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RESUMO  

  

O escopo desta pesquisa buscou, a partir da apresentação das tessituras históricas 

da educação da primeira infância, perceber o seu papel no contexto contemporâneo, 

entrelaçando ideias para analisar a rotina e a aprendizagem desenvolvida no Centro 

de Educação Infantil Manoel Malveira Maia, pertencente à rede pública, na cidade 

de Fortaleza, Ceará, e a sua relevância como instrumento de democratização social 

do ensino, tendo como mola propulsora a seguinte questão: de que forma os marcos 

históricos e legais da Educação Infantil se forjam com as práticas pedagógicas e 

rotinas do Centro de Educação Infantil Manoel Malveira? O desígnio foi a busca por 

perceber, em tempos de disputa social, o significado acerca do ambiente 

educacional, a compreensão dos processos desenvolvidos nesse espaço e ainda o 

estudo dos marcos norteadores deles, dados os muitos desafios que se desenham 

num horizonte de profundas mudanças ou desmontes do modelo escolar atual. 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa descritiva, realizada através de um 

estudo de caso que analisa os principais documentos da instituição de educação, 

como o Projeto Político-Pedagógico e a Proposta Pedagógica e se debruça sobre as 

narrativas dos sujeitos desse espaço, ou seja, os partícipes do processo educacional 

na creche, além de apresentar documentos oficiais e textos norteadores que 

orientam a discussão de implementação e efetivação da Educação Infantil no Brasil, 

que reflete sobre a educação, a participação social e a democratização da escola. O 

estudo, portanto, concluiu-se a partir da descrição e análise das rotinas e do trabalho 

desenvolvido no Centro de Educação Infantil, além de apresentar as demais funções 

do espaço para que, a partir desses marcos, se aponte a importância do espaço 

educacional para crianças bem pequenas, desaguando, assim, na discussão sobre o 

papel social da creche pública.  

  

Palavras-chave: CEI Manoel Malveira Maia. Educação Infantil. Narrativas.  

    

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

  

The scope of this research sought from the presentation of the historical fabrications 

of early childhood education, to understand its role, in the contemporary context, 

interweaving ideas to smooth the routine and the learning developed in the CEI 

Manoel Malveira Maia, belonging to the public network, in the city of Fortaleza / CE, 

and its relevance, as an instrument of social democratization of education. Taking as 

its driving force the following question: How are the historical and legal milestones of 

early childhood education intertwined with the pedagogical practices and routines of 

CEI Manoel Malveira? The aim was to seek, in times of social dispute, to understand 

the meaning of the educational environment, the understanding of the processes 

developed in this space and also the study of the guiding milestones of them, given 

the many challenges that are drawn in a horizon of profound changes or disassembly 

of the current school model. It is, therefore, a qualitative descriptive research, carried 

out through a case study that analyzes the main documents of the educational 

institution, such as the Political Pedagogical Project (PPP), Pedagogical Proposal 

and focuses on the narratives of the subjects of this space , that is, the participants in 

the educational process at the daycare center, in addition to presenting official 

documents and guiding texts that guide the discussion on the implementation and 

effectiveness of early childhood education in Brazil, which reflects on education, 

social participation and the democratization of the school. The study, therefore, was 

concluded from the description and analysis of the routines and the work developed 

at the Child Education Center, in addition to presenting the other functions of the 

space so that, based on these milestones, the importance of the educational space 

for children can be pointed out. very small, resulting in the discussion about the 

social role of the public daycare center.   

  

Keywords: CEI Manoel Malveira Maia. Child education. Narratives.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

Acho que o quintal onde a gente brincou é maior que a cidade. A gente só 

descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das 

coisas há de ser medido pela intimidade que temos com as    coisas. 

(BARROS, 2003, p. XIV).  

  

Adentro o estudo com este fragmento do poema “Memórias inventadas: a  

infância”, de Manoel de Barros, pois compreendo a sua simbologia diante da minha 

trajetória. Percebo a infância por suas infinitas possibilidades de ver o mundo, 

repleto de alegria, fantasia e esperança por dias bons e de paz. Assim, nesta 

construção, busquei delinear o objeto de estudo a partir de minhas experiências 

prazerosas como professora de primeira infância e estudante no sistema público de 

ensino, buscando, sob esta óptica, desenvolver um tema que me trouxesse orgulho 

e satisfação. Assim, propus-me a perceber a seguinte questão: de que forma os 

marcos históricos e legais da Educação Infantil se forjam com as práticas 

pedagógicas e rotinas do Centro de Educação Infantil (CEI) Manoel Malveira? A 

busca por alcançar tal assunto se constituiu como mola propulsora do meu trabalho 

de tese, assim envolvi os estudos históricos e marcos legais da educação da 

primeira infância para adentrar no chão da creche Malveira Maia, escutando as 

vozes dos sujeitos sociais, históricos e de direitos que lá atuam.  

É fato que a construção de um trabalho como este demanda, dentre 

leituras e desafios constantes, a capacidade de assumir sentido e apresentar 

contribuições atemporais para quem o lê. Este, sem dúvida, foi o maior dos meus 

medos: conseguir fazer com que este trabalho transpusesse a mim mesma como 

pessoa e ao tempo presente, conseguindo de alguma maneira deixar marcas e 

registros na formação e na atuação de profissionais da educação, seja no agora, 

seja no futuro.   

Não somos eternos, não sabemos por quanto tempo estaremos aptos e 

dispostos a apresentarmos nós mesmos, nossas ideias e nossas múltiplas 

compreensões sobre o que vivenciamos. Elas mesmas, as ideias, estão em 

constante transformação e reinventam-se no decorrer do tempo, alteram-se, 

afirmam-se, e é por isso que, ao me deparar com o despontar deste ciclo, o 

doutorado, e ser mais uma vez desafiada a transformar experiências e memórias em 

registros escritos, optei, assim como em meu primeiro trabalho completo, o trabalho 
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de conclusão de curso da graduação, falar e descrever sobre minha atuação; 

busquei fazer da escrita um ato de compromisso com a educação como aprendiz, 

professora e gestora pedagógica.  

Ressalto que, na caminhada de doutoramento, tornei-me mãe, o que me  

proporcionou um novo olhar acerca da infância, mas me fez perceber os inúmeros 

desafios que a mulher mãe, multifacetária, enfrenta. Conciliar as carreiras 

profissional e acadêmica com a maternidade, a família e tantas outras exigências 

sociais sobre o papel feminino tem sido um desafio constante, repleto de angústias, 

inquietudes e cansaços físico e mental. Então, posso afirmar que tal experiência 

atravessa e constitui a minha pesquisa, pois, para doutorar-me, vivi as disputas 

desiguais que a mulher atravessa nas conquistas dos seus espaços.  

Por todas as relações e sensações construídas na trajetória da minha  

formação como estudante/mãe/profissional/pesquisadora, por entender o período 

atual e as disputas necessárias para me construir nesses universos multifacetados 

que se interligam e ainda por compreender que vivenciamos profundas alterações 

no conceito e na prática educacional, decidi, como objetivo da pesquisa, decidi, 

como objetivo da pesquisa, voltar-me à análise histórica da Educação Infantil 

internacional, nacional e localmente, para, a partir da construção de concepções e 

marcos, analisar a rotina e o desenvolvimento da aprendizagem vivenciados no CEI 

Manoel Malveira Maia, de modo a, partindo desse entrelace, abrir discussões sobre 

o papel social das creches numa perspectiva de democratização da educação. A 

pesquisa nasce em meio a um cenário brasileiro de profundos desmontes, 

retrocessos educacionais e descréditos sociais nas instituições públicas, além da 

tentativa de descredenciar a ciência.   

É importante, de início, caracterizar o que são as creches e compreender 

que, de tempos em tempos, somos desafiados como profissionais a formular 

reflexões sobre esse espaço. Durante muito tempo, por exemplo, as creches foram 

consideradas como instituições de caráter assistencialista, ou seja, um direito não de 

todos, mas somente dos que careciam desse atendimento, pois eram designadas 

para cuidar das crianças enquanto os pais/mães trabalhavam. Sendo assim, apenas 

os filhos dos trabalhadores frequentavam esses estabelecimentos.   

Nessa visão assistencialista, as creches eram consideradas como um  
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espaço (depósito) para cuidar de crianças, não havendo nenhuma preocupação com 

o educar ou com a educação de fato nessa faixa etária. Passaram, portanto, muito 

tempo esquecidas como um espaço educativo a ser organizado com fins de 

favorecer o desenvolvimento integral da criança.  

Atualmente a educação infantil é dividida entre creche e pré-escola, em  

que a pré-escola passou a fazer parte da educação básica juntamente com o ensino 

fundamental e médio; este fato é bem recente, oriundo da Lei nº 12.796/2013. Essa 

conquista possibilitou um novo olhar para a Educação Infantil, aliando as funções de 

educar e cuidar considerando-as indissociáveis, como também alavancou a 

compreensão de educação para contribuir no desenvolvimento integral e formação 

da criança cidadã. Nesse momento, então, a educação da infância passou a ganhar 

notoriedade, sendo considerada como etapa educativa, muito embora a educação 

de crianças de creche de 0 a 3 anos e 11 meses não seja obrigatória. A partir desse 

momento, concebem-se as necessidades e especificidades da educação de 

crianças pequenas sendo um direito da criança, de acordo com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN).  

Todavia, nem sempre foi assim. O atendimento à primeira infância  

apareceu na legislação do nosso país pela primeira vez na Constituição Federal de 

1988, e que a criança passa a ser vista como sujeito de direitos. Esse foi um grande 

marco para a história da Educação Infantil e da democratização da educação, 

mediante o anúncio da garantia da educação como um direito de todos. O direito à 

educação surgiu, como observamos, pelo ano da data da Constituição, 

recentemente em nossas legislações, revelando a tendência de se construir um 

Estado Social. Com esse objetivo, a Constituição Federal de 1988 (CF/88), já 

anunciada, e os demais documentos posteriores que embasaram a educação 

estabeleceu como preceito constitucional o dever do Estado em promover o 

atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos para a promoção 

do desenvolvimento integral.   

A Constituição trouxe também um conteúdo mais democrático para a  

escola no tocante ao acesso, permanência e garantia do aprendizado. No âmbito do 

funcionamento e acesso, ampliaram-se as mudanças e também a proposição da 

modificação no perfil dos educadores, exigindo um maior compromisso social, 

porém as creches, mesmo diante de tantos avanços educacionais, possuíam ainda 



20  

 

um caráter assistencial. Porém, deve-se considerar que tal avanço abre um outro 

olhar para o espaço escolar e para a educação por apresentar ideias e princípios 

que conduziram a democratização escolar. Essas discussões eclodiram com as 

pesquisas desenvolvidas na área da educação, marcando, por conseguinte, o início 

do avanço na literatura sobre sua importância e das demandas por serviços 

educativos.   

Atualmente a educação de primeira infância para crianças com idade  

entre 0 e 5 anos e 11 meses tem se constituído gradativamente como tópico cada 

vez mais relevante na agenda de políticas públicas, em que as discussões 

envolvendo a creche como espaço de garantia de direitos e aprendizagem passou a 

ocupar maior destaque e intensidade por parte dos educadores em geral. A força 

desses debates tornou-se de suma importância para conclamar os professores, 

profissionais da educação e sociedade, em geral, para efetivarem suas 

participações, garantindo a fase da infância como essencial no desenvolvimento 

humano, bem como o direito e a importância do espaço creche.   

A proximidade ao cotidiano das vivências realizadas em CEIs e o  

acompanhamento dos avanços na legislação e práticas educativas provocaram-me 

o desejo de estar sempre atenta acompanhando as atividades infantis do dia a dia 

da escola, da gestão, de ser participante das decisões da escola e do seu 

funcionamento; tudo isso reforçou em mim o interesse de pesquisar uma instituição 

de ensino.  

A priori, o pensamento que veio foi o receio de não ser uma experiência  

enriquecedora, pois já estava envolvida em várias ações no cotidiano de creches, 

mas, durante o processo de construção da pesquisa, o olhar tornou-se diferenciado, 

ao perceber as perspectivas trazidas pelos embates sobre forma e modelo 

educacional vivenciados nesses últimos tempos. O ser professora e gestora escolar 

foram cada vez mais fortalecidos pelas leituras e pela pesquisa, despertando 

formulações sobre a prática desenvolvida.  

No caminho de pesquisadora no CEI, ao trabalhar com crianças 

pequenas,  

acompanhando o seu desenvolvimento e suas vivências, foram significativas as 

oportunidades de avaliar, por intermédio da observação direta, as ações infantis e os 

registros diários, como fotos, relatos dos pais, registros de falas, vídeos, fichas de 
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acompanhamentos bimestrais e relatórios e semestrais, ou seja, toda documentação 

pedagógica. Fui buscando visualizar também os papéis desempenhados pelo 

diretor, coordenador, secretário, pais, crianças e professores não somente através 

de minhas vivências, mas me tensionando a refletir sob diversos prismas.   

A pesquisa tomou como fontes as tessituras educacionais e históricas da  

Educação Infantil, considerando o contexto institucional, o Projeto Político-                  

-Pedagógico (PPP), a Proposta Pedagógica do CEI e ainda, para além da análise 

documental, os registros da escuta das questões que suscitam reflexões sobre as 

narrativas daqueles que fazem da creche um espaço vivo, buscando, a partir desses 

documentos, tratar as vivências cotidianas desenvolvidas.  

Para uma melhor compreensão didática acerca da temática, o presente  

trabalho foi dividido em seis capítulos. O primeiro está composto pela Introdução, 

que apresenta a pesquisa, suas intenções, a metodologia de sua construção e os 

possíveis desdobramentos de suas análises. O segundo trata sobre o referencial 

teórico, a base de leituras que sustentam as hipóteses e as inquietudes que dão 

corpo e subjetividade ao trabalho. Esse espaço do discurso escrito foi construído 

com informações sobre o histórico da Educação infantil internacionalmente, 

englobando teorias e concepções. O terceiro versa sobre as teorias do 

desenvolvimento e aprendizagem infantil, trazendo um estudo sobre os principais 

teóricos e abordagens, abrindo uma discussão sobre como a criança aprende e as 

especificidades de cada fase. O quarto estuda o gênero da docência infantil e a 

educação das crianças como uma faceta feminina. O quinto traz uma retrospectiva 

das creches no Brasil, a fim de constituir, a partir de breve memória do tempo e da 

história, importantes premissas e conceitos que são recorrentes nos textos que 

orientam a conduta diária dos espaços escolares: da origem das creches no Brasil, 

da preocupação e cuidado com a forma, da atuação e gestão dos espaços 

educacionais e da busca da qualidade da Educação Infantil como direito, ampliando 

e tratando da discussão sobre prática e atuação do CEI no dia a dia da comunidade 

em que este se estabelece e das relações construídas a partir do seu 

funcionamento. Abrange também os marcos legais do Brasil, Ceará e Fortaleza 

como elementos que corroboram e embasam as práticas educativas para a 

educação da infância. O sexto aborda o espaço em que a pesquisa foi realizada, no 

tocante à estrutura, atuação dos profissionais, metodologias desenvolvidas, sua 
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identificação, objetivos, função da gestão, PPP, Proposta Pedagógica, narrativas e 

mecanismos de participação. Atualmente muito se fala da importância do PPP para a 

escola e para o trabalho desenvolvido dentro do ambiente de aprendizagem, pois ele 

reúne as ações concretas que irão ser realizadas em determinado período. Expõe na 

parte pedagógica as atividades e os projetos educativos, além de trazer a filosofia e 

as referências seguidas pela escola, norteando o trabalho na instituição. A escolha 

de abordar o documento para análise se deu através da percepção de que nele 

constam os pensamentos e práticas da instituição, mostrando-nos as concepções e 

trabalhos dos gestores e professores, bem como caracterizando as particularidades 

do cotidiano escolar.  

Além da relevância do PPP e da Proposta Pedagógica na instituição 

escolar e como ele intermedeia as ações no CEI como norteador das práticas da 

escola, o regimento analisado também se faz importante, pois é constituído por 

normas fundamentais de leitura e contextualização para a melhor análise e estudo 

das observações coletadas no CEI pesquisado.  

À luz da fundamentação, constroem-se, de maneira mais profunda, as  

análises a partir dos resultados na pesquisa e as reflexões abordadas na relação 

teórica e prática de construção da pesquisa, levantando hipóteses sobre a 

manutenção do modelo atual de educação, quais os desafios apresentados a ele e a 

perspectiva de democratização do seu acesso dentro da realidade da cidade de 

Fortaleza, Ceará. Portanto, mergulhando no arcabouço teórico e nas práticas 

educativas do CEI Manoel Malveira Maia, o texto se desdobra sobre a análise dos 

dados e informações obtidas na fase construtiva. É a organização das ideias de 

forma sistematizada visando à elaboração final.   

As considerações finais estão permeadas por constatações advindas de  

uma prática consciente e agora referenciada por quem também refletiu e formulou 

sugestões sobre a Educação Infantil como projeto e execução, bem como rabiscos 

de projetos, deixando patente sobretudo o comprometimento da pesquisa constante, 

da leitura diária e da reflexão contínua sobre a profissão de educadora de Educação 

Infantil como elemento social das disputas históricas.  

  

1.1 Metodologia da pesquisa  
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“Que a importância de uma coisa há que 

ser medida pelo encantamento que a 

coisa produza em nós.” (BARROS, 2003, 

p. 13).  

  

Caracterizar como a pesquisa foi desenvolvida é parte fundamental da  

construção de um estudo como este, pois elucida, dentro de todos os percursos de 

leituras, hipóteses, escrita, erros e reorganizações, uma reflexão sobre para quem 

se destina a pesquisa e o que ela de fato busca como objeto e resultado. Neste 

caso, começo caracterizando esta como uma pesquisa qualitativa, em que se 

considera a dinamicidade existente entre o espaço real, em que a pesquisa é 

desenvolvida, e a prática contínua de quem a realiza, ou seja, não se pode negar o 

vínculo entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que não poderá ser 

descrito apenas em números desconsiderados (SILVA, 2005). Em uma pesquisa 

assim, não há obrigatoriedade no uso de métodos e técnicas estatísticas, visto que o 

ambiente é a fonte direta para a coleta dos dados e o pesquisador pode ser 

instrumento específico no processo. Constitui-se como uma pesquisa descritiva, em 

que o processo e os significados assumem focos de abordagem específicos.   

A partir dessa primeira compreensão metodológica, construiu-se uma  

pesquisa que se propôs a investigar sobre a realidade cotidiana de uma instituição 

de Educação Infantil, bem como os objetivos da gestão e as concepções presentes 

anteriormente, a fim de entender o que temos de pactuações acerca da forma e da 

intervenção social dos CEIs no país.   

Para Gil (2002, p. 21), uma pesquisa descritiva:   

  
Visa descrever as características de determinada população ou fenômeno 

ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. 

Assume, em geral, a forma de Levantamento.    
A pesquisa é desenvolvida sobre procedimento técnico de análise  

bibliográfica, ou seja, elaborada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente material disponibilizado 

na internet (GIL, 2002), orientando-se como ponto de partida nas discussões por 

documentos oficiais que norteiam as diretrizes educacionais para a Educação 

Infantil.  
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O estudo foi feito através de entrelaces históricos e legais para chegar à 

análise desenvolvida no CEI Manoel Malveira Maia, em Fortaleza, compreendendo 

esse processo como um estudo de caso que, a partir de objetos específicos, visa 

observar e analisar as rotinas de aprendizagem desenvolvidas pelas crianças, 

considerando aspectos diversos, e a documentação institucional, bem como também 

os aspectos subjetivos, que se materializam nas narrativas dos sujeitos atuantes 

nesse processo de construção de aprendizagem e as múltiplas dimensões que se 

materializam nesse fazer cotidiano. Partindo dessas questões, todo o trajeto 

histórico, social e político da Educação Infantil também delineado nesta pesquisa 

toma corpo e vida dentro do ambiente de escolarização, nesse sentido 

consideramos que a pesquisa se constitui também como estudo de caso qualitativo.  

No caso deste trabalho, o processo tem início através de uma análise que  

vai desde o despontar para a educação da infância, perpassando pelo surgimento 

do espaço educativo para crianças bem pequenas, situando o cenário da educação 

infantil do mundo, brasileiro, cearense e fortalezense, até chegar à creche 

pesquisada. Considerar a perspectiva histórica da educação no processo de 

constituição deste trabalho é perceber, através do entrelaçar e dos vislumbres, a 

história, ressaltando como uma questão o aspecto escolar na primeira infância, que 

se constituiu para ser o que é atualmente. Por isso, além de analisar os principais 

documentos que orientam a prática e a atuação do espaço educacional, é 

importante apresentar o que vem a ser organização, concepção pedagógica, gestão, 

funcionamento e rotina de trabalho tanto para profissionais como para crianças 

presentes em um CEI.   

O olhar desta pesquisa busca tratar, a partir dos documentos e das  

narrativas de professores, professoras, gestores, gestoras, assistentes de educação, 

crianças e famílias, a possibilidade de constituição e vivacidade do espaço da 

creche, para, com base com base na voz daqueles e daquelas que perfazem a 

história no espaço, apresentar não apenas aspectos históricos ou estatísticos das 

creches no Brasil, mas o processo de afirmação de direitos e garantias assegurados 

à primeira infância, sugerindo e permeando, na condição de documento teórico, o 

urgente debate de manutenção, democratização e efetivação deles.  

O objeto deste trabalho é, portanto, a educação de primeira infância e sua  
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intervenção direta na vida social e comunitária, delineada a partir de narrativas, 

constituída de aspectos históricos e fundamentada documental e bibliograficamente. 

É importante também considerar que, em uma pesquisa qualitativa, a discussão 

entre o que já está registrado na história e a apresentação de novos paradigmas é 

parte de formulação do próprio texto. Neste caso, para a construção dos demais 

capítulos, também foram utilizados documentos do próprio CEI, como: PPP e 

Proposta Pedagógica. Gil (2002) afirma que as fontes de uma pesquisa documental 

assim caracterizam-se por não terem recebido ainda tratamento analítico. Embora 

os documentos que visam nortear práticas e procedimentos dentro de uma 

instituição educacional muitas vezes estejam expostos apenas para consulta, é 

importante salientar que os documentos são uma fonte rica e estável de dados (GIL, 

2002).   

A constituição de narrativas como aspecto metodológico na pesquisa  

tenciona a refletir sobre o organismo vivo que é a creche estudada, mostrando a 

memória externada pela narrativa conduzindo ao eu escondido, permitindo uma 

revisão do que foi vivido. Através das narrativas, os indivíduos inscrevem suas 

vivências no tempo, expressam suas ideias, atribuindo sentido às suas experiências 

que estão na memória, nas quais transcendem o tempo. Assim, os fatos se 

inscrevem no tempo, porém o transcendem; ao serem registrados e documentados, 

transformam-se em experiências constitutivas.   

O seu desenvolvimento utilizará vozes individuais dos sujeitos que atuam  

no cotidiano da instituição como fonte prioritária de investigação. Sabe-se que a 

memória é fixada pelo presente, isso nos leva ao contato direto com as pessoas que 

estão presentes na creche, mas que também estão inseridas na comunidade, onde 

a instituição tem um legado histórico e cultural. É mais do que evidente que a 

memória entra em disputa, como afirma Pollak (1989), por isso procurarei, no 

decorrer da pesquisa, realçar essas disputas. Para Thompson (1992, p. 137), a “[...] 

a evidência oral pode conseguir algo mais penetrante e mais fundamental para a 

história, [...] contribui para uma história que não só é mais rica, mais viva e mais 

comovente, mas também mais verdadeira”. Portanto, a fonte oral enriquece, realça, 

transmite emoções de como os processos históricos vão sendo construídos.  

O estudo será realizado, portanto, por meio da história oral híbrida, ou  
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seja, procedimento que utiliza a oralidade como epicentro da pesquisa, mas permite 

que as narrativas concorram com outros suportes documentais (MEIHY; HOLANDA, 

2007). Para Le Goff (2003, p. 419), “[...] a memória é a capacidade de conservar 

certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções 

psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações 

passadas, ou que ele representa como passadas”. A memória representa um 

mecanismo feito no presente por intermédio de vivências ocorridas no passado.  

Nesse sentido, Ricoeur, em sua obra A memória, a história, o 

esquecimento (2007), discute a memória e o esquecimento como intermediários 

entre o tempo e a narrativa, logo a narrativa permite uma revisão do que foi vivido, 

visto de uma outra perspectiva, forma e significado. Esse olhar apresenta não 

somente uma forma de perceber a memória individual e coletiva, mas também a 

possibilidade de abranger o cenário da instituição, a partir da retrospectiva do vivido, 

que, sendo externado, é refletido pela narrativa de si, inscrita no tempo passado, 

todavia transmutada no agora, ratificada como experiências constitutivas da 

construção histórica de vida e do espaço.  

A pesquisa documental é realizada em fontes como tabelas estatísticas,  

cartas, pareceres, fotografias, atas, relatórios, obras originais de qualquer natureza  

(pintura, escultura, desenho, etc.), notas, diários, projetos de lei, ofícios, discursos, 

mapas, testamentos, inventários, informativos, depoimentos orais ou escritos, 

discursos, correspondência pessoal ou comercial, documentos informativos 

arquivados em repartições públicas, associações, igrejas, hospitais e sindicatos 

(SANTOS, 2000, p. 68). Portanto, de acordo com Santos (2000), um estudo como 

este revela concretude, pois não apenas explora e discute de forma temporal os 

processos de acomodação do que hoje se compreende por educação infantil, a 

começar pelos registros históricos, mas também parte do acompanhamento da 

rotina, narrativa e análise dos principais documentos norteadores deste espaço.  

A metodologia supracitada apresenta de maneira mais profunda todos os  

caminhos que foram abertos no decorrer da construção deste trabalho. Tratou-se de 

uma pesquisa sobretudo analítica, que buscou, a partir de eventos históricos, 

compreensões comuns, observação e descrição, discutir em que marcos 

compreendemos hoje a Educação Infantil e qual a sua importância para, como 
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referência, esse marco construir metodologias de atuação e intervenção nesse nível 

de ensino.   

Não me compreendo como parte externa da pesquisa, visto que minha  

atuação tem sido dentro da Educação Infantil, uma vez que, desde minha 

graduação, tenho desenvolvido minha prática e consequentemente minhas 

reflexões, paixões, encantamentos, devaneios, inquietações, frustrações e anseios 

sobre o trabalho desenvolvido. Assim, este trabalho é uma apresentação pública de 

como muitos de nós, professores da Educação Infantil, percebemos e 

compreendemos os demais elementos que se relacionam conosco em nossa prática 

cotidiana, ou seja, como se constituem as concepções da escola, o trabalho do 

gestor, do coordenador, os direitos e os deveres de todos aqueles que participam da 

escola e quais os desafios estabelecidos para os novos formatos educacionais em 

discussão no país. O estudo possui um caráter qualitativo, pois, à medida que vai 

explorando os documentos estudados e as narrativas, vai mostrando aspectos 

subjetivos e consegue atingir motivações não explícitas, ou mesmo conscientes, de 

maneira espontânea.  

  

1.2 Estudo de caso: uma perspectiva de análise educacional  

  

Em essência, segundo posição dominante entre autores que utilizam o  

estudo de caso como método, este traz característica da estratégia qualitativa, afinal 

o estudo de caso orienta-se a partir da lógica que guia as sucessivas etapas de 

recolha, análise e interpretação da informação dos métodos quantitativos, com a 

particularidade de que o propósito da investigação é o estudo intensivo de um ou 

poucos casos (LATORRE POSTIGO et al., 2003).  

  
Investigadores de várias disciplinas usam o método de investigação do 

estudo de caso para desenvolver teoria, para produzir nova teoria, para 

contestar ou desafiar teoria, para explicar uma situação, para estabelecer 

uma base de aplicação de soluções para situações, para explorar ou para 

descrever um objeto ou fenômeno. (DOOLEY, 2002, p. 343-344).  
  

Quando pensamos sobre a área da educação e as pesquisas 

desenvolvidas mediante estudos de caso, podemos apontar que, desde as décadas 

de 1960 e 1970, essa perspectiva metodológica aparece em manuais de pesquisa, 

entretanto com um sentido muito limitado, similar ao de um estudo descritivo de uma 
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unidade, seja ela uma escola, um professor, um grupo de alunos, uma sala de aula. 

Essa disposição descritiva do objeto de estudo trazia ressalvas quanto à sua 

efetividade como método qualitativo, sendo os estudos considerados “não 

experimentais”, portanto menos “científicos” do que os estudos experimentais 

largamente utilizados na psicologia e na educação naquele momento, como aponta 

Alves-Mazzotti (2006) ao descrever que essa concepção de “estudo descritivo de 

uma unidade”, que surge no contexto das abordagens quantitativas, vai permanecer 

na pesquisa educacional, originando uma série de equívocos e muitas críticas. 

Contudo, nas décadas de 1980, dentro de um contexto mais elaborado sobre as 

abordagens qualitativas, o estudo de caso é novamente trazido às pesquisas 

educacionais com um sentido mais abrangente: o de focalizar um fenômeno 

particular, levando em conta seu contexto e suas múltiplas dimensões. A ideia geral 

da utilização do estudo de caso, como método de coleta e análise qualitativa, 

passou a ser a valorização do aspecto unitário, com as devidas ressalvas à 

necessidade da análise situada e em profundidade.   

