vivenciadas por educadoras e crianças no cotidiano 

das instituições.   

Como possíveis causas desses descompassos, podemos elencar: a dicotomia entre 

cuidar e educar que ainda está presente nas instituições; o descompasso entre o legal e o 

real, ou a desarticulação entre as políticas e as práticas; a inexistência de professoras nos 

Berçários das instituições; a falta de qualificação das educadoras que atuam com as 

crianças; e a falta de financiamento para a Educação Infantil. Causas essas que se articulam 

e se entrelaçam, revelando as tensões, ambiguidades e contradições do campo da Educação 

Infantil e da institucionalização da educação destinada às crianças pequenas em nosso país. 

Sobre a dicotomia entre cuidar e educar, é possível afirmar que, por mais que se 

tenha envidado esforços para sua superação, esta ainda é uma realidade para muitas 

instituições de Educação Infantil. E isso não poderia ser diferente, se considerarmos que a 

ampliação do sistema de creches no Brasil se deu por volta dos anos de 1970, a partir de 

um viés assistencialista, bem como a vinculação dessas instituições às secretarias de 

Assistência Social, que se estendeu até a segunda metade dos anos de 1990 (CAMPOS, 

1989; KRAMER, 1989; 2003a). Essas são marcas expressivas que não se apagam em 

poucos anos.  

Para nós, a superação dessa dicotomia implica rediscutir a indissociabilidade 

cuidar/educar, rompendo com a concepção de que o cuidar é algo de menor importância e 

de que o educar está ligado à antecipação da escolarização. Cuidar/educar crianças 

pequenas é garantir que elas aprendam e se desenvolvam. Por isso, entendemos ser preciso 

potencializar a dimensão do cuidar no sentido de garantir as condições para que as crianças 

se desenvolvam em todos os aspectos (físico, psicológico, afetivo, emocional, intelectual e 

social).   

Como afirmamos, no caso das creches municipais de Santa Rita/PB, por exemplo, 

que só passaram a fazer parte da Secretaria Municipal de Educação a partir de 2001, as 

marcas assistencialistas continuam na nomenclatura das instituições (Creches) e dos 

agrupamentos das turmas (Berçário; Maternal; Pré I e Pré II); bem como nas concepções e 

nas práticas que dicotomizam o trabalho com as crianças menores (0 a 3 anos) do trabalho 

realizado com as crianças maiores (4 e 5 anos). 

Não podemos esquecer, também, que há uma tensão entre as dimensões do cuidar e 

do educar. O fato de as creches terem que assumir sua dimensão educativa não apaga a 

dimensão do cuidar. Mas o que se espera é um cuidar associado a um educar que promova 
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o desenvolvimento integral das crianças.  Para nós, o que precisa ser superada é a 

concepção de cuidar como assistencialismo das crianças “carentes” e a ideia de escola 

pobre para os pobres, como enfatiza Kuhlmann Jr (1998). 

Sobre o descompasso entre o legal e o real, compreendemos, com Freire (2001) e 

Kramer (2002), que não se muda o real à força, pois não é possível mudar a escola e as 

práticas educativas por portaria. A promulgação dos documentos legais e normativos e a 

elaboração das políticas públicas são fundamentais para o reconhecimento do direito e para 

a possibilidade deste se transformar em prática. Mas não é suficiente. Mais do que o 

documento, é preciso vontade política e ações sistemáticas e planejadas. Bem como é 

preciso que se tenham profissionais qualificados que consigam “traduzir” e (re)interpretar 

esses documentos para que, a partir do diálogo com eles, possam redimensionar suas 

concepções e práticas. 

E foi exatamente essa falta de profissional qualificado que encontramos nos 

Berçários. Primeiro porque, no contexto estudado, as profissionais que atuam com as 

crianças de 0 a 3 anos não são professoras; segundo porque, além de não serem 

professoras, elas não recebiam formação continuada nem as orientações necessárias para a 

sua atuação com as crianças. Por isso, o improviso e a espontaneidade das práticas dessas 

educadoras predominavam no dia a dia da creche. Por isso, também, termos concluído que 

a existência de uma proposta curricular elaborada no contexto local não foi suficiente para 

mudar o currículo em ação nas salas de Berçário. Dessa forma, como mudar práticas se as 

educadoras nem sequer conhecem o documento local, não participam dos planejamentos e 

não recebem orientações pedagógicas que lhes permitam pensar suas práticas? 

Sobre o fato de as profissionais que atuam no berçário não serem professoras, a 

possível explicação para isso retoma a discussão da dicotomia cuidar-educar. Se o berçário 

é o lugar do cuidar, não haveria necessidade da lotação de professoras para a função. E, se 

a pré-escola é o lugar de educar, então, sim, justificar-se-ia a destinação de professoras 

para assumir a função docente. Isso é mais uma demonstração das concepções 

assistencialistas que ainda permeiam as instituições e as políticas do município campo de 

pesquisa. 

Esses fatos demonstram claramente o descompasso entre o legal e o real em matéria 

de formação docente, pois, no contexto das políticas, coloca-se a exigência de se ter o 

professor nas instituições de Educação Infantil, quer seja no Berçário ou na pré-escola. A 

PNEI (2005) explicita que o profissional que atua na função docente em creches e pré-
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escolas é professor e precisa ter a formação mínima exigida, e o documento, inclusive, 

estabelece, como uma das metas, a extinção dos cargos de monitor, atendente, auxiliar, 

entre outros. E o artigo 62 da LDB (1996) estabelece que a formação docente para a 

atuação na Educação Básica deve se dar em nível superior (curso de licenciatura de 

graduação plena) e admite como formação mínima para atuar na Educação Infantil a 

oferecida em nível médio, na modalidade Normal. Ou seja, a permanência de profissionais 

sem uma formação que lhes possibilite a compreensão do desenvolvimento infantil e da 

especificidade do trabalho com bebês e crianças pequenas é inadmissível no contexto atual, 

mas é uma realidade ainda presente. Uma realidade que revela as tensões e contradições 

que, como vimos, permeiam as instituições e as políticas para a Educação Infantil desde 

longas datas.  

Sobre esse assunto, precisamos comentar, também, que a exigência de uma formação 

sólida de docentes para a Educação Infantil em nível superior, em cursos de licenciatura 

(graduação plena), é algo recente em nosso país. A resolução que normatiza a 

reformulação dos cursos de Pedagogia (Resolução CNE/CP nº 01/2006) e que estabelece 

que o curso forme o professor para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental é de 2006, e muitas universidades brasileiras levaram mais de um ano para 

reformularem seus cursos e iniciarem novas turmas. O que nos leva a concluir que, em 

muitas cidades, os primeiros egressos dos cursos de Pedagogia que possuem esse novo 

perfil estão começando a concluir os cursos e, portanto, não é de estranhar que ainda não 

tenhamos tantos profissionais habilitados nas creches. Além do mais, o fato de o curso ter 

um perfil abrangente e de os componentes curriculares referentes à Educação Infantil 

serem em número reduzido, são pontos que podem contribuir para a não garantia de que os 

profissionais, mesmo com nível superior, estejam de fato habilitados para atuarem nas 

creches e pré-escolas. 

E recentes, também, são as modificações legais que garantem financiamento para a 

Educação Infantil, ou melhor, para parte dela. Dentre as modificações, podemos citar a 

mudança no financiamento, através da criação do FUNDEB (Lei nº 11.494/2007), que 

ampliou a cobertura do financiamento para a Educação Básica, passando a contemplar a 

pré-escola (crianças de 4 e 5 anos); e a Emenda Constitucional nº 59/2009, que tornou o 

ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos de idade.  

Isso implica que só recentemente os municípios estão recebendo investimentos para a 

Educação Infantil e explica a falta de investimentos que vimos nas instituições. Uma vez 
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que a política anterior priorizava o Ensino Fundamental, muitos municípios envidaram 

esforços nesse sentido, e a Educação Infantil não sofreu grandes alterações quanto à oferta 

e manutenção das instituições existentes. Sem financiamento específico, muitos municípios 

não se interessaram em ampliar as vagas e abrir novas unidades. Realidade que tende a 

mudar, vez que os municípios passaram a receber financiamento para as pré-escolas. 

Assim, espera-se que se alcance a meta de universalização da oferta para as crianças de 4 e 

5 anos de idade. A preocupação quanto a essa ampliação é que ela se dê pelo viés da 

escolarização, ou seja, que essas vagas sejam ampliadas nos espaços das escolas e não nas 

instituições de Educação Infantil. Tal fato pode contribuir para a escolarização precoce das 

crianças e lhes negar a especificidade de uma educação pautada nas suas necessidades 

infantis. 

Esse cenário reforça a necessidade de que sejam discutidos nos municípios e nas 

instituições alguns temas concernentes à área. Dentre eles, podemos citar alguns que vimos 

discutindo ao longo desta tese: desenvolvimento infantil, especificidade da Educação 

Infantil, indissociabilidade cuidar-educar, importância do brincar para o desenvolvimento 

da criança, currículo para a Educação Infantil, elaboração de propostas 

pedagógicas/curriculares para as instituições e formação docente.  

Acreditamos que a discussão desses temas, de forma coletiva e participativa, 

tomando por base a realidade local, buscando caminhos para superar as dificuldades 

existentes e visando a transformação da situação atual, pode contribuir para diminuir a 

distância entre o legal e o real e para a diminuição dos descompassos verificados entre as 

políticas nacionais, as propostas locais e a realidade de cada instituição de Educação 

Infantil municipal.  

A discussão desses temas faz-se necessária, justamente, porque, na realidade das 

instituições pesquisadas, o que constatamos foi que o real, em muitos momentos, 

distanciava-se muito do ideal proposto. Assim, reafirmamos a necessidade da diminuição 

dessa distância no sentido de garantir às crianças o acesso a uma Educação Infantil de boa 

qualidade, capaz de lhes permitir um desenvolvimento pleno e integral.  

É por isso que concluímos este trabalho afirmando que, mais do que os 

descompassos entre políticas, propostas curriculares e currículo em ação, demonstrados 

através da análise dos dados empíricos da pesquisa, o que constatamos nas creches foi a 

negação do direito das crianças (DIAS, 2005a, 2007) a uma aprendizagem que favoreça e 

adiante o seu desenvolvimento, como afirmava Vygotsky (1993). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIS ALGUNS ENTRELAÇOS: considerações 

finais 

 

5. 