  
[...] dos casos particulares as pessoas podem aprender muitas coisas que 

são gerais. Fazem-no em partes, porque estão familiarizadas com outros 

casos, aos quais acrescentam o novo e, assim, formam um conjunto que 

permite generalização, uma oportunidade nova de poder modificar antigas 

generalizações. (STAKE, 1999, p. 78).  

  

Conceber o estudo de caso como abordagem qualitativa de pesquisa se 

fundamenta numa perspectiva que concebe o conhecimento como um processo 

socialmente construído pelos sujeitos nas suas interações cotidianas, enquanto 

atuam na realidade, transformando-a e sendo por ela transformados. Nesse sentido, 

é importante considerar que o mundo dos sujeitos que compõem a pesquisa assume 

significados mediante as experiências cotidianas, linguagens e produções culturais, 

que são formas diversas de representação das interações sociais que acabam por 

constituir os núcleos centrais de preocupação dos pesquisadores. “O estudo de caso 

é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do 

seu contexto de vida real, especialmente quando os limites e o contexto do 

fenômeno não estão claramente definidos” (YIN, 2005, p. 32).  

Se a visão de realidade é construída pelos sujeitos nas interações sociais  
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vivenciadas em seu ambiente de trabalho e de lazer e em seu ambiente familiar, 

torna-se fundamental uma aproximação do pesquisador a essas situações.   

  
Na inferência lógica (que alguns chamam científica ou causal) o investigador 

postula ou descobre relações entre características num quadro conceptual 

explicativo. A relevância do caso e a sua generalidade não são provenientes 

da estatística mas sim da lógica, as características do estudo de caso 

propagam-se a outros casos pela força de uma lógica explicativa. 

(YACUZZI, 2005, p. 8).   

  

O estudo de caso abordado nesta pesquisa é um estudo qualitativo, a  

partir de um objeto específico, um CEI da cidade de Fortaleza/CE, em que vamos 

observar e analisar as rotinas de aprendizagem desenvolvidas pelas crianças, 

considerando aspectos diversos, como a documentação institucional e os elementos 

que surgem com as narrativas dos sujeitos atuantes nesse processo de construção 

de aprendizagem.  

Stake (1999, p. 236) explica que o que caracteriza o estudo de caso  

qualitativo não é um método específico, mas um tipo de conhecimento: “Estudo de 

caso não é uma escolha metodológica, mas uma escolha do objeto a ser estudado”. 

Essa metodologia busca a apresentação do objeto de estudo de forma mais 

concreta e contextualizada, visando sobretudo a uma relação mais aproximada do 

leitor, gerando hipóteses de interpretação.  

Estudos de caso podem ser usados em avaliação ou pesquisa educacional  

para descrever e analisar uma unidade social, considerando suas múltiplas 

dimensões e sua dinâmica natural. Na perspectiva das abordagens qualitativas e no 

contexto das situações escolares, os estudos de caso que utilizam técnicas 

etnográficas de observação participante e de entrevistas intensivas possibilitam 

reconstruir os processos e relações que configuram a experiência escolar diária.   

Se o interesse é investigar fenômenos educacionais no contexto natural 

em que ocorrem, os estudos de caso podem ser instrumentos valiosos, pois o 

contato direto e prolongado do pesquisador com os eventos e situações investigados 

possibilita descrever ações e comportamentos, captar significados, analisar 

interações, compreender e interpretar linguagens, estudar representações, sem 

desvinculá-los do contexto e das circunstâncias especiais em que se manifestam. 

Assim, permitem compreender não só como surgem e se desenvolvem esses 

fenômenos, mas também como evoluem num dado período.   
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Entre os vários autores que discutem o uso do estudo de caso em 

educação (ALVES-MAZZOTTI, 2006; ANDRÉ, 2005, STAKE, 1999; YIN, 2001), há 

dois traços comuns: a) o caso tem uma particularidade que merece ser investigada; 

e b) o estudo deve considerar a multiplicidade de aspectos que caracteriza o caso, o 

que vai requerer o uso de múltiplos procedimentos metodológicos para desenvolver 

um estudo em profundidade. Stake (1999) distingue três tipos de estudo de caso: 1) 

Intrínseco; 2) Instrumental; e 3) Coletivo.  

Entende-se como tipo intrínseco quando o interesse se restringe ao 

estudo daquele caso específico, por exemplo: quando a pesquisa debruça o seu 

olhar sobre uma experiência inovadora, buscando investigar e identificar os 

elementos que a constituem, o que a faz tão distintiva, os recursos necessários para 

atingir este nível, e ainda suscita uma discussão sobre os valores que orientam os 

resultados obtidos. Naturalmente a pesquisa exigirá uma multiplicidade de fontes de 

dados, métodos e procedimentos de coleta e análise de dados.   

O tipo instrumental é aquele em que o caso não é uma situação concreta; 

trata-se de uma questão mais ampla, como a incorporação de uma política no 

cotidiano escolar. Nesse caso, pode-se escolher um ambiente de forma mais livre, 

tomando-o como base para investigar a caracterização da política implementada, 

bem como o processo de sua implementação e ainda a sua apropriação pelos atores 

escolares.   

Com relação ao estudo coletivo, pode-se caracterizá-lo quando o  

pesquisador escolhe diferentes casos, intrínsecos ou instrumentais, para estudo, por 

exemplo: a avaliação de um programa de formação de professores ou os efeitos e 

desdobramentos de uma iniciativa formativa para gestores e educadores.  

Como optamos por analisar as rotinas desenvolvidas em um espaço de  

aprendizagem, essa metodologia veio para corroborar uma análise mais cuidadosa, 

com a necessidade e a disposição de trabalharmos documentos e vozes diversas 

que possam trazer a quem aprecia a pesquisa elementos de reconstituição do 

espaço e das movimentações nele desenvolvidas.  

Peres e Santos (2005) destacam três pressupostos básicos que devem ser  

levados em conta ao se optar pelo uso do estudo de caso qualitativo: 1) o 

conhecimento está em constante processo de construção; 2) o caso envolve uma 
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multiplicidade de dimensões; e 3) a realidade pode ser compreendida sob diversas 

ópticas.   

Quando refletimos sobre o primeiro pressuposto, podemos inferir que ele  

implica um pesquisador maleável, que constrói um referencial teórico qualificado, 

mas que intermedeia outras análises a partir desse referencial. Esse mesmo 

pesquisador mantém-se atento aos novos aspectos que vão surgindo durante a 

pesquisa, dentre os quais alguns podem ser relevantes e merecem compor o 

resultado das análises, ainda que inicialmente não tenham sido previstos.  

O segundo pressuposto estimula o pesquisador para que haja um diálogo 

entre diversas fontes de dados, para que os métodos de coleta também sejam 

plurais, possibilitando um uso variado de instrumentos e procedimentos para 

contemplar as múltiplas dimensões do fenômeno investigado. Essas são maneiras 

de perseguir interpretações mais profundas, que fujam não só da superficialidade 

como também da unilateralidade de ideia a partir do autor da pesquisa.  

Quanto ao terceiro pressuposto, o que temos é a necessidade da  

construção ética da pesquisa e da relação que se estabelece entre investigador e 

análise. O leitor deve dispor de todas as evidências utilizadas pelo autor para a 

elaboração de sua tese, ou seja, esse último pressuposto relaciona-se com a 

necessidade de oferecer uma descrição acurada dos eventos, pessoas e situações 

observadas, nesse sentido é que a construção das narrativas deste trabalho foi 

delineada a partir da transcrição de depoimentos, extratos de documentos e 

opiniões dos sujeitos/participantes, em uma busca intencional de fontes e opiniões 

diversas, ainda que em algum momento viessem a divergir. Com esses elementos, o 

leitor pode confirmar – ou não – as interpretações do pesquisador, além de 

empreender generalizações e interpretações próprias.  

Assim, conceber a história e estudar uma creche única e singular com sua  

grande variedade de fatores e relações existentes, percebendo as práticas e rotinas 

desenvolvidas neste espaço, é considerar os elementos que compõem esta 

instituição, não como algo à parte, mas sim como algo dentro do todo que constitui a 

educação da primeira infância.   

  

1.3 Fontes orais: históricas, sociais e coletivas  
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A pesquisa debruçou o seu olhar e a sua análise sobre as narrativas das 

experiências de rotinas e aprendizagens desenvolvidas em um CEI de Fortaleza, 

num exercício de relacionar todo o conteúdo discutido sobre a concepção da ideia 

de infância e a eleição de seu sujeito, bem como os desdobramentos históricos e 

sociais que asseguram direitos a esse sujeito, e, para além dessas questões, a 

observância da prática na perspectiva da construção de um documento que 

corrobore reflexões e ações efetivas ao seu propósito.  

É possível observar o aprofundamento teórico e metodológico em torno 

da imprescindível colaboração de narrativas como elementos de uma memória 

coletiva e suas relações com a História. Foi com o suporte das narrativas oriundas 

das experiências constituídas dentro do espaço desse CEI que esta pesquisa 

conseguiu fazer-se. É importante identificar os elementos de constituição dessas 

narrativas e a partir deles compreender as múltiplas experiências que se 

apresentam, afinal:  

  
[...] a coordenação entre experiência e expectativa deslocou‐se e modificou‐
se no transcurso da história [...] o tempo histórico não é apenas uma palavra 

sem conteúdo, mas também uma grandeza que se modifica com a história, 

e cuja modificação pode ser deduzida da coordenação variável entre 

experiência e expectativa. (KOSELLECK, 2006, p. 309).   
Para Thompson (2002, p. 137), a “[...] a evidência oral pode conseguir  

algo mais penetrante e mais fundamental para a história, [...] contribui para uma 

história que não só é mais rica, mais viva e mais comovente, mas também mais 

verdadeira”. A fonte oral, portanto, enriquece, realça e transmite emoções de como 

os processos históricos vão sendo construídos.  

Por entender que os regimes de historicidades dos indivíduos não se dão 

de forma isolada, ou linear, e que, ao mesmo tempo, cada indivíduo possui um 

espaço de experiência diferenciado, o peso das construções afetivas, simbólicas e 

culturais atravessa não a sensação promovida pelo espaço ou experiência, mas 

também a forma como ela é apresentada, inclusive porque essas mesmas 

sensações são indissociáveis do relato e da caracterização advinda dele. Se tão 

diversas podem ser essas narrativas, como saber quais aspectos são reflexos da 

subjetividade de seus sujeitos e quais de fato são reflexos da realidade irretocável?  

  
A história oral recupera aspectos individuais de cada sujeito, mas ao mesmo 

tempo ativa uma memória coletiva, pois, à medida que cada indivíduo conta 
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a sua história, esta se mostra envolta em um contexto sócio-histórico que 

deve ser considerado. Portanto, apesar de a escolha do método se justificar 

pelo enfoque no sujeito, a análise dos relatos leva em consideração, como 

já foi abordado anteriormente, as questões sociais neles presentes. 

(OLIVEIRA, V., 2005, p. 94).  

  

Os registros escritos também são desdobramentos de narrativas e  

memórias, afinal “[...] toda fonte histórica derivada da percepção humana é subjetiva, 

mas apenas a fonte oral permite-nos desafiar essa subjetividade: descolar as 

camadas de memória, cavar fundo em suas sombras, na expectativa de atingir a 

verdade oculta” (THOMPSON, 2002, p. 197).  

A adoção do método que constitui a metodologia da pesquisa diz também  

sobre quais desdobramentos se esperam dela:  

  
A abordagem metodológica escolhida para o desenvolvimento deste estudo, 

de caráter qualitativo, foi a História Oral, metodologia de pesquisa que 

privilegia os testemunhos não escritos, as fontes não hegemônicas e, ao 

mesmo tempo, dialoga com uma multiplicidade de fontes escritas, visuais e 

inclusive as oficiais. (PEREIRA, 2008, p. 162).  

  

As memórias que compõem as narrativas de aprendizagem não são  

simples relatos de fazeres e demandas, são experiências vivas, com sentido político, 

simbólico e sociológico. Elas conseguem restituir espaços e experiências diversas e, 

dependendo de qual prisma assumem para sua construção/apresentação, também 

relatam a partir das ausências que anunciam.  

  
A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, 

ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 

esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 

todos os usos e manipulações, suscetível de longas latências e de 

repentinas revitalizações. (NORA, 1984, p. XIX).  

  

A dialética que se estabelece nas memórias entre lembranças e  

esquecimentos compõe as narrativas reais; cria referências não apenas subjetivas, 

mas sobretudo históricas, atravessadas por referenciais simbólicos, culturais e 

antropológicos.   

  
A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a 

vida para dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. 

Admite heróis não só dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecida 

do povo. Estimula professores e alunos a serem companheiros de trabalho. 

Traz a história para dentro da comunidade e extrai a história de dentro da 

comunidade. (THOMPSON, 2002, p. 44).  
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Essa personalidade em torno da qual é construída a história oral concorre 

para que os processos de entrevistas se configurem como documentos dentro do 

processo de pesquisa, afinal eles contêm uma versão do fato, um olhar 

perspectivado a partir do sujeito entrevistado. Tal parcialidade não é diferente do 

documento físico; nesse sentido, considera-se imprescindível relacionar as 

categorias de subjetividades no momento de organizar as ideias da pesquisa. As 

fontes orais merecem a reflexão sobre questões de outra ordem, como a condição 

dos sujeitos que dividem (e, portanto, constroem e reconstroem) suas memórias em 

relatos que atendem à demanda do pesquisador, e não necessariamente ao livre 

trâmite da memória.  

Esse processo reflete-se na escolha dos colaboradores da pesquisa, os  

autores das vozes que irão permear a apresentação dos resultados e inferências 

que os dados trarão. É importante considerar o grau de envolvimento com o evento 

e o lugar social ocupado dentro do fato, além de questões logísticas e de acesso 

dos sujeitos à compreensão acerca do que estão narrando, bem como, ao final, 

considerar, dentro de um levantamento preliminar, sujeitos possíveis, cujos nomes 

surgem de forma mais nítida e consolidada diante da pesquisa em fontes 

documentais – jornais, anais, documentos oficiais e registros diversos – que 

apontam para a participação ativa dos entrevistados no fato/ato objeto do estudo.  

A memória dos colaboradores em uma pesquisa atua como uma chave. 

Ela permite que o pesquisador se encontre com o acontecimento ou a experiência 

relatada a partir da via interpretativa de quem o viveu e que, ao narrar, reconstrói o 

vivido à sua maneira e torna o fato único e imortal. Para a produção da pesquisa, a 

história oral apresentou-se como uma opção metodológica que possibilitou o 

confronto de fontes, a mescla de perspectivas e a mistura de olhares.   

Conforme Alberti (2005, p. 155):  

  
A História Oral é uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes 

para o estudo da história contemporânea surgida em meados do século XX, 

após a invenção do gravador à fita. Ela consiste na realização de entrevistas 

gravadas com indivíduos que participaram de, ou testemunharam 

acontecimentos e conjunturas do passado e do presente.  

  

É importante a compreensão de troca durante esse processo, afinal ele  
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não se dá de forma unilateral, está permeado pela troca de impressões entre os 

sujeitos da pesquisa, que atuam de forma interligada, mas distinta: em uma 

perspectiva está o pesquisador com suas intenções de pesquisa e uma prévia 

opinião constituída sobre o fato/experiência objeto do estudo; em outra perspectiva, 

que nem sempre se alinha à primeira, está o sujeito que narra suas memórias, 

relatos e lembranças, com as múltiplas subjetividades que atravessam essa 

experiência.   

Podemos dizer que nesse ponto constitui-se um paradoxo entre o tangível  

e o intangível. Os sujeitos narradores que viveram os fatos e que se tornam, no 

contexto da pesquisa, sujeitos do processo de investigação debruçam-se sobre suas 

próprias sombras ao recordar elementos que são, do ponto de vista pessoal, 

intangíveis. É parte da tarefa do pesquisador que deseja atribuir a essa experiência 

por meio dos mecanismos da pesquisa científica um valor tangível do ponto de vista 

acadêmico, buscando métodos de constituição e sedimentação teórica e histórica 

para os reflexos sociais e subjetivos lançados ao fato.   

Foi nesse sentido que esta pesquisa iniciou sua trajetória de discussão  

acerca das rotinas e experiências vivenciadas na Educação Infantil, a partir da 

reconstituição histórica e discursiva proposta por sujeitos e eventos que 

caracterizaram e delinearam aspectos significativos para a criança, a infância e o 

desenvolvimento do processo de escolarização e aprendizagem destas.  

Alberti  (2004)  chama  a  atenção  para  um 

 equívoco  que  é muito comum, mas que deve ser evitado: pensar que a 

entrevista já é a própria história. A entrevista deve ser analisada e interpretada como 

fonte, uma fonte oral. Nesse sentido, utilizamos a transcrição das entrevistas para 

que, em forma de texto, possam também ser consultadas como documentos, bem 

como os demais documentos que nortearam o processo de análise e compreensão 

das narrativas colhidas.  

A fonte oral deve ser compreendida como qualquer documento, apto a  

responder perguntas, disponível à verificação das evidências e dos elementos que 

contribuirão para resolver as inquietações e curiosidades da pesquisa. O trabalho 

com fontes orais possibilitou trazer para a história vozes de sujeitos que, de certa 

forma, foram excluídos e colocados no anonimato, sem direito à memória, pessoas 

comuns no paradigma tradicional ou marxista. Entretanto, ainda que a entrevista em 
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si configure o principal instrumento (ou técnica) do método de história oral, é preciso 

lembrar que, para realizá-la, não há uma única receita ou diretriz e que os 

desdobramentos dela podem ser diversos.  

O resultado final da entrevista é produto de quem narra e de quem  

pesquisa, como afirma Portelli (1997, p. 9-10):  

    
Uma entrevista é uma troca entre dois sujeitos: literalmente uma visão 

mútua. Uma parte não pode realmente ver a outra a menos que a outra 

possa vê-la ou vê-la em troca. Os dois sujeitos, interagindo, não podem agir 

juntos a menos que alguma espécie de mutualidade seja estabelecida. O 

pesquisador de campo, entretanto, tem um objetivo amparado em 

igualdade, como condição para uma comunicação menos distorcida e um 

conjunto de informações menos tendenciosas. [...] a entrevista de campo, 

por conseguinte, não pode criar uma igualdade que não existe, mas ela 

pede por isto.   

  

Compreendendo a história oral como fonte, não podemos atribui-la uma  

única perspectiva da composição e participação da pesquisa. Entendemos que essa 

fonte pode e vai assumir diferentes formas, sempre permeadas pelo objetivo de 

registrar experiências, seja de uma pessoa, ou de diversas pessoas, pertencentes a 

um grupo social, a uma mesma coletividade.  

  

1.4 Fontes em análise: procedimentos da pesquisa  

  

Esta pesquisa foi realizada mediante a aplicação e a exploração de três  

diários de campo:  

- (DC1) Diário de leituras: construído a partir dos documentos da 

escola: uma visita ao seu PPP, observação e compreensão da 

sua Proposta Pedagógica e da estruturação de desdobramento 

desta, com observação e análise do Planejamento Docente, 

Diário de Classe, Calendário Pedagógico e Registros 

Pedagógicos das atividades realizadas com as crianças;  

- (DC2) Diário de escuta: construído a partir da coleta das 

entrevistas, entendendo a importância de trazer vozes plurais e 

diversas ao contexto da análise da pesquisa. Houve uma busca 

por encontrar perspectivas e hipóteses nos diversos grupos que 

se relacionam com o espaço, considerando e respeitando, 
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inclusive, as diferenças estabelecidas entre as diversas relações, 

sem ocultar os desencontros e divergências existentes sobre 

aspectos semelhantes e sujeitos diferentes. A ética na coleta, 

escuta e posterior reprodução das vozes que chegam durante a 

construção da pesquisa precisa permanecer na elaboração e na 

apresentação dos dados que ela proporciona.   

● Sujeitos das entrevistas:  

- Gestão;   

- Professoras;  

- Assistentes de sala;  

- Mães de creche;  

- Crianças (a partir de uma abordagem instigante).  

- (DC3) Diário de escrita: construído a partir de uma observação 

silenciosa e crítica diluída no texto, que discorre por toda a 

pesquisa, imersa na vontade por encontrar aspectos que 

acreditava que surgiriam e, ao mesmo tempo, grata pelos que 

foram aparecendo no decorrer do processo. É interessante 

quando optamos por deixar que o fluxo da pesquisa trace suas 

próprias rotas. Aquilo que poderia parecer apenas um relato sobre 

como se dá a condução do espaço de ensino e aprendizagem 

para a primeira infância ganha vida, vontades, discursos e 

posições, transformando a pesquisa em novas inquietações e as 

certezas em vontades criativas que inclusive já não são tão 

sedimentadas de certezas.  

Assim, as abordagens qualitativas da pesquisa se fundamentam numa 

perspectiva que concebe o conhecimento como um processo socialmente construído 

pelos sujeitos nas suas interações cotidianas enquanto atuam na realidade, 

transformando-a e sendo por ela transformados. Assim, o mundo do sujeito, os 

significados que atribui às suas experiências cotidianas, sua linguagem, suas 

produções culturais e suas formas de interações sociais constituem os núcleos 

centrais de preocupação dos pesquisadores. Se a visão de realidade é construída 

pelos sujeitos nas interações sociais vivenciadas em seu ambiente de trabalho e de 
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lazer e em seu ambiente familiar, torna-se fundamental uma aproximação do 

pesquisador a essas situações.   

     
2 TESSITURAS CONTEXTUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

  

“Sou hoje um caçador de achadouros de 

infância. Vou meio dementado e enxada 

as costas a cavar no meu quintal vestígios 

dos meninos que fomos.” (BARROS,  

2003, p. 10).  

  

Inicio este capítulo com um outro trecho de “Memórias inventadas: a  

infância”, de Manoel de Barros, agora, por sua vez, a fim de apresentar uma análise 

histórica de diversos momentos da infância, como quem caça achados das crianças 

que fomos buscando compreender as infâncias historicamente no usufruto da 

educação.  

Primeiramente, discorro sobre a obra o Emílio e a contribuição de 

Rousseau na constituição filosófica da infância, porque o filósofo e sua obra 

preconizam o tratamento a infância desde o nascimento, que, por sua vez, precisa 

ser educada a partir daí. Exatamente por romper paradigmas da época, por pensar 

em um modelo educativo que rompe a educação tradicional, em nome da civilização 

e do progresso, e incitar a sociedade a pensar sobre a infância que Rousseau passa 

a ser considerado o “pai” da pedagogia contemporânea, visto que sua obra traz a 

criança e a infância como o centro de sua teorização, além de localizar essas duas 

temáticas em um debate social mediado pela realidade vivenciada em seu tempo.   

O pensamento rousseauniano é profuso e inegável à realidade, pois  

aponta a idealização de um modelo formativo-educacional, fazendo da educação um 

projeto de formação humana. Logo, reconhecendo a relevância da teoria e nuances 

educacionais para crianças pequenas, o estudo busca ir entrelaçando também a 

importância das suas percepções na contemporaneidade.  

  

2.1 Emílio e a constituição filosófica da infância  
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Partindo da leitura e análise dos livros I e II da obra de Rousseau, é  

possível compreender qual a projeção de infância constituída na sociedade durante 

os séculos. A obra não se constitui como um trato pedagógico, mas um romance de 

formação, cuja leitura é voltada para o viés acadêmico, destacando sempre o 

contexto sócio-histórico a que se vincula.   

É válido salientar que Rousseau escreve sua obra na Europa, dentro do 

contexto iluminista, conhecido popularmente como Século das Luzes, por haver uma 

ampla manifestação dos pensamentos filosóficos, pedagógicos e políticos, pautado 

numa forte crítica ao regime feudal. Um de seus pontos marcantes radicase nas 

concepções naturalistas presentes, em que é demarcado um amor exacerbado pela 

natureza, em que o homem é considerado “homem natural”, ou seja, não 

contaminado pelo artificialismo civilizatório, apontando um ideário contra a lei da 

razão e suas imposições e limitações do pensamento humano. Na obra Emílio: da 

educação, são nítidas as concepções naturalistas presentes à medida que tece, 

através do romance filosófico, a reabilitação do gênero humano possível através da 

educação.  

Como ressalta Cambi (1999, p. 346), na obra Emílio: ou da educação o  

autor oferece a sua particular interpretação, aliando pedagogia e política, a respeito 

da “[...] possibilidade de construir um homem novo, natural e equilibrado, do qual  

Emílio é o exemplo”. Em outros termos, Rousseau debate a formação do homem e 

sua concepção de infância em um outro modelo social. A obra do autor é, na 

verdade, um ensaio pedagógico que, na forma de um romance, nos permite 

acompanhar o desenvolvimento de um menino órfão que tinha origem nobre e rica, 

chamado Emílio, desde o seu nascimento até o seu casamento, e ainda o papel do 

seu tutor/preceptor no desenvolvimento e na educação do pequeno.  

Acredito que o objetivo do autor do autor foi traçar linhas pedagógicas  

para pais e educadores, influenciar, de certa maneira, aqueles que lidam com a 

criança para transformá-la num adulto educado e para que essa transformação não 

seja pautada pelas corrupções do ambiente social. Cambi (1999, p. 343) ainda 

ressalta que o autor tinha a necessidade de apresentar Emílio como proposta para 

uma via de “[...] renaturalização do homem, isto é, a restauração de um homem 

subtraído à alienação e à desorientação interior que assumiu nas sociedades  

‘opulentas’, ricas e dominadas por falsas necessidades”.  
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Cabe lembrar, porém, que ‘natureza’ no texto de Rousseau assume pelo 

menos três significados diferentes: 1. Como oposição àquilo que é social; 2. 

Como valorização das necessidades espontâneas das crianças e dos 

processos livres de crescimento; 3. Como exigência de um contínuo contato 

com um ambiente físico não urbano e por isso considerado mais genuíno.  
Trata-se, desse modo, de operar uma ‘naturalização’ do homem, capaz de 

renovar a sociedade europeia moderna, que chegou a um estado de 

evolução (e de corrupção) que torna impossível a sua reforma política, 

segundo o modelo republicano-democrático do ‘pequeno estado’. (CAMBI, 

1999, p. 346).  

    

Rousseau inicia a discussão da infância no livro I, a partir da descrição de 

ideias que envolvem a atenção minuciosa ao comportamento do pequeno Emílio. 

Ele busca relatar até mesmo o processo de transformação da linguagem como 

elemento de grande mudança na experiência social da criança, a partir inclusive de 

suas impressões sobre a criança e o choro:  

  
Quando as crianças começam a falar, passam a chorar menos. [...] E que, 

se continuarem a chorar, será culpa das pessoas que estão ao seu redor. 

[...] Quando uma criança se machuca, se estiverem sozinhas, é muito raro 

começarem a chorar a menos que tenha a esperança de ser ouvida por 

alguém. (ROUSSEAU, 2004, p. 66).  

  

Rousseau (2004) acredita que sofrer é a primeira coisa que a criança 

deverá aprender, afinal, para o autor, esse sofrimento irá gerar na criança 

autonomia, pois ela se desafiará a poder mais por si mesma, precisando cada vez 

menos dos outros; mesmo sendo uma perspectiva em certa medida dura para a 

criança, ele justifica sua concepção a partir da premissa de que o bem-estar da 

liberdade, como ele descreve, compensará muitos machucados. Rousseau (2004) 

também afirma a importância de definir os lugares de cada coisa e de cada um: o 

homem no homem e a criança na criança. Para Rousseau (2004, p. 69): “A 

humanidade tem seu lugar na ordem das coisas. E a infância tem o seu na ordem da 

vida humana”. Essa premissa nos parece substancial para compreender a 

concepção do conceito de infância para Rousseau (2004, p. 66), visto que afirma, 

com isso, que a criança não é um adulto em miniatura como se pensava na época: 

“[...] ela tem uma idade própria, como dito, tem o seu lugar na ordem das coisas”.  

A obra de Rousseau (2004) discorre acerca da importância de o ser social  

ter definido os conceitos de liberdade, propriedade e valorização da vida em si, 

conceitos que importam desde a criança, afinal norteia para que esta entenda 
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alguns valores necessários, como: respeitar o que pertence aos outros e ter noção 

de espaço e de limites, sendo estas premissas a base de todo o currículo de 

educação infantil a partir da concepção da infância escolar.   

É normal convivermos com a expressão “sua liberdade termina onde a do 

outro começa”, e isso parece bem apropriado na obra abordada, que propõe 

indicações de como os educadores podem lidar com os alunos, de como os pais 

devem lidar com os filhos – são valores que definem a educação como liberdade 

(antinomia), mas também traça limites (heteronomia); aspectos que transcorrem 

toda a obra rousseauniana.   

Julguei pertinente iniciar descrevendo esses apontamentos para que se 

possa perceber o aspecto inovador do pensamento de Rousseau e, ao mesmo 

tempo, para que se possa perceber a presença marcante das ideias dele, do século 

XVIII e de sua influência na educação nos dias de hoje. Para compreender tais 

questões, foi necessário, para além da leitura de Emílio, uma reflexão de seus 

interlocutores e ainda incluir autores que tratam especificamente sobre a infância, 

por exemplo, Philippe Ariès (2006) e Jacques Gélis (1991).   

Entretanto, faz-se ainda pertinente um estudo histórico que elucide quem  

elabora e constrói a escrita dessa infância, afinal a escrita é também fruto das 

discussões e inquietações elaboradas em dado tempo histórico. Para além de suas 

próprias teorias e narrativas, ela está paralelamente constituída de processos que, 

se não observados, acabam proporcionando o risco da descaracterização de sua 

efetividade.   