A prática docente crítica, 
implicante do pensar certo, 
envolve o movimento 
dinâmico, dialético, entre o 
fazer e o pensar sobre o fazer. 
 
Paulo Freire (2005, p. 38) 



 

5.  MAIS ALGUNS ENTRELAÇOS: considerações finais  

 

 

  

sta tese abordou o tema currículo e Educação Infantil, partindo de um 

entendimento amplo de currículo que o compreende como um artefato 

social e cultural que organiza os conhecimentos, os conteúdos e as experiências 

vivenciadas pelos indivíduos em formação (MOREIRA, 1997a, 1997b, 1998; MOREIRA; 

SILVA, 1999; SANTIAGO, 2006; SILVA, 2001). E de uma concepção de Educação 

Infantil que a compreende como direito da criança e como o “[...] lugar por excelência de 

sistematização dos elementos educativos indispensáveis à disponibilização dos 

mecanismos intencionais de socialização, capaz de oferecer à criança pequena as condições 

de interação e integração ao mundo que a cerca” (DIAS, 2005a, p. 23). 

Partindo dessas considerações iniciais, ao longo de nosso trabalho, perseguimos as 

seguintes questões de pesquisa: Qual o lugar do currículo nas políticas nacionais, na 

proposta local e na prática de instituições de Educação Infantil no município de Santa 

Rita/PB? e, Como é o currículo em ação nas salas de Berçário das creches? 

Para responder a essas questões, a pesquisa realizada em creches públicas do 

município de Santa Rita/PB teve como objetivo geral compreender se e como as políticas 

nacionais de Educação Infantil e de currículo foram (re)interpretadas e transformadas em 

políticas e práticas locais. Para isso, tínhamos como objetivos específicos analisar os 

processos de seleção e organização do currículo nas instituições públicas de Educação 

Infantil do município e analisar o currículo em ação a partir das atividades praticadas com 

as crianças de 0 a 3 anos nas instituições públicas de Educação Infantil.  

Como primeira possibilidade de resposta as nossas questões de pesquisa, partimos da 

hipótese de que as políticas curriculares nacionais para a Educação Infantil chegariam até o 

contexto municipal e exerceriam influência na construção das políticas locais, entretanto, 

existiria um descompasso entre o que orientava essas políticas e o que ocorreria nas salas 

de Berçário das instituições públicas municipais, indicando que o currículo em ação nas 

creches não se articularia ao que estava proposto nas políticas nacionais e locais. 

Buscando a teoria para compreendermos as políticas e as práticas, este trabalho, 

ancorado no método dialético, objetivou captar a totalidade na inter-relação teorias- 

E 
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políticas-práticas que, didaticamente, foram distribuídas ao longo dos capítulos que 

enfatizaram um dos pontos, sem desconsiderar os demais (RICHARDSON, 1999; 

NOSELLA; BUFFA, 2005). 

Na discussão teórica, os estudos encaminharam-se em três direções: os estudos sobre 

o campo da Educação Infantil, os estudos sobre currículo e a construção de um currículo 

para a Educação Infantil. 

As discussões sobre o campo da Educação Infantil foram importantes para 

compreendermos as concepções de crianças, de infância e de Educação Infantil que 

permearam a institucionalização do atendimento às crianças pequenas em nosso país e nos 

permitiram compreender os condicionantes sócio-históricos que levaram a uma 

dicotomização de modelos de atendimento e de oferta diferenciada em razão da destinação 

social das crianças. Assim, surgia o modelo dicotômico creches versus pré-escolas, que 

continua presente até os dias atuais (KRAMER, 2003a; OLIVEIRA, 2005; OLIVEIRA; 

FERREIRA, 1989; KUHLMANN JR., 2007; RIZZINI; PILOTTI, 2009). 

Os estudos sobre o campo do currículo levaram-nos a compreender a ampliação e o 

fortalecimento teórico do campo, bem como nos possibilitaram entender o currículo em 

ação em sua inter-relação com as teorias e com as políticas curriculares (MACEDO, 2006; 

MOREIRA, 1997a, 1997b, 1998; MOREIRA; SILVA, 1999; PEREIRA, 2007; 

SANTIAGO, 2006; SILVA, 2001). 

A discussão sobre a construção de um currículo para a Educação Infantil pautou-se 

em uma concepção ampla de currículo que considera a especificidade da Educação Infantil 

e percebe que as crianças pequenas, em especial as de 0 a 3 anos, são, a um só tempo, 

dependentes dos adultos e potencialmente capazes de interagir com os outros indivíduos e 

com o meio (ARCE; BALDAN, 2009; ARCE; SILVA, 2009; BARBOSA, 2008, 2010; 

BARBOSA; RICHTER, 2009; OLIVEIRA, 2005, VYGOTSKY, 1991, 1993; WALLON, 

1995). 

No tocante às políticas, a discussão tomou por base a análise dos documentos oficiais 

nacionais e locais. Essas análises levaram-nos a compreender o quanto o campo da 

Educação Infantil avançou em nosso país, mas, contraditoriamente, mostrou-nos o quanto 

ainda há por fazer no sentido de garantir que os avanços alcançados sejam, de fato, 

reconhecidos e se transformem em direitos efetivamente desfrutados por todas as crianças 

brasileiras. 
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No que diz respeito à discussão das práticas, tomamos por base a análise do currículo 

em ação nas salas de Berçário de quatro creches municipais, a partir da seleção, 

categorização e análise de trechos do Diário de Campo da Pesquisa. Nessas análises, 

buscamos reeducar o nosso olhar para evitar os julgamentos simplificadores do que 

acontecia no dia a dia de cada creche observada (OSTETTO, 2007). 

A partir das orientações de Bardin (1977), a análise dos dados, produzidos na 

pesquisa sobre o currículo em ação, deu-se com base nos seguintes entrelaços/núcleos 

temáticos: a intencionalidade das ações educativas, o desenvolvimento da independência e 

da autonomia das crianças, o cuidado com o corpo, o brincar, as interações e o 

desenvolvimento da linguagem. Em cada um desses entrelaços, analisamos o que ocorria 

nas salas de Berçário das creches na sua inter-relação com o que dizia a Proposta 

Curricular para a Educação Infantil (PCEI, 2007) do município, dialogando também com o 

campo teórico e com documentos nacionais analisados.   

Com base no estudo empreendido, podemos afirmar que a relação entre currículo e 

Educação Infantil não é recente. Há muito tempo o campo teórico e as instituições de 

atendimento às crianças pequenas viam-se às voltas com a preocupação de organizar e 

sistematizar os conhecimentos, os conteúdos e as experiências educativas para serem 

trabalhadas com as crianças. Entretanto, com o avanço teórico e legal ocorrido no campo, 

principalmente, a partir dos anos de 1990, a preocupação com a dimensão educacional das 

instituições de Educação Infantil e a necessidade da elaboração e implementação de 

propostas pedagógicas e curriculares nessas instituições se fez sentir com maior ênfase. 

O campo teórico, a legislação em vigor e a orientação dos documentos oficiais 

apontam para que a construção das propostas pedagógicas/curriculares para a Educação 

Infantil se dê no contexto das instituições, com vistas a atender a diversidade e a 

heterogeneidade sociocultural de um país de dimensões continentais, como é o caso do 

Brasil. Assim, defende-se a autonomia pedagógica das instituições no que diz respeito à 

elaboração e implementação de suas propostas pedagógicas/curriculares a partir de sua 

realidade e das necessidades e anseios da comunidade atendida. 

Para que isso se efetive, propõe-se, também, que as políticas e orientações nacionais 

sejam reinterpretadas e ressignificadas nos contextos locais e transformem-se em 

orientações municipais que contemplem a realidade social, política, econômica e cultural 

de cada município em particular. 
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Entretanto, as reais condições de trabalho, a fragilidade da formação dos 

profissionais, os baixos salários, a falta de valorização docente e a falta de mecanismos de 

gestão democrática que, possibilitem a ampla participação dos envolvidos no processo, 

impedem que a reinterpretação e ressignificação das políticas e das práticas curriculares se 

encaminhem na direção almejada. 

   Como revelou a nossa investigação, em que pese a importância de o município ter 

elaborado documentos próprios para encaminhar suas políticas locais – no caso o PME 

(2004) e a PCEI (2007) – e de afirmar-se que ambos foram elaborados com a ampla 

participação dos envolvidos no processo, esses documentos desconsideraram a realidade 

educacional local o que, no nosso entendimento, contribuiu para que não fossem assumidos 

por todos e não fossem efetivamente implementados no município. 

Esses aspectos ficaram ainda mais evidentes quando identificamos os descompassos 

entre os documentos locais e o currículo em ação nas creches. Nesse aspecto, o primeiro 

descompasso que pudemos verificar foi entre o que preconizava a Proposta e o próprio 

planejamento mensal com as professoras de Educação Infantil: enquanto o documento 

indicava uma organização curricular pautada em áreas de conhecimento, o planejamento 

mensal, organizado pelo Departamento de Educação Infantil (DEI), estava centrado em 

projetos que tinham como “mote” as datas comemorativas do mês em curso.  

O segundo descompasso verificado foi em relação ao fato de esse planejamento 

mensal organizado pelo DEI ser realizado apenas para as professoras e não contarem com a 

participação das educadoras que atuam com as crianças de 0 a 3 anos em salas de Berçário. 

Essa questão tem íntima relação com o terceiro descompasso verificado: a destinação das 

profissionais para atuar nas creches. Para as turmas de Berçário, eram designadas, apenas, 

auxiliares de sala que, em sua maioria, não possuem o Ensino Médio, muito menos na 

modalidade Normal e, portanto, não possuem a formação mínima exigida para atuar na 

função docente, como preconiza a LDB (1996). As professoras, que se enquadram na 

formação mínima exigida, são designadas para as turmas de pré-escola. 

A análise desses descompassos retoma a discussão da não superação da dicotomia 

cuidar e educar, ou melhor, a dicotomia entre o que está posto nos discursos e o que ocorre 

na ação concreta. Se o berçário é entendido como o lugar do cuidar, qualquer profissional 

pode ser colocado na função. No caso da pré-escola é diferente. Se ela é o espaço da 

educação, então, há a necessidade de que a função seja exercida por uma professora, nem 
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que seja em apenas um dos horários (manhã ou tarde), como no caso do município campo 

de pesquisa. 