  

2.2 Rousseau e Emílio: roteirista e personagem  

  

Jean-Jacques Rousseau foi filósofo, escritor, teórico político e um  

compositor musical autodidata, que nasceu em Genebra, na Suíça, em 28 de junho 

de 1712, vindo a falecer com 66 anos, em 2 de julho de 1778, na França. Sua mãe, 

Suzanne Bernard (1892-1912), morreu poucos dias após seu nascimento, por conta 

das complicações do parto. Rousseau ficou com seu pai, Isaak Rousseau 

(16721747), que era um relojoeiro famoso em sua cidade, o qual morreu quando o 

filho ainda tinha 10 anos. Luzuriaga (2001) conta que, com o falecimento de ambos 

os pais, Rousseau ficou sob a proteção de tios, que confiaram sua formação 
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intelectual a um pastor protestante que morava no campo, Lambercier, com quem 

aprendeu noções de latim e outras matérias.  

Com o falecimento prematuro de sua mãe, Rousseau ficou com poucas 

lembranças dela, portanto o pai sempre o mostrava romances que sua mãe havia 

escrito, o que deu a este desde os 6 anos a oportunidade de adquirir algumas 

leituras. Com o aprimoramento de sua compreensão, ele passou a ler outras obras, 

dentre elas os clássicos da Grécia e Roma; Vidas, de Plutarco; e Discursos sobre a 

história universal, de Bossuet. Ao observar as leituras de composição sentimental 

com as quais Rousseau teve contato, podemos compreender um pouco mais acerca 

da formação de seu caráter sentimental, com temperamento exaltado.  

Eby (1976, p. 278) afirma que Rousseau foi encaminhado pelo seu tio à  

aldeia de Bossey e que essa foi a “[...] única formação que ele estava destinado a 

receber”. Ao estar em contato com a natureza diariamente, o escritor adquiriu, em 

meio a suas brincadeiras e explorações do espaço, uma relação com o ambiente. 

Sua primeira ocupação foi ainda na juventude, quando trabalhou para um escrivão; 

tendo sido também gravador, mas não se adaptou a essa função. Eby (1976) ainda 

discorre sobre uma fase conturbada na vida de Rousseau, vivenciada por este a 

partir de 1741, perpassada por fuga, viagens, conversão ao catolicismo, formação 

como músico e professor de Música, vida afetiva bastante movimentada, com várias 

viagens, até empregar-se como preceptor de crianças. Quando Rousseau 

encontrava-se pobre, conheceu Thérèse Levasseur (1721-1801), criada vulgar, com 

quem viveu, ela na condição de amante, durante 23 anos. Dessa união nasceram 

cinco crianças, todas entregues à “Roda dos Enjeitados”. Ele ainda tentou localizá-

las anos mais tarde com muito esforço, mas não conseguiu.  

  
Se alguém tivesse podido olhar dentro do coração deste descuidado jovem 

vagabundo, nada teria notado que pronunciasse o futuro gênio que deveria 

afetar profundamente o curso da civilização. Era amante apaixonado da 

música, tinha uma afinidade mística com a natureza, um agudo sentimento 

de justiça, um ligeiro interesse por artes manuais, uma consciência sexual 

anormal, uma natureza um tanto tímida e desconfiada, um temperamento 

instável e um desejo incomensurável de independência. (EBY, 1976, p. 

278).  

  

Esse é um ponto relevante acerca da vida de Rousseau, pois esse  

elemento em sua trajetória pessoal confere a ele diversas críticas a respeito de suas 

proposições, afinal: como alguém que não educou os próprios filhos poderá escrever 
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sobre educação de crianças? Contudo, como todo bom teórico e filósofo, Rousseau 

teve que administrar suas concepções e formulações também com as contradições 

e incoerências impostas pela vida real.  

Rousseau foi um grande teórico e contribuinte social e pedagógico para a 

educação. Seu pensamento constitui um marco na pedagogia contemporânea e 

suas obras anteciparam o ideário que foi pano de fundo para a Revolução Francesa. 

Seu pensamento pedagógico não se separa da sua concepção política, e isso pode 

ser comprovado a partir de suas reflexões descritas em Contrato social (1762), em 

que ele transversaliza seu pensamento pela crítica ao Absolutismo, afirmando que 

este elaborava os fundamentos da doutrina liberal. O autor ainda combatia as ideias 

antigas e conservadoras que, na verdade, enfatizavam os interesses dos adultos 

baseados no lucro, e não das crianças baseados na subsistência. Sua premissa 

filosófica está estruturada na ideia de que o homem nasce bom, porém a sociedade 

o corrompe. O Emílio apresenta essa ideia em sua frase mais emblemática, inclusive 

uma das mais conhecidas da história das ideias pedagógicas: “Tudo é certo em 

saindo das mãos do  

Autor das coisas, tudo degenera nas mãos do homem” (ROUSSEAU, 1995, p. 10). 

Rousseau conseguia, através de sua sensibilidade, considerar a criança como um 

ser superior ao adulto, ressaltando que esta era capaz de utilizar sua inocência 

infantil e natural, inerente à condição original de existência humana.  

Brosse (1997) discorre acerca da rejeição de Rousseau às rotinas  

tradicionais da época, priorizando o estabelecimento da felicidade das crianças e 

das necessidades da vida; este era o cerne do ideal pedagógico dele: preservar a 

liberdade natural da criança e depois promover sua liberdade moral. Brosse (1997) 

ainda nos lembra que a educação, em meados de 1750, apresentava diversas 

lacunas. Foi um período em que os pais deixavam seus filhos sob a guarda de 

preceptores, amas ou governantas desqualificadas para desfrutarem de mais suas 

vidas eliminando uma relação social fomentada pela concepção de família; outro 

recurso utilizado para repassar a educação da criança que deveria ser familiar eram 

os conventos e colégios, que tinham apenas a preocupação de tornar esses 

pequenos seres adultos em miniatura. As questões filosóficas acerca dessas 

questões eram muitas, no entanto apenas Rousseau, ao analisar essas lacunas, 

propôs uma intervenção a partir de um sistema filosófico e pedagógico, pois para ele 
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era emergente a necessidade de uma mudança nesse contexto para que as 

crianças adquirissem respeito social e fossem de fato isentas das manipulações 

impressas pela lógica adulta.  

  
No estado em que já se encontram as coisas, um homem abandonado a si 

mesmo, desde o nascimento, entre os demais, seria o mais desfigurado de 

todos. Os preconceitos, a autoridade, a necessidade, o exemplo, todas as 

instituições sociais em que nos achamos submersos abafariam nele a 

natureza e nada poriam no lugar dela. Ela seria como um arbusto que o 

acaso fez nascer no meio do caminho e que os passantes logo farão morrer, 

nele batendo de todos os lados e dobrando-o em todos os sentidos. 

(ROUSSEAU, 1995, p. 9).  

  

Brosse (1997) também se preocupou em lembrar que Rousseau foi, antes 

de tudo, um autor preocupado com a filosofia da educação, portanto seu estudo 

concentra-se na condição humana. Ele foi capaz de analisar a interação do homem 

numa sociedade moral e de permear essa análise com a educação buscando a 

construção e o estabelecimento de um contrato social racional.   

Ao compreender a degeneração social em que a concepção da criança  

estava inserida, Rousseau buscou inspirar-se nos direitos da natureza, no entanto 

precisa-se ter claro que o autor nunca propôs ou acreditou que a sociedade pudesse 

voltar a um estado de natureza original. Para Rousseau, a natureza possui na 

formação social três significados distintos:   

● Oposição àquilo que é social;   

● Valorização das necessidades espontâneas das crianças e dos 

processos livres de conhecimento;  

● Exigência de um contínuo contrato com um ambiente físico não urbano 

como proposta de valorização do natural e manutenção do ambiente.  

Como o autor conclui que o fim da educação, que era, na verdade, o 

seu  

propósito, seria a reapropriação de sua natureza pelo homem, ele faz uma reflexão 

sobre a educação e analisa profundamente os primeiros anos da criança, afinal o 

princípio fundamental para ele é que a criança seja respeitada desde o seu 

nascimento, já que esta é naturalmente boa, e que não devemos considerá-la 

apenas como um adulto em miniatura, como era socialmente compreendida, e sim 

entender sua simplicidade, sendo-lhe permitidos os exercícios corporais, a 

estimulação sensorial, a alimentação vegetariana e o contato íntimo com a natureza. 
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O autor ainda ressaltava a importância de propiciar paz para a criança, todavia 

observando bem as suas ações e formas de conduta para que se pudesse conhecer 

o temperamento e o caráter de cada criança individualmente. Aliás, a arte de efetuar 

observação é imprescindível para o educador captar a verdadeira natureza do 

caráter infantil – Rousseau deixa isso bastante evidenciado ao longo da obra que 

estamos estudando aqui.  

Cerizara (1990) afirma que o texto rousseauniano provoca o pensamento,  

buscando jogá-lo num movimento pendular entre o possível e o desejável. Em sua 

obra, o contrassenso revela-se como o motor de um pensamento que não deve 

apenas se contentar com fórmulas prontas e perfeitas, mas, através do 

questionamento, formular uma nova forma de pensar e agir. Este é, portanto, Emílio, 

um menino órfão, robusto e sadio fisicamente, que vive na França, nos campos, 

longe dos costumes da cidade, e é acompanhado por um preceptor desde seu 

nascimento até os 25 anos.   

Pelas próprias palavras de Rousseau (1995, p. 30), “Emílio é órfão. Pouco 

importa que tenha pai e mãe [...] uma criança bem formada, vigorosa, sadia”. Para o 

autor, é imprescindível que esse personagem tenha um corpo sadio, pois dele 

dependerão seu crescimento e o fortalecimento de sua alma. “Quanto mais fraco o 

corpo, mais ele comanda; quanto mais forte, mais obedece” (ROUSSEAU, 1995, p. 

31).  

Faço aqui uma pausa na descrição da obra para chamar a atenção aos  

aspectos similares da descrição do personagem e da construção histórica de seu 

autor: a condição de órfão e a vida no campo são pontos de congruência entre 

ambos. Acerca da localização do personagem em questões geográficas, acredita-se 

que Rousseau prefere a França devido a este ser um país de clima temperado, 

como indica na seguinte frase: “[...] a terra não é diferente à cultura dos homens; 

eles só são o que podem ser nos climas temperados. Nos climas extremados a 

desvantagem é visível” (ROUSSEAU, 1995, p. 29). Ele demonstra preocupação com 

a escolha de regiões onde o clima seja muito quente ou muito frio, pois as podem 

acarretar algumas desvantagens na educação de uma pessoa. É fato que sabemos 

atualmente que as condições climáticas não favorecem ou empobrecem o 

aprendizado, sabemos que o aprendizado perpassa por várias questões, todavia tal 

compreensão era defendida em sua época.   
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Rousseau (1995, p. 30) propõe que o preceptor seja seu único  

companheiro, e este, quando assumir esse dever, não deve mais voltar atrás: “Ele 

deve honrar seus pais, mas só deve obedecer a mim. É minha condição primeira, ou 

melhor, minha única condição”. Acredita-se que aqui o autor sugere um pacto entre 

discípulo e governante, que prevê que o aluno aceite ser conduzido pelo 

governante, numa relação de amor e amizade mútua, e o Emílio seguirá a marcha 

da natureza. Não questiona a questão de desigualdade entre os pactuantes, um 

adulto e uma criança. Pelo contrário, ressalta a categoria tempo e afirma:   

  
Mas quando eles se veem como devendo passar a vida juntos, importa-lhes 

fazerem-se amar mutuamente e por isso mesmo se tornam caros um a 

outro. O aluno não se envergonha de acompanhar na infância o amigo que 

deverá ter em crescendo; o governante toma interesse pelos cuidados cujo 

fruto deverá colher, e todo o tempo que dá a seu aluno é um capital que 

aplica em proveito de sua velhice. (ROUSSEAU, 1995, p. 30).  

  

Este aspecto de mestre e preceptor também está atrelado à construção  

social e histórica de Rousseau (1995), que afirma que o preceptor se torna felizardo 

porque pode escolher seu filho, diferentemente do pai, que não tem escolha por 

assumir um dever que a natureza lhe impõe; ele deve prever tudo para poder 

cumprir bem sua missão. Nesse sentido, a escolha de um jovem saudável e robusto 

para a obra é justificada: “Não quero saber de um aluno sempre inútil a si mesmo e 

aos outros, que só se ocupe com se conservar e cujo corpo prejudique a educação 

da alma [...] não sei ensinar a viver a quem não pensa senão em não morrer” 

(ROUSSEAU, 1995, p. 31). Estes são aspectos do autor e de seu personagem, que, 

na verdade, acabam por tornar-se dois personagens, em que vida real e obra 

literária se interligam e passam a constituir uma das mais importantes bases 

pedagógicas da atualidade.   

Reconhecer a história de vida e a teoria rousseauniana como algo 

indissociável é de extrema relevância para perceber suas influências morais e 

intelectuais nas importantes fases de sua vida, influências estas que constituem o 

pensamento romântico e dramático.   

Para a Educação Brasileira, Rousseau, roteirista e personagem, aponta  

uma reflexão sobre teoria e práxis, pois há uma grande importação de teorias no 

campo educativo, porém trazê-las para a prática constitui um grande desafio.   
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Teorizar, praticar e se compreender dentro dos processos educativos, 

compreendendo estar atentos às nossas vozes e relações únicas sociais e como 

sujeitos, são atos que instigam o pensamento de que não basta um embasamento 

teórico para consolidar as noções dos direitos das crianças; é fato que eles são 

essenciais para nortear as práticas, porém são necessárias as relações práticas, o 

fazer cotidiano, para fortalecer a lógica democrática, fomentar as relações empáticas 

e compartilhar com as crianças ações que criem sentido e significado para as 

práticas.  

  

2.3 A criança e a infância antes de Rousseau  

  

Philippe Ariès (1914-1984) foi um importante historiador e medievalista  

francês da infância e da família. Na sua obra mais conhecida, História social da 

criança e da família, ele descreve a história em três momentos, sendo o primeiro a 

discussão sobre “O sentimento da infância”; o segundo, “A vida escolástica”, que 

trata da introdução da criança no meio escolar; e o terceiro, “A família”. O objetivo, 

ao trabalhar esse autor, está na ideia de perceber a construção do conceito e do 

sentimento da infância na sociedade ocidental, descritos por Ariès (2006), e 

relacioná-los ao entendimento que Rousseau traz em Emílio. Vamos começar com 

as orientações trazidas por Ariès (2006, p. 32-41; 75-84; 99-105) para dois períodos: 

o medievo, termo criado para referir-se ao modo como os renascentistas chamavam 

a Idade Média (do século V ao XV); e a Idade Moderna (do século XV ao XVIII).  

É válido salientar que, enquanto tais teorias eram tecidas no continente  

europeu, outras crianças no mundo eram animalizadas pela própria ciência, ou seja, 

rebaixou-se a infância e o conhecimento justificou tal ato. No Brasil atualmente, 

ocorre um movimento científico que lembra este, em que as instituições de 

educação passam a ser questionadas e em que se fortalece a defesa da educação 

domiciliar (homeschooling). Fica nítido, assim, que a ciência pode ser usada para 

forjar defesas ideais que, na verdade, apresentam motivações políticas, religiosas e 

filosóficas.   

A criança nem sempre foi pensada como hoje. Por certo, acredita-se que  

o período da infância e consequentemente a criança, como sujeito desse período, 

não eram concebidos. No período do medievo, por exemplo, o sentimento da 
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infância não existia, “[...] por essa, razão assim que a criança tinha condições de 

viver sem a solicitude constante de sua mãe ou de sua ama, ela ingressava na 

sociedade dos adultos e não se distinguia mais destes” (ARIÈS, 2006, p. 99). Afinal, 

não se tinha, por exemplo, na época a necessidade de saber a idade das pessoas. 

Um exemplo disso são as vestimentas, que, sendo infantis, não tinham distinção das 

que os adultos utilizavam.  

   
Assim que a criança deixava os cueiros, ou seja, a faixa de tecido que era 

enrolada em torno de seu corpo, ela era vestida como os outros homens e 

mulheres de sua condição. [...] a Idade Média vestia indiferentemente todas 

as classes de idade, preocupando-se apenas em manter visíveis através da 

roupa os degraus da hierarquia social. Nada, no traje medieval, separava a 

criança do adulto. (ARIÈS, 2006, p. 32).  

  

Apenas a partir do século XVI que a idade começou a ser importante. Isso  

pode ser percebido inclusive pelo aparecimento e registro da idade, que começa a 

permear as pinturas (telas), no entanto afirma-se que, somente a partir do século 

XVIII, passou a compor os registros legais, e essa importância foi concedida 

inicialmente apenas às camadas mais ricas que frequentavam os colégios.  

Por todo o século XVI e início do século XVII, a idade da infância era  

ignorada. Nem mesmo a noção de inocência infantil era considerada, tendo sido a 

partir dessa percepção que vieram a ser constituídos os resultados da reforma moral 

cristã e leiga disseminadas nas sociedades inglesa e francesa dos séculos XVIII e 

XIX. Os adultos desse período, de modo geral, ignoravam a questão da idade e da 

formação infantil. Como viam a criança apenas como um adulto em miniatura, era 

comum que tratassem as crianças com despudor e obscenidade pelo menos até os 

7 anos de idade. Brincadeiras que hoje, numa sociedade regida por leis que 

especificam até mesmo o ambiente de formação das crianças, soam-nos indecentes 

algumas práticas “engraçadinhas” desses tempos. Ariès (2006, p. 75-78), por 

exemplo, descreve brincadeiras que eram realizadas com o pênis do infante Luís 

XIII, situações criadas para divertir não apenas o pequeno como também os adultos, 

inclusive estranhos ao seio familiar.   

O interessante é que a idade de 7 anos em todo esse contexto  

apresentado acima parecia marcar alguma distinção a respeito da infância, pois era 

nesse momento que começavam a ser repreendidas nessa questão, talvez pela 
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proximidade da idade de se casarem, afinal era comum as meninas se casarem aos 

13 anos e os meninos a partir dos 14 anos de idade.   

No fim do século XVIII, surge de maneira mais efetiva uma preocupação 

em relação à noção da inocência infantil, que foi encabeçada por educadores 

europeus, que passaram a observar até mesmo as palavras que utilizavam com os 

pequenos. Foi também nesse período que a criança passou a ter maior importância 

dentro da família, significado no ambiente íntimo e também uma atenção para a sua 

fragilidade física e emocional. A educação passou a ser vista como obrigação e os 

colégios, pequenas escolas e casas particulares começaram a se multiplicar com a 

função de garantir que as crianças obtivessem uma disciplina rigorosa, regida pela 

retidão moral e fundamentada nos “bons costumes”.  

A escola começa a ser um espaço necessário para a formulação dessa 

concepção de criança, mas, no período medieval, era destinada apenas ao mundo 

masculino. Ainda que a ideia de criança estivesse começando a ser concebida, este 

espaço ainda misturava em uma mesma classe meninos e homens de todas as 

idades, que eram ensinados pelo mesmo mestre. Neste tempo as ministrações eram 

divididas por conteúdo, não por idade; não havia ainda a formulação de um currículo 

e uma objetividade pedagógica. A escola também não tinha um local fixo; as aulas 

eram dadas nos mais variados lugares.  

Do século XV ao XVII, houve importante mudanças nas escolas, estas 

passaram a considerar a idade dos escolares e a formular uma seriação dos 

conteúdos ensinados; eram ensaios de currículos específicos, ainda regidos pelas 

necessidades sociais da classe mais abastada e com diferenciação social clara. Era 

uma nova racionalização da educação escolar. Com o decorrer do tempo, as classes 

de ensino passaram a ser separadas por grupos de mesma capacidade, 

supervisionados por um mesmo mestre. Mais tarde, passou-se a designar um 

mestre especial para cada um desses grupos. O aumento paulatino de interessados 

ao estudo atingiu diferentes classes sociais. A escola tornava-se, assim, uma 

instituição essencial para a sociedade moderna.   

O papel da criança não estava mudando apenas no âmbito educacional, 

mas esse processo também se refletia nas demais camadas que compunham a 

sociedade moderna. Por exemplo, como era a criança na intimidade familiar? Quem 

nos explica isso é Gélis (1991), quem, a partir de sua obra, esclarece-nos que a 
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criança, logo que nascia, era alimentada pela mãe em média até os 2 anos e meio 

de idade, estreitando o laço entre mãe e filho. O nascimento ocorria em local 

privado, mas era um ato tornado público com a presença de um grupo de pessoas 

geralmente na casa dos pais. Os primeiros passos da criança eram um ritual público 

que significava aos olhos dos outros que ela daria continuidade à linhagem familiar e 

marcava, assim, sua relativa autonomia.  

  
A primeira infância era a época das aprendizagens, aprendizagem do 

espaço da casa, da aldeia, das redondezas. Aprendizagem do brinquedo, 

da relação com as outras crianças: crianças da mesma idade ou maiores, 

que sabiam mais e ousavam mais. Aprendizagem das técnicas do corpo, 

aprendizagem das regras de participação na comunidade local, 

aprendizagem das coisas da vida. Pai e mãe tinham um papel importante 

nessa primeira educação. (GÉLIS, 1991, p. 314-315).  

  

Havia também uma divisão por sexos, em que geralmente os meninos 

ficavam com os pais e as meninas com a mãe, e essas aprendiam a fazer o seu 

futuro papel de mulher. A sociedade era baseada na posse, portanto o que se 

aprendia na infância e na adolescência era para que se pudesse assegurar a 

continuidade da família. Cada indivíduo era preparado para desempenhar o papel 

que dele era esperado.   

Assim, no final do século XIV, surgem sinais de alteração na relação com  

a criança. Como informa Ariès (2006), a “paparicação” é o primeiro sentimento da 

infância, em especial, das crianças pequenas. Entre os séculos XVI e XVII, observa-

se a preocupação com a disciplina e a racionalidade dos costumes, e a ideia de 

preservar e disciplinar a criança invade o seio familiar. Um terceiro elemento que se 

agrega ao sentimento da infância surge no século XVIII, que é o da preocupação 

com a higiene e a saúde física. Gélis (1991) identifica essa preocupação no seio da 

família, que buscava preservar a vida da criança, buscando evitar, assim, que ela 

adoecesse e morresse prematuramente; este passa, então, a ser o objetivo dos pais 

– a perpetuação da linhagem.  

Havia essa necessidade, de que as crianças sobrevivessem, porém, no 

final do século XVII, os médicos eram poucos, estavam mal preparados e eram 

incapazes de atender às necessidades da população e salvar vidas, especialmente 

das crianças – não havia uma medicina específica para elas. Então, foram 

desenhadas pelo próprio núcleo familiar estratégias para a manutenção da vida 
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dessas crianças. Na França do século XVI, o autor entende que estavam já 

presentes temas muitas vezes tributados apenas ao século XVIII, como a crítica ao 

uso das faixas (cueiros) às crianças pequenas. A ideia de contenção era criticada 

pelos médicos daquele tempo – aspecto a que Rousseau, em Emílio, afirmará sua 

oposição no tocante à limitação da liberdade da criança –, ou ainda o condenado 

aleitamento por amas de leite ou nutrizes em vez da própria mãe. A desobrigação 

materna dessa função passada para uma ama liberaria a mulher para realizar outras 

atividades, o que foi duramente criticado pelos médicos. Afinal, à mulher era 

atribuído o papel de reprodutora e esperava-se que fosse fértil e capaz de dar à luz.  

Gélis (1991) afirma que o sentimento da infância no século XVI foi  

acompanhado de dispositivos legais que visavam a uma política inicial de proteção à 

infância. Com isso, o autor realiza uma provocação interessante:  

  
É difícil acreditar que a um período de indiferença com relação à criança 

teria sucedido outro durante o qual, com a ajuda do ‘progresso’ e da  
‘civilização’, teria prevalecido o interesse... O interesse ou a indiferença com 

relação à criança não são realmente a característica desse ou daquele 

período da história. As duas atitudes coexistem no seio de uma mesma 

sociedade, uma prevalecendo sobre a outra em determinado momento por 

motivos culturais e sociais que nem sempre é fácil distinguir. A indiferença 

medieval pela criança é uma fábula; e no século XVI, como vimos, os pais 

se preocupam com a saúde e a cura de seu filho (GÉLIS, 1991, p. 327-328).  
  

A família nuclear de Gélis (1991) substitui a ideia da vida baseada na 

perpetuação da linhagem familiar, isto é, a concepção de infância passa a ser 

observada como algo concreto, e não apenas como resultado dos anseios dos 

adultos.  

  

2.4 A instituição da infância a partir de Emílio  

  

Emílio foi elaborado pela primeira vez em 1759, mas só teve sua primeira 

publicação em 1762. Era organizado em cinco partes, que descreviam momentos 

específicos da vida de Emílio; ao analisar a infância a partir de Emílio, só me basta 

atrelar-me aos dois primeiros momentos descritos, que compreendem o nascimento 

e o amadurecimento infante de Emílio, ou seja, vai de seu nascimento aos 12 anos.   

Rousseau chamava a atenção para a propiciação de condições para o  
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desenvolvimento das necessidades específicas da criança. Para ele, portanto, a 

ideia de criança como “miniatura” do adulto desaparece completamente, 

construindo-se, assim, um tratamento diferenciado, que respeite a ideia de que a 

criança possui características próprias; dadas essas características, ela necessitava 

de um tratamento adequado, respeitando suas particularidades.  

Neste momento, enfatizo sua obra em duas partes iniciais:  

● Em “Livro primeiro: do nascimento aos 2 anos – a valorização da 

infância e suas especificidades”, Rousseau tratou essencialmente dos 

cuidados necessários ao período em que Emílio ainda era um bebê, 

refletindo sobre aspectos que implicam esse tempo específico da 

infância.   

● No “Livro segundo: dos 3 anos aos 12 anos – a idade da natureza”, há 

uma abordagem constitutiva mais aprofundada acerca da infância de 

Emílio.  

Emílio é uma obra em sua essência pedagógica, escrita na forma de um  

romance, com um objetivo claro: evitar que a criança se torne má no contato da vida 

social, porque, para o autor, o homem é um ser bom por natureza, nascendo bom. 

Sua obra é uma ilustração orientada de como fazer para conservar essa bondade 

natural inerente ao ser humano, preparando a criança para que ela, ainda que 

imersa na moral instituída pela sociedade, não seja corrompida por seus maus 

conceitos.   

Rousseau ainda compara o homem a uma planta que deve ser cultivada 

pela educação, afirmando que o homem é responsável pelo que ele é no mundo, 

afinal a educação já era constituída como a chave de tudo. A intenção era, pois, 

educar o homem para viver na sociedade civil. O objetivo do autor foi descrever, ao 

longo da obra, quais orientações deveriam ser seguidas para a educação das 

crianças, tomando Emílio por modelo.   

O texto de Rousseau apresenta uma concepção de educação  

configurada como ato social, não deve, portanto, ser negligenciada por ninguém. A 

realização desse ato está na própria vida, permeada por trocas simbólicas que 

proporcionam a inserção do indivíduo na coletividade. Tanto na educação informal 

quanto na formal ou institucional, a afetividade atenua a desconstrução dos 

símbolos culturais específicos, promovendo elos entre as pessoas, proporcionando, 
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dentro do ambiente de aprendizagem, um clima de prazer e divertimento. É 

exatamente isso que se busca desenvolver quando se reflete sobre o modelo de 

educação para a infância.  

Acerca da importância de Rousseau na definição e instituição da infância  

na perspectiva de pensar a criança e definir o seu papel social, Cousinet (1950, p. 

30) afirma que:  

  
O valor da dialética de Rousseau reside principalmente no fato de ter 

obrigado os contemporâneos, e tantos outros pedagogos até aos nossos 

dias, a observar a infância. Até ele, toda a gente descurara a infância, 

mesmo aqueles que tinham instituído reformas educacionais [...]. Estava 

sempre em causa criar o homem a partir da criança, prepará-la para o 

estado adulto e nada mais ver nela do que o futuro homem. [...] Situa-se 

neste mesmo ponto, mais uma vez, a revolução pedagógica que confere 

uma originalidade indiscutível à posição de Rousseau: ter descoberto, ter 

afirmado que a infância era um estado indispensável, um estado com valor 

próprio, com finalidade própria e predestinado sem dúvida, a longo prazo, a 

ser seguido pelo estado adulto, mas com uma utilidade diversa de o 

preparar ou preparando-o apenas na medida em que o antecede.   

  

A obra abordada neste capítulo constitui-se como um marco pedagógico 

do século XVIII, a qual contribuiu de maneira direta para a educação contemporânea. 

Trata-se de uma contribuição significativa para a reflexão acerca da educação 

infantil, visando, além da preparação da criança, à formação de um sujeito capaz de 

possuir valores morais positivos, concretos o bastante para não ceder em contato 

com as pressões sociais.  

Na sociedade contemporânea em que vivemos, outros documentos que 

regulam a infância e a perspectiva de criança ainda preservam em seu conteúdo 

análises advindas da obra de Rousseau, por exemplo, nossa sociedade pauta hoje o 

bem-estar da criança a partir de um Estatuto da Criança  e do Adolescente (ECA) na 

defesa dos seus direitos; a medicina também avançou, proporcionando maior 

qualidade de vida para as crianças; os pais possuem orientações específicas sobre 

como educar seus filhos; os professores da educação infantil e básica hoje lutam 

pela boa formação e condições de trabalho, interferindo diretamente na construção 

de um ensino mais qualitativo para as crianças. A composição de participação 

familiar também está regulada pelas observações trazidas por Rousseau, por 

exemplo, as crianças hoje são amamentadas pelas próprias mães, direcionadas pelo 

contínuo discurso de garantia da longevidade indicado pelos médicos; essas mães 

também vêm tentando participar ao máximo da educação de seus filhos e, por 
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conseguinte, a figura paterna se torna também mais presente nessa educação da 

criança.  