Diante desses primeiros descompassos verificados, começamos a entender que, em 

relação ao currículo em ação nas salas de Berçário, isso não seria diferente. E, desse modo, 

o que constatamos foram divergências e contradições entre o que preconizavam os 

documentos nacionais e locais para a Educação Infantil e o que de fato ocorria na rotina 

diária das instituições. 

Diante das análises empreendidas e das condições postas nas instituições, 

compreendemos que eram poucas as possibilidades de a prática ter seguido outro rumo, a 

não ser se distanciar do que estava proposto nos documentos. Ao nos depararmos com uma 

equipe pedagógica que, inicialmente, resumia-se a duas profissionais que coordenavam 

todo o trabalho do Departamento de Educação Infantil (DEI) e que se viam às voltas para 

“resolver” mais problemas administrativos do que pedagógicos; com uma realidade em que 

as atividades docentes nas salas de Berçário eram assumidas por profissionais sem 

formação docente; com gestoras das creches que também não possuíam a formação 

adequada; e com uma Proposta curricular existente no papel, mas que não se implementava 

na prática; podemos afirmar que as profissionais fizeram o que era possível ser feito diante 

de tais situações. E constatamos que os avanços alcançados na teoria e na legislação, ainda, 

configuram-se como desafios a serem alcançados na Educação Infantil do município de 

Santa Rita/PB. 

Portanto, não foi difícil compreender porque o currículo em ação nas salas de 

Berçário das creches estivesse tão distante do proposto nos documentos oficiais. Ao serem 

desafiadas, cotidianamente, em suas práticas, as educadoras, pela falta de formação e de 

sistematização das ações educativas (quer seja pela não implementação da PCEI, quer seja 

pela falta de planejamento nas creches), acabaram norteando suas ações pelas próprias 

regras institucionais das creches: horários de entrada e de saída, horários da alimentação, 

de repouso e/ou sono, de higiene e banho e os momentos de brincadeiras livres.  

Diante desses dados, constatamos que o que predominou no currículo em ação nas 

creches observadas foram as ações espontâneas e improvisadas. Ações que desconsideram 

a especificidade de cuidado-educação da Educação Infantil e as capacidades das crianças 

como seres inteligentes e produtoras de cultura, negando-lhes a possibilidade do 

desenvolvimento integral e da aquisição de aprendizagens significativas. 
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A partir dos dados empíricos da pesquisa, afirmamos que os entrelaços entre a PCEI 

(2007) e o currículo em ação nas salas de Berçário das creches deram-se pelo que faltava 

nessas instituições para atenderem ao que preconizava as políticas nacionais e locais. O 

que nos levou a pensar que, talvez, os entrelaços escolhidos para análise ficariam melhor 

nomeados da seguinte forma: a não intencionalidade das ações educativas, o não 

desenvolvimento da independência e da autonomia das crianças, o não cuidado com o 

corpo, o não brincar, as não interações e o não desenvolvimento da linguagem. 

Reconhecendo o recorte de parte da realidade municipal, o limite de uma tese de 

Doutorado e a provisoriedade do conhecimento científico, finalizamos este trabalho 

concluindo que as políticas nacionais chegaram até o município de Santa Rita/PB e 

exerceram influência na elaboração das políticas locais e da Proposta Curricular Municipal 

para a Educação Infantil. No entanto, o conhecimento dos documentos nacionais e sua 

reinterpretação/ressignificação no contexto local, inclusive com a elaboração de 

documentos próprios, em que pese a sua importância, não foram suficientes para 

ressignificar/transformar o currículo em ação nas salas de Berçário das creches.  

Com base nas análises empreendidas ao longo do trabalho, confirmamos a nossa 

hipótese de pesquisa e concluímos que há um descompasso entre o que orientam as 

políticas (nacionais/locais) e o currículo em ação vivenciado pelas educadoras e crianças 

no contexto das creches.  

Como últimas considerações, gostaríamos de ressaltar que esses descompassos 

reforçam a compreensão da negação do direito a uma Educação Infantil de boa qualidade 

para as crianças das camadas populares; a necessidade de que sejam pensadas e oferecidas 

condições políticas, administrativas e educativas capazes de oportunizar a elaboração e 

implementação de propostas pedagógicas/curriculares, tanto no âmbito do município, 

como no contexto de cada instituição; e a necessidade de se investir em uma melhor 

formação inicial e continuada para as profissionais que atuam na Educação Infantil.  

Por fim, defendemos que as propostas pedagógicas/curriculares das instituições de 

Educação Infantil sejam pensadas e construídas, efetivamente, com a participação 

democrática, coletiva e participativa de todos os envolvidos no processo, de modo que as 

instituições e as práticas educativas/curriculares nelas empreendidas possam cumprir sua 

função social de cuidar/educar de forma indissociável as crianças de zero a cinco anos de 

idade.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

6. 

 



 

6.  REFERÊNCIAS  

 

 

ABREU, Shirley Eliziane Diniz. A formação do educador infantil em João Pessoa: uma 

análise sobre o período 1997-2004. Dissertação de mestrado. João Pessoa: PPGE/UFPB, 

2005. 

 

ALBINO, Ângela Cristina A.; MAIA, Angélica Avelino; PEREIRA, Maria Zuleide da 

Costa; DANTAS, Veridiana Xavier. Currículo como redes discursivas: aproximações com 

as vertentes pós-estruturais. Anais da 33ª Reunião Anual da ANPEd. Caxambu, MG: 

ANPEd, 2010. 

 

ALVES, Maria Leila. A escola de nove anos: integrando as potencialidades da educação 

infantil e do ensino fundamental. In: SILVA, Aida Maria Monteiro (et al.). Anais do XIII 

Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino – Políticas educacionais, tecnologias 

e formação do educador: repercussões sobre a didática e as práticas de ensino. Recife: 

ENDIPE, 2006. pp. 351-361. 

 

AMORIM, Ana Luisa Nogueira de. O currículo numa perspectiva de educação 

popular: (im)possibilidades na escola pública. Dissertação de mestrado. João Pessoa: 

Universidade Federal da Paraíba, 2005.  

 

_____. A construção do currículo numa perspectiva de educação popular no âmbito da 

escola pública. In: SANTOS, Edilene da Silva; ANSELMO, Roberto Derivaldo (orgs.). 

Globalização, políticas públicas e currículo: algumas reflexões sobre os novos espaços 

de qualidade socialmente democrática. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2009. 

pp. 73-100. 

 

ANDRÉ, Marli. Ensinar a pesquisar... Como e para que? In: SILVA, Aida Maria Monteiro 

(et al.). Anais do XIII Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino.  Educação 

não formal, processos formativos e saberes pedagógicos: desafios para a inclusão social. 

Recife: ENDIPE, 2006. pp. 221-233. 

 

APLLE, Michael. Repensando ideologia e currículo. In: MOREIRA, Antonio Flávio 

Barbosa; SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org.). Currículo, cultura e sociedade. 3. ed. São 

Paulo: Cortez, 1999. p. 39-57. 

 

ARANTES, Esther Maria de Magalhães. Rostos de crianças no Brasil. In: RIZZINI, Irene; 

PILOTTI, Francisco. A arte de governar crianças: a história das políticas sociais, da 

legislação e da assistência à infância no Brasil. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2009.  

 

ARCE, Alessandra; BALDAN, Merilin. A criança menor de três anos produz cultura? 

criação e reprodução em debate na apropriação da cultura por crianças pequenas. In: 

ARCE, Alessandra; MARTINS, Ligia M. (Orgs.). Ensinando aos pequenos de zero a 

três anos. Campinas, SP: Editora Alínea, 2009. 

 



310 

 

ARCE, Alessandra; SILVA, Janaina Cassiano. É possível ensinar no berçário? O ensino 

como eixo articulador do trabalho com bebês (6 meses a 1 ano de idade). In: ARCE, 

Alessandra; MARTINS, Ligia M. (Orgs.). Ensinando aos pequenos de zero a três anos. 

Campinas, SP: Editora Alínea, 2009. 

 

ARCE, Alessandra; MARTINS, Ligia M. (Orgs.). Ensinando aos pequenos de zero a 

três anos. Campinas, SP: Editora Alínea, 2009. 

 

ARIÈS, Phillipe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Guanabara, 

1978. 

 

ARRETCHE, Marta. Relações Federativas nas políticas sociais. In: Educação e 

Sociedade. Campinas: CEDES, v. 23, n. 80, p. 25-48, set 2002. 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO - 

ANPED. Gt 12 – Currículo. In: Home Page do GT 12 – Currículo. Disponível em: 

<http://www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped/index.html> Acesso em: 20/03/2010. 

 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM POLÍTICAS E PRÁTICAS 

CURRICULARES – AEPPPC. Apresentação. In: Home Page da AEPPPC. Disponível 

em: <http://www.aepppc.org.br/index.php>.Acesso em 10/03/2010. 

 

BARBOSA, Déborah Márcia de Sá. O ensino da leitura: ampliando a habilidade leitora dos 

alunos. In: ALMEIDA, Nukácia; ZAVAM, Aurea (orgs.). A língua na sala de aula: 

questões práticas para um ensino produtivo. Fortaleza, CE: Perfil Cidadão, 2004. 

 

BARBOSA, Maria Carmem Silveira. A prática pedagógica no berçário. In: ENCONTRO 

NACIONAL DO MIEIB, 23, 2008, Porto Alegre/RS. Anais do Encontro Nacional do 

MIEIB . Disponível em: <http://www.concepto.com.br/mieib/docs/w-

texto_maria_carmem_barbosa.pdf>. Acesso em: 19 set. 2010. 

 

_____. Por amor e por força: rotinas na educação infantil. Tese de doutorado. Campinas, 

São Paulo: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, 2000. Disponível 

em: <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000219024&fd=y>. 

Acesso em: 19/09/2010. 

 

_____. As especificidades da ação pedagógica com os bebês. In: BRASIL. Ministério da 

Educação. Consulta pública sobre orientações curriculares nacionais da educação 

infantil. Brasília, DF: MEC/SEB/COEDI, 2010. Disponível em: 

<http://portal.mec.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15860& 

Itemid=1096>. Acesso em: 27/11/2010. 

 

BARBOSA, Maria Carmem Silveira; RICHTER, Sandra Regina Simonis. Os bebês 

interrogam o currículo: as múltiplas linguagens na creche. In: Anais do 17º Congresso de 

Leitura do Brasil. Campinas, SP: UNICAMP, 2009. Disponível em: < 

http://www.alb.com.br/anais17/txtcompletos/sem14/COLE_3237.pdf>. Acesso em: 

19/09/2010. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 



311 

 

BERTICELLI, Ireno Antonio. Currículo: tendências e filosofia. In: COSTA, Marisa 

Vorraber (Org.). O currículo nos limiares do contemporâneo. Rio de Janeiro: DP&A, 

1998. pp. 159-176. 