Pode-se afirmar que muitas dessas regulações sociais direcionadas para 

a criança ocorreram por conta do enfoque social e pedagógico fruto da defesa 

pessoal de Rousseau, que dissertou sobre a necessidade de um tratamento 

diferenciado para as crianças que atendesse e propiciasse condições de 

desenvolvimento específicas.   

Vou agora, no tópico seguinte, abordar como Rousseau, através de 

Emílio, deu conta de abordar concepções a respeito da infância que se perpetuam 

até hoje e que direcionam os aspectos sociais, identitários, culturais e educacionais 

das crianças ainda na contemporaneidade.   

  

2.5 A obra de Rousseau e a materialidade do ser criança  

  

Jean-Jacques Rousseau publicou Emílio ou da educação em 1762, uma  

obra que era uma verdadeira novidade para o momento histórico e social em que foi 

lançada. Essa obra marcou significativamente a pedagogia e ainda foi tomada como 

base por importantes teorias que foram elaboradas pelos grandes pensadores da 

educação dos séculos XIX e XX. O escrito é apresentado como um romance 

pedagógico que conta a educação de Emílio, um órfão nobre e rico que tem descrita 

sua história desde o seu nascimento até o seu casamento.  

Rousseau defendia a ideia de que o homem nasce naturalmente bom, no  

entanto é preciso que haja uma maior exploração dos instintos naturais da criança 

para que essa bondade venha a ser desenvolvida e sedimentada pela criança. O 

autor apresenta uma proposta para que possa ser compreendido o ciclo educacional 

de seu tempo e em que contexto dois importantes aspectos pedagógicos – a criança 

e a infância – foram pensados. Ele divide sua obra em quatro períodos:  

1. De 0 a 5 anos: período que no qual a criança tem uma vida puramente 

física, apta a fortificar o corpo sem forçá-lo; período espontâneo e 

orientado graças notadamente ao aleitamento materno;  

2. De 5 a 12 anos: período no qual a criança desenvolve seu corpo e seu 

caráter no contato com as realidades naturais, sem intervenção ativa 

de seu responsável/preceptor/docente;  
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3. De 12 a 15 anos: período no qual o jovem se inicia, essencialmente 

pela experiência, em geografia e em física, ao mesmo tempo que 

aprende uma profissão manual ou ofício. É nesta fase que se inicia de 

maneira projetada uma maior intervenção do responsável/preceptor/ 

docente;  

4. De 15 a 20 anos: período no qual o homem floresce para a vida moral, 

religiosa e social.  

Rousseau mexeu com toda a estrutura educacional imposta em sua  

época, porque, ao contrário da perspectiva vigente, em que a educação tradicional 

em nome do processo de civilização e progresso obrigava todas e todos a 

desenvolverem uma criança com infância e formação desejadas, baseada apenas 

na exploração do intelecto e da força como continuação do modelo social vigente, o 

autor propunha uma maior relação do indivíduo, principalmente na condição de 

criança, com aspectos formativos baseados e direcionados pelo caráter, pelo 

esporte, pela moral e ainda pela natureza, respeitando a construção subjetiva de 

cada indivíduo.   

Vamos, a seguir, conhecer primeiramente os aspectos históricos e sociais  

que formularam escritor e obra, porque esse percurso consiste em elementos que 

estruturam a proposta de Rousseau para a criança e a infância.  

  

    

2.6 A infância de Emílio e a criança de Rousseau  

  

O respeito à criança e a construção de seu mundo são características  

essenciais para que a criança consiga, por si só, desenvolver sua autonomia e sua 

liberdade moral. Rousseau apresenta uma crítica à “educação bárbara” de sua 

época e convida à reflexão da educação natural como pressuposto essencial para a 

infância.   

Na construção da criança de Rousseau a partir da infância de Emílio, há  

aspectos que remetem ao respeito necessário para consigo e para com o outro, num 

processo de desenvolvimento da autonomia como processo pedagógico.  

Para a Educação Brasileira, Rousseau deixa um grande legado, permeado 

de contrapontos. O primeiro deles é a educação como elemento primordial para 
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alforriar a criança das algemas civilizatórias, em que a educação não deve disciplinar 

o sujeito, e sim estimular a expressão e o desenvolvimento.  

Sua proposta contempla as tessituras atuais, à medida que abarca o  

corpo e o espírito de uma maneira plena. Tal ideia caminha em consonância com a 

não fragmentação educativa e com a integralidade do ser criança. Outro ponto é a 

constante interação com a natureza, algo fortemente defendido pelos educadores da 

infância no Brasil, pois percebem que a sociedade tende a afastar as crianças 

desses conhecimentos que elas são curiosas e ávidas por experimentar, narrativas 

estas defendida por muitos autores e documentos destinados à educação da 

infância brasileiros.  

  

  

    

3 O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E A EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA  

    

Vários estudiosos pesquisaram sobre as teorias de aprendizagem e do  

desenvolvimento infantil para compreender o desenvolvimento psíquico da criança 

desde o nascimento até a idade adulta e seu elo com o desenvolvimento orgânico.  

Dentre essas teorias, destaco aqui a de Jean Piaget (1896-1980), Vygotsky 

(18961934) e Wallon (1879-1962).   

Piaget (1976) ganhou grande destaque por contemplar o desenvolvimento 

humano, mas também por seu caráter inovador em relação às ideias inatistas e 

ambientalistas, pois representa uma linha interacionista que buscou integrar 

materialismo e idealismo. Assim, tecerei algumas considerações sobre as 

concepções e métodos de Piaget sobre o desenvolvimento infantil. Para Piaget 

(1976), o conhecimento não procede nem da experiência única dos objetos nem de 

uma programação inata no sujeito, mas de construções sucessivas com elaborações 

constantes de estruturas novas. Assim, o pensamento piagetiano está pautado na 

relação sujeito e objeto, mas, para além dessa relação, o que se percebe ao 

mergulhar profundamente na teoria é que existe uma conjuntura de relações 

interdependentes entre sujeito conhecedor e objeto a se conhecer, em que se 

entrelaçam fatores que são complementares, como: o processo de maturação 



57  

 

natural do organismo, a experiência com objetos, a vivência social e a equilibração 

do organismo ao meio.  

O conceito de equilibração é uma marca muito presente na teoria  

piagetiana, visto que ele remonta ao processo de desenvolvimento humano, em que 

os indivíduos em relações com os objetos equilibram e acomodam o conhecimento. 

Para pautar o contato entre sujeito e objeto, Piaget (1976) ressalta elementos 

básicos ao desenvolvimento humano, sendo eles: os fatores invariantes, que são as 

características biológicas e neurológicas do sujeito, e os fatores variantes, que são 

as interações com o meio e a adaptação real circundante, mostrando, assim, que a 

inteligência não é herdada, mas sim fruto das interações com o ambiente.   

Desse modo, o equilíbrio é algo que o organismo almeja, todavia não 

alcança. Essa busca incessante do organismo, assim como assevera La Taille 

(2003) ao estudar Piaget, envolve dois mecanismos, que, apesar de distintos, são 

indissociáveis e se complementam: a assimilação e a acomodação.  

  
A assimilação consiste na tentativa do indivíduo em solucionar uma 

determinada situação a partir da estrutura cognitiva que ele possui naquele 

momento específico da sua existência. Representa um processo contínuo 

na medida em que o indivíduo está em constante atividade de interpretação 

da realidade que o rodeia e, consequentemente, tendo que se adaptar a ela. 

Como o processo de assimilação representa sempre uma tentativa de 

integração de aspectos experienciais aos esquemas previamente 

estruturados, ao entrar em contato com o objeto do conhecimento o 

indivíduo busca retirar dele as informações que lhe interessam deixando 

outras que não lhe são tão, visando sempre a restabelecer a equilibração do 

organismo. A acomodação, por sua vez, consiste na capacidade de 

modificação da estrutura mental antiga para dar conta de dominar um novo 

objeto do conhecimento. Quer dizer, a acomodação representa ‘o momento 

da ação do objeto sobre o sujeito’ emergindo, portanto, como o elemento 

complementar das interações sujeito-objeto. Em síntese, toda experiência é 

assimilada a uma estrutura de ideias já existentes (esquemas) podendo 

provocar uma transformação nesses esquemas, ou seja, gerando um 

processo de acomodação. (FREITAS, 2000, p. 65).  

  

Desse modo, pode-se perceber o processo de equilibração como uma  

organização da estrutura cognitiva em uma sistemática, que visa levar a adaptação 

do indivíduo à realidade, sugerindo que o processo de aquisição do conhecimento é 

dinâmico, em que o sujeito se desenvolve frente a conflitos cognitivos e sua busca 

para solucioná-los. Contudo, é válido destacar também as fases do desenvolvimento 

e de como o indivíduo vai elaborar e assimilar as suas interações com o meio.   
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Piaget (1976) destaca quatro períodos no processo evolutivo da mente  

humana de acordo com sua faixa etária, a saber: 1º período – Sensório-                   

-motor: baseia-se em uma inteligência que trabalha as percepções e as ações 

através dos deslocamentos do próprio corpo (0 a 2 anos); 2º período – Pré-

operatório: quando surge a função dos sistemas de significação que permitem o 

surgimento da linguagem (2 a 7 anos); 3º período – Operações concretas: a criança 

conhece e organiza o mundo de forma lógica ou operatória (7 a 11 ou 12 anos); e 4º 

período – Operações formais: corresponde ao nível do pensamento hipotético-

dedutivo, que é o auge do desenvolvimento da inteligência (11 ou 12 anos em 

diante).  

  
É preciso ficar bem claro que é possível, válida e recomendável uma 

utilização dos conhecimentos trazidos à luz por Piaget a respeito das 

estruturas mentais que se acham presentes em cada faixa etária e do modo 

de funcionamento característico dessas estruturas em cada fase do 

desenvolvimento. (RAPPAPORT, 1981 p. 38).  

  

Cada período é caracterizado pelo aparecimento de estruturas originais,  

cujos processos construtivos se distinguem um do outro. Cada período possui 

estruturas que o definem, dialogando com uma forma particular de equilíbrio, 

configurando-se como um processo de evolução mental que caminha sempre para 

uma equilibração mais completa.   

As crianças, assim como os adultos, só realizam uma ação exteriormente  

e interiormente se forem impulsionadas por algum motivo, e tal motivo é aparente, 

sob a forma de uma necessidade, em que a necessidade é uma manifestação de 

desequilíbrio. Os períodos evolutivos da construção do pensamento e 

desenvolvimento humano representam o desenvolvimento da inteligência. Cada 

etapa descrita por Piaget (1976) diz respeito às estratégias diferentes de 

sobrevivência, compreensão e interpretação da realidade pela criança, abarcando 

as estruturas mentais de cada etapa, em que os processos de aquisição do 

conhecimento ocorrem no contato do sujeito com o objeto de conhecimento.   

As crianças da Educação Infantil encontram-se justamente na transição  

do período sensório-motor para o período pré-operatório. O período sensório-motor 

é um marco de desenvolvimento, em que a criança descobre o mundo através da 

exploração dos objetos; é também um período de adaptação e integração ao 

mundo, logo evolutivamente as crianças vão aprimorando seus reflexos e 
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habilidades, entendendo-se como parte do mundo, caminhando para o período pré-

operatório, quando a criança adquire uma habilidade de conhecimento simbólico e 

representações da realidade.   

Outro importante estudioso que contribuiu com as teorias do 

desenvolvimento foi Vygotsky (2007), quem converge com a teoria piagetiana em 

alguns termos, inclusive no processo evolutivo da mente. Ele acrescenta que o 

desenvolvimento da criança consiste na interiorização dos elementos da cultura, 

sendo assim, a interação com os outros se faz essencial. Para ele, a criança 

internaliza aquilo com que ela interage e, nesse processo interativo, acontece o 

desenvolvimento, ou seja, um processo dinâmico que ocorre de fora para dentro. 

Logo, o contato com artefatos culturais e elementos que a envolvem é uma das 

principais influências para que ocorra o desenvolvimento mental e intelectual, 

apontando itinerários e também conexões com o mundo.   

  
[...] a tarefa intelectual a que [Vygotsky] se dedicou [...] [foi] a tentativa de 

reunir, num mesmo modelo explicativo, tanto os mecanismos cerebrais 

subjacentes ao funcionamento psicológico, como o desenvolvimento do 

indivíduo da espécie humana, ao longo de um processo sócio-histórico. 

(OLIVEIRA, 1994, p. 14).  

  

Tal teoria mostra a importância do processo interativo e as relações entre 

sujeito e objeto mediadas por mediadores sociais. No que compete ao 

desenvolvimento, Vygotsky (2007) apresenta um conceito conhecido como Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), que é caracterizada como a distância entre o nível 

de desenvolvimento cognitivo real, a capacidade adquirida até esse momento para 

resolver problemas sozinhos e sem auxílio, para o nível de desenvolvimento 

potencial, ou a capacidade de resolver os problemas com a orientação de um adulto 

ou de outras crianças mais experientes. Vygotsky (2007) assevera que a criança 

nasce com funções psicológicas elementares, a partir das experiências e interações 

com a cultura, tornando-se funções psicológicas superiores, sendo tal processo 

mediado pela linguagem.   

Vygotsky (2007) percebe a linguagem como instrumento de uma 

representação simbólica que a cultura humana possui, tendo como funções a 

comunicação e a compreensão, que estão intrinsecamente ligadas ao pensamento, 

possibilitando a interação social. Desse modo, a linguagem que é associada à 

oralidade tem como finalidade a comunicação. Uma outra função é a que Vygotsky  

https://soumamae.com.br/a-raiva-nas-craincas-o-que-os-pais-podem-fazer/
https://soumamae.com.br/a-raiva-nas-craincas-o-que-os-pais-podem-fazer/
https://soumamae.com.br/a-raiva-nas-craincas-o-que-os-pais-podem-fazer/
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(2007) definiu como o “pensamento generalizante”, descrito como junção da 

linguagem ao pensamento. O uso da linguagem nesse contexto ocorre de uma 

forma mais elaborada e por meio de outros processos mentais superiores, o que nos 

torna diferentes das outras espécies.   

  
A relação entre pensamento e linguagem modifica-se no processo de 

desenvolvimento tanto no sentido quantitativo quanto no qualitativo. Noutros 

termos, o desenvolvimento da linguagem e do pensamento realiza-se de 

forma não paralela e desigual. As curvas desse desenvolvimento 

convergem e divergem constantemente, cruzam-se, nivelam-se em 

determinados períodos [...]. (VYGOTSKY, 2001, p. 111).  

  

Essa relação entre linguagem e pensamento não é inata na criança. Em 

um determinado momento, a linguagem é a primeira função, depois há uma união 

entre ela e o pensamento, caracterizando um importante estado de desenvolvimento 

psicológico. A criança, por sua vez, nasce em um universo falante, e a língua 

externa ao indivíduo é um processo de fora para dentro, ocorrendo o que Vygotsky 

(2007) chamou de fala socializada para os outros e com os outros. Para a 

construção do discurso, Vygotsky (2007) assevera que primeiramente a fala surge 

pelo desejo da criança de comunicar-se com outros, posteriormente a criança passa 

a desenvolver a fala interior, quando organiza o pensamento. Nesse sentido, a fala, 

que antes era externalizada com os diversos pares, passa a organizar o 

pensamento, propiciando o desenvolvimento do comportamento voluntário, 

desvelando um processo em que a criança já internalizou acontecimentos e 

intenções do mundo sozinha. Em meio a esse processo, e ainda no contexto de 

infância, aparece a fala egocêntrica, por volta dos 3 e 4 anos de idade, quando se 

evidencia que a comunicação está sendo internalizada e dará suporte à 

internalização e resolução de conflitos.   

 Assim sendo, a partir de tais reflexões fica nítido que se faz essencial a 

criança viver experiências específicas que proporcione aprendizado, pois o 

desenvolvimento está diretamente ligado à aprendizagem intermediada por meio das 

experiências vividas. O ambiente educativo para a primeira infância, regado de 

concepções, ideias onde o professor mediador planeja suas ações torna-se um 

território fértil para potencializar o desenvolvimento, pois amplia as possibilidades 

interativas. As crianças participam de intercâmbios sociais dando novos significados 

às palavras.  
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O espaço de creche é o ambiente ideal para proporcionar às crianças 

ambientes colaborativos, trocas de ideias e inferências sobre o mundo e seus 

fenômenos para que dialoguem e construam o conhecimento por meio das 

interações, logo o diálogo se faz essencial. A teoria vygotskyana permite perceber 

as pluralidades, mas também o caráter único que possui cada criança, de modo a 

compreendê-la como ser ativo e potente agindo sobre o meio em que está inserido, 

a qual possui uma história. Aponta-se que o ser humano é integral e está em 

processo de evolução constante.  

Para Wallon (2007), a criança é em sua essência emocional e vai se 

construindo como ser social e cognitivo, dando ênfase à afetividade como 

componente extremamente relevante para o crescimento. O autor defende a ideia 

que o psíquico humano é formado por três dimensões: cognitiva, motora e afetiva, 

que coexistem e são indissociáveis no desenvolvimento. A ideia walloniana (2007) 

abre um espaço para dialogar sobre as relações entre cognição e afetividade, 

apontando um caminho para a compreensão da integralidade do ser, além de 

reafirmar a ligação indissolúvel do desenvolvimento psíquico e biológico. Nesse 

sentido, para o desenvolvimento há uma constante ação de reciprocidade, sendo 

esta ação recíproca para o desenvolvimento.  

A cognição em Wallon é um elemento imprescindível na formação da 

pessoa completa, estando também relacionada com as bases biológicas e as 

interações com o meio. Do fruto dos entrelaces de constantes interações nasce a 

inteligência. Refletindo sobre a origem orgânica da inteligência, Wallon (2008, p. 

117) destaca:  

  
O que permite à inteligência esta transferência do plano motor para o plano 

especulativo não pode evidentemente ser explicado, no desenvolvimento do 

indivíduo, pelo simples fato de suas experiências motoras combinarem-se 

entre si para melhor adaptar-se exigências múltiplas e instáveis do real. O 

que está em jogo são as aptidões da espécie, particularmente as que fazem 

do homem um ser essencialmente social.   
      

Logo, expressa a ideia de que o ato motor é a transposição das relações 

do meio físico, passando a ser um esquema mental, em que “A evolução ocorrida 

entre o ato e o pensamento explica-se simultaneamente pelo oposto e pelo mesmo” 

(WALLON, 2008, p. 224).   

A afetividade, a cognição e as ações motrizes do indivíduo impulsionam o  



62  

 

brotar das entranhas orgânicas e vai adquirindo complexidade em relação dialética 

com o contato social, apontando a linguagem como um fator primordial para o 

desenvolvimento da cognição.   

Wallon (2008) destaca que o desenvolvimento das funções psicológicas  

superiores se desenvolve a partir das dimensões motora e afetiva, contemplando as 

emoções e apontando uma visão não segmentada do ser.   

  
É contra a natureza tratar a criança fragmentariamente. Em cada idade, ela 

constitui um conjunto indissociável e original. Na sucessão de suas idades, 

ela é um único e mesmo ser em curso de metamorfoses. Feita de contrastes 

e de conflitos, a sua unidade será por isso ainda mais susceptível de 

desenvolvimento e de novidade. (WALLON, 2007, p. 198).  

  

Contrário à fragmentação, ele destaca a criança como um ser completo e  

indica que o desenvolvimento não ocorre de maneira linear e contínua, mas com o 

conjunto de elementos que permitem a integração de conflitos, emoções e 

alternâncias. Ele atribui à criança um estatuto de pessoa que se encontra em um 

processo evolutivo e precisa ser compreendida dentro do processo evolutivo em que 

se encontra.   

A concepção walloniana aponta um norte para os espaços educativos  

destinados à infância, revelando um caminho para se pensar em teorias e práticas 

que coloquem as crianças em posição de sujeitos de direito e de desejo. Tais teorias 

e práticas indicam a ação educativa para a primeira infância no entendimento da 

pessoa completa. O reconhecimento dos afetos, emoções e individualidades das 

crianças abre portas de acesso ao desenvolvimento cognitivo.   

A criança aprende interativamente com o meio e os processos educativos, 

em que os grupos sociais são grandes responsáveis pelas experiências que ela 

adquire. Tais contribuições se fazem essenciais para os espaços educativos 

institucionais, apontando um caminho de estimulação a criar situações de 

aprendizagem significativas, visualizando a criança como ser inacabado e sujeito de 

suas aprendizagens. Para isso, as práticas educativas precisam ser coerentes com 

os universos infantis, respeitando a individualidade e a singularidade de cada 

criança. Sendo assim, faz-se necessário considerar o local e as classes sociais na 

construção de práticas educativas.   

Pensando e refletindo sobre a totalidade do ser, para que se possa  
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garantir o adentrar no campo das competências socioemocionais, faz-se mister ter 

bem clara a proposta pedagógica institucional na busca de um trabalho qualitativo, 

pois nela estão presentes as aprendizagens que se pretendem atingir com as 

crianças educadas e cuidadas.  

  

3.1 O itinerário da Educação Infantil na contemporaneidade  

  

Em diversos momentos históricos, o espaço da Educação Infantil ganha  

notoriedade por meio de diversos estudiosos e pesquisadores pelo mundo, como: a 

proposta de Maria Montessori, os modelos de Fröbel, intitulados de “Jardins da 

Infância”, os espaços educativos de Margaret Macmillan e a educação da escuta por 

Loris Malaguzzi. Os autores elucidam alguns arquétipos que descrevem a 

importância de um espaço educacional pensado para a infância. “Esses elementos 

são importantes para criar outra visão da criança e do professor, do ensino e da 

aprendizagem” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, p. 23). Tais concepções foram 

elementares para a compreensão da educação para a infância na 

contemporaneidade.  

Na Alemanha, em 1873, Fröbel, fortemente inspirado pelo ideário de 

Pestalozzi, concebeu os Jardins de Infância, iniciando uma ideia pedagógica que 

compreendia a criança como semente, que, para crescer, florescer e frutificar, 

necessitava de cuidados diários. Assim, é exatamente para ele que pela Educação o 

homem entra em contato com o divino. Fröbel acreditava que era preciso educar 

com liberdade para obter a plenitude do desenvolvimento infantil (BARGUIL, 2006).   

Conforme Broering (2014, p. 90):   

  
Em 1816, Friedrich Froebel (1782-1852), de espírito profundamente 

religioso, abriu em Griesheim, na Alemanha, o Instituto Universal Alemão, 

posteriormente transferido para a cidade de Keilhau. Mais tarde, 1837, 

funda em Blankendrurg, o Instituto de Educação Intuitiva para a 

AutoEducação e, em 1840, inaugura seu primeiro jardim de infância.  

Os Jardins da Infância de Fröbel ofereciam aula de canto, jogos, pintura,  

jardinagem e escuta de histórias. Foi um ambiente pensado para a infância após a 

Revolução Francesa, difundido por percepções românticas que permeavam o 

ideário dos educadores. Todavia, as contribuições de Fröbel rompem a educação 

verbal e tradicionalista de sua época propondo uma educação voltada à 
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sensibilidade, que utilizava jogos e matérias perspectivando atender à natureza 

infantil.   

Na Inglaterra, logo no início do século XX, em 1914, Margaret MacMillan,  

embasada em suas vivências clínicas e em parceria com sua irmã, criou a Escola 

Maternal, na tentativa de prevenir as doenças infantis. Sua inquietude pelos espaços 

educativos interiores e exteriores a auxiliou na construção de um programa voltado à 

primeira infância, denominado Infantário. “[...] Margaret MacMillan comparava a sua 

escola maternal aos quartos de brinquedos das crianças ricas. Imaginou, assim, um 

lugar onde as crianças pobres recebessem o mesmo tipo de cuidados das crianças 

abastadas” (SPODEK; BROWN, 2002, p. 199). Santos (2001, p. 30) acrescenta:  

  
A partir da sua experiência em clínicas de saúde para crianças pobres na 

Inglaterra. A ideia da maternagem referia-se a aspectos intelectuais, sociais 

e emocionais das crianças. Eram incluídas as responsabilidades com os 

cuidados das crianças, dar banhos, vesti-las com roupas limpas, tomar 

muito ar fresco. As escolas maternais funcionavam em prédios térreos com 

grandes vidraças e as crianças entravam e saíam livremente. MacMillan 

teve influência de Edward Séguin, um educador francês que pesquisava a 

educação sensorial de crianças com deficiências. Rejeitava o formalismo 

das escolas britânicas.  

  

MacMillan atribuiu uma grande relevância aos primeiros anos de vida e,  

diante de um contexto de assistência, buscou o envolvimento dos pais na educação 

dos filhos, promovendo a cooperação, a fim de promover amor e segurança, 

trazendo-os como elementos vitais para o bem-estar infantil.  

Na Itália, a médica Maria Montessori, também no brotar do século XX,  

fundou em Roma a “Casa Dei Bambini”, ofertando diversos materiais didáticos na 

experiência com crianças. “[...] através da manipulação, para Montessori, a criança 

conquista o mundo com as mãos, refinando continuamente a sua coordenação 

motora e elaborando conceitos cada vez mais abstratos a partir de sua experiência 

com o concreto” (BARGUIL, 2006, p. 185).   

Logo, percebe-se que Montessori elaborou uma teoria para o seu  

trabalho, pautada no ensino ativo, em que a criança cria senso de responsabilidades 

a partir de seu próprio aprendizado. Pode-se destacar inclusive que se baseia 

prioritariamente na ideia de promover autonomia, sendo esta sua convicção chave.  

Ressalva-se, por sua vez, que Fröbel, na Alemanha, Montessori, na Itália, 

e Margaret, na Inglaterra, quebraram paradigmas concernentes à Educação da 
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primeira infância, trazendo à tona inspiração para o mundo no direcionamento 

educacional da infância e da organização do espaço. “[...] mesmo apesar desses 

avanços significativos, tais práticas educativas se aliviavam à organização dos 

espaços para impor uma disciplina rígida, coerentes com os postulados naqueles 

tempos” (HORN, 2007, p. 29).  

É valido destacar também a contribuição de Loris Malaguzzi na região de 

Reggio Emilia, na Itália, quem promoveu uma concepção de Educação Infantil 

inovadora, criativa e produtiva, buscando valorizar a criança e suas potencialidades 

de forma integral. A proposta pedagógica de Malaguzzi visa descentralizar a figura 

do professor na prática cotidiana, promovendo a autonomia das crianças mediante 

processo de escutas e narrativas, dentre os pormenores da rotina, da organização e 

dos espaços, de modo a corroborar o desenvolvimento infantil. Conforme ressalta 

Rabitti (1999, p. 40):  

  
A defesa apaixonada da criatividade por parte de Malaguzzi encontra ego na 

prática educacional. As escolas de Reggio Emilia possuem uma 

característica que as diferencia de todas as escolas italianas da infância: a 

presença de um ‘ateliê’ (um lugar destinado ao desenvolvimento das artes 

visuais) e de um ‘atelierista’ (um docente especializado em artes). Essas 

características contribuíram para a riqueza dos produtos das crianças.   

  

O jornalista Peter Ambeck-Madsen (apud FARIA, 2007, p. 278) afirmou:   

  
Há séculos que as crianças esperam ter credibilidade. Credibilidade nos 

seus talentos, nas suas sensibilidades, nas suas inteligências criativas, no 

desejo de entender o mundo. É necessário que se entenda que isso que 

elas querem é demonstrar aquilo que sabem fazer. Elas têm cem 

linguagens a serem aprendidas e também serem mostradas. A paixão pelo 

conhecimento é intrínseca a elas. Em Reggio Emilia, acreditamos nas 

crianças. Se acreditamos nelas, devemos mudar muitas coisas.  

  

Malaguzzi lança a ideia pedagógica pautada na escuta e observação, em 

que a escola acredita no potencial criativo das crianças, assim as práxis 

pedagógicas são embasadas nas inferências infantis, configurando-se como espaço 

respeitoso dos desejos e narrativas das crianças em relação às suas aprendizagens, 

transformando, por sua vez, os processos de aprendizagem, não como uma 

preparação para a vida, mas sim como experiências que advêm da própria vida e 

sua excentricidade. A abordagem educacional de Reggio Emilia nasce em um tempo 

difícil, logo após a Segunda Grande Guerra, tendo a primeira escola sido construída 
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em condições econômicas e sociais incertas. Teve, assim, seu pontapé pautado no 

devaneio de um professor de melhorar a vida das famílias, principalmente das 

crianças. A escola foi erguida com a venda de um tanque de guerra, seis cavalos e 

três caminhões, numa cidade destruída pelos alemães.   

  
Esta ideia pareceu-me incrível! Corri até lá em minha bicicleta e descobri 

que tudo aquilo era verdade. Encontrei mulheres empenhadas em recolher 

e lavar pedaços de tijolos. As pessoas haviam-se reunido e decidido que o 

dinheiro para começar a construção viria da venda de um tanque 

abandonado de guerra, uns poucos caminhões e alguns cavalos deixados 

para trás pelos alemães em retirada. (MALAGUZZI, 1999b, p. 59).  

  

Assim, desde sua origem, Reggio Emilia é uma escola diferenciada, pois  

foi enraizada na vontade das famílias de edificar o mundo por meio da Educação. 