 

BOGDAN, Robert C.; BIKLEN, Sari Knopp. Investigação qualitativa em educação: uma 

introdução à teoria e aos métodos. Portugal: Porto Editora, 1994. (Coleção ciências da 

educação) 

 

BONAMINO, Alicia; MARTÍNEZ, Sílvia Alicia. Diretrizes e Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o ensino fundamental: a participação das instâncias políticas do estado. 

Educação e Sociedade. Campinas: CEDES, vol. 23, n. 80, p. 371-388, set 2002. 

BORBA, Ângela Meyer. O brincar como um modo de ser e estar no mundo. In: BRASIL. 

Ministério da Educação. Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão 

da criança de seis anos de idade. Brasília, DF: FNDE, Estação Gráfica, 2006.  p. 33-45. 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 597/2007. Brasília, DF: Câmara dos 

Deputados, 2007a. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichade 

tramitacao?idProposicao=346373>. Acesso em: 31/07/2011. 

 

_____. Câmara dos Deputados. Substitutivo ao Projeto de Lei nº 597/2007. Brasília, DF: 

Câmara dos Deputados, 2007b. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=346373>. 

Acesso em: 31/07/2011. 

 

_____. Congresso Nacional. Lei nº 10.172/2001. Plano nacional de educação. Brasília, 

DF: Diário Oficial, 09 jan 2001. 

 

_____. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE∕CEB nº 02/1998. Diretrizes 

curriculares nacionais para o ensino fundamental. Brasília, DF: Diário Oficial, 07 abr de 

1998. 

 

_____. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB nº 22/1998. Aprova as 

Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Brasília, DF: Diário Oficial da 

União, 23 mar de 1999.   

 

_____. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE∕CEB nº 1/1999. Diretrizes 

curriculares nacionais para a educação infantil. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 13 

abr de 1999.   

 

_____. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE∕CEB nº 3/2005. Define normas 

nacionais para a ampliação do ensino fundamental para nove anos de duração. Brasília, 

DF: Diário Oficial, 08 ago de 2005. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb003_05.pdf> Acesso em: 11/01/2011. 

 

_____. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE∕CP nº 1/2006. Diretrizes 

curriculares nacionais para o curso de graduação em Pedagogia. Brasília, DF: Diário 

Oficial da União, 16 mai 2006. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/rcp01_06.pdf> Acesso em: 11/01/2011. 



312 

 

_____. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE∕CEB nº 5/2009. Diretrizes 

curriculares nacionais para a educação infantil. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 18 

dez de 2009. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/rceb05_09.pdf> 

Acesso em: 11/01/2011. 

 

_____. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE∕CEB nº 1/2010. Define 

diretrizes operacionais para a implantação do ensino fundamental de 9 (nove) anos. 

Brasília, DF: Diário Oficial, 15 jan 2010.  

 

_____. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB nº 4/2010. Diretrizes 

curriculares nacionais gerais para a educação básica. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 

14 jul de 2010.  

 

_____. Ministério da Educação. Anais do I Simpósio Nacional de Educação Infantil. 

Brasília, DF: MEC/SEF/DPE/COEDI, 1994a. Disponível em: 

<http://www.cipedya.com/web/filedetails.aspx?idfile=155377>  Acesso em: 23/07/2010. 

 

_____. Ministério da Educação. Política nacional de educação infantil. Brasília, DF: 

MEC/SEF/DPE/COEDI, 1994b. Disponível em: 

<http://www.cipedya.com/web/filedetails.aspx?idfile=155147> Acesso em: 22/07/2010. 

 

_____. Ministério da Educação. Por uma política de formação do profissional de 

educação infantil. Brasília, DF: MEC/SEF/DPE/COEDI, 1994c. Disponível em: 

<http://www.cipedya.com/web/filedetails.aspx?idfile=154188> Acesso em: 23/07/2010. 

 

_____. Ministério da Educação. Propostas pedagógicas e currículo em educação 

infantil: um diagnóstico e a construção de uma metodologia de análise. Brasília, DF: 

MEC/SEF/DPE/COEDI, 1996a.  

 

_____. Ministério da Educação. Referencial curricular nacional para a educação 

infantil: introdução. Brasília, DF: MEC/SEF/DPE/COEDI, 2002a.  

 

_____. Ministério da Educação. Referencial curricular nacional para a educação 

infantil: formação pessoal e social. Brasília, DF: MEC/SEF/DPE/COEDI, 2002b.  

 

_____. Ministério da Educação. Referencial curricular nacional para a educação 

infantil: conhecimento de mundo. Brasília, DF: MEC/SEF/DPE/COEDI, 2002c.  

 

_____. Ministério da Educação. Programa de desenvolvimento profissional continuado. 

Parâmetros em ação: educação infantil. Brasília, DF: MEC/SEF, 2002d.  

 

_____. Ministério da Educação. Política nacional de educação infantil: pelo direito das 

crianças de zero a seis anos à educação. Brasília, DF: MEC/SEB/DPE/COEDI, 2005.  

 

_____. Ministério da Educação. Parâmetros nacionais de qualidade para a educação 

infantil. vol. 1. Brasília, DF: MEC/SEB/DPE/COEDI, 2006a.  

 

_____. Ministério da Educação. Parâmetros nacionais de qualidade para a educação 

infantil. vol. 2. Brasília, DF: MEC/SEB/DPE/COEDI, 2006b. 



313 

 

 

_____. Ministério da Educação. Parâmetros básicos de infra-estrutura para instituições 

de educação infantil. Brasília, DF: MEC/SEB/DPE/COEDI, 2006c. 

 

_____. Ministério da Educação. Parâmetros básicos de infra-estrutura para instituições 

de educação infantil. Encarte 1. Brasília, DF: MEC/SEB/DPE/COEDI, 2006d. 

 

_____. Ministério da Educação. Indicadores da qualidade na educação infantil. Brasília: 

MEC/SEB, 2009. 

 

_____. Ministério da Educação. Conferência Nacional de Educação: construindo o 

sistema nacional articulado de educação: o plano nacional de educação, diretrizes e 

estratégias de ação. Documento Referência. Brasília, DF: MEC/CONAE, 2009.  

 

_____. Ministério da Educação. Conferência Nacional de Educação – Documento Final. 

Brasília, DF: MEC/CONAE, 2010. Disponível em: 

<http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/pdf/documentos/documento_final_sl.pdf> 

Acesso em 11/01/2011. 

 

_____. Ministério da Educação. Projeto de Lei - PNE. Aprova o plano nacional de 

educação para o decênio 2011-2020, e dá outras providências. Brasília, DF: MEC, 2010. 

Disponível em: <http://portal.mec.br> Acesso em: 15/12/2010. 

 

_____. Ministério da Educação. PROINFANTIL: Programa de Formação Inicial para 

Professores em Exercício na Educação Infantil – Livro de Estudo: Volume II, Módulo III, 

Unidade III. Brasília, DF: MEC/SEB/SEED, 2006a. Disponível em 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me003220.pdf>. Acesso em: 

08/08/2011. (Coleção PROINFANTIL) 

 

_____. Ministério da Educação. PROINFANTIL: Programa de Formação Inicial para 

Professores em Exercício na Educação Infantil – Livro de Estudo: Volume II, Módulo III, 

Unidade IV. Brasília, DF: MEC/SEB/SEED, 2006b. Disponível em 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me003220.pdf>. Acesso em: 

10/08/2011. (Coleção PROINFANTIL) 

 

_____. Ministério da Educação. PROINFANTIL: Programa de Formação Inicial para 

Professores em Exercício na Educação Infantil – Guia geral. Brasília, DF: MEC/SEF, 

2005. Disponível em <http://proinfantil.mec.gov.br/arquivos.php?dir=guia_geral>. Acesso 

em: 30/07/2011. (Coleção PROINFANTIL) 

 

_____. Ministério da Educação. PROINFANTIL: Programa de Formação Inicial para 

Professores em Exercício na Educação Infantil. Brasília, DF: MEC/PROINFANTIL WEB, 

s/d. Disponível em <http://proinfantil.mec.gov.br/apresentacao.htm>. Acesso em: 

15/12/2010. 

 

_____. Ministério da Educação. Programa de formação de professores alfabetizadores 

(PROFA): documento de apresentação. Brasília, DF: MEC/SEF, 2001. Disponível em: 

<http://portal.mec.br/sebvarquivos/pdf/Profa/apres.pdf> Acesso em: 15/12/2010. 

 



314 

 

_____. Presidência da República. Casa Civil. Constituição da República Federativa do 

Brasil. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 05 out 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 11/01/2011. 

 

_____. Presidência da República. Casa Civil. Emenda Constitucional n° 53/2006. 

Brasília, DF: Diário Oficial da União, 09 mar 2006. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc53.htm> Acesso em: 

11/01/2011. 

 

_____. Presidência da República. Casa Civil. Emenda Constitucional n° 59/2009. 

Brasília, DF: Diário Oficial da União, 11 nov 2009 Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc59.htm> Acesso em: 

11/01/2011. 

 

_____. Presidência da República. Casa Civil. Lei n° 8.069/1990. Estatuto da criança e do 

adolescente. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 16 jul 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.html> Acesso em: 11/01/2011. 

 

_____. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 9.394/1996. Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional. Brasília, DF: Diário Oficial 23 dez 1996b. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm> Acesso em: 11/01/2011. 
 

_____.  Presidência da República. Casa Civil. Lei n° 11.274/2006. Brasília, DF: Diário Oficial 

da União, 07 fev 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2006/Lei> Acesso em: 11/01/2011. 

 

_____.  Presidência da República. Casa Civil. Lei n° 11.114/2005. Brasília, DF: Diário Oficial 

da União, 17 mai 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2005/Lei> Acesso em: 11/01/2011. 

 

_____. Presidência da República. Casa Civil. Lei n° 11.494/2007. Regulamenta o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 21 jun 2007. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007/2007/Lei/L11494.htm> Acesso em: 

10/02/2011. 

 

_____. Presidência da República. Casa Civil. Mensagem n° 284/2005. Brasília, DF: 

Diário Oficial da União, 17 mai 2005. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Msg> Acesso em: 11/01/2011. 