Algo muito significativo e diferente nas escolas de Reggio é que os pais dos alunos 

fazem parte dela, porque os eventos são organizados pelos professores e famílias, 

buscando a integração. O foco principal está em cada criança, não de maneira 

isolada, mas em um conjunto com outras crianças, com a família, com os 

professores, com o ambiente da escola, da comunidade e do resto da sociedade.  

A abordagem em Reggio ganhou grande destaque no trato educativo da  

primeira infância, ampliando suas escolas e servindo de referência para o mundo, 

rompendo paradigmas de uma Educação tradicional, pautada em ideias inatistas, 

mostrando a importância da dialética e participação no trabalho pedagógico.   

  

3.2 Educação na infância: uma visão integral da criança  

  

Conjeturar sobre a educação integral voltada para a infância é essencial  

para abranger a prática docente a serviço da aprendizagem de afetos, sentidos, 

pensamentos e valores das crianças, resguardando sua infância. Nesse sentido, é 

imprescindível a ampliação da compreensão sobre o “que”, “como” e “por que” a 

criança aprende fazendo inferências e interpretações da realidade; “para que” o 

professor assume o papel de mediador das experiências vivenciadas. É essencial a 

incumbência de docente de Educação Infantil agir reflexivamente na criação e 

recriação de alternativas pedagógicas adequadas à individualidade da criança, sem 

perder a noção do conjunto para originar ações interativas, de modo a desenvolver 

as “janelas de aprendizagem” (GARDNER, 1994).  
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A educação da infância propõe uma perspectiva global de análise de  

fenômenos e interações. Logo, o corpo, a mente, as emoções e as interações estão 

ligadas entre si, ou seja, preocupando-se com uma educação do ser não 

fragmentada, em que o corpo e a mente estão integrados para o desenvolvimento 

infantil. Abrangendo os seus diferentes aspectos, pode-se assegurar que a relação 

da criança com o mundo não se abrevia apenas à consciência de ajuizar o mundo, 

mas que também esse sujeito tem emoções:   

  
[...] ama, que tem raiva, que tem fome, que sente dor. O conhecimento do 

próprio corpo se faz desde as primeiras descobertas, é com ele que a 

criança explora suas primeiras sensações, vivencia o espaço que está a sua 

volta e o mundo. (NISTA-PICCOLO; MOREIRA, 2012, p. 22 apud RABELO,  
2017, p. 72).   

  

Nista-Piccolo e Moreira (2012, p. 37-38) explicam que:  

  
A criança desenvolve suas inteligências exigindo certa organização 

perceptiva e estruturação do EU e do MUNDO. A partir daí, começa a 

ampliar seu espaço, explorando tudo que a cerca a partir de atividades 

perceptivo-motoras que são essenciais ao seu desenvolvimento. Podemos 

concluir que a relação da criança com seu meio e com o mundo das 

pessoas está intimamente ligada as suas atividades corporais e, ainda, 

enfatizar que a função motricia no desenvolvimento humano é 

preponderante. A manifestação dessa relação se dá por meio de suas 

expressões corporais.  

  

Os estudos sobre a cognição, em detrimento dos afetos, como assinala 

Bomfim (2010, p. 12), abordam que:  

  
Embora o aspecto afetivo seja considerado como importante fator agregador 

do significado, poucos estudos têm se desenvolvido em relação às imagens 

elaboradas dos habitantes sobre o entorno da cidade, no que diz respeito à 

sua afetividade, emoção e sentimentos, ou talvez a possibilidade de 

considerarmos os afetos como orientadores na compreensão do 

conhecimento do espaço da cidade, assim como a percepção e a cognição. 

Os fatores emocionais são ignorados na maioria dos trabalhos sobre 

conhecimento ambiental. Há uma maior prevalência dos fatores cognitivos 

do que dos afetivos emocionais.  

  

Assim, a valorização dos aspectos afetivos contribui para o conhecimento 

do  

corpo. Uma Educação Infantil é vista pelo viés holístico porque busca contemplar 

todas as dimensões do sujeito, como: intelectual, corporal, afetiva e espiritual. É 

fundamental, pois, para a criança a priorização do agir, do pensar e do sentir 
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(GONÇALVES, 1994), mediante variadas linguagens: artes, brincadeiras, 

brinquedos, jogos e literatura infantil.   

A educação no espaço escolar é viva e pulsante, expondo-se como “[...]  

um corpo que afeta e é também afetado pelos corpos que constituem seus agentes” 

(SAWAIA, 2006, p. 79). A escola, durante muito tempo e ainda hoje, tenta disciplinar 

os corpos, no entanto a educação da infância nasce em um contexto diferente e vai 

ganhando seus contornos pautados na educação para o desenvolvimento integral.   

Cabe salientar que:  

    
[...] o desenvolvimento humano praticamente depende das qualidades inatas 

do indivíduo somadas às interações realizadas durante o seu crescimento, 

com experiências vividas em sua trajetória oportunizadas pelas pessoas 

nelas envolvidas, com os pais e professores. (NISTA-              -PICCOLO; 

MOREIRA, 2012, p. 72).  
    

Assim, os atuantes no cenário pedagógico necessitam ter o empenho de  

preparar o ambiente adequado através de jogos e brincadeiras que favoreçam o 

desenvolvimento global. Acerca disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2009a) preceituam o seguinte:   

  
Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 

Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a 

brincadeira, garantindo experiências que: I - promovam o conhecimento de 

si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, 

expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da 

individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; [...];  IV - 

recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, 

medidas, formas e orientações espaçotemporais [...].  
  

Ottoni e Sforni (2012, p. 2.399) mostram que:   

  
O nosso entendimento acerca da brincadeira no espaço escolar deriva-se 

da concepção de que a educação em geral tem a função de promover o 

desenvolvimento da criança e não apenas a de acompanhá-lo, coerente 

com esse princípio, nos [sic] identificamos com a segunda posição descrita 

acima. Todavia, não basta reafirmar o valor formativo da brincadeira, é 

necessário compreender o significado dessa afirmação, para que a prática 

pedagógica seja organizada com vistas a essa finalidade.   
  

Vygotsky (1982, p. 187-188) ressalta a importância do jogo para a  

aprendizagem:   

  
[...] durante o jogo uns objetos passam a significar muito facilmente outros, 

os [sic] substituem, se [sic] convertem em signos seus. Sabe-se igualmente 

que o importante não é a semelhança entre o brinquedo e o objeto que ele 
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significa. O que tem maior importância é sua utilização funcional, a 

possibilidade de realizar com ajuda dele o gesto representativo. Cremos que 

só nisso está a chave para a explicação de toda a função simbólica dos 

jogos infantis. Uma bola de trapos enrolado numa madeira se converte em 

um bebê durante o jogo, porque permite fazer os mesmos gestos que 

representam a nutrição e o cuidado com as crianças pequenas. No próprio 

movimento da criança, seu próprio gesto é o que atribui a função de signo 

ao objeto correspondente, o que lhe confere sentido.  

Nesse sentido, o processo educativo ocorre dentro do conjunto de 

diversas linguagens significantes, em que a criança, a partir da abordagem 

metodológica do jogo e da brincadeira, por serem algo intrínseco da criança, é capaz 

de ampliar a percepção de si e do mundo. Por esse prisma, então, a educação da 

infância vislumbra objetivar a educação do indivíduo através de suas ações 

essenciais, de modo a se relacionar com o todo que o cerca, mostrando seu pilar 

pautado na reflexão de como a aprendizagem influencia e está presente em várias 

esferas da vida do indivíduo e interferindo na sua subjetividade e seu modo de ser e 

estar no mundo.  

  

3.3 Primeira infância  

  

Conforme dito anteriormente, a abordagem da primeira infância se dá no  

primeiro capítulo do livro I, em que Rousseau refere-se mais às crianças em geral do 

que especificamente ao seu personagem fictício, Emílio.  

Eby (1976) adverte que as fases de desenvolvimento da vida individual já 

existiam desde Aristóteles e Comenius; no entanto, reconhece que foi com 

Rousseau que essas fases se tornaram um princípio vital para a educação, 

adquirindo maior significado e relevância na elaboração do pensamento pedagógico. 

Para ele, o filósofo francês foi o primeiro que apresentou a teoria do 

desenvolvimento por saltos; o crescimento de seu personagem estava em 

concordância com suas próprias experiências temperamentais, afinal, para 

Rousseau (1995, p. 14), a educação do homem começava com seu nascimento: 

“Repito-o, a educação do homem começa com seu nascimento; antes de falar, antes 

de compreender, já ele se instrui. A experiência adianta-se às lições; no momento 

em que conhece sua ama, já muito ele adquiriu”.   

É, portanto, na perspectiva do “ser criança” que o autor da obra em  

análise faz a crítica e denuncia o modo como a criança era tratada em seu tempo.  
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“O homem civil nasce, vive e morre na escravidão; ao nascer, envolvem-no em um 

cueiro; ao morrer, encerram-no em um caixão; enquanto conserva sua figura 

humana está acorrentado a nossas instituições” (ROUSSEAU, 1995, p. 17). O autor 

fez aqui a correspondência entre a prática do uso de faixas, cueiros e toucas, que 

amarram e impedem as crianças de movimentar-se livremente, com o costume que 

as mães tinham de entregar seus filhos aos cuidados de amas de leite ou de deixá-

los em cativeiros.  

A orientação de Rousseau era que, nessa faixa etária inicial, a criança  

precisava de muitos cuidados e atenção de seus pais. Essa colocação é feita a partir 

da descrição da época em que Emílio nasce, quando as famílias tinham o costume 

de entregar os recém-nascidos aos cuidados de amas de leite para serem criados 

por elas, não construindo um contato inicial – ao ver do autor primordial – entre mãe 

e bebê.   

O filósofo combatia a ideia vigente segundo a qual as crianças só se 

tornavam objeto de atenção dos adultos após os 8 anos. Ele faz isso quando 

proporciona a Emílio uma ama de corpo e alma sãos, ressaltando a 

fundamentalidade desses aspectos para a saúde de seu personagem; a importância 

dessa ama é reafirmada através da concepção de que deverá ser a única na vida de 

Emílio.  

  
Mudanças frequentes de ama levam a criança a diminuir sua estima pelos 

que a governam e, consequentemente, por sua autoridade. Na verdade, 

essas advertências só revelam que tanto a ama é a verdadeira mãe quanto 

o preceptor é o verdadeiro pai. A criança não deve ter como superiores 

senão o pai e mãe, e, na ausência deles, o preceptor e a ama. Embora 

sejam dois, devem atuar com tal consonância que pareçam uma só pessoa 

para a criança. (CERIZARA, 1990, p. 60).  

  

Rousseau (1995, p. 37) preocupa-se também com a alimentação de que 

essas camponesas dispunham, informando que o regime à base de vegetais é mais 

adequado e benéfico ao leite materno do que o regime alimentar das mulheres que 

viviam nas cidades, sendo contra o excesso de tempero e frituras: “Reformai as 

regras de vossa cozinha; evitai a manteiga queimada e as frituras; que nem a 

manteiga, nem o sal, nem os laticínios passem pelo fogo; [...] a dieta, ao invés de 

perturbar a ama, dar-lhe-á leite em abundância e da melhor qualidade”. Rousseau 

(1995) propõe ainda uma ressalva à mudança no estilo de vida de uma camponesa, 
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para que esta propicie saúde a si e a seu bebê. Se a camponesa é retirada de seu 

lar para ficar confinada com seu bebê num quarto da cidade grande, essa troca de 

ar prejudica da mesma forma a criança. Rousseau (1995, p. 37) afirma que:   

  
É principalmente nos primeiros anos de vida que o ar atua sobre a 

constituição das crianças. Numa pele delicada e mole, ele penetra por todos 

os poros, afeta fortemente os corpos em desenvolvimento, deixa-lhes 

impressões que não se apagam. Não sou por isso favorável a que se tire 

uma camponesa de sua aldeia para fechá-la num quarto da cidade e se faça 

amamentar a criança em casa; prefiro que ela vá respirar o bom ar dos 

campos a respirar o mau da cidade.  

Rousseau (1995, p. 45) teorizou sobre o choro da criança e o apresentou:   

  

[...] como todas as suas sensações são afetivas, quando são agradáveis 

elas as apreciam em silêncio; quando penosas, elas o dizem em sua 

linguagem e pedem alívio. [...] Todas as nossas línguas são obras de arte. 

[...] Essa língua não é articulada, mas é acentuada, sonora, inteligível.   

  

Segundo ele, ao estudarmos a criança, estamos, na verdade, permitindo-       

-nos reaprender com elas. Nossos professores, nesse sentido, nada mais são do 

que as amas, que compreendem o que diz seu bebê, ou por meio de gestos e 

expressões corporais ou por meio do grito e choro. Rousseau (1995, p. 46) assinala 

que a linguagem da voz se une com a do gesto, principalmente o gesto facial: “É de 

espantar ver a que ponto essas fisionomias mal formadas já têm expressão; seus 

traços mudam de um momento para outro com inconcebível rapidez; veem-se nelas 

o sorriso, o desejo, o pavor nascerem e passarem como relâmpagos”.  

O choro, na verdade, é a expressão das necessidades que a criança  

sente e que podem ainda ser expressas através do riso e das expressões corporais, 

pois ainda não dominam as palavras. Nesse contexto, há uma preocupação muito 

grande com relação ao tratamento dado pelas amas no sentido de não saberem 

como atender ao choro da criança. Muitas delas tornam-se brutais e ríspidas, pois 

perdem a paciência e acabam batendo na criança sem saberem o verdadeiro motivo 

desse choro, comprometendo o processo de comunicação da criança. Essa atitude 

cria nas crianças um sentimento de mágoa, desconforto e ressentimento: “Afastai 

delas com o maior cuidado os criados que as excitam, as irritam, as impacientam: 

são-lhe cem vezes mais perigosos, mais funestos que as injúrias do ar e das 

estações” (ROUSSEAU, 1995, p. 47).  
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O perfil psicológico da criança foi explorado pelo autor através de todos 

os elementos que sua sensibilidade lhe proporcionara, desde a análise da 

comunicação das crianças. Rousseau (1995) ainda adverte sobre a relação 

estabelecida com a comunicação implementada pela criança e o educador ou 

preceptor, que, apesar de precisar compreender essa comunicação, deve também 

mostrar para a criança todas as formas e estilos de objetos ou coisas, animais, 

figuras, brinquedos e máscaras, procurando explorar o processo de nomeação e 

significação desses elementos na vida da criança para que ela esteja apta a lidar 

com a construção do conhecimento do novo.   

O filósofo também considera outros dois fatores determinantes da  

primeira infância para o desenvolvimento da criança: a sensação e o movimento, 

afirmando que:   

  
No princípio da vida, quando a memória e a imaginação são ainda inativas, 

a criança só presta atenção àquilo que afeta seus sentidos no momento; 

sendo suas sensações o primeiro material de seus conhecimentos, 

oferecer-lhes numa ordem conveniente é preparar sua memória a fornecer-

lhes um dia na mesma ordem a seu entendimento; mas como ela só presta 

atenção a suas sensações, basta primeiramente mostrar-lhe bem 

distintamente a ligação dessas sensações com os objetos que as provocam. 

(ROUSSEAU, 1995, p. 44).  
  

Quanto à linguagem, também iniciada na primeira infância, Rousseau 

(1995) afirma que nesta fase trata-se de um processo de construção própria, já que 

a criança inicia com uma gramática de sua idade cuja sintaxe tem regras mais gerais 

do que a dos adultos. O relevante para a criança nessa idade é a propiciação da 

escuta correta das palavras, sem uma preocupação inicial com a escrita: “É um 

pedantismo insuportável e um cuidado por demais supérfluo insistir em corrigir nas 

crianças todos esses pequenos erros contra os usos, erros de que nunca deixam, 

elas próprias, de se corrigir com o tempo” (ROUSSEAU apud CERIZARA, 1990, p. 

74), incumbindo ao adulto a necessidade de falar sempre corretamente diante das 

crianças, sem repreendê-las, mas educando-as.  

Esses são aspectos gerais da construção da primeira infância proposta 

em Emílio. Sua análise é cerne da formulação dos currículos e orientações 

profissionais de toda a concepção de intervenção pedagógica escolar e não escolar 

da contemporaneidade. A importância dessa obra mais uma vez aqui se apresenta, 

propondo para a formulação educacional um pensar acerca da proposta espacial e 
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interventiva desde os primeiros anos da criança, compreendendo a educação como 

processo.  

  

3.4 Segunda infância  

  

Ainda discorrendo sobre Rousseau e sua obra aqui em comento, a fase 

de Emílio compreendida entre os 2 e os 12 anos continuou com sua construção 

pedagógica. Ele inicia refletindo sobre como a criança, exercitando seus estímulos e 

sentidos, pode ampliar o estado físico de sua atuação e consequentemente o seu 

contato com objetos novos que acaba por ampliar suas possibilidades de machucar-

se: “[...] sofrer é a primeira coisa que deve aprender e a que terá mais necessidade 

de saber” (ROUSSEAU, 1995, p. 59).   

Ele ainda afirma que a liberdade está ligada ao sofrimento e que a criança 

precisa vivenciar seu mundo de possibilidades por seus próprios pés, estando 

sujeita a correr riscos; essa concepção afirma que, à medida que a dor existe, a 

criança estará sendo habilitada a enfrentá-la. O autor sugere que o educador deve 

propiciar para a criança novas experiências com o fim de que esta possa se 

fortalecer: “[...] nossa mania pedante de educar é sempre a de ensinar às crianças o 

que aprenderiam muito melhor sozinhas e esquecer o que somente nós lhes 

poderíamos ensinar” (ROUSSEAU, 1995, p. 59).  

Essa construção proposta pelo autor está fundamentada em sua 

preocupação com o processo de aquisição da autonomia que a criança precisa 

vivenciar, pois para ele ela começa sozinha a realizar suas primeiras ações e a 

tornar-se consciente de si mesma. Cerizara (1990, p. 80) afirma que: “[...] se 

queremos pessoas aptas a pensar com autonomia, é preciso que tenhamos crianças 

capazes de fazê-lo”, buscando a valorização do período básico de formação do 

homem.  

A palavra autonomia vem do grego “autós” (por si próprio) e “nómos” (lei,  

que regula), que significa, portanto, ser regido por sua própria lei. Emílio, embora 

descrito como sujeito dessa premissa, ainda está também atrelado ao pacto 

estabelecido entre ele e seu educador, no entanto o personagem é descrito como se 

possuísse um suposto aval para a liberdade e a autonomia. Nesse sentido, o pacto 
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transforma a submissão em ato de liberdade, porém isso só é possível a partir da 

existência do próprio pacto.   

Para Rousseau (2005), tanto a criança (no seu estado natural) quanto o 

homem (na sociedade) gozam de uma liberdade imperfeita e semelhante. Na 

criança, essa imperfeição é consequência de seu estado de fraqueza; no homem, é 

resultado da sua dependência com a sociedade. Nessa compreensão, os limites da 

criança precisam ser respeitados para que, quando adulta, esta possa compreender 

seu espaço no mundo e, além disso, respeitar os demais limites sociais impostos a 

ela.   

O filósofo marca três planos sobre a educação com considerações  

pedagógicas:  

● O primeiro é o da educação da natureza – desenvolvimento dos órgãos 

e das faculdades humanas, que já é intrínseco ao homem;   

● O segundo é o da educação dos homens – educação que é aprendida 

por meio do homem, fazendo uso do próprio desenvolvimento;   

● O terceiro é o da educação das coisas, dos objetos – não depende 

imediatamente da educação dos homens ou da natureza; trata-se da 

experiência.   

A descrição da segunda infância traz reflexões pertinentes para uma  

formulação da criança mais amadurecida, que inicia sua construção política e social 

e que começa a inferir sobre seus processos, questionando, desobedecendo e 

refletindo sobre comandos e contratos.  

É dentro dessa lógica que a educação natural na segunda infância vai 

fortalecer o corpo e refinar os sentidos, como condição preparatória para o posterior 

processo educacional. A relação da criança com as coisas é condição necessária 

para que ela possa enfrentar as intempéries da vida e consiga, por si mesma, 

constituir um conhecimento de si. Essa autonomia é condição necessária para a 

futura ação moral imprimida na sociedade por parte dessa criança em sua fase 

adulta.  

Rousseau (1995) é, portanto, chave-mestra do processo de formulação  

social não apenas de diretrizes pedagógicas no âmbito educacional da sociedade 

moderna, ele também é estrutura das concepções legais e sociais da atuação para 

essa criança.  



75  

 

Entendendo o desenvolvimento e as teorias psicológicas e filosóficas  

apresentadas, faz-se necessário falar sobre a figura do professor potencializador 

desse desenvolvimento infantil. Para tal, iniciarei, no próximo capítulo, uma 

discussão acerca do profissional atuante na primeira infância e como se constituíram 

historicamente essas relações, possibilitando-nos entender processos e entraves 

que o magistério da infância atravessa.   

   

    

4  O PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA PERSPECTIVA DE  

ANÁLISE A PARTIR DO GÊNERO  

  
Mulheres dos meus versos. / Mulheres de tantas lutas / Mulheres de tantas 

labutas / Até onde vai tua energia? / Que nos encanta e irradia / E quando 

tudo é desafio / Tu és corrente como o rio / Que não para nem desiste / Tem 

força, persiste / E diante do preconceito / Tu requeres teu direito / E num 

mundo desigual / Tu és especial / Pois, mulher, o mundo é teu / Seja bela e 

do lar / Se quiser, vai viajar / Nunca seja obrigada / De nenhum homem, a 

empregada / Seja sempre para o bem / Espalhe sorrisos também / Fica aqui 

o meu abraço / E para cada poema que faço / Tu estás nos versos meus! 

(RICARDO MARTINS).   

  

A poética nos inspira a adentrar nos estudos feministas, marcados por 

tantas disputas, em que o gênero e a consideração do gênero como categoria 

analítica ganham importância no Brasil no final da década de 1980, problematizando 

a característica social das diferenças entre os sexos, rejeitando o discurso do 

determinismo biológico dessas diferenças, que caracterizou os estudos da Biologia e 

da Medicina em momentos anteriores, e sobretudo apresentando um processo de 

emancipação social das mulheres. Essa colocação é relevante, pois é preciso 

compreender que houve também um repensar acerca das reservas sociais que o 

próprio sistema social busca fazer.   

O conceito “gênero” é abordado por Scott (1995), proporcionando  

importantes reflexões no campo dos estudos de gênero. Ao trabalhar com o termo 

“gênero”, a autora expõe que inicialmente esse vocábulo foi utilizado como sinônimo 

de “mulheres”, em uma busca por legitimidade dos estudos feministas nos anos 

1980. A autora acrescenta que tal palavra indica a rejeição do determinismo 

biológico implícito em termos como “sexo” ou “diferença sexual”, introduzindo uma 

perspectiva relacional, a partir da qual “[...] as mulheres e os homens eram definidos 
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em termos recíprocos e não se poderia compreender qualquer um dos sexos por 

meio de um estudo inteiramente separado” (SCOTT, 1995, p. 72).   

  

4.1 O gênero da docência infantil  

  

Os estudos de gênero e seus avanços, em uma perspectiva relacional, na  

década de 1980, proporcionam a emergência dos estudos a respeito da construção 

social da masculinidade. Arilha, Ridenti e Medrado (1998) defendem a importância 

do desenvolvimento dessa perspectiva de análise, argumentando que: reconhecer a 

dimensão relacional do gênero possibilita desconstruir principalmente os 

argumentos culpabilizantes em relação ao masculino, que demarcam o discurso de 

parte do movimento feminista e que ainda se faz presente, direta ou indiretamente, 

nas produções acadêmicas contemporâneas.   

Em vez de procurar os culpados, é necessário identificar como se dá a 

relação, gerando menos sofrimento individual e possibilitando efetivamente 

transformações no âmbito das relações sociais generificadas, ou seja, orientadas 

pelas desigualdades de gênero (ARILHA; RIDENTI; MEDRADO, 1998). Quando 

pensamos o processo de feminização do magistério, precisamos ainda admitir que 

todo esse investimento no espaço de atuação da mulher pode também ter se dado 

numa perspectiva de controle, que afirma o espaço da mulher no magistério; é 

possível se compreender também como uma forma de manutenção de princípios 

morais conservadores através do controle da sexualidade feminina. Nesse processo, 

foi delegada às mulheres a educação das crianças, a fim de que elas fossem 

responsáveis pela criação e manutenção de um ambiente seguro e protegido do 

contato com estranhos, ou seja, o diferente.   

A docência, assim, não subverteria a função feminina fundamental, ao 

contrário, poderia ampliá-la ou sublimá-la. “O magistério precisava ser 

compreendido, então, como uma atividade de amor, de entrega e de doação, para a 

qual ocorreria quem tivesse vocação” (LOURO, 1997, p. 78). Reconhecendo que a 

mulher sempre foi percebida e constituída como frágil, ela precisava ser protegida e 

controlada. Foi nesse aspecto que o magistério se configurou como um trabalho que 

não a afastaria da vida familiar, dos deveres domésticos, da alegria da maternidade, 
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da pureza do lar, bem como era uma forma de cercá-la de restrições e cuidados 

para que sua profissionalização não se chocasse com a sua feminilidade.   

De acordo com Louro (1997), o magistério constituiu-se, dessa forma, 

como uma ocupação transitória para as mulheres, pois, assim que a verdadeira 

missão de mãe e esposa se impusesse, deveria logo ser abandonada. 

Diferentemente da docência no antigo primeiro grau, hoje anos iniciais do ensino 

fundamental, quando em sua origem quem lecionava eram os homens e 

posteriormente houve o predomínio das mulheres, a educação e o cuidado de 

crianças de 0 a 6 anos sempre foram delegados ao sexo feminino, fossem elas 

mulheres religiosas, enfermeiras, leigas ou com formação. Desde as amas de leite e 

mercenárias dos séculos XVII e XVIII até as professoras de Educação Infantil do 

século XXI, o papel da docência na Educação Infantil foi uma profissão de mulheres 

e é até hoje majoritariamente feminina.   

Os dados do Censo Escolar de 2009, realizado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), confirmam isso. De 

acordo com a pesquisa, o número total de professores de Educação Infantil no Brasil 

naquele ano era de 369.698; destes, 358.414 professores eram do sexo feminino e 

11.284 do sexo masculino (INEP, 2010). Portanto, no fim da primeira década do 

século XXI, foi esta função laboral que se constituiu como uma profissão 

majoritariamente de mulheres, embora a entrada de homens venha aumentando ao 

longo da história. É preciso compreender que tratar de uma mudança de gênero 

nesse processo é também construir uma mudança de processo, com um duro 

deslocamento de significado, afinal, como afirmam Bruschini e Amado (1988), o 

magistério, como carreira feminina, incorpora elementos que, ao longo da história de 

algumas sociedades, foram características ligadas à domesticidade e à submissão.   

É necessário, nesse sentido, reconfigurar a função da Educação Infantil e  

reconstruí-la através de concepções, características, elementos e influências de 

carreiras femininas. Contudo, se entendermos que a Educação Infantil tem como 

objetivo a educação e o cuidado das crianças de 0 a 5 anos de idade com o objetivo 

de ampliar e diversificar as experiências delas, diferentemente das ações 

direcionadas a elas no lar e também daquelas que ocorrem no Ensino Fundamental, 

sua especificidade deve ser reconhecida. Ou seja, o adulto que lá trabalha não tem 



78  

 

o papel do pai ou da mãe, nem da professora de Ensino Fundamental, deve ser a 

professora de Educação Infantil com um papel e uma formação específica.   

  

4.2  A docência infantil como mais uma faceta dos limites e das possibilidades  

femininas na sociedade moderna   

  

O público feminino não teve acesso à escola durante o período 

compreendido entre os séculos XVI ao XIX, afinal de contas, nesse período, o 

espaço da escola, recheado de restrições, era destinado apenas aos meninos, que 

começavam sua vivência escolar a partir dos 6 ou 7 anos de idade; as crianças 

menores eram cuidadas na família, sempre pelas mulheres. Foram as 

transformações sociais e econômicas decorrentes mais do período republicano que 

acabaram alterando os modos de relação entre os sujeitos, por exemplo, Ariès 

(1981) e Priore (2002) indicam que essas mudanças trouxeram inclusive alterações 

nas funções realizadas no contexto social, principalmente no tocante às atividades 

das mulheres e os espaços destinados a elas.   

Ao assumir de fato um papel na sociedade e na cultura, a mulher trouxe  

para a sociedade o início de um outro processo, que, na busca pela emancipação, 

conseguiu iniciar processos na sociedade e na cultura: quando as mulheres 

começaram a sair para trabalhos externos e passaram a necessitar de um lugar 

para seus filhos. Esse problema era agravado porque as famílias não conseguiam 

ser uma rede de apoio para essas mulheres, afinal o modelo social imposto imprimia 

um alto índice de migração de moradores rurais para os centros urbanos; um 

aspecto importante de ser observado desse movimento é a ruptura da rede de 

vizinhança e um distanciamento dos núcleos familiares. Oliveira, Z. (2005) e Priore 

(2002) indicam que essas mudanças e o processo ocasionado por elas trouxeram 

dificuldades na busca por soluções para os cuidados da criança fora do espaço 

familiar.   

O Brasil, que já havia passado por todo o processo de colonização e que  

vivenciava outro processo social, adotou uma ideia que já existia desde o século 

XVIII na França: as creches. Inclusive, essa palavra tem sua origem francesa e 

significa “manjedoura”, sendo a denominação atribuída aos abrigos a fim de cuidar 

de bebês e crianças necessitadas. Segundo Kuhlmann Júnior (2005), esses 
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espaços tinham um caráter basicamente assistencialista e mantinham as crianças 

para que as mães pobres pudessem trabalhar, já que, com a idade inferior a 6-7 

anos, não poderiam frequentar a escola. Concomitantemente à difusão de creches, 

havia o crescimento das instituições formadoras de docentes. Em 1835, a primeira 

Escola Normal foi inaugurada em Niterói, Rio de Janeiro.   

O objetivo das Escolas Normais era formar professores que viessem a  

atuar com crianças a partir dos 6-7 anos de idade. Havia a necessidade de diminuir 

o número de analfabetos e formar uma população capaz de ler e escrever. Todavia, 

Ariés (1981) e Kuhlmann Júnior (2005) descrevem que as professoras recebiam 

uma formação incomum para atuarem em creches; as mulheres formavam-se em 

serviços ou não possuíam qualificação específica, sem disposição de horários para 

cursos de aperfeiçoamento. Sempre se acreditou que a formação de uma professora 

para atuar na creche não precisava de aprofundamento, pois se remetia à 

concepção de que cuidar de crianças já fazia parte da natureza feminina, atrelada a 

uma concepção mais maternal, que estaria, portanto, mais atenta às regras básicas 

de saúde e higiene. Havia um forte discurso que interpunha o papel docente ao 

papel materno, ou seja, as creches assumiram uma extensão do lar, em caráter 

assistencialista, que remetiam a algumas questões implícitas: para que formar 

professoras para creches se estas já sabem naturalmente o que fazer? Para que 

investir na primeira infância se o importante é alfabetizar a população? Neste 

contexto, a educação para a primeira infância era comumente efetivada por 

voluntárias, religiosas ou outras mulheres sem quaisquer cursos, atuando de acordo 

com o que acreditavam ser o melhor para a criança (KUHLMANN JÚNIOR, 2005).   

Até a década de 1970, muito se discutiu sobre a questão da qualidade na 

educação da primeira infância, ao mesmo tempo que as demandas aumentavam 

vertiginosamente, estimulando a construção de mais espaços. Contudo, pouco foi 

feito em termos de formação para os educadores ou investimento na área. As 

creches e pré-escolas ainda eram locais de abrigo, depósitos para as crianças 

ficarem enquanto suas mães trabalhavam, não fazendo parte de um sistema 

educacional com políticas públicas que as regulamentassem.   

Com a Constituição de 1988, fundamenta-se uma nova concepção da  

criança cidadã, sujeito de direitos, cuja proteção integral deve ser assegurada pela 

família, sociedade e poder público com absoluta prioridade. Nesse ínterim, a 
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Constituição retira a Educação Infantil do âmbito da assistência e a insere no 

sistema educacional, estabelecendo, em seu artigo 206, inciso VII, a garantia de 

qualidade (BRASIL, 1998). No âmbito da formação docente, o documento também 

enfatiza sua preocupação com a formação consistente dos profissionais.   

A Constituição de 1988 é um importante avanço no olhar tanto para a 

criança quanto para o docente, contudo é na década de 1990 que debates, 

pesquisas e ações buscam a melhoria da educação de crianças pequenas no país. 

Nesse contexto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 

9.394, promulgada em 1996, faz com que a Educação Infantil ganhe maior 

notoriedade, tendo como função promover o desenvolvimento integral da criança, 

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

da família e da comunidade, reforçando a indissociabilidade das funções de educar 

e cuidar. Nesse sentido, é possível perceber a evolução desse espaço, o qual 

passou de depósito infantil – em que a preocupação versava sobre cuidado, higiene 

e civilidade – para espaços realmente educativos, em que a criança passou a ser 

vista como educanda, apoiada em um conjunto de saberes que ajudam a qualificar o 

olhar sobre ela, bem como a respeitá-la em sua singularidade.   

Na mesma linha, aos educadores foi exigida formação adequada, não  

sendo aceito um trabalho de cuidado, em substituição à mãe, como se apresentava 

inicialmente. Apesar de a concepção de escola ter surgido havia um tempo 

considerável, a presença da mulher no cenário escolar da história da educação no 

Brasil ocorreu muito tardiamente, afinal de contas, durante todo o período do Brasil 

Colônia, a educação ofertada às mulheres era restrita ao lar e para o lar, com 

aprendizagens que fortalecessem o domínio e a manutenção da casa e o cuidado 

com os filhos, sendo assim restritas para essas mulheres a leitura e a escrita, 

restando apenas o aprendizado e o amadurecimento das prendas domésticas.   

Apenas na segunda década do século XIX é que essas mulheres 

puderam ver a abertura de escolas, ainda imersas em uma lógica sexista, pois 

nessas escolas só havia mulheres. Veiga (2007) ressalta ainda que foi na terceira 

década do mesmo século que se viu a inauguração da primeira Escola Normal do 

Brasil, situada em Niterói, Rio de Janeiro. É preciso refletir que a mulher inserida no 

universo da escola como docente está permeada por uma construção de 

estereótipos sustentados por processos históricos de representações sobre o ser 
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mulher e toda a carga social de sua função. Podemos compreender, portanto, os 

reais motivos pelos quais o papel social feminino acaba permeando a caracterização 

da atividade doméstica, sendo fortemente atrelada à representação da maternidade 

ou do casamento, afinal a mulher, no processo histórico patriarcal, era desde 

pequena pensada para casar e ter filhos, sendo estas as únicas formas possíveis de 

realização feminina nesse contexto. Foi ainda nessa linha que se projetou para a 

mulher o desenvolvimento, ou seja, a permissão para a capacidade de ensinar.   

A mulher começou a adquirir espaço de maneira bem tímida, mas, em 

meados do século XX, com o advento da Revolução Industrial e o empobrecimento 

social daqueles que antes eram detentores de seu meio de sustentação, a mulher 

também sai em busca de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo que de 

maneira bem tímida. Foi nesse processo que lecionar tornou-se uma possibilidade 

real e atrativa, permitindo uma atividade laboral que desse possibilidade de cuidar 

dos filhos e ainda ter uma remuneração capaz de ajudar em casa (LOURO, 1997; 

VEIGA, 2007). Foi, portanto, como resultado desse cenário que o magistério passou 

a ser visto como a extensão do lar, isto é, o desdobramento de uma atividade 

naturalmente praticada, porque, na realidade, para o contexto apresentado, as 

mulheres iriam ter a possibilidade de educar seus filhos e ainda os filhos das demais 

mães, o que configurava uma infeliz combinação entre professora competente e 

dona de casa amorosa.   

O magistério seria, então, um espaço no qual a mulher colocaria em  

prática dons que socialmente acreditava-se serem inatos e indispensáveis para o 

exercício docente: a paciência, o cuidado, a sensibilidade, o educar (LOURO, 2002).  

Nesse sentido, Louro (2002, p. 78) assim se posiciona:   

  
[...] se a maternidade é, de fato, o seu destino primordial, o magistério passa 

a ser representado também como uma forma extensiva da maternidade. Em 

outras palavras, cada aluno ou aluna deveria ser visto como um filho ou filha 

espiritual. A docência, assim, não subverte a função feminina fundamental, 

ao contrário, poderia ampliá-la ou sublimá-la.   

  

A constituição histórica dos profissionais que atuam em creche e pré-                

-escola relaciona-se com a história das instituições sociais responsáveis pelas 

crianças pequenas de 0 a 6 anos e, mais recentemente, da faixa etária que 

antecede a entrada na escola fundamental obrigatória; foi por isso que iniciei o 
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trabalho caracterizando o processo histórico de conformação dessa faixa etária. 

Atualmente surge a necessidade de novas pesquisas, pois a LDBEN incorporou em 

seu processo creches e pré-escolas e também o perfil do profissional de educação, 

que, por sua vez, mudou.   

A mulher foi historicamente responsável pelo trabalho com crianças em  

creches e pré-escolas, mas a falta de reconhecimento dessa função profissional 

deixou a desejar no processo de construção de uma formação adequada para a 

função desempenhada; foi também por conta dessa falta de valorização do ser 

feminino e da sua atividade profissional que se constituiu o processo de construção 

da mulher como sujeito social de atuação nesse espaço. Foi evidente, inclusive, 

sobre a problemática existente na dificuldade de analisar em que medida a 

maternidade interfere na prática educativa, chamando a atenção a relação da 

professora/mulher/mãe, em que se percebe que a vida pessoal da docente acaba 

imbricada com a sua vida pessoal e familiar.   

Ser professor de Educação Infantil exige características que não são  

decorrentes apenas da natureza feminina, mas que acabam por serem construídas 

no processo histórico do exercício da profissão docente. O trabalho em creches é 

predominantemente feminino, e isso acaba trazendo as marcas da precária 

formação social para a atuação docente.   

A discussão apresentada elucida historicamente as desigualdades e  

desvalorização dos papéis sociais ocupados pelas mulheres; desvela também a luta 

feminina por direitos. Tal discussão sobre o papel da mulher como docente aflorou 

justamente por compreender seu legado histórico de se responsabilizar pela prole 

ou  

“ter sensibilidade” para educar.   

Assim, a creche é permeada, de modo marcante, pela presença feminina,  

seja nas docentes, como vimos, ou nas mães das crianças, que majoritariamente as 

acompanham na vida escolar. Reconhecer as inúmeras disputas e desvelar essas 

condições desiguais representam questões que nos permitem compreender 

processos, principalmente na construção histórica da figura da professora de 

Educação da Infância.   

Compreendendo as construções históricas da infância e da criança em 

seu desenvolvimento, bem como a figura social que estimula as aprendizagens 
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infantis, faz-se essencial mergulhar na história da educação da infância do Brasil e 

nas tessituras contemporâneas nacionais, estaduais e municipais para desmistificar 

muitos processos.   

  

    

5 CONTEXTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL E EM FORTALEZA  

  

  

“Todos esses que aí estão atravancando 

meu caminho, eles passarão e eu 

passarinho.” (QUINTANA, 2006, p. 107).  

  

Este capítulo principia com a inspiradora poesia de Quintana, “O  

poeminha do contra”, que compõe o Caderno H, de Mario Quintana (2016), que está 

presente aqui porque assemelha-se ao delinear histórico da educação da infância no 

Brasil pela mensagem que transmite ao leitor. A começar pelo título, o poema se 

declara do “contra”, afirmando que desafia ou resiste a algo, assim como a 

educação da primeira infância, que resiste às suas raízes históricas assistencialistas 

e rompe paradigmas.   

A ideia se reforça quando Quintana (2006) avigora uma dinâmica do “eu  

versus ele”, em que o sujeito enfrenta sozinho um inimigo coletivo (“todos esses que 

aí estão”), pois a educação da primeira infância vem estilhaçando uma construção 

social coletiva de que o espaço para infância seja destinado apenas a cuidados e 

guarda. É fato que, assim como no poema, a Educação Infantil enfrentou 

atravancamentos no caminho, mas esses obstáculos foram efêmeros e se 

dissiparam com leveza, liberdade e descoberta de uma edificação, ressalvando a 

capacidade que a Educação Infantil teve e tem de se rechaçar e se superar. Desse 

modo, caminharemos agora pela história do atendimento à infância no Brasil, de 

modo geral, e na cidade de Fortaleza, de modo específico, traçando o percurso 

dessa construção educacional.   

  

5.1 A história da origem das creches no Brasil  

  

A história da infância no Brasil não foi muito diferente do que vinha  
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acontecendo no mundo. Durante muito tempo, a criança ficou à mercê de qualquer 

tipo de cuidado, quer seja médico, assistencial ou educacional, ou seja, a criança 

era cuidada por qualquer um e não era responsabilidade de ninguém. Como relata  

Kramer (2003, p. 48): “Durante o primeiro período, do descobrimento até 1874, 

pouco se fazia no Brasil pela ‘infância desditosa’, tanto do ponto de vista da 

proteção jurídica quanto das alternativas de atendimento existentes”. Portanto, 

podemos destacar que a situação da criança no Brasil pode ser caracterizada pelo 

abandono do Estado, que não se preocupava em estabelecer um atendimento 

destinado especificamente para a criança.  

No período escravista, as escravas amarravam seus filhos às costas, para 

poderem trabalhar e cuidar de suas crianças ao mesmo tempo. Já os filhos das 

escravas que serviam como amas de leite eram depositados na Roda dos Expostos. 

Essa Roda foi por muito tempo a única instituição que atendia às crianças 

abandonadas no Brasil. A criança escrava rapidamente era inserida aos afazeres 

domésticos. Dessa forma, ela logo seria introduzida ao mundo adulto, como 

percebemos no texto Faria (1997, p. 15):  

  
A idade de cinco a seis anos parece encerrar uma fase na vida da criança 

escrava. Dos seis aos doze anos, ela aparece desempenhando alguma 

atividade, geralmente pequenas tarefas auxiliares. Dos doze em diante, as 

meninas e os meninos eram vistos como adultos no que se refere ao 

trabalho e à sexualidade.  

  

Assim como as crianças escravas, os meninos brancos desfrutavam  

pouco de sua infância, pois logo cedo eram inseridos no mundo adulto.  

  
Para o menino branco, a partir dos seis anos, iniciava-se o aprendizado do 

latim, da gramática, das boas maneiras, nos colégios religiosos. A vara de 

marmelo e a palmatória se incumbiam de transformar o antigo ‘anjinho’ 

numa miniatura de adulto precoce. Dos sete anos em diante, o jovem 

brasileiro possuía a gravidade de um adulto e até usava os mesmos trajes 

chapéu, bengala e colarinho engomado. (FARIA, 1997, p. 15).  
  

Nesse sentido, vamos perceber no Brasil uma infância curta tanto para os  

escravos como para as crianças brancas, filhos dos grandes latifundiários deste 

país. A partir da segunda metade do século XIX, o movimento higienista criado por 

médicos e sanitaristas iniciou uma ação com o objetivo de melhorar as condições de 

saúde da população; começaram a criticar o uso das amas de leite e da Roda dos  
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Expostos, até então a “única opção segura” para as mães das classes abastadas 

amamentarem seus filhos. Essas mulheres continuavam necessitando do trabalho 

das ex-escravas para o trabalho doméstico; como as Rodas passaram a ser menos 

utilizadas nessa época, surgiu a necessidade de criar uma instituição para abrigar os 

filhos das trabalhadoras domésticas enquanto estas realizavam seu trabalho. Como 

relata Oliveira (2002, p. 92):  

  
[...] a abolição da escravatura no Brasil suscitou, de um lado, novos 

problemas concernentes ao destino dos filhos de escravos, que já não iriam 

assumir a condição de seus pais, e, de outro, concorreu para o aumento do 

abandono de crianças e para a busca de novas soluções para o problema 

da infância, as quais, na verdade, representavam apenas uma arte de varrer 

o problema para debaixo do tapete: criação de creches, asilos e internatos, 

vistos na época como instituição assemelhadas e destinadas a cuidar das 

crianças pobres.  
  

É nesse contexto que alguns médicos, juntamente com as mulheres  

burguesas, criam as primeiras creches brasileiras, a fim de realizarem seus projetos 

higienistas. A creche nasce como uma instituição assistencialista voltada para cuidar 

das crianças pobres, pois se afirmava que a família não era capaz de realizar tal 

tarefa. Assim, podemos constatar que, neste momento, a preocupação maior com a 

infância estava voltada para a sua saúde. Estudos mais específicos sobre a 

maternidade no período da escravidão revelam que a atividade maternal só passou 

a ter alguma relevância social a partir da abolição da escravatura.  

Não restam dúvidas sobre a difícil rotina da mulher, mãe e escrava. As 

escravas possuíam em média apenas três dias de descanso após o parto, em 

seguida, eram obrigadas a retornar ao trabalho forçado. A criança escrava era 

imediatamente incorporada à rotina de exploração proposta pelo modelo de 

produção escravocrata, sendo carregada, recém-nascida, às costas da mãe durante 

a jornada de trabalho. Pior ainda era o destino dos filhos das escravas que eram 

escolhidas para serem emprestadas ou alugadas como amas de leite. Esses 

pequenos bebês eram entregues nas Rodas dos Expostos e privados do amor e do 

aleitamento materno, enquanto os filhos brancos, pertencentes às classes mais 

abastadas, eram amamentados pelas mães escravas. O aleitamento materno e 

natural era visto como um gesto socialmente desvalorizado, assim como a própria 

maternidade.  

A concepção de infância predominante durante o período escravista  
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refletia as necessidades da produção de riquezas da época:  

  
Na primeira infância, até os seis anos, a criança branca era geralmente 

entregue à ama-de-leite [sic]. O pequeno escravo sobrevivia com grande 

dificuldade, precisando para isso adaptar-se ao ritmo de trabalho materno. 

Após esse período, brancos e negros começavam a participar das 

atividades de seus respectivos grupos. Os primeiros, dedicando-se ao 

aprimoramento das funções intelectuais, e os segundos iniciando-se no 

mundo do trabalho ou no aprendizado dos ofícios. (CIVILETTI, 1988, p. 65).  
  

Percebemos que havia uma desvalorização do papel da mulher-mãe, seja  

ela branca ou negra, não importando sua classe social. Não obstante, era a mãe 

negra a que mais sofria, tendo em vista a sua própria condição de “coisa”. Em regra, 

as crianças da época poucos valores simbolizavam, tanto por conta dos altos 

índices de mortalidade infantil como pela não definição exata do que seria a infância. 

As crianças eram vistas como pequenos adultos que só precisavam sobreviver para 

serem integradas ao sistema produtivo.  

  

5.2 A Roda dos Expostos e as criadeiras: o embrião da creche no Brasil  

  

Não há um consenso exatamente sobre qual seria a instituição percursora  

da creche no Brasil. A autora Civiletti (1991) aponta para a Roda dos Expostos em 

um período pós-abolição, enquanto outros autores identificam as criadeiras como 

uma semente da creche. As criadeiras eram mulheres pertencentes a comunidades 

que atendiam a crianças de diversas famílias para que suas mães pudessem 

trabalhar. Já a Roda dos Expostos era um mecanismo pelo qual uma criança era 

depositada em um cilindro giratório que a entregava do lado oposto, sem que as 

identidades de quem a haviam deixado e de quem a acolhia fossem reveladas. As 

crianças deixadas na Roda dos Expostos eram basicamente os filhos de mães 

solteiras, filhos de escravas, ou porque suas mães haviam sido emprestadas/ 

alugadas como amas de leite, ou porque suas próprias mães as entregavam com a 

finalidade de livrá-las da escravidão. Além das crianças de mães escravas, a Roda 

dos Expostos recebia crianças de mulheres brancas, solteiras e mestiças que não 

tinham condições financeiras de sustentar seus filhos ou que tentavam esconder a  

“vergonha” de serem mães solteiras no início do século XX. Por volta de 1888, ano 

em que também foi promulgada a Lei Áurea no Brasil, começou a surgir o discurso 
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sobre creche para as crianças pobres. Ressalta-se que tal demanda era para 

atender às mulheres brancas; as negras não foram objetos desse processo.   

A professora Civiletti (1988, p. 89) releva-nos o seguinte:  

  
A creche poderia também fornecer à classe dominante um ganho 

secundário. Além de liberar a mão de obra feminina e garantir a 

sobrevivência das crianças da classe trabalhadora, ela podia ser um lugar 

privilegiado de controle sobre essa classe. As creches e salas de asilo, 

portanto, com raras exceções, assumirão o caráter controlador que a 

filantropia delegou à escola.  

  

A partir do trecho acima, temos um ponto de partida para definirmos o  

surgimento da creche no Brasil. Longe de priorizar uma concepção educacional da 

função dessa instituição, o que se pode perceber é uma manipulação da classe 

dominante da época em relação ao discurso sobre a necessidade de creches.  

Primeiramente, o higienismo – pensamento que servia aos interesses da  

crescente burguesia da época – propagava, ainda que indiretamente, um discurso 

no sentido de subjugar a mãe pobre. Sobre esta recaíam diversos preconceitos, 

principalmente aqueles que afirmavam a impossibilidade de uma mãe pobre criar 

seus próprios filhos.  

Em um segundo momento, a creche aparece como uma determinante  

para os filhos das mães trabalhadoras, sem a qual as crianças padeceriam de fome, 

doenças, negligência, maus hábitos e costumes. A creche, então, começa a ser 

difundida como uma política de assistencialismo. Entretanto, percebemos que a 

creche aparece no Brasil para atender a uma demanda específica da classe 

dominante. As mulheres pobres precisavam ser liberadas para o trabalho, tanto para 

o emprego doméstico para servir à mulher burguesa quanto para, num período 

posterior de crescente industrialização, ocupar os postos industriais. Não podemos 

nos refutar de mencionar o caráter controlador e disciplinador que as instituições de 

ensino possuíam. Geralmente ligadas à Igreja Católica, o ensino do cristianismo 

revelava uma educação voltada para o condicionamento e conformismo com o 

contexto social de extrema desigualdade social e exploração da mão de obra. O que 

quero realmente destacar nesse espaço é o caráter assistencialista que embasou o 

nascimento do discurso sobre creche e o fez se firmar. Assim, sob esse discurso, as 

primeiras creches foram fundadas ainda na Primeira República.  
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5.3 O início do século XX e o assistencialismo maternoinfantil  

  

A reivindicação por creches públicas no Brasil se deu pela luta das  

mulheres. A priori, parece-nos óbvio tal afirmativa, todavia, como vimos, esse 

movimento de implantação das creches foi impulsionado por diferentes e 

contraditórias concepções de infância, maternidade e educação. Inicialmente as 

creches foram sendo implantadas sob uma perspectiva assistencialista, como forma 

de proteção dos filhos das mulheres pobres da classe trabalhadora. As indústrias, 

que se expandiram com a Revolução Industrial, a partir de 1930-1956, passaram a 

reservar espaços físicos em seus estabelecimentos destinados aos cuidados dos 

filhos de suas operárias.  

É importante percebermos que não podemos conceber as creches 

daquela época aos nossos olhares atuais. Não havia o entendimento sobre a 

importância da Educação Infantil, apenas vigorava a ideia de criação de um 

organismo que permitisse ao capital a exploração da mão de obra feminina, sem 

prejuízo de sua prole.  

As creches implantadas dentro das empresas privadas funcionavam de  

acordo com os parâmetros ditados pelos profissionais da área da Saúde, e não de 

educadores. Enfermeiros e médicos eram os responsáveis por ditar as regras de 

funcionamento das creches. O espaço físico das creches, longe de terem uma 

perspectiva educacional voltada para a infância, reproduzia as concepções 

higienistas dos hospitais, tendo como finalidade a guarda, a higiene e a alimentação.  

As crianças ficavam aos cuidados de enfermeiras ou atendentes vestidas de branco.  

Em 1943, estabeleceu-se, através do Decreto-Lei nº 5.452, a 

obrigatoriedade das empresas com mais de 30 mulheres a promoverem o 

atendimento em creche para os filhos de suas funcionárias. As creches surgiram 

gradativamente no Brasil a partir do século XIX, tendo como referência, para a 

formulação de suas ações de atendimento à população, as instituições religiosas e 

de asilo da época. A função principal desses ambientes era evitar a morte de bebês 

e crianças pequenas por meio do fornecimento de abrigo, alimentação e alguma 

assistência em higiene e saúde, isso porque se entendia que as famílias dessas 

crianças, oriundas fundamentalmente de classes sociais humildes, não podiam 
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promover os cuidados infantis básicos ou que elas, por convenções sociais da 

época, não o desejavam fazer (MERISSE, 1997).  

Todavia, o cenário construído pelas transformações socioeconômicas e  

culturais em nossa sociedade, nas últimas décadas, principalmente a emancipação 

e a inserção feminina no mercado de trabalho e as dificuldades financeiras na 

implementação da Educação Infantil, desencadearam um aumento na demanda dos 

serviços das creches públicas e/ou privadas.  

Após a Proclamação da República, começou a surgir no país uma série 

de instituições preocupadas com a saúde pública e a assistência à infância. 

Surgiram também escolas infantis e jardins de infância. Cabe destacar que, nesse 

período, uma série de transformações foi desencadeada sob o efeito da urbanização 

e industrialização que vinham acontecendo no Brasil. Sobre esse fato, assim 

escreve Oliveira (2002, p. 94):  

A consolidação da atividade industrial acelerou a transformação de uma 

estrutura econômica agrária, na qual o trabalho podia ser realizado pelo 

conjunto dos familiares, em outra estrutura, que passou a incluir a 

separação física entre local de moradia e local de trabalho e na qual o 

trabalhador era considerado uma unidade produtiva.  
  

Com a admissão de um grande número de mulheres para trabalharem  

nas fábricas, surgiu um grande problema: quem vai cuidar das crianças enquanto as 

mulheres estão trabalhando? Foi nesse contexto que surgiram as conhecidas  

“fazedoras de anjos”, mulheres que recebiam dinheiro para cuidar das crianças filhas 

das operárias. Elas foram estigmatizadas com esse nome pelo grande número de 

crianças que morriam sob o seu cuidado.  

Mesmo antes da Proclamação da República, vieram vários imigrantes  

para o Brasil, iniciando-se um movimento em prol dos direitos trabalhistas, entre 

eles, a luta por instituições para o abrigo e atendimento de crianças durante o 

horário de trabalho das mães. Esse problema foi sendo aos poucos resolvido, no 

entanto ele estava sendo compreendido como uma espécie de favor, como explica 

Oliveira (2002, p. 95):   

  
O problema da mulher operária com seus filhos pequenos teve algum tipo 

de resposta. Esta surgiu em meio a embates entre trabalhadores e patrões, 

como se verá. Entretanto, embora a necessidade de ajuda ao cuidado dos 

filhos pequenos estivesse ligada a uma situação produzida pelo próprio 

sistema econômico, tal ajuda não foi reconhecida como um dever social, 
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mas continuou a ser apresentada como um favor prestado, um ato de 

caridade de certas pessoas ou grupos.   

  

A partir desse fato, algumas empresas passaram a construir creches e  

escolas maternais para os filhos dos trabalhadores, com o objetivo de controlar e 

enfraquecer o movimento operário. Esse também foi um meio para aumentar a 

produção por parte das mães operárias, que se tranquilizavam ao saber que seus 

filhos estavam próximos e sendo bem cuidados. Mais adiante, a responsabilidade 

pela criação de creches passou dos empresários para o Estado.  

A partir da crise do sistema oligárquico1, as atividades industriais se  

expandiram no país, fato que contribuiu para a queda da cultura patriarcalista que 

aqui predominava. Com isso, cada vez mais, a mulher era inserida no mercado de 

trabalho.   

  
Nesse momento histórico, começavam a surgir movimentos em defesa de 

uma educação pública com ensino laico, gratuito e obrigatório, assim como a 

propagação de jardins de infância inspirados no modelo de Fröbel2, já citado. Esse 

movimento no Brasil teve características peculiares e ficou conhecido como 

escolanovista. Não obstante, esses jardins de infância eram destinados às crianças 

da classe privilegiada. Já para os filhos dos trabalhadores, eram reservados os 

parques infantis, que em nada pareciam com jardins de infância.   

A maioria das instituições voltadas para o atendimento das crianças da  

camada popular possuía o caráter médico-assistencialista, voltadas para cuidar da 

alimentação, higiene e segurança física da criança. “Entendidas como um ‘mal 

necessário’, as creches eram planejadas como instituições de saúde, com rotinas de 

triagem, lactário, pessoal de enfermagem, preocupação com higiene do ambiente 

físico”, conforme Oliveira (2002, p. 100). Então, percebemos que não havia 

nenhuma preocupação com o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança.  

A função da creche era somente cuidar da saúde dos pequenos.  

  

                                            
1
 Conjunto de regras e práticas políticas que asseguram o predomínio de um pequeno número de 

pessoas no controle do Estado. Durante a Primeira República no Brasil, esse controle era exercido 

por chefes políticos estaduais e municipais que acumulavam poder econômico e social em graus 

variados e com estilos diversos.  
2
 Fröbel é considerado o criador dos jardins de infância pelo interesse que demonstrou pela educação 

de crianças pequenas.  
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Embora os textos oficiais do período recomendassem que também as 

creches, além dos jardins de infância, contassem com material apropriado 

para a educação das crianças, o atendimento em creches e parques infantis 

continuou a ser realizado de forma assistencialista. (OLIVEIRA, 2002, p. 

101).  
  

As creches que existiam fora das fábricas eram de responsabilidade das  

entidades filantrópicas, principalmente de ordem religiosa. Depois de certo tempo, os 

órgãos governamentais passaram a ajudá-las, juntamente com doações de algumas 

famílias ricas da época. Com isso, é possível perceber que o atendimento às 

crianças de 0 a 6 anos de idade era realizado através da caridade, sem possuir 

nenhum vínculo com o Estado, tendo sido dessa forma que as instituições de 

Educação Infantil funcionaram durante muito tempo.  

Quando, a partir do final da década de 1960, ocorreu a demanda por 

creches por parte de setores médios da sociedade, isso também se ampliou no 

interior das classes populares, que buscavam alternativas para a educação dos seus 

filhos pequenos, compatíveis com as exigências apresentadas pelo mundo do 

trabalho e pela vida em centros urbanos.  

  
Durante o ano de 1970, começaram a ser divulgados estudos que  

explicavam o fracasso escolar. Kramer (2003, p. 24) assevera 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. Faltaram a estas crianças, 

‘privadas culturalmente’, determinados atributos, atitudes ou conteúdo que 

deveriam ser nelas incutidos, a fim de suprir as deficiências de saúde e 

nutrição, as escolares, ou as do meio cultural em que vivem as crianças, 

são propostos diversos programas de educação pré-escolar de cunho 

compensatório.  