 

_____. Presidência da República. Casa Civil. Mensagem n° 65/2006. Brasília, DF: Diário 

Oficial da União, 07 fev 2006. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Msg> Acesso em: 11/01/2011. 

 

BUFALO, Joseane Maria Parice. Creche: lugar de criança, lugar de infância. Um estudo 

sobre as práticas educativas em um CEMEI de Campinas/SP. Dissertação de Mestrado. 

Campinas, SP: UNICAMP, 1997.   

 

CALLEGARI, César. O ensino fundamental de nove anos. In: SILVA, Aida Maria 

Monteiro (et al.). Anais do XIII Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino – 



315 

 

Políticas educacionais, tecnologias e formação do educador: repercussões sobre a didática 

e as práticas de ensino. Recife: ENDIPE, 2006. pp. 379-384. 

 

CAMERA, Hildair Garcia. Do olhar que convoca ao sorriso que responde: 

possibilidades interativas entre bebês. Dissertação de mestrado. Porto Alegre: 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2006.  

 

CAMPOS, Maria M. Malta. Pré-escola: entre a educação e o assistencialismo. In: 

ROSEMBERG, Fúlvia. (org.). Creche. São Paulo: Cortez, 1989. (Coleção Temas em 

Destaque, 1) 

 
_____. Educar e cuidar: questões sobre o perfil do profissional da educação infantil. In: 

BRASIL. Ministério da Educação. Por uma política de formação do profissional de 

educação infantil. Brasília, DF: MEC/SEF/DPE/COEDI, 1994. Disponível em: 

<http://www.cipedya.com/web/filedetails.aspx?idfile=154188> Acesso em: 23/07/2010. 

pp. 32-42. 

 

CARVALHO, Raquel Neiva de Souza. A construção do currículo da e na creche: um 

olhar sobre o cotidiano. Dissertação de mestrado. Manaus, AM: UFAM, 2011. 

 

CARVALHO, Mara I. Campos de; RUBIANO, Márcia R. Bonagamba. Organização do 

espaço em instituições pré-escolares. In: OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de (Org.). 

Educação infantil: muitos olhares. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

CERISARA, Ana Beatriz. A produção acadêmica na área da educação infantil com base na 

análise de pareceres sobre o referencial curricular nacional da educação infantil: primeiras 

aproximações. In: FARIA, Ana Lúcia Goulart de; PALHARES, Marina Silveira. 

Educação infantil pós-LDB: rumos e desafios. 6. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 

2007. (Coleção polêmicas de nosso tempos; 62) 

 

CIRINO, Maria Reilta Dantas. Proposta pedagógica e prática docente na educação 

infantil. Dissertação de mestrado. Rio Grande do Norte: Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, 2008.  

 

COHN, Clarice. Antropologia da criança. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2005. 

  

CORAGGIO, José Luis. Propostas do Banco Mundial para a educação: sentido oculto ou 

problemas de concepção. In: DE TOMMASI, Lívia; WARDE, Mirian Jorge; HADAD, 

Sérgio (Org.). O Banco Mundial e as políticas educacionais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 

2003. p. 75-124. 

 

_____. Desenvolvimento humano e educação: o papel das ONGs latino-americanas na 

iniciativa da educação para todos. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2000.  (Coleção prospectiva, v. 

1) 

 

CRAIDY, Carmem Maria. A educação da criança de 0 a 6 anos: o embate assistência e 

educação na conjuntura nacional e internacional. In: MACHADO, Maria Lúcia de A. 

(org.). Encontros e desencontros em educação infantil. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

 



316 

 

CURY, Carlos Roberto Jamil. A educação básica no Brasil. Educação e Sociedade. 

Campinas: CEDES, vol. 23, n. 80, p. 169-201, set 2002. 

  

DIAS, Adelaide Alves. Direito e obrigatoriedade na educação infantil. In: DIAS, Adelaide 

Alves; Sousa Junior, Luiz. Políticas públicas e práticas educativas. João Pessoa: Editora 

Universitária/UFPB, 2005a. 

 

_____. Educação moral e autonomia na educação infantil: o que pensam os professores. In: 

Psicologia: reflexão e crítica, 2005b, 18(3). pp. 370-380. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/prc/v18n3/a11v18n3.pdf>. Acesso em: 26/08/2011. 

 

_____.  Da educação como direito humano aos direitos humanos como princípio educativo. 

In: SILVEIRA, Rosa Maria Godoy et al. Educação em direitos humanos: fundamentos 

teórico-metodológicos. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2007. 

 

_____. A escola como espaço de socialização da cultura em direitos humanos. In: 

ZENAIDE, Maria de Nazaré Tavares (et. al.). Direitos humanos: capacitação de 

educadores. v. 2. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2008. 

 

DIAS, Adelaide Alves; MACHADO, Charliton José dos Santos; NUNES, Maria Lúcia da 

Silva. Currículo, formação docente e diversidade socioculturais. In: DIAS, Adelaide Alves; 

MACHADO, Charliton José dos Santos; NUNES, Maria Lúcia da Silva (orgs.). Educação, 

direitos humanos e inclusão social: currículo, formação docente e diversidades 

socioculturais. v. 1.  João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2009.  

 

DIAS, Adelaide Alves; PORTO, Rita de Cassia Cavalcanti. A Pedagogia e a educação em 

direitos humanos: subsídios para a inserção da temática da educação em direitos humanos 

nos cursos de pedagogia. In: FERREIRA, Lúcia de Fátima Guerra; ZENAIDE, Maria de 

Nazaré Tavares; DIAS, Adelaide Alves. Direitos humanos na educação superior: 

subsídios para a educação em direitos humanos na pedagogia. João Pessoa: Editora 

Universitária/UFPB, 2010. 

 

DURAN, Marília Claret Geraes. O ensino fundamental de nove anos: argumentando sobre 

alguns dos seus sentidos. In: SILVA, Aida Maria Monteiro (et al.). Anais do XIII 

Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino – Políticas educacionais, tecnologias 

e formação do educador: repercussões sobre a didática e as práticas de ensino. Recife: 

ENDIPE, 2006. pp. 337-349.  

 

ESCARIÃO, Andréia Dutra. O que pensa a criança pequena sobre a escola infantil. 

Dissertação de mestrado. João Pessoa: PPGE/UFPB, 2009. 

 

ESCARIÃO, Glória das Neves Dutra. A globalização e a homogeneização do currículo 

no Brasil. Tese de doutorado. João Pessoa: PPGE/UFPB, 2006. 

  

FARIA, Ana Lúcia Goulart de. O espaço físico como um dos elementos fundamentais para 

uma pedagogia da educação infantil In: FARIA, Ana Lúcia Goulart de; PALHARES, 

Marina Silveira. Educação infantil pós-LDB: rumos e desafios. 6. ed. Campinas, SP: 

Autores Associados, 2007. p. 67-99. (Coleção polêmicas de nosso tempos; 62) 

 



317 

 

FALEIROS, Eva Teresinha Silveira. A criança e o adolescente: objetivos sem valor no 

Brasil Colônia e no Império. In: RIZZINI, Irene; PILOTTI, Francisco. A arte de governar 

crianças: a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil. 

2.ed. São Paulo: Cortez, 2009. p. 203-222.   

 

FALEIROS, Vicente de Paula. Infância e processo político no Brasil. In: RIZZINI, Irene; 

PILOTTI, Francisco. A arte de governar crianças: a história das políticas sociais, da 

legislação e da assistência à infância no Brasil. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2009. p. 33-96. 

 

FLICK, Uwe. Uma introdução à pesquisa qualitativa. Trad. Sandra Netz. 2. ed. 

reimpressão. Porto Alegre, RS: Bookman, 2007. 

 

FREIRE, Everaldo José. Linguística e educação infantil: escrita e concepções de 

professores em formação acerca de língua(gem), gêneros discursivos, alfabetização e 

letramento. In: HERMIDA, Jorge Fernando (Org.). Educação infantil: políticas e 

fundamentos. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2007. 

 

FREIRE, Paulo. A educação na cidade. 5. ed. São Paulo; Cortez, 2001.  

 

_____. Pedagogia da esperança – um reencontro com a pedagogia do oprimido. 11. ed. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003. 

 

_____. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31. ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 2005. 

 

GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José Eustáquio (Orgs.). Autonomia da escola: princípios e 

propostas. 4. ed. São Paulo: Cortez; Instituto Paulo Freire, 2001. 

 

GARCIA, Olgair Gomes. A construção, em processo, de uma proposta curricular para a 

educação de crianças de 4 a 6 anos: a experiência da Secretaria Municipal de Educação de 

São Paulo, de 1989 a 1992. In: BRASIL. Ministério da Educação. Anais do I Simpósio 

Nacional de Educação Infantil. Brasília, DF: MEC/SEF/DPE/COEDI, 1994b. Disponível 

em: <http://www.cipedya.com/web/filedetails.aspx?idfile=155377>  Acesso em: 

23/07/2010. 

 

GENTILI, Pablo A. A. O discurso da “qualidade” como nova retórica conservadora no 

campo educacional. In: GENTILI, Pablo A. A.; SILVA, Tomaz Tadeu da. Neoliberalismo, 

qualidade total e educação: visões críticas. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996.  

 

GIROUX, Henry A. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da 

aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 

 

_____. Pedagogia crítica como projeto de profecia exemplar: cultura e política no novo 

milênio. In: IMBERÓN, Francisco. A educação no século XXI: os desafios do futuro 

imediato. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. p. 65-75. 

 

GIROUX, Henry; MCLAREN, Peter. Formação do professor como uma esfera contra-

pública: a pedagogia radical como uma forma de política cultural. In: MOREIRA, Antonio 



318 

 

Flávio Barbosa; SILVA, Tomaz Tadeu da (orgs.). Currículo, cultura e sociedade. 10. ed. 

São Paulo: Cortez, 2008. p. 125-154. 

 

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM POLÍTICAS CURRICULARES. GEPPC – 

apresentação. In: Home Page do GEPPC. Disponível em: 

<http://www.aepppc.org.br/geppc.html> Acesso em: 20/03/2010. 

 

GUIMARÃES, Daniela de Oliveira. Entre a instrução e o diálogo: a construção da 

identidade educacional das creches. In: In: Anais da 29ª Reunião Anual da ANPED. 

Caxambu, MG: ANPED, 2006. Disponível em: 

<www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT07-2328--Int.pdf> Acesso em: 

05/06/2011. 