  

Dessa forma, passaram a relacionar a condição social ao fracasso  

escolar. As instituições de Educação Infantil foram utilizadas como um meio de 

compensar as crianças pobres por sua condição social. A educação compensatória 

visava como proposta à estimulação precoce e ao preparo para a alfabetização. 

Contudo, essas propostas ainda continuavam tendo um caráter assistencialista de 

educação e ensino.  
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O número de instituições de educação infantil crescia, pois a cada dia 

aumentava também o número de mulheres no mercado de trabalho, tanto na classe 

média como na classe baixa. Esse fato impulsionou tanto a abertura de creches 

particulares, que já vinham se preocupando com o desenvolvimento cognitivo, 

emocional e social da criança, como a construção dos parques infantis para os filhos 

dos trabalhadores. Entretanto, esses ainda continuam visando a uma educação 

compensatória e assistencialista.  

  
Enquanto discursos compensatórios ou assistencialistas continuavam 

dominantes no trabalho nos parques que atendiam filhos de operários e nas 

mulheres que cuidavam das crianças de família de baixa-renda, propostas 

de desenvolvimento afetivo e cognitivo para crianças eram adotadas pelos 

jardins de infância onde eram educadas as crianças de classe média. 

(OLIVEIRA, 2002, p. 110).  

  

Nesse momento percebemos claramente o cunho dualista que se  

reservava à Educação Infantil. Enquanto a infância da classe rica era estimulada à 

inteligência e à criatividade, a infância da classe pobre era compensada para, quem 

sabe, poder superar a miséria.  

Na segunda metade do século XIX, foram criadas diferentes instituições  

de Educação Infantil, acompanhando o processo de expansão do ensino elementar. 

Algumas experiências aconteceram anteriormente, mas foi nesse período que 

encontraram as condições ideais para a sua disseminação. Essas instituições eram 

apresentadas em grandes eventos, as Exposições Internacionais, que aconteceram 

de 1851 a 1922 na Europa, Estados Unidos, Argentina e Brasil (o Rio de Janeiro 

sediou o último desses eventos).  

As instituições de Educação Infantil eram apresentadas como modernas e  

científicas, o que as diferenciava das existentes anteriormente. Essas características 

eram exaltadas nessa época, em que o já valorizado desenvolvimento técnico e 

científico consolidava a importância da infância. É interessante citar, mesmo de 

forma resumida, alguns aspectos dessa assistência científica, de acordo com 

Kuhlmann Júnior (1998, p. 64-67):  

  
Não é apresentada como direito do trabalhador, mas como mérito dos que 

se mostrassem mais subservientes, segmentando a pobreza, procurando 

dificultar seu acesso aos bens sociais. A sua função, de acordo com essa 

visão preconceituosa, seria disciplinar os pobres e os trabalhadores; [...] A 

integração entre a ação do Estado e a iniciativa particular, unidos para 
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praticar a caridade ou a filantropia (expressão que foi substituindo a 

primeira); [...] A utilização de um método, chamado de científico, através do 

qual o candidato a beneficiário dos programas de assistência precisava 

mostrar-se merecedores dos seus benefícios; assim, respondendo a um 

minucioso questionário, onde expunha toda a sua condição de vida, a 

pessoa era avaliada como ‘indigente válido’ e a prestação de auxílios 

eficazes para promover a melhoria da raça e o controle social, na direção 

predeterminada do progresso e da civilização.  

  

Houve vários objetivos de um modo geral no início do atendimento à  

infância, como:  

● Diminuição da grande mortalidade infantil, integrando-se a um projeto 

de saneamento mais amplo (que incluía, por exemplo, a abertura de 

grandes avenidas), preocupação que era predominante entre os 

médicos higienistas, que, desde a década de 1870, vinham tendo 

grande influência nas questões educacionais;  

● Forma de evitar a criminalidade, o que é decorrente da preocupação 

jurídica e policial com a “infância desvalida ou moral e materialmente 

abandonada”;  

● Promoção da tranquilidade das elites, fruto tanto da influência jurídico-          

-policial como da visão predominante na época da Igreja Católica, que, 

seguindo os ensinamentos da encíclica Rerum Novarum (1891), via a 

propriedade privada como inviolável, sendo que os pobres deveriam 

sofrer e suportar a sua condição de subalternidade – assim, a 

dimensão religiosa e educacional da assistência estava voltada 

justamente para evitar mudanças sociais, mantendo os pobres 

agradecidos aos ricos.  

As últimas décadas do século XX registravam uma evolução importante  

no atendimento à faixa etária anterior aos 7 anos no Brasil, tanto no que se refere à 

expansão do número de matrículas quanto no que se refere ao quadro legal e 

institucional. A ampliação do acesso de crianças menores de 7 anos a creches e 

pré-escolas tem ocorrido desde a década de 1970, sob influência de processos 

sociais – a urbanização, o crescimento econômico, as lutas sociais, a mudança do 

papel da mulher na sociedade – e também como resultado de políticas públicas de 

educação, bem-estar social, saúde e trabalho.  

Novos marcos legais, instituídos a partir da Constituição Federal de 1988,  
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reforçaram e deram legitimidade a esses processos. A responsabilidade atribuída 

aos municípios, de oferecer esse atendimento com prioridade, apressou uma 

tendência que já estava se delineando no período anterior. A nova legislação, por 

sua vez, apontou para mudanças que precisavam ser estimuladas e exigidas dos 

sistemas educacionais, como a necessidade de formação dos professores de 

Educação Infantil em cursos superiores, o mesmo requisito exigido para os 

professores das séries iniciais do ensino fundamental. A principal mudança trazida 

pelo novo quadro legal foi, sem dúvida, a incorporação das creches ao setor 

educacional, pois a Educação Infantil passou a ser definida como a primeira etapa 

da Educação Básica, abrangendo a creche para a faixa etária entre 0 e 3 anos e a 

pré-escola para a faixa etária entre 4 e 6 anos de idade.  

Em 1970, aconteceu uma série de transformações no sistema de 

Educação Infantil, além das diversas discussões que vinham ocorrendo na época a 

respeito do desenvolvimento nos primeiros anos de vida do ser humano. As famílias 

de baixa renda também passaram a exigir atendimento educacional para as crianças 

de 0 a 6 anos de idade, contribuindo, assim, para o processo de municipalização da 

educação pré-escolar. Por conseguinte, os trabalhadores começaram a exigir que o 

acesso à creche fosse um direito de todos e dever do Estado.  

Na década de 1980, houve um avanço considerável com relação à 

Educação Infantil. Foram produzidos estudos e pesquisas de relevante interesse, 

inclusive discutindo sobre a função da creche e da pré-escola e buscando realizá-la 

faticamente. Universalizou-se a ideia de que a educação da criança pequena é 

importante (independentemente de sua origem social) e que é uma demanda social 

básica. A Constituição de 1988 definiu a creche e a pré-escola como direito da 

família e dever do Estado em oferecer esse serviço. Todo o avanço é histórico, 

cultural e político, portanto precisa ser conquistado o tempo todo.  

Mesmo a creche sendo compreendida como um direito, e não como um  

favor, o número de crianças atendidas nessa instituição ainda era muito pequeno, 

propiciando, assim, o surgimento de outras iniciativas de baixo custo, como as  

“mães crecheiras”, os “lares vicinais”, as “creches domiciliares” ou “creches lares”. 

Em suma, instituições de cunho assistencialista.  

As primeiras iniciativas voltadas para o atendimento à criança pequena 

estiveram a cargo de particulares. Observa-se que somente dois estados foram 
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beneficiados com escolas infantis, Rio de Janeiro, pelo fato de ser a capital do 

império de 1822 a 1889, quando aconteceu a Proclamação da República, tendo 

continuado como capital desde a Proclamação até 1960, e São Paulo, pelo 

crescimento industrial (BARRETO, 1998). Entre elas, cabe destacar:  

● 1875 – Pré-Escola (Colégio Menezes Vieira, no Rio de Janeiro): as pré-

escolas das elites passam a utilizar o termo “pedagógico” como 

estratégia de propaganda para diferenciarem-se dos asilos para 

pobres;  

● 1896 – Jardim de Infância da Escola Caetano de Campos, São Paulo – 

pública, mas voltada para as elites;  

● 1899 – Fundação do Instituto de Proteção e Assistência à Infância do 

Rio de Janeiro – entidade particular de caráter médico (puericultura 

intrauterina), mas que também tinha preocupações com os aspectos 

jurídicos e educacionais; em 1929, já tinha filiais em todo o país;  

● 1899 – Criação da Creche da Companhia de Fiação e Tecidos 

Corcovado, Rio de Janeiro – primeira creche brasileira para filhos de 

operários;  

● 1906 – Inauguração do Patronato de Menores, criado por juristas no 

Rio de Janeiro, os quais fundaram creches para abrigar criancinhas 

cujas mães buscassem trabalho fora do lar;  

● 1908 – Início da primeira creche popular cientificamente dirigida a filhos 

de operários até 2 anos de idade. Em 1909, foi inaugurado o Jardim de 

Infância Campos Salles, no Rio de Janeiro;  

● Primeiras décadas do século XX – Multiplicação da criação de creches 

junto às indústrias;  

● 1919 – Criação do Departamento da Criança do Brasil, que pretendia 

centralizar informações, estudos e pesquisas sobre a criança.  

As atividades do Instituto de Proteção eram bem diversificadas, a saber, 

realização de cursos, campanhas de vacinação e combate a epidemias, promoção 

de festas consagradas à infância, multiplicação das maternidades, creches e 

institutos de proteção à infância nos estados, estudos sobre a moralidade infantil e 

participação em congressos, daí as creches comunitárias surgirem a partir da 

iniciativa da própria população, na tentativa de solucionar um problema concreto a 
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que o Estado não atendia satisfatoriamente. Essas creches eram administradas pela 

própria comunidade e não possuíam vínculo com o governo. Algumas vezes, era 

possível realizar um trabalho pedagógico nessas creches.  

Nessa perspectiva, o atendimento às crianças foi por muito tempo sendo  

jogado, ora como responsabilidade exclusiva da família, ora como favor prestado ao 

trabalhador pelas empresas, ora como um dever ou favor do Estado. Então, foi 

somente após o término do período militar que a creche passou a ser abarcada pelo 

Plano Nacional de Desenvolvimento organizado, em 1986, que estabelecia a 

responsabilidade do Estado e das empresas em proporcionar o atendimento das 

crianças em creches.  

Com isso, começa uma nova discussão entre os educadores, a fim de  

romper com as concepções assistencialistas ou compensatórias das instituições. 

Nesse período, a creche começa a aparecer como um local de aprendizagem que 

deve proporcionar o desenvolvimento infantil, sendo, contudo, somente em 1988 

que a Constituição Federal passou a reconhecer a creche e a pré-escola como um 

direito da criança e um dever do Estado.  

As políticas brasileiras para a Educação Infantil atualmente representam 

respostas às mais variadas tensões trazidas pelos movimentos sociais e as 

necessidades econômicas. Percebemos, nesse momento da história, que as forças 

sociais avançam mais e apontam para uma maior conscientização de necessidade 

de educar a criança pequena, sustentada por bases científicas cada vez mais 

amadurecidas e amplas, alicerce para as experiências pedagógicas que devem 

ocorrer nessa etapa de sua formação. Isso tudo nos faz acreditar que estamos 

vivendo um momento histórico muito oportuno para a reflexão e a ação em prol de 

nossas crianças.  

Desde 1988, a Constituição Brasileira reconhece a importância da creche,  

tendo, logo em seguida, surgido outros documentos que respaldaram a educação da 

primeira infância, entretanto ainda temos avanços ainda a serem conquistados. É o 

que veremos mais a seguir na abordagem do Centro de Educação Infantil (CEI) 

pesquisado.   

  

5.4 A expansão da Educação Infantil no Brasil  
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Com a abertura política após mais de duas décadas de Regime Militar, o  

então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães (1988), 

chamou a nova constituição de Constituição Cidadã, isso porque sua produção 

contou com a participação popular, dotada de um sentimento de exercício da 

cidadania. Apesar de os setores elitistas da sociedade terem tentado retirar de seu 

texto os diversos direitos sociais conquistados pelo povo ao longo da história, 

prevaleceram as concepções de um Estado Social. Erigida sob a categoria de direito 

fundamental, a educação passou a integrar o grupo de direitos que asseguram a 

sobrevivência e a formação digna do ser humano e, por esse motivo, o de direitos 

universais. Assim, foi incluído, pela primeira vez na história de nossas constituições, 

o direito à creche pública a todas as crianças.  

É interessante destacar o papel do Estado nesse início da breve história 

da nossa Educação Infantil. Praticamente não houve nenhuma iniciativa ou 

investimento até 1930. Apesar de proclamar que “É preciso preparar a criança de 

hoje para ser o homem de amanhã”, o Estado se afirmava sem condições 

financeiras para assumir o atendimento à criança. Apenas em 1940, foi criado o 

Departamento Nacional da Criança, vinculado ao Ministério da Saúde, que tinha 

como objetivo a proteção à infância, maternidade e adolescência, tendo imprimido 

uma tendência assistencialista e paternalista à proteção à infância. Um ano depois 

foi criado o Serviço de Assistência a Menores, para atender a menores de 18 anos 

abandonados ou delinquentes, ligado ao Ministério da Justiça e dos Negócios 

Exteriores. No âmbito do Ministério da Educação e Cultura, somente em 1975 foi 

instituída a Coordenação de Educação Pré-Escolar.  

Durante os governos militares (1964 a 1985), a expansão da educação  

infantil deu-se principalmente através de programas implementados pelos extintos  

Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) e Legião Brasileira de Assistência 

(LBA). A história recente da Educação Infantil no nosso país foi bastante marcada 

pela atuação de organizações internacionais, principalmente o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (Unicef), criado pela Organização das Nações Unidas (ONU).  

O Unicef iniciou sua atuação durante as décadas de 1940 e 1950 em  

países pobres, com trabalhos assistenciais de caráter emergencial (campanhas de 

vacinação, distribuição de leite, etc.). Na década de 1960, passou a atuar de 

maneira mais contínua junto aos governos dos países ajudados, no sentido de 
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promover a melhoria das condições de vida das crianças. Influenciaram 

profundamente nos programas aqui implantados as recomendações desse 

organismo, de modo que os países subdesenvolvidos buscassem novas alternativas 

para o atendimento à criança pequena, visando à diminuição dos custos para o 

atendimento de um maior número de crianças. Isso deveria acontecer 

principalmente através de: utilização de espaços disponíveis e trabalho voluntário, 

da família e da comunidade.  

Segundo Rosenberg (1977), o programa Educação Pré-Escolar: uma 

Nova Perspectiva Nacional, elaborado pelo Setor de Educação Pré-Escolar do 

Ministério da Educação (MEC), em 1975, traduziu as recomendações do Unicef e 

assumiu formalmente a função de assistência ao definir como áreas prioritárias as 

periferias das médias e grandes cidades e áreas onde houvesse uma alta taxa de 

mortalidade infantil, principalmente no Nordeste.  

Essa proposta tornou-se o modelo de atenção pública às crianças pré-               

-escolares em todo o Brasil, mas não foi o MEC quem o implantou, e sim a LBA, 

através do Projeto Casulo, lançado em 1977. Também de acordo com Rosenberg 

(1977), esse programa era justificado como parte das estratégias de prevenção da 

desordem social, que poderia ser comprovada pelas populações empobrecidas. A 

expansão do atendimento foi possível pela diminuição do per capita mensal 

repassado às entidades conveniadas.  

Somente em 1981, o MEC, através do Mobral, lançou o Programa 

Nacional de Educação Pré-Escolar, que também adotou as propostas do Unicef para 

crianças dessa faixa etária provenientes de população de baixa renda e também 

vinculou a educação à assistência, definindo outra vez as periferias urbanas e as 

regiões Norte e Nordeste como áreas prioritárias para esse atendimento que seguia 

o modelo de baixo custo. Apesar de as avaliações realizadas terem apontado 

problemas sérios (formação do pessoal inadequada, materiais pedagógicos 

insuficientes, instalações e alimentações precárias), esse programa expandiu-se. 

Outra característica da expansão do atendimento à criança pequena nos últimos 

anos no nosso país foi o estímulo pelo governo federal à abertura de vagas através 

da administração municipal, que passou de 12,9%, em 1969, para 51%, em 1923.  

O ingresso do atendimento à criança pequena no âmbito da educação,  
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expresso tanto na nossa nova Constituição, promulgada em 1988, como no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) e especialmente na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), é fruto de muitas lutas, sendo realmente muito 

importante, especialmente porque gera uma responsabilidade nunca antes 

assumida pelo Estado: o atendimento gratuito em instituições de Educação Infantil 

às crianças de 0 a 6 anos como parte do dever do Estado com a educação. Assim, o 

que antes era citado nas leis como amparo e assistência passou a ser um direito. 

Nesse sentido, é bom lembrar que a Educação Infantil é um direito das crianças 

(inclusive independente de a mãe trabalhar fora ou não) e que deve complementar a 

ação da família e da comunidade.  

Frente a todas essas transformações, a Educação Infantil vive um intenso 

processo de revisão de concepções sobre a educação de crianças em espaços 

coletivos e de seleção e fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de 

aprendizagens e do desenvolvimento das crianças. Apesar de todos os 

acrescentamentos, a creche pública ainda parece caminhar em passos lentos.   

  

5.5 Currículo  

  

Em 1996, a LDBEN estabeleceu que a Educação Infantil é a primeira  

etapa da Educação Básica e tem por finalidade promover o desenvolvimento integral 

da criança de até 5 anos de idade. Sobre a formação de docentes, a lei determina, 

no artigo 62, que, para atuar na Educação Básica, é preciso possuir nível superior 

em universidades ou institutos superiores de educação.  

Em 1998, o MEC publicou o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (RCNEI). Esse material é mais uma contribuição para o professor 

de Educação Infantil. É um conjunto de reflexões que objetiva servir de subsídio 

para a construção das propostas curriculares, mas que não deve ser entendido 

como um manual a ser seguido. O RCNEI é composto de temas agrupados em três 

volumes. O primeiro traz reflexões sobre as creches e pré-escolas brasileiras, a 

infância e a profissionalização dos educadores. O segundo trata dos processos de 

construção da identidade e autonomia das crianças. O terceiro traz textos sobre os 

eixos e temas que podem ser trabalhados na Educação Infantil.  

http://www.jusbrasil.com/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
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O Referencial, coerente com as definições da LDBEN, reforça que as 

creches não devem ser simplesmente espaços de cuidados com a criança e que as 

pré-escolas não se limitem a preparar para a alfabetização. Ao contrário, cuidado e 

aprendizado devem estar integrados desde o início. O RCNEI sugere que o trabalho 

seja articulado em três eixos: a brincadeira, o movimento e as relações afetivas que 

as crianças desenvolvem. Por meio desses três eixos, as propostas pedagógicas 

podem lidar com cinco áreas diferentes: artes visuais, conhecimento do mundo, 

língua escrita e oral, matemática e música. Há ainda no Referencial proposta sobre 

o número adequado de crianças por educador em cada faixa etária, além de 

sugestões sobre o relacionamento da escola com as famílias, integrando-as ao 

cotidiano e ao trabalho da instituição.  

Há também as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 

(DCNEI), que são indicadores governamentais que reúnem princípios, fundamentos 

e procedimentos na área educacional, servindo de norte na elaboração, 

planejamento, execução e avaliação das propostas pedagógicas curriculares, 

possuindo um caráter mandatório. O referido documento traz à tona aspectos 

pertinentes ao Currículo da Educação Infantil, à Proposta Pedagógica, à frequência, 

às matrículas, às vagas, aos princípios, à função sociopolítica e pedagógica, às 

práticas pedagógicas, aos eixos norteadores e às interações.  

Logo, as DCNEI apontam para a percepção de criança como centro do  

planejamento curricular e como sujeito de direitos que é portador de teorias e 

saberes pensando sobre o mundo e atribui sentido a ele. Define-se, portanto, por um 

conjunto de práticas que procura dialogar os saberes das crianças com o patrimônio 

artístico, cultural, ambiental e tecnológico, a fim de promover o desenvolvimento 

integral da criança.  

Ressalva-se que, para termos em nosso país uma Educação Infantil de  

qualidade, o profissional da Educação Infantil deve ser estimulado e valorizado. É 

bastante complexo metamorfosear o quadro em que a Educação Infantil no Brasil se 

encontra, com professores desvalorizados e desmotivados.   

O caminho natural para superar os desafios, como mostram os exemplos 

de todos os países que deram o salto qualitativo em educação, é investir na 

qualidade do Ensino Fundamental, com ênfase na Educação Infantil, através de 
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treinamento e qualificação dos professores e aparelhamento das escolas. Há que se 

reverter as prioridades na aplicação dos escassos recursos públicos na educação.   

Na educação de crianças bem pequenas, são necessários espaços  

amplos e estruturas que auxiliam na promoção da autonomia, todavia a organização 

do espaço ainda é um tema pouco discutido entre os educadores, o qual, contudo, 

se faz essencial na educação da primeira infância, pois, para que haja um 

aprendizado efetivo, é preciso que atue como um terceiro educador, assim como 

assevera Malaguzzi (1999a), possibilitando trocas de experiências e experimentação 

de sons, cores, odores e sabores.   

Ainda discorrendo sobre a importância do espaço, Malaguzzi (1999b, p. 

86) declara:   

  
Valorizamos o espaço devido a seu poder de organizar, de promover 

relacionamentos agradáveis entre as pessoas de diferentes idades, de criar 

um ambiente atraente, de oferecer mudanças, de promover escolhas e 

atividades, e devido a seu potencial para iniciar qualquer espécie de 

aprendizagem social, afetiva e cognitiva. Tudo isso contribui para a 

sensação de bem-estar e segurança nas crianças. Também pensamos que 

o espaço deve ser uma espécie de aquário que espalhe as ideias, os 

valores, as atitudes e a cultura das pessoas que vivem nele.  

  

Assim, o espaço ideal para a educação infantil vai muito além dos muros 

e da estrutura física da escola; ele atravessa as relações entre a criança, o professor 

e a aprendizagem, logo necessita do empenhamento docente e do olhar atento e 

sensível aos elementos que atuam como mediadores no espaço educacional. O 

cuidado a esses aspectos influenciará na sensibilidade estética das crianças, ao 

mesmo tempo que permitirá que elas se apropriem dos objetos da cultura na qual 

estão inseridas.   

  

5.6 O Documento Curricular Referencial para a Educação Infantil do Ceará   

  

A inspiração para o Documento Curricular Referencial para Educação 

Infantil do Ceará (DCRC) nasceu a partir da necessidade de orientar sobre as 

particularidades no estado do Ceará, inspirado pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC, 2017), a fim de fortalecer as pontes entre os municípios, 

apontando caminhos para que a Educação cearense seja viva e prazerosa, 

assumindo o compromisso pelo estado do Ceará de garantir o direito das crianças 
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de aprender, alinhando as propostas pedagógicas de escolas públicas e privadas do 

estado. O referido documento pretende, por meio de orientações para práticas 

pedagógicas, reduzir as desigualdades educacionais no estado, buscando 

nivelamento e qualidade (CEARÁ, 2019).  

  
É importante destacar que nesse processo, em 2011, o Estado do Ceará 

elaborou, de forma participativa, as Orientações Curriculares para a 

Educação Infantil, que traz um diálogo significativo com as DCNEI (2009), 

no que se refere aos princípios e pressupostos norteadores das práticas 

pedagógicas, atentas às necessidades e especificidades de bebês, crianças 

bem pequenas e crianças pequenas, portanto o desafio agora é avaliar o 

que já foi construído na rede nacional, estadual e municipal, para avançar 

no aprofundamento e na ressignificação das práticas que garantam, cada 

vez mais, que bebês e crianças vivenciem experiências diversificadas e de 

boa qualidade, com amplas aprendizagens na Educação Infantil. (CEARÁ, 

2019, p. 111).  

  

O documento levanta questões históricas concernentes à elaboração de 

currículo no Ceará, apresenta os marcos legais e contextualiza a educação e a 

proposta educativa do estado, estabelecendo princípios norteadores das ações 

educacionais a serem desenvolvidas. Destaca o compromisso com a formação 

humana e as concepções pedagógicas, trabalhando na perspectiva curricular da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental, contextualizando temas transversais, 

como: direitos humanos, educação para paz, educação em saúde, cuidados 

emocionais, educação patrimonial, para o trânsito, financeira, dentre outras 

temáticas.   

A estrutura do documento orienta duas etapas de ensino: infantil e  

fundamental. Na educação para a infância, faz-se necessário garantir os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento demarcados pela BNCC, atendendo aos campos 

de experiências, também demarcados pela BNCC. A DCRC subdivide as crianças 

de Educação Infantil em: bebês (0-1 a 6 meses); crianças bem pequenas (1 ano e 7 

meses a 3 anos e 11 meses) e crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses), a 

fim de acolher as peculiaridades do desenvolvimento. Ressalto aqui que há uma 

organização também no documento para o Ensino Fundamental, mas temos como 

foco a Educação Infantil.  

  
Sabemos que a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) não é 

currículo, assim como os campos não são disciplinas. Compreendemos, 

igualmente, que não se trata apenas de uma mudança de terminologia, há, 

de fato, uma compreensão ampliada sobre as práticas pedagógicas que 
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sustentam a Educação Infantil. De acordo com o que afirma o referido 

documento, ‘os campos de experiências configuram um arranjo curricular 

que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das 

crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem 

parte do patrimônio cultural’. (CEARÁ, 2019, p. 111).  

  

Diante dos apontamentos, há, entretanto, um caráter ameaçador no  

documento, pois há uma tendência nas práxis de encará-lo como receita de bolo, já 

que ele atua na perspectiva da implantação do Programa de Alfabetização na Idade 

Certa (Paic) / Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), e sabemos 

que na Educação tudo é único, mutável e diferente, assim, se não houver o 

atendimento da realidade da criança, do local e da escola, pode estar fadado a 

embasar práticas educativas fortemente tradicionais. Todavia, ao considerar a 

articulação com os demais documentos, as particularidades institucionais e das 

crianças e as concepções de criança e infância atuais, pode auxiliar como elemento 

potencializador do fazer pedagógico.   

  
Vivenciamos dia-a-dia [sic] eventos diversos, junto com outras pessoas, mas 

cada um de nós elabora sentidos singulares para a situação. Por exemplo, 

em uma roda de conversa na Educação Infantil, as crianças constroem suas 

experiências em uma vivência que é coletiva, pois aprendem a partir das 

relações que estabelecem naquela conversa com o que já sabem e com o 

que lhes chamam a atenção; com as oportunidades que têm (ou não) de 

falar e expressar suas ideias. Mas, [sic] cada criança e também os adultos 

que participam dessa roda vivenciam esse momento de forma singular e 

constroem experiências que em muitos aspectos se aproximam, mas que 

em outros se diferenciam. Enfim, são muitas as experiências que 

acontecem, em diferentes campos, com as crianças e os adultos na 

Educação Infantil. Não serão as mesmas experiências, mas é exatamente 

essa diversidade de experiências que torna tão bonita e promissora a 

possibilidade de convivência coletiva e dramática nesta 1ª etapa da 

Educação Básica. (CEARÁ, 2019, p. 112).  

  

Logo, o desafio docente consiste em justamente acolher intencionalmente  

e articular saberes e vivências pensando na orientação da DCRC como um projeto 

educativo coletivo que valoriza, articula e enriquece as aprendizagens no grupo. 

Dessa forma, o documento parece endossar ainda mais o movimento que já vem se 

constituindo na Educação Infantil, de garantir que o foco do currículo seja a 

promoção de experiências diversificadas de aprendizagem dos bebês às crianças, 

superando pedagogias de natureza transmissiva que não abrem espaço para a 

diversidade da experiência humana.  

A utilização do documento, então, fica demarcada pela atuação do  
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professora/professor de “ouvir”, “discernir” e ressalvar bebês e crianças no cotidiano 

das unidades, em suas falas, gestos, emoções, ações e interações, historiando e 

documentando o cotidiano das crianças, dando notoriedade aos movimentos 

sensíveis de articulação das experiências das crianças com o repertório científico, 

cultural, tecnológico e artístico que institui as nossas práticas culturais, enriquecendo 

e legitimando cada vez mais as interações das crianças que acontecem nos 

espaços coletivos da Educação Infantil.   

  

5.7 A Proposta Pedagógica do município de Fortaleza  

  

A Proposta Pedagógica de Fortaleza nasceu em 2016, de maneira 

colaborativa e participativa de diversos segmentos da rede de Fortaleza. 

Participaram diretores, coordenadores pedagógicos, técnicos, assistentes da 

Educação Infantil, professores, pais, organizados em seis grupos de trabalho que se 

reuniram semanalmente ao longo de 2015. O documento foi embasado pelas DCNEI 

(BRASIL, 2009a) e BNCC (BRASIL, 2017).   

Para uma melhor compreensão didática, foi dividido em três partes. A 

primeira versa sobre os Fundamentos e concepções norteadores do trabalho 

pedagógico na Educação Infantil; trata-se de uma discussão teórico-prática da 

Educação Infantil; já a segunda volta-se à gestão da prática pedagógica pautada nos 

campos de experiências da BNCC (2017), a partir dos direitos de aprendizagem, 

buscando definição dos conhecimentos e saberes a serem elaborados pelas 

crianças e as ações didáticas em contextos da educação formal; a terceira e última 

parte desse documento retrata orientações para a construção/reelaboração da 

proposta curricular das instituições de Educação Infantil, apontando caminhos e 

perspectivas para a construção das propostas curriculares das instituições de 

Educação Infantil de Fortaleza.  