 

_____. Relações entre crianças e adultos no berçário de uma creche pública na cidade 

do Rio de Janeiro: técnicas corporais, responsividade, cuidado. Tese de doutorado. Rio de 

Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2008.    

 

HADDAD, Lenira. Substituir ou compartilhar? O papel das instituições de educação 

infantil no contexto da sociedade contemporânea. In: MACHADO, Maria Lúcia de A. 

(org.). Encontros e desencontros em educação infantil. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

p. 91-96. 

 

HERMIDA, Jorge Fernando. A linguagem do movimento no Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) de 1998. In: HERMIDA, Jorge Fernando 

(Org.). Educação infantil: políticas e fundamentos. João Pessoa: Editora 

Universitária/UFPB, 2007. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE – Cidades: Santa Rita/PB. In: 

Home Page oficial do IBGE, s/d. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em 20/03/2010. 

   

JACOBI, Pedro. Políticas sociais e ampliação da cidadania. Rio de Janeiro: FGV, 2000. 

 

JENSEN, Jytt Jull. A filosofia do sistema de educação e cuidado infantil na Dinamarca. In: 

MACHADO, Maria Lúcia de A. (org.). Encontros e desencontros em educação infantil. 

2. ed. São Paulo: Cortez, 2005. p. 97-103. 

 

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Brinquedos e materiais pedagógicos nas escolas infantis. 

Educação e Pesquisa, v. 27, n. 2, p. 229-245, 2001. Disponível em: http://www.scielo.br/ 

pdf/ep/v27n2/a03v27n2.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2011. 

 

_____. Jogos infantis: o jogo, a criança e a educação. 13. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.  

KLEIMAN, Angela B. Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escola. In: 

KLEIMAN, Angela B. (Org.). Os significados do letramento: uma nova perspectiva 

sobre a prática social da escrita. 8. ed. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2005. 



319 

 

KOHAN, Walter Omar. Infância e Filosofia. In: SARMENTO, Manuel; GOUVEA, Maria 

Cristina Soares de (orgs.). Estudos da infância: educação e práticas sociais. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2008. (Coleção Ciências sociais da educação) 

 

KRAMER, Sônia. O papel social da pré-escola. In: ROSEMBERG, Fúlvia. (org.). Creche. 

São Paulo: Cortez, 1989. (Coleção Temas em Destaque, 1) 

 

_____. Currículo de Educação Infantil e a formação dos profissionais de creche e pré-

escola: questões teóricas e polêmicas. In: BRASIL. Ministério da Educação. Anais do I 

Simpósio Nacional de Educação Infantil. Brasília, DF: MEC/SEF/DPE/COEDI, 1994b. 

Disponível em: <http://www.cipedya.com/web/filedetails.aspx?idfile=155377>  Acesso 

em: 23/07/2010. 

 

_____. Propostas Pedagógicas ou curriculares de educação infantil: para retomar o debate. 

In: Revista Proposições. Campinas, SP: Faculdade de Educação/UNICAMP, v. 13, n. 2 

(38), mai/ago, 2002.  

 

_____. A política do pré-escolar no Brasil: a arte do disfarce. 7. ed. São Paulo: Cortez, 

2003a. (Coleção Biblioteca da Educação – Série 1 – Escola; v. 3) 

 

_____. Propostas pedagógicas ou curriculares: subsídios para uma leitura crítica. In: 

MOREIRA, Antonio Flavio Barbosa (Org.). Currículo: políticas e práticas. 7. ed. 

Campinas, SP: Papirus, 2003b. (Coleção magistério: formação e trabalho pedagógico) 

 

_____. (Org.) Profissionais da educação infantil: gestão e formação. São Paulo: Ática, 

2005. 

 

_____. “É preciso dar um sacode no pedagógico”: profissionais de educação infantil falam 

de mudança. In: KRAMER, Sônia (Org.) Profissionais da educação infantil: gestão e 

formação. São Paulo: Ática, 2005b. pp. 88-99. 

 

KUHLMANN JR., Moysés. Educação infantil e currículo. In: FARIA, Ana Lúcia Goulart 

de; PALHARES, Marina Silveira. Educação infantil pós-LDB: rumos e desafios. 6. ed. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2007. (Coleção polêmicas de nosso tempos; 62) 

 

_____. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. Porto Alegre, RS: 

Mediação, 1998. 

 

LEMOS, Simone Alves Nepomuceno. Infância e linguagem: a literatura infantil no 

processo de desenvolvimento da criança pequena. Dissertação de mestrado. João Pessoa: 

PPGE/UFPB, 2009. 

 

LOPES, Alice Casimiro. Tensões entre recontextualização e hibridismo na políticas de 

currículo. In: Anais da 28ª Reunião Anual da ANPED. Caxambu, MG: ANPED, 2005. 

Disponível em: <www.anped.org.br/reunioes/28/inicio.htm> Acesso em: 28/03/2010. 

 

LOPES, Alice Casimiro; MACEDO, Elizabeth. O pensamento curricular no Brasil. In: 

LOPES, Alice Casimiro; MACEDO, Elizabeth (orgs.). Currículo: debates 

contemporâneos. São Paulo: Cortez, 2002. (Série cultura, memória e currículo, v. 2) 



320 

 

 

MACEDO, Elizabeth. Currículo: política, cultura e poder. In: Currículo sem fronteiras, 

v.6, n.2, pp. 98-113, jul/dez 2006. Disponível em: 

<www.curriculosemfronteiras.org/artigos.htm> Acesso em: 28/03/2010. 

 

_____. Globalização e políticas curriculares: mudanças nas práticas. In: PACHECO, José 

Augusto; MORGADO, José Carlos; MOREIRA, Antonio Flavio. Globalização e 

(des)igualdades: desafios contemporâneos. Porto: Porto Editora, 2007. 

 

MACEDO, Elizabeth; PEREIRA, Maria Zuleide C. Currículo e diferença no contexto 

global. In: PEREIRA, Maria Zuleide da Costa; CARVALHO, Maria Eulina Pessoa de; 

PORTO, Rita de Cássia Cavalcanti (orgs.). Globalização, interculturalidade e currículo 

na cena escolar. Campinas, SP: Editora Alínea, 2009. 

 

MACÊDO, Lenilda Cordeiro de. Práticas de cuidado e educação da criança de 0 a 2 

anos na creche: novos olhares. Dissertação de mestrado. João Pessoa: PPGE/UFPB, 2005. 

 

MACÊDO, Lenilda Cordeiro de; DIAS, Adelaide Alves. O cuidado e a educação enquanto 

práticas indissociáveis na educação infantil. In: Anais da 29ª Reunião Anual da ANPED. 

Caxambu, MG: ANPED, 2006. Disponível em: 

<www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT07-1824--Int.pdf> Acesso em: 

05/06/2011. 

 

MACHADO, Maria Lúcia de A. (org.). Encontros e desencontros em educação infantil. 

2. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

MAGDALENO, Alessandra Barbosa. Por encanto, contando contos... Histórias de um 

projeto de trabalho. In: OSTETTO, Luciana Esmeralda (org). Encontros e encantamentos 

na educação infantil. 6. ed. Campinas, SP: Papirus, 2007. pp. 83-97. 

 

MARCÍLIO, Maria Luiza. De criança a escolar. In: SOUZA, Gisele (Org.). Educar na 

infância: perspectivas histórico-sociais. São Paulo: Contexto, 2010. p. 41-65. 

 

MARTINS, Angela Maria. Os municípios e a escola de nove anos: dilemas e perspectivas. 

In: SILVA, Aida Maria Monteiro (et al.). Anais do XIII Encontro Nacional de Didática 

e Prática de Ensino – Políticas educacionais, tecnologias e formação do educador: 

repercussões sobre a didática e as práticas de ensino. Recife: ENDIPE, 2006. pp. 363-377. 

 

MARTINS, Lígia Márcia. O ensino e o desenvolvimento da criança de zero a três anos. In: 

ARCE, Alessandra; MARTINS, Ligia M. (Orgs.). Ensinando aos pequenos de zero a 

três anos. Campinas, SP: Editora Alínea, 2009. pp.93-121. 

 

MORAES, Reginaldo C. Reformas neoliberais e políticas públicas: hegemonia ideológica 

e redefinição das relações Estado-sociedade. Educação e Sociedade. Campinas: CEDES, 

v. 23, n. 80, p. 13-24, set 2002. 

 

MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa. Currículos e programas no Brasil. 3. ed. 

Campinas: Papirus, 1997a. (Coleção magistério: Formação e trabalho pedagógico). 

 



321 

 

_____. Currículo, utopia e pós-modernidade. In: MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa 

(Org.). Currículo: questões atuais. Campinas: Papirus, 1997b. p. 9-28. (Coleção 

magistério: Formação e trabalho pedagógico) 

 

_____. A crise da teoria curricular crítica. In: COSTA, Marisa Vorraber (org.). O 

currículo nos limiares do contemporâneo. Rio de Janeiro: DP&A, 1998. p.11-36. 

 

MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa; SILVA, Tomaz Tadeu da. Sociologia e teoria crítica 

do currículo: uma introdução. In: MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa; SILVA, Tomaz 

Tadeu da. (Org.). Currículo, cultura e sociedade. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2008. p. 7-

37. 

 

MOSS, Peter. Para além do problema com qualidade. In: MACHADO, Maria Lúcia de A. 

(org.). Encontros e desencontros em educação infantil. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

p. 17-25. 

 

MOURA, Arlete Pereira. Desregulagens nas políticas do conhecimento oficial. In: 

PEREIRA, Maria Zuleide da Costa; MOURA, Arlete Pereira (org.). Políticas 

educacionais e (re)significações do currículo. Campinas, SP: Editora Alínea, 2006. 

 

MOURA, Margarida Custódio. Organização do espaço: contribuições para uma educação 

infantil de qualidade. Dissertação de Mestrado. Brasília: Universidade de Brasília, 2009.  

 

MOVIMENTO INTERFÓRUNS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BRASIL – MIEIB. 

MIEIB: a história de sua organização. In: Home page oficial do MIEIB. Disponível em: 

<http://www.mieib.org.br/pagina.php?menu=institucional>. Acesso em: 01/07/2011. 

 

NASCIMENTO, Anelise (et al.). Educar e cuidar: muito além da rima. In: KRAMER, 

Sônia (Org.) Profissionais da educação infantil: gestão e formação. São Paulo: Ática, 

2005a. pp. 55-65. 

 

_____. Nos relatos de professores, conquistas e ambigüidades da educação infantil. In: 

KRAMER, Sônia (Org.) Profissionais da educação infantil: gestão e formação. São 

Paulo: Ática, 2005b. pp. 38-54. 

 

NOSELLA, Paolo; BUFFA, Ester. As pesquisas sobre instituições escolares: o método 

dialético marxista de investigação. In: Eccos Revista Científica. v. 7, n. 002, pp. 351-368, 

jul/dez 2005. Disponível em: <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/715/71570207.pdf>. Acesso 

em: 24/07/2011. 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS DE CURRÍCULO – UFRJ. In: Home Page do NEC-UFRJ. 

Disponível em: <http://nec-ufrj.blogspot.com> Acesso em: 20/03/2010. 

 

OLIVEIRA, Janete Aparecida de; ROSA, Márcia Regina Souza. “Alevanta, boi dourado, 

alevanta devagar...”: meninos e meninas brincando com o boi-de-mamão, fazendo-se 

grupo. In: OSTETTO, Luciana Esmeralda (org). Encontros e encantamentos na 

educação infantil. 6. ed. Campinas, SP: Papirus, 2007. pp. 99-117.  

 



322 

 

OLIVEIRA, Stela Maris Lagos. A legislação e as políticas nacionais para a educação 

infantil: avanços, vazios e desvios. In: MACHADO, Maria Lúcia de A. (org.). Encontros e 

desencontros em educação infantil. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. A construção do currículo pelo professor da pré-

escola: estratégias para políticas de formação continuada. In: BRASIL. Ministério da 

Educação. Anais do I Simpósio Nacional de Educação Infantil. Brasília, DF: 

MEC/SEF/DPE/COEDI, 1994b. Disponível em: 

<http://www.cipedya.com/web/filedetails.aspx?idfile=155377>  Acesso em: 23/07/2010. 

 

_____. Educação Infantil: fundamentos e métodos. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

(Coleção Docência em Formação) 

 

OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de; FERREIRA, Maria Clotilde Rossetti. Propostas 

para o atendimento em creches no município de São Paulo – histórico de uma realidade. In: 

ROSEMBERG, Fúlvia. (org.). Creche. São Paulo: Cortez, 1989. (Coleção Temas em 

Destaque, 1) 

 

OSTETTO, Luciana Esmeralda (org). Encontros e encantamentos na educação infantil. 

6. ed. Campinas, SP: Papirus, 2007a.  

 

_____. Andando por creches e pré-escolas públicas: construindo uma proposta de estágio. 

In: OSTETTO, Luciana Esmeralda (org). Encontros e encantamentos na educação 

infantil. 6. ed. Campinas, SP: Papirus, 2007b.  

_____. Planejamento na educação infantil: mais que a atividade, a criança em foco. In: 

OSTETTO, Luciana Esmeralda (org). Encontros e encantamentos na educação infantil. 

6. ed. Campinas, SP: Papirus, 2007c.  

 

PACHECO, José Augusto. Escritos curriculares. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

PALHARES, Marina Silveira; MARTINEZ, Cláudia Maria Simões. A educação infantil: 

uma questão para o debate. In: FARIA, Ana Lúcia Goulart de; PALHARES, Marina 

Silveira. Educação infantil pós-LDB: rumos e desafios. 6. ed. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2007. (Coleção polêmicas de nosso tempos; 62) 

 

PEREIRA, Maria Zuleide da Costa. Currículo e autopoiése: a produção do conhecimento. 

In: PEREIRA, Maria Zuleide da Costa; GONSALVES, Elisa Pereira; CARVALHO, Maria 

Eulina Pessoa de. (Org.). Currículo e contemporaneidade: questões emergentes. 

Campinas: Alínea, 2004a. p. 51-57. (Coleção Educação em debate) 

 

_____. Projeto político-pedagógico: debate emergente na escola atual. João Pessoa: 

Editora Universitária da UFPB, 2004b. 

 

_____. Globalização e políticas educacionais: (re)significando o currículo. In: PEREIRA, 

Maria Zuleide da Costa; MOURA, Arlete Pereira (org.). Políticas educacionais e 

(re)significações do currículo. Campinas, SP: Editora Alínea, 2006. 

 



323 

 

_____. Globalização e mudanças curriculares: mudanças nas práticas. In: PACHECO, José 

Augusto; MORGADO, José Carlos; MOREIRA, Antonio Flavio. Globalização e 

(des)igualdades: desafios contemporâneos. Porto: Porto Editora, 2007. 

 

_____. Currículo, discurso e discursos. In: MACEDO, Elizabeth; MACEDO, Roberto 

Sidnei; AMORIM, Antonio Carlos (orgs). Discurso, texto, narrativa nas pesquisas em 

currículo. Campinas SP: FE/UNICAMP, 2009. (E-book GT– Currículo). pp.114-123. 

Disponível em: <http://www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped/documentos/livrodigital 

_Amorim2009.pdf.> Acesso em 30/11/2010.  

 

_____. Políticas de currículo e as discursividades contemporâneas da emancipação: há 

possibilidade de pensá-las como hegemonia contingencial? In: PEREIRA, Maria Zuleide 

da Costa; PORTO, Rita de Cassia Cavalcanti; BARBOSA, Samara Wanderlei Xavier; 

DANTAS, Veridiana Xavier; ALMEIDA, Welita Gomes de (orgs.). Diferença nas 

políticas de currículo. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2010. pp. 159-180.  

 

PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza. Apresentação. In: ALMEIDA, Laurinda Ramalho 

de; MAHONEY, Abgail Alvarenga (Orgs.). Afetividade e aprendizagem: contribuições 

de Henri Wallon. São Paulo, Edições Loyola, 2007. 

 

REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 19. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. (Educação e conhecimento) 

 

RICHARDSON, Roberto Jarry (et al.). Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 1999. 

 

RICHTER, Ana Cristina. Sobre a presença de uma educação para o corpo na educação 

para a infância. In: Anais da 28ª Reunião Anual da ANPED. Caxambu, MG: ANPED, 

2005. Disponível em: <www.anped.org.br/reunioes/28/inicio.htm> Acesso em: 

26/08/2011. 

 

RICHTER, Ana Cristina; VAZ, Alexandre Fernadez. Educação do corpo infantil como 

politização às avessas: os estudos sobre os momentos de alimentação em uma creche. In:  

In: Anais da 30ª Reunião Anual da ANPED. Caxambu, MG: ANPED, 2007. Disponível 

em: <www.anped.org.br/reunioes/30ra/trabalhos/GT07-3365--Int.pdf>. Acesso em: 

25/09/2011.  

 

RIBEIRO, Solange Leite. Processo de elaboração e implantação de uma proposta 

curricular de Educação Infantil na Bahia. In: BRASIL. Ministério da Educação. Anais do I 

Simpósio Nacional de Educação Infantil. Brasília, DF: MEC/SEF/DPE/COEDI, 1994b. 

Disponível em: <http://www.cipedya.com/web/filedetails.aspx?idfile=155377>  Acesso 

em: 23/07/2010. 

 

RIZZINI, Irene; PILOTTI, Francisco. A arte de governar crianças: a história das 

políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil. 2.ed. São Paulo: 

Cortez, 2009.  

 

RIZZINI, Irma. Meninos desvalidos e menores transviados: a trajetória da assistência 

pública até a Era Vargas. In: RIZZINI, Irene; PILOTTI, Francisco. A arte de governar 



324 

 

crianças: a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil. 

2.ed. São Paulo: Cortez, 2009.  

 

ROCHA, Eloisa Acires Candal. Um breve histórico do GT 7 – ANPED – Educação das 

crianças de 0 a 6 anos, s/d. Disponível em: <http://www.ced.ufsc.br/~nee0a6/histgt7.html>.  

Acesso em: 01/07/2011.  

 

ROSEMBERG, Fúlvia. O movimento de mulheres e a abetura política no Brasil: o caso da 

creche. In: ROSEMBERG, Fúlvia. (org.). Creche. São Paulo: Cortez, 1989. (Coleção 

Temas em Destaque, 1) 

 

SANTA RITA. Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. Câmara Municipal. Lei nº 

996/2001. Implanta o Sistema Municipal de Ensino e cria os cargos em comissão do 

sistema e toma outras providências. Santa Rita: PM/CM, 2001.  

 

_____. Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. Lei nº 1.143/2004. Plano municipal de 

educação. Santa Rita, PB: PM/SME, 2004. 

 

_____. Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. Proposta curricular municipal da 

educação infantil. Santa Rita, PB: PM/SME, 2007. 

 

_____. Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. Edital n° 02/2009 de 05/10/2009.  Edital 

do Concurso Público para a Educação. Disponível em: 

<http://www.pciconcursos.com.br/concurso/prefeitura-de-santa-rita-pb-387-vagas>. 

Acesso em: 02/11/2010. 

 

_____. Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. Home Page oficial da Prefeitura Municipal 

de Santa Rita. Santa Rita: PMSR, s/d. Disponível em: <http://www.santarita.pb.gov.br/st/>. 

Acesso em: 20/03/2010. 

 

SANTIAGO, Maria Eliete. Paulo Freire e as questões curriculares. Revista de Educação 

AEC, n. 106, p. 34-42, 1998. 

 

_____. Formação, currículo e prática pedagógica em Paulo Freire. In: BATISTA NETO, 

José; SANTIAGO, Maria Eliete (orgs.). Formação de professores e prática pedagógica. 

Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Ed. Massangana, 2006. 

 

SANTOS, Boaventura de Souza. Os processos da globalização. In: SANTOS, Boaventura 

de Souza (Org.).  A globalização e as ciências sociais. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

SARMENTO, Manuel Jacinto. Sociologia da infância: correntes e confluências. In: 

SARMENTO, Manuel; GOUVEA, Maria Cristina Soares de (orgs.). Estudos da infância: 

educação e práticas sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. p. 17-39. (Coleção Ciências 

sociais da educação)  

 

_____. Visibilidade social e estudo da infância. In: VASCONCELLOS, Vera Maria Ramos 

de; SARMENTO; Manuel Jacinto (orgs.). Infância (in)visível. Araraquara, SP: 

Junqueira&Marin, 2007. p. 25-49.  

 



325 

 

SARMENTO, Manuel; GOUVEA, Maria Cristina Soares de. Apresentação: olhares sobre 

a infância e a criança. In: SARMENTO, Manuel; GOUVEA, Maria Cristina Soares de 

(orgs.). Estudos da infância: educação e práticas sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. p. 

07-13. (Coleção Ciências sociais da educação)  

 

SHIROMA, Eneida Oto (et. al.). Política educacional. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

 

SILVA, Claudinéia Alzira da; CUNHA, Cristiane da. O trabalho pedagógico na creche: 

entre limites e possibilidades. In: OSTETTO, Luciana Esmeralda (org). Encontros e 

encantamentos na educação infantil. 6. ed. Campinas, SP: Papirus, 2007. pp. 31-49. 

 

SILVA, Janaina Cassiano. O que o cotidiano das instituições de educação infantil nos 

revela? o espontaneísmo X o ensino. In: ARCE, Alessandra; MARTINS, Ligia M. (orgs.). 

Ensinando aos pequenos de zero a três anos. Campinas, SP: Editora Alínea, 2009. pp. 

21-50. 

 

SILVA, Tomaz Tadeu da. Os novos mapas culturais e o lugar do currículo numa paisagem 

pós-moderna. In: SILVA, Tomaz Tadeu da; MOREIRA, Antônio Flávio (Org.). 

Territórios contestados: o currículo e os novos mapas políticos e culturais. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 1995. p. 184-202. 

 

_____. Documentos de identidade – uma introdução às teorias do currículo. 2. ed. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2001.  

_____. A “nova” direita e as transformações na pedagogia da política e na política da 

pedagogia. In: GENTILI, Pablo A. A.; SILVA, Tomaz Tadeu da. Neoliberalismo, 

qualidade total e educação: visões críticas. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996.  

 

SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2005. 

 

_____. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 1998. 

 

SOARES, Maria Clara Couto. Banco Mundial: políticas e reformas. In: DE TOMMASI, 

Lívia; WARDE, Mirian Jorge; HADAD, Sérgio (Org.). O Banco Mundial e as políticas 

educacionais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2003. p 15-39. 

 

SOARES, Natália Fernandes. Outras infâncias: a situação social das crianças atendidas 

numa comissão de proteção de menores. Portugal: Centro de Estudos da 

Criança/Universidade do Minho, 2001. 

 

SOBRAL, Elaine Luciana Silva; LOPES, Denise Maria de Carvalho. Conteúdos na/para 

educação infantil: definições e questões. In: Anais do Congresso Internacional da 

AFIRSE. V Colóquio Nacional. João Pessoa, PB: Universidade Federal da Paraíba, 2009. 

 

SOUTO-MAIOR, Sara Duarte. O mapa do tesouro: ultrapassando obstáculos e seguindo 

pistas no cotidiano da educação infantil. In: OSTETTO, Luciana Esmeralda (org). 

Encontros e encantamentos na educação infantil. 6. ed. Campinas, SP: Papirus, 2007. 

pp. 63-81. 

 



326 

 

STRENZEL, Giandréa Reuss. Tempo de chegada na creche: conhecendo-se e fazendo-se 

conhecer. In: Revista zero a seis. Florianópolis, SC: Núcleo de estudos e pesquisa de 

educação na primeira infância/UFSC, n. 6, ago/dez, 2002. Disponível em: 

<http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis/article/view/15584/14122>. Acesso em 

24/09/2011. 

 

_____. A educação e o cuidado de meninas e meninos menores de três anos em creches: 

indicações para uma Pedagogia da Educação Infantil. In: In: Revista zero a seis. 

Florianópolis, SC: Núcleo de estudos e pesquisa de educação na primeira infância/UFSC, 

n. 7, jan/jun, 2003. Disponível em: <http://www.ced.ufsc.br/~zeroseis/ 

artigos7.html>. Acesso em 24/09/2011. 

 

TIRIBA, Léa. Educar e cuidar: buscando a teoria para compreender os discursos e as 

práticas. In: KRAMER, Sônia (Org.) Profissionais da educação infantil: gestão e 

formação. São Paulo: Ática, 2005. pp. 66-86. 

 

THIAGO, Lílian Pacheco S. Espaço que dê espaço. In: OSTETTO, Luciana Esmeralda 

(org). Encontros e encantamentos na educação infantil. 6. ed. Campinas, SP: Papirus, 

2007. pp. 51-62.  

 

TORRES, Rosa Maria. Melhorar a qualidade da educação básica? As estratégias do Banco 

Mundial. In: DE TOMMASI, Lívia; WARDE, Mirian Jorge; HADAD, Sérgio (Org.). O 

Banco Mundial e as políticas educacionais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2003. p.125-193. 

 

VASCONCELLOS, Vera Maria Ramos de. Infância e psicologia – marcos teóricos da 

compreensão do desenvolvimento da criança pequena. In: SARMENTO, Manuel; 

GOUVEA, Maria Cristina Soares de (orgs.). Estudos da infância: educação e práticas 

sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. (Coleção Ciências sociais da educação) 

 

_____. Apresentação: infâncias e crianças visíveis. In: VASCONCELLOS, Vera Maria 

Ramos de; SARMENTO; Manuel Jacinto (orgs.). Infância (in)visível. Araraquara, SP: 

Junqueira&Marin, 2007. p. 07-23. 

 

VEIGA, Cynthia Greive. As crianças na história da educação. In: SOUZA, Gisele (Org.). 

Educar na infância: perspectivas histórico-sociais. São Paulo: Contexto, 2010. p. 21-39. 

 

VEIGA, Ilma Passos de Alencastro. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção 

coletiva. In: VEIGA, Ilma Passos de Alencastro (org.). Projeto político-pedagógico: uma 

construção possível. 15. ed. Campinas, SP: Papirus, 2002. pp. 11-52. (Coleção magistério: 

Formação e trabalho pedagógico) 

 

VENEZIAN, Juliana de Albuquerque; OLIVEIRA, Bruna Ronchi; ARAUJO, Maria 

Augusta da Costa. O manejo da agressividade da criança: o que uma mordida quer dizer? 

In: Formação de profissionais e a criança-sujeito [on line], Ano 7, Coleção LEPSI 

IP/FE-USP, São Paulo, 2009. Disponível em: <http://www.proceedings.scielo.br/scielo. 

php?pid=MSC0000000032008000100041&script=sci_arttext>. Acesso em: 24/09/2011. 

 

VICENTINI, Carlos Alberto; STEFANINI, Maíra Aparecida; VICENTINI, Irene Bastos 

Franceschhini. Considerações morfofuncionais do desenvolvimento do sistema nervoso. 



327 

 

In: ARCE, Alessandra; MARTINS, Ligia M. (Orgs.). Ensinando aos pequenos de zero a 

três anos. Campinas, SP: Editora Alínea, 2009. pp. 123-131.  

 

VYGOTSKY, Lev Semenovich. Obras Escogidas – Tomo II. Madrid: Visor 

Distribuiciones S.A., 1993. 

 

_____. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991.  

 

WALLON, Henri. As origens do caráter na criança. São Paulo: Nova Alexandria, 1995. 

 

ZOTTI, Solange Aparecida. Sociedade, educação e currículo no Brasil: dos jesuítas aos 

anos de 1980. Campinas, SP: Autores Associados; Brasília, Editora Plano, 2004. 



 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 



 1 

APÊNDICE A 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE DOUTORADO 

ALUNA: Ana Luisa Nogueira de Amorim 

 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DAS CRECHES 

 

 

1. Espaço físico da creche: 

 

- Fachada 

- Entrada 

- Sala da direção 

- Refeitório 

- Pátio coberto 

- Pátio descoberto 

- Parquinho  

- Salas: de atividades e de repouso 

- Sala de professores 

- Banheiros 

 

2. Mobiliário 

 

a) da sala de atividades: 

- cadeiras 

- mesas 

- prateleiras 

- estantes 

- armários 

 

b) da sala de repouso: 

- berços 

- colchões 

- armários 

 

3. Materiais 

 

- didáticos 

- brinquedos 

- higiene 

- limpeza das creches 

 



 2 

4. Pessoal da creche 

 

- quantidade 

- formação 

 

5. Proposta pedagógica da creche 

 

- saber se existe 

- solicitar cópia 

 

6. Planejamento dos professores 

 

- saber se é realizado um planejamento na creche 

- solicitar os planos dos professores do Berçário 

 

7. Observação das salas de Berçário 

 

- educar-cuidar 

- atividades de construção do conhecimento 

- brincar 

- higiene 

- alimentação 

- repouso



 

APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE DOUTORADO 

ALUNA: Ana Luisa Nogueira de Amorim 

 

 

DIÁRIO DE CAMPO  

 

 

O Diário de Campo da Pesquisa encontra-se no CD que acompanha este trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE C 

 

ROTEIRO
33

 DE ANÁLISE DA PROPOSTA CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL DO MUNICÍPIO – PCEI (2007) 

 
1. Sobre os autores da Proposta: 

 

a) Quem produziu a Proposta? 

b) Como foi produzida? 

c) Quem participou da elaboração? 

d) Em que condições foi elaborada? 

e) O texto permite escutar/ler as vozes dos vários participantes do processo de 

implementação da proposta (da concepção teórica à execução prática)? 

 

 

2. Sobre o texto: 

 

a) Quais os objetivos da Proposta? 

b) A Proposta é dimensionada à realidade da Educação Infantil do Município? 

c) Há um diagnóstico da realidade da Educação Infantil no município? 

d) A Proposta aborda questões referentes às crianças a serem atendidas? 

e) Aborda sobre quem e quantos são os docentes e não-docentes que atuam com as 

crianças? 

f) Quais os fundamentos teóricos da proposta curricular? 

g) Qual a concepção de infância, indivíduo, educação, conhecimento e cultura que está 

explícita na Proposta? 

h) Quais as áreas de conhecimento estão presentes na Proposta? 

i) Há divisão por faixa etária em cada área de conhecimento? 

j) Qual a relação com os documentos oficiais? 

 

3. Sobre os leitores: 

 

a) O que a Proposta fala sobre os leitores a quem se destina? 

b) A Proposta aborda a questão da formação docente? 

c) E sobre as Auxiliares de Sala? 

 

 

4. Sobre a concepção de proposta pedagógica ou de currículo: 

 

a) Qual a concepção de proposta pedagógica ou de currículo? 

b) O que se coloca sobre sua implementação? 

                                                 
33

 Este roteiro foi elaborado com base no documento do MEC (BRASIL, 1996a) e nos textos de Kramer 

(2002, 2003b).  
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