A ideia central do documento é que ele contribua para o processo 

democrático de implementação do currículo definido, constituindo-se como referência 

para as práticas docentes presentes na Educação Infantil, contribuindo para o 

desenvolvimento integral, a aprendizagem e o bem-estar das crianças. Assim, 

vislumbra contemplar a ideia de criança como:   
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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, 2009a).  

  

Desse modo, busca assegurar a unidade do trabalho de toda a 

comunidade educativa, inclusive a família, estabelecendo e socializando uma 

proposta pedagógica que fortaleça a identidade da instituição educacional, 

integrando princípios, valores e ações que dialoguem entre si na busca da formação 

da criança. Seu juízo está em defesa dos direitos, principalmente o de brincar, o qual 

foi pontuado por Kishimoto (2010, p. 1):   

  
A criança, mesmo pequena, sabe muitas coisas, toma decisões, escolhe o 

que quer fazer, interage com pessoas, expressa o que sabe fazer e mostra 

em seus gestos, em um olhar, uma palavra, como é capaz e compreende o 

mundo. Entre as coisas que a criança gosta está o brincar, que é um dos 

seus direitos. O brincar é uma ação livre, que surge a qualquer hora, 

iniciada e conduzida pela criança, dá prazer, não exige, como condição, um 

produto final, relaxa, envolve, ensina regras, linguagens, desenvolve 

habilidades e introduz no mundo imaginário.   

  

Compreende-se o brincar como algo intrínseco da infância que envolve e  

integra a criança, além de abrir caminhos para a garantia dos demais direitos. A 

criança e o brincar representam contextos indissociáveis; o brincar é essencial, pois 

é através dele que a criança externaliza suas concepções de mundo e demonstra a 

vida e a cultura pulsantes. Não se pode pensar na ideia de ter uma criança sem dar-

lhe tempo e propiciar-lhe momentos de ser e de se sentir criança. Assim, criança 

que não brinca não aprende, não tem interesse, não tem entusiasmo, não 

demonstra sensibilidade e não desenvolve afetividade, daí a necessidade de 

compreender o brincar como um direito primordial, pois através dele a criança 

desenvolve a linguagem, ou seja, é a maneira que as crianças utilizam para se 

comunicar com o mundo, bem como expressar e demonstrar seus sentimentos, 

suas vontades e suas inquietudes.  

Por fim, o documento caracteriza-se por realizar trocas de saberes e  

experiências, além de apontar um norte e partilhar vivências, apoiando-se nas trocas 

de saberes, que é um dos grandes princípios da pedagogia freireana, aqui traduzida 

nesta frase: “[...] já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se 
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educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” 

(FREIRE, 2005, p. 79).  

 Existem  potenciais  entraves  que  dificultam  a  aplicação  dos  

documentos, o primeiro deles é a carência de recursos, visto que as propostas da 

Educação se pautam em espaços de experimentações e descobertas e os diversos 

materiais são fundamentais, pois as crianças precisam manusear diferentes objetos 

e terem espaços preparados para sentirem o mundo. Há uma forte corrente que 

aponta a organização desses ambientes com materiais doados ou brinquedos de 

sucata, porém, a partir do momento que esta é a única opção, direitos são roubados.   

Outra grande questão é que a proposta construída por professores do 

município geralmente caminha em consonância com os demais documentos legais, 

os quais geralmente são pensados por pessoas que não vivem o chão das 

instituições educativas, o que, muitas vezes, inviabiliza a aplicação. Pensando em 

diminuir as possíveis distâncias entre as práticas e os documentos, em 2020 foi 

construída colaborativamente uma nova proposta, englobando as reflexões do 

DCRC, porém encontra-se na fase de estudos e consultas para ser publicada a 

versão principal; por enquanto, a rede trabalha com a versão preliminar.  

Ressalto que, mesmo diante dos entraves, os documentos norteadores  

como a Proposta Pedagógica convida aos profissionais a refletirem a construírem 

um documento que caibam suas realidades, os estimulando a ressignificar e diminuir 

as distancias entre os documentos e as escolas e creches públicas municipais.   

       

5.8 As creches em Fortaleza  

  

A creche é um direito da criança e também é uma política pública central 

que facilita a autonomia econômica das mulheres. Em Fortaleza, mais de 50 mil 

crianças são atendidas em 138 CEIs, mais 82 creches conveniadas. De acordo com o 

Censo Escolar de 2019, a capital cearense lidera o ranking entre as capitais com 

maior atendimento no Nordeste, somando todo o atendimento de Educação Infantil, 

ou seja, creche com 22.042 e pré-escola com 28.178 crianças. O Censo também 

afirma que, na etapa de creche, o município é a primeira capital do Norte e Nordeste, 

mostrando um crescente avanço, visto que, no ano de 2012, o município contava com 

10.593 vagas de creche, o que demonstra um crescimento superior a 100% em 
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relação a 2019, que registrou 21.892 matrículas. No entanto, ainda há uma 

demanda reprimida que faz com que algumas mães deixem de trabalhar ou acabem 

pagando por um serviço privado para seus filhos (PAULINO, 2020).  

Destaca-se que, dentro da demanda reprimida, está o público de  

crianças de berçário, visto que o município não atende à etapa que é essencial para 

o desenvolvimento infantil, pois é nos primeiros meses de vida que o bebê começa a 

desenvolver a linguagem, a cognição e as relações socioemocionais. É nos 

primeiros seis meses de vida que ocorrem 50% do desenvolvimento cerebral e 70% 

a 85% continuam até os 12 primeiros meses (PAULINO, 2020). Ressalva-se, 

portanto, a importância dessa fase para auxiliar no desenvolvimento dos bebês, 

dando-lhes a oportunidade de serem felizes e desenvolverem suas habilidades e 

cognição, que lhes auxiliarão no presente e no futuro.  

Por conta de toda a discussão feita acima acerca da importância histórica e  

social desse espaço de Educação Infantil é que inserimos no processo de discussão, 

análise e estudo um ambiente aproximado, em que as questões de prática e 

aplicação sejam acessadas e observadas, por isso o interesse em estudar o espaço 

de creche na cidade de Fortaleza, Ceará.  

Como já apresentado, há problemas de ausência desse serviço na  

cidade, entretanto o problema não se restringe somente à capital. Uma pesquisa 

realizada pelo Instituto Data Popular / SOS Corpo, cujo tema foi “Creche como 

demanda das mulheres por políticas públicas”, entrevistou 800 mulheres, com idade 

entre 18 e 64 anos, que trabalham em nove estados mais o Distrito Federal, incluindo 

a Região Metropolitana de Fortaleza, e identificou um cenário ainda muito aquém do 

ideal.  

Antes o gerenciamento das creches era feito exclusivamente em parceria  

com as associações comunitárias legalmente cadastradas nos órgãos competentes, 

através de um convênio. Devido a algumas irregularidades, como desvio de verbas, a 

Prefeitura de Fortaleza vem intervindo no gerenciamento de algumas, o que fez surgir 

e ampliar as creches municipalizadas. Segundo o Tribuna do Ceará (8/11/2018), a 

Prefeitura de Fortaleza passaria a contar com mais 118 creches em 2019, entre 

conveniadas e municipalizadas, distribuídas em Secretarias Executivas Regionais, 

denominadas como distritos de educação. Contudo, mesmo diante de um cenário de 

expansão e inauguração de várias creches, ainda há na cidade crianças que não 



108  

 

frequentam o espaço educativo das turmas ofertadas e ainda há a inexistência do 

atendimento a crianças de 0 a 1 ano de idade, mesmo possuindo o conhecimento de 

que o atendimento educacional nessa faixa etária é importante para a formação de 

base da criança.  

5.9 Gerência  

  

5.9.1 Com relação às creches conveniadas  

  

De acordo com o Manual técnico de funcionamento das creches do  

município de Fortaleza (2018), para estabelecimento dos convênios, que será de um 

ano, a associação comunitária participa de uma seleção realizada pela Secretaria 

Executiva Regional, ou seja, o Distrito a que pertence o bairro onde se encontra a 

creche, obedecendo aos seguintes critérios:  

  
Ser inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social e Conselho  
Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA;  
Encontrar-se em situação regular com as Fazendas (Federal, Estadual e  
Municipal) e obrigações sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –  
FGTS, Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU, outros); Ser uma entidade sem fins lucrativos; Ter 

experiência comprovada no trabalho com o Social através de instrumentos 

comprobatórios, tais como: Declaração, Projetos, Convênios e outros e 

ainda estar em consonância com o edital regulador.   

  

As instituições previamente habilitadas deverão, observados os prazos 

definidos pelo Conselho de Educação de Fortaleza, proceder ao devido 

credenciamento e inscrição dos seus programas e projetos junto ao referido 

Conselho. Após a celebração do convênio, será constituída uma comissão, 

composta de um representante da entidade conveniada, um da Secretaria Municipal 

de Assistência Social e um de cada Distrito de Educação para selecionar o quadro 

de recursos humanos da creche: coordenador, professores, auxiliares, merendeiras, 

porteiros, vigias, dentre outros.  

A associação comunitária receberá mensalmente uma verba oriunda do  

município, ficando determinado que seja de responsabilidade dela: pagamento dos 

funcionários, compra de material pedagógico e de limpeza e pequenos reparos na 

creche. A alimentação antes era responsabilidade da associação comunitária, mas 
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atualmente é fornecida pela própria Prefeitura. Findo o período de um ano do 

convênio, este poderá ser renovado mediante a apresentação de um novo projeto.  

  

5.9.1.1 Com relação às creches municipalizadas  

  

O gerenciamento é feito pela própria Prefeitura, que se responsabiliza 

pela alimentação, compra de material pedagógico e de limpeza, contratação de 

professores e assistentes de educação, através de concurso público ou seleção, no 

caso dos professores com vínculo temporário, gestores através de seleção para 

cargo de comissão, sendo que os demais funcionários são terceirizados, e 

realização da manutenção da estrutura física do prédio.  

Segundo os dados estatísticos, não há como mensurar a demanda  

reprimida por vagas em creches, já que parte das mães opta por deixar seus filhos 

em casa com cuidadores. A Coordenadoria de Educação Infantil da Secretaria 

Municipal de Educação (SME) reconhece que o percentual de crianças matriculadas 

nas creches ainda é acanhado diante do total existente na capital com idade de 0 a 

3 anos, mesmo diante de várias creches que foram e vêm sendo inauguradas. 

Reafirmam, todavia, que a meta do município é ofertar essas vagas suprimidas e 

ressalvam que, no fim de 2020, o município deve contar mais 25 CEIs.  

  

5.9.2 Funcionamento  

  

5.9.2.1 Parâmetros legais  

  

O Conselho Municipal de Educação de Fortaleza (CMEF), por meio da Lei  

nº 7.991, Lei (alterações) nº 9.317/2007 e Resolução nº 002/2010, fixa normas para 

o Ato de Criação, Credenciamento e Autorização de Funcionamento de Instituições 

Públicas e Privadas de Educação Infantil no âmbito do Sistema Municipal de Ensino 

de Fortaleza. Isso significa que, mesmo havendo uma regulação nacional para o 

funcionamento desses espaços, a Prefeitura de Fortaleza destacou providências 

legais relevantes que dialogam com o estabelecido em nível nacional e enfatizam 

determinadas posições na educação da cidade.  

O CMEF, no uso de suas atribuições legais e considerando:  
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● A Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, em especial, o 

Capítulo III, Sessão I da Educação, a Emenda Constitucional nº 53, de 

19 de dezembro de 2006, que amplia a abrangência do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), e a 

Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, que institui 

a Educação Básica obrigatória dos 4 aos 17 anos;  

● A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as  

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN);  

● A Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional 

de Educação (PNE) e dá outras providências;  

● A Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundeb, 

ampliando a distribuição dos recursos para todas as etapas e 

modalidades de ensino da Educação Básica;  

● A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o ECA e dá 

outras providências;  

● A Lei nº 11.114, de 6 de maio de 2005, que determina a 

obrigatoriedade da matrícula das crianças com 6 anos de idade no 

Ensino Fundamental;  

● A Lei nº 11. 274, de 6 de fevereiro de 2006, que alterou os artigos 32 e 

87 da LDBEN, determinando a duração de nove anos para o Ensino 

Fundamental;  

● A Resolução CNE/CEB nº 1, de 14 de janeiro de 2010, que define as 

Diretrizes Operacionais para a implantação do Ensino Fundamental de 

nove anos;   

● A Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que institui e 

fixa as DCNEI;  

● O Decreto Federal nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe 

sobre o atendimento educacional especializado e regulamenta o 

parágrafo único do artigo 60 da LDBEN;  

● A Lei Orgânica do Município de Fortaleza nº 6.336, de 27 de outubro 

de 1988, e a Emenda nº 25, de 15 de dezembro de 2006, que altera os 

artigos referentes à educação;  
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● A Lei nº 9.441, de 30 de dezembro de 2008, que aprova o Plano 

Municipal de Educação (PME);  

  

Resolve:   

  
Artigo 1º - A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, constitui 

direito da criança de zero a cinco anos e dever do Estado, sendo oferecidas 

em: I – Creches, para crianças até 03 (três) anos de idade; II – Pré-escolas, 

para as crianças de quatro a seis anos de idade. Parágrafo I – as crianças 

que completarem 04 (quatro) anos após 31 de março deverão ter matrícula 

garantida em creches e as que completarem 06 (seis) anos após a referida 

data, deverão ter garantida matrícula na pré-escola das instituições de 

Educação Infantil. Parágrafo II – deverão ser asseguradas às famílias 

matrículas de suas crianças em instituições públicas de Educação Infantil 

próximas de suas residências. [...]. Artigo 29. A Educação Infantil, primeira 

etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral 

da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

Artigo 31. Na Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante 

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Portanto, 

considera-se assim que a Educação Básica da Rede Municipal de Fortaleza 

obedece a níveis e modalidades. Na Educação Infantil o ingresso das 

crianças na escola será efetivado da seguinte forma: Crianças na faixa 

etária de 01 (um) ano e 03 (três) anos e 11 meses, no ato da matrícula 

serão atendidas em creches; A criança deverá ser mantida na creche até o 

final do ano, mesmo que complete 04 (quatro) anos no decorrer do ano 

letivo; Crianças na faixa etária de 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 05 

(cinco) anos e 11 (onze) meses, no ato da matrícula, serão atendidas em 

pré-escola.  

  

Cabe ressaltar que a Educação Infantil evoluiu consideravelmente em 

Fortaleza nos últimos seis anos. Segundo a coordenadoria, o aumento do 

quantitativo de vagas só aumenta; em 2017, houve o aumento de 10,53%, o qual 

está aumentando cada vez mais, fechando 2018 com o atendimento de 47.052 

crianças, alcançando 50 mil em 2020. Conforme os dados da SME, a demanda 

reprimida por creches está sendo suprida de acordo com os pedidos da comunidade 

e com a análise do Cadastro Único e sistema de frequência da SME.   

Asseguram-se ainda a busca ativa do aluno no primeiro dia de falta na 

escola e a manutenção dos estudantes na unidade mesmo com a ausência do 

professor. As mudanças são elencadas como fatores para a melhoria de índices de 

rendimento escolar na rede municipal de educação. Fortaleza se destaca como a 

maior rede municipal do Nordeste e a quarta do Brasil, com 214 mil matriculados 

entre Educação Infantil (creche e pré-escola) e Ensino Fundamental. Segundo 
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dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2018, divulgado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a capital 

apresentou crescimento de 16,36% na matrícula em creches, a maior ampliação do  

Brasil.  

  

5.9.2.2 Espaço físico  

  

A creche é um ambiente especial, criado para oferecer ótimas condições 

para um desenvolvimento integral e harmonioso da criança, estimulando-a nas 

esferas biológica, psicossocial, cognitiva e espiritual. No desenvolvimento dessas 

ações, vários profissionais respondem pela implementação dos cuidados integrais à 

criança durante a ausência da família (ZEITOUNE et al., 2003).   

Nas instituições que atendem a crianças bem pequenas, faz-se necessário 

cuidar de todos os espaços, pois eles permitem experiências e explorações. Os 

Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil (2006a, 

p. 31) norteiam que:  

  
Alternar espaços-corredores com espaços-vivência promove uma dinâmica 

espacial na qual as pessoas se encontram, trocam experiências ou 

simplesmente se sentam e descansam. Esses espaços podem funcionar 

como local de divulgação e informações e exposição de trabalhos.   

  

Assim, o espaço físico de uma creche e seus ambientes atuam como  

terceiro educador, auxiliando no desenvolvimento motor, social e físico, e permitem 

a troca de vivências. Ainda ficam à disposição das crianças e comunidade escolar 

os registros e memórias das vivências no cotidiano da creche, deixando expressos 

em sua estrutura apontamentos das documentações pedagógicas.  

Nesse sentido, Agostinho (2003, p. 14, grifos da autora) confirma em  

sua tese que:  

  
[...] um espaço torna-se lugar socialmente construído; ainda que repetindo a 

lógica da mesmice, imposta por um projeto padrão, mesma configuração, 

mesmos materiais, mesma cor, teima em ser diferente a forma de 

apropriação desse espaço pelas pessoas que o habitam, adultos e crianças, 

colocando nele marcas de seus jeitos de ver, olhar, pensar, sentir, cheirar, 

tocar, perceber o mundo. Assim confirmamos que o espaço se projeta ou se 

imagina e o lugar se constrói. Constrói-se a partir do fluir da vida, tendo o 

espaço como suporte.  
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Geralmente as creches de Fortaleza têm um padrão comum, o que as  

diferem, em termos estruturais, são as épocas de suas construções, popularmente 

se relacionando com prefeitos e seus programas de mandato. No entanto, para além 

das diferenças estruturais, estão os seus lócus, a cultura da comunidade, as 

pessoas que nelas habitam, o material disposto, a organização dos espaços, o 

mobiliário e os ambientes.  

  
O espaço é muito importante para a criança pequena, pois muitas das 

aprendizagens que ela realizará em seus primeiros anos de vida estão 

ligadas aos espaços disponíveis e/ou acessíveis a ela. Assim, os espaços 

também medeiam aprendizagens. (LIMA, 2001 apud HANK, 2006, p. 2).  
    

Assim, todos os ambientes da creche e a disposição de materiais deixam 

nítidas suas concepções de criança, infância, Educação Infantil e atuação 

pedagógica, deixando expressa também a cultura escolar, além de atuarem na 

construção da aprendizagem e autonomia. A luta pelo espaço, por sua vez, não se 

resume à dimensão física, mas contempla o aspecto simbólico e cultural, e mais 

ainda contempla a relação íntima de tais elementos.  

  

5.9.2.3 Horários de funcionamento  

  

De acordo com o CMEF, o horário de funcionamento das creches será  

das 7 horas às 17 horas, com duas horas de intervalo para almoço dos funcionários, 

organizado de forma a não comprometer o horário de repouso das crianças.   

Conforme o artigo 13 da Lei nº 9.317/2007: o regime de funcionamento  

das instituições da Educação Infantil poderá organizar-se em período parcial, com 

jornada de, no mínimo, quatro horas diárias e/ou integral, com jornada de, no 

mínimo, sete horas diárias, atendendo às necessidades da comunidade. Oferecer 

espaços educativos e um serviço de qualidade, do ponto de vista educacional e 

cognitivo, tem se constituído um compromisso na gestão, conforme a afirmativa. No 

entanto, o que se analisa é que o funcionamento das creches existentes não 

considera a realidade das mulheres no mercado de trabalho.   

Os horários de funcionamento não são compatíveis com os horários de 

trabalho das mulheres e com os tempos de deslocamento, também não considera a 

realidade daquelas que trabalham à noite ou nos fins de semana, sem contar que o 
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período de estada integral na instituição só funciona para as crianças de 1 e 2 anos; 

as crianças de 3 anos, em alguns locais, recebem atendimento parcial.   

  

5.9.2.4 Prática educacional  

  

Nas Diretrizes de matrícula da Educação Infantil da Prefeitura Municipal  

de Fortaleza (2018), o número de crianças e adultos por sala é descrito na seguinte 

tabela:  

  
Tabela 1 – Relação quantitativa, de acordo com a faixa etária e o número de crianças, 

professores e assistente de Educação Infantil nas instituições de Educação Infantil de 

Fortaleza  

 
 Faixa etária  Número de crianças  Professor(a) e assistente  

1 ano  Até 16  1 e 1 2 a 3 anos  Até 20  1 e 1  
3 a 4 anos  Até 20  1 e 1  
4 a 5 anos  Até 20  1  
5 anos a 5 anos 11 meses  Até 20  1  

 
Fonte: Elaboração própria (2021).  

Na conjuntura atual das creches de Fortaleza, nas turmas de creche 

(Infantil I, II e III) há a função de assistente da Educação Infantil/auxiliar de serviços 

educacionais, que são profissionais também graduados ou com certificado de 

conclusão do nível técnico em Educação que juntamente com os professores devem 

desenvolver as práticas pedagógicas de modo articulado, com a compreensão de 

que todas as ações desenvolvidas na instituição são pedagógicas e que envolvem 

educação e cuidado.  

Na prática e na proposta pedagógica curricular, o professor e o assistente  

da Educação Infantil/auxiliar de serviços educacionais são adultos referência, 

responsáveis pelo desenvolvimento das práticas de educação e cuidado das 

crianças, em parceria com os demais funcionários, sendo estes responsáveis por 

assegurar o bem-estar das crianças, contribuindo com as ações que subsidiam as 

práticas pedagógicas cotidianas.  

A quase totalidade desses equipamentos que funciona com crianças de 1  

a 3 anos atende em período integral. Ainda assim, a rotina é marcada por atividades 

que privilegiam a alimentação, a higiene e o repouso das crianças. As esperas são 

longas, apesar do esforço exposto nas diretrizes para que sejam cada vez mais 



115  

 

curtos os períodos em que as crianças permanecem ociosas, “[...] observa-se uma 

forte tendência a associar o trabalho pedagógico à antecipação de escolaridade” 

(CRUZ VIEIRA, 2001, p. 52).  

  

5.10 Nossos passos vêm de longe  

  

“Escrevendo ou lendo nos unimos para 

além do tempo e do espaço, e os 

limitados braços se põem a abraçar o 

mundo; a riqueza de outros nos enriquece 

a nós”. (Agostinho da Silva).  

  

Diante das pesquisas da origem das creches no Brasil e da caminhada  

tímida – ainda que resistente dos avanços – na Educação Infantil, vamos observar 

que o CEI em que realizou a pesquisa não tem tantas discrepâncias com a realidade 

das demais creches públicas de Fortaleza, porém é preciso considerar as 

movimentações sociais e históricas do tempo em que a pesquisa é realizada e, com 

isso, compreender as especificidades do lugar em que esse centro educacional 

situado, onde tem relações com a comunidade de seu entorno e com toda uma 

lógica de funcionamento que também assume suas singularidades.   

Nessa perspectiva, tomo como ponto de partida a prática educacional 

desenvolvida dentro desse espaço para uma análise mais aprofundada do que são 

as creches de Fortaleza e qual a política educacional estabelecida a partir desse 

formato, bem como a pertinente discussão atinente à democratização da Educação 

Infantil como direito e os seus desdobramentos sociais como política pública. É 

importante reafirmar que todas as crianças precisam e merecem ser atendidas em 

instituições: limpas e seguras; amplas em seus espaços e promotoras do contato 

com a natureza; aconchegantes, alegres e estimulantes; bem equipadas, inclusive 

com brinquedos adequados, variados e em quantidade suficiente; ofertantes de boa 

alimentação; arejadas e bem iluminadas e com uma boa proposta pedagógica.  

Nenhuma dessas questões descritas na letra da lei ou em documentos de  

divulgação pode de fato ser atestada sem a observação ativa, sem a leitura dos 

planos de aula ou do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola. Observar as 
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creches de Fortaleza de uma maneira geral e conseguir dialogar com a realidade 

assimilada a partir de uma posição social e histórica como educadora e profissional 

também desse espaço sem dúvidas foi uma das grandes aprendizagens no decorrer 

deste percurso. Ser a ponta da pesquisa e me perceber questionando cada visita e 

lendo sobre o que tinha coletado e o que deveria ter sido encontrado propiciou 

hipóteses talvez jamais refletidas, dada a distância abismal que se cria entre estudo 

e prática.  

Discutir as relações sociais que se estabelecem em torno do vínculo 

escolar dentro de uma comunidade é se desafiar a compreender nossa atuação 

como profissional da educação para além do espaço onde atuamos efetivamente. 

Passamos a perceber nosso espaço de atuação como caixas amplificadoras de som 

que são capazes de promover ações coletivas e espaços de socialização diversos. 

Esse aspecto da pesquisa também faz parte de suas múltiplas curvaturas. A busca 

por uma educação que prime pela qualidade ganha mais uma força nesta luta 

quando ocorre em parceria com as famílias e comunidades. Esta é uma grande 

aliada para que se promova bem-estar em todos os setores de funcionamento desta 

creche.  

Os próximos capítulos farão a discussão acerca da abordagem  

pedagógica e das relações sociais estabelecidas a partir dos documentos escolares, 

como PPP, proposta pedagógica e planos de aulas, além das discussões advindas 

dos dados e observações dos documentos e das visitas relatadas. Também me 

disponho a debater sobre como esse modelo se relaciona com as discussões 

nacionais que devem orientar qualquer tomada de decisão municipal. Ainda que 

observado o princípio do respeito às administrações nas demais esferas públicas de 

poder e legislação, deve-se reconhecer que qualquer legislação vigente em estados 

e municípios deve orientar-se de modo a não haver conflito entre entes federados ou 

federação.  

Os nossos passos na Educação Infantil e na busca pelo reconhecimento 

do papel da infância e da criança não são meramente uma disputa discursiva. Trata-

se da formulação e defesa de parâmetros que norteiam direitos dessas crianças e 

deveres para com elas, a fim de, seguindo orientação constitucional, propiciar o bem 

viver pleno e digno a todas as crianças do país. É nessa seara que apresento este 

trabalho, como fruto da atuação consciente e da leitura referenciada a partir da 
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concepção social de equidade e paz. Assim, darei início à pesquisa na Instituição no 

capítulo subsequente.  

  

    

6  PESQUISA: ANÁLISE DAS ROTINAS E APRENDIZAGENS DESENVOLVIDAS  

NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANOEL MALVEIRA MAIA  

  

“A alegria não chega no encontro do 

achado, mas faz parte do processo de 

busca.” (FREIRE, 1996, p. 160).  

  

A atuação profissional na área da Educação não pode ser compreendida  

como um fazer estático, é uma prática que condiciona: construção social, marcos 

temporais e históricos e transformações ideológicas, por isso, como espaço de 

proposição e mediação de aprendizagem, precisamos manter atentos os nossos 

olhares sobre os aspectos que envolvem a infância – essa parte tão essencial do 

desenvolvimento do ser humano – e, mais especificamente, a primeira infância, que 

é a fase de desenvolvimento de crianças entre 0 e 5 anos, como já supracitado 

nesta tese. Essa atenção é atravessada pelo reconhecimento de que, apesar dos 

inúmeros e significativos avanços que temos tido com relação ao tema, a condução 

social do papel da infância em nossa sociedade, reconhecendo a sociedade 

brasileira contemporânea como uma sociedade em profunda transformação 

histórica, e as mudanças da sociedade em diversos aspectos, principalmente quanto 

à perspectiva de organização familiar, constituem para a infância um lugar de 

destaque e disputa tanto social como ideológica. Por isso, é fundamental reconhecer 

a contemporaneidade dos elementos apresentados neste trabalho e sua significativa 

colaboração como fonte documental do processo de aprendizagem das crianças de 

primeira infância no município de Fortaleza, Ceará.  

Os processos de aprendizagem das crianças são compostos por etapas  

vivenciais, em que se possibilita à criança a oportunidade de formular e desenvolver 

conhecimentos de forma plural e diversa. É fundamental considerar que esse 

processo não é de responsabilidade apenas da criança; ele se constitui em espaços 

específicos, e aqui é importante ressaltar que, principalmente no caso de uma 



118  

 

criança de primeira infância, que está desenvolvendo sua percepção espacial e 

temporal no decorrer de seus processos cotidianos, vários elementos vão constituir 

o processo de recepção, acomodação e sedimentação dos conhecimentos por parte 

dessas crianças.  

Os documentos curriculares da educação infantil apontam a criança 

como:  

[...] sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona 

e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

(BRASIL, 2009a, art. 4º).  

  

Nesse sentido, reafirmo nesta tese o entendimento de que tudo que 

poderá ser vivenciado entre crianças e entre adultos e crianças que convivem 

diariamente em espaços educacionais de vida coletiva vai compor suas construções 

de aprendizagem, por isso precisa de ações e intervenções sistematizadas, 

organizadas a partir de um currículo.  

  
A concepção de criança que nutrimos é de um ser ativo, histórico, social, 

que constrói e reconstrói cultura, que tem opinião, que manifesta seus 

interesses, curiosidades e desejos, demonstra autonomia em suas escolhas 

e quer ser ouvida e consultada sobre as situações que lhe são peculiares. 

Entendemos que a infância é um período de suma importância para o 

desenvolvimento da criança, mas também reconhecemos que existem 

várias infâncias vividas por nossa clientela, onde em nosso cotidiano 

pensamos em momentos que promovam boas interações e brincadeiras a 

fim de enriquecer a infância de nossas crianças. (Narrativas – Gestão, 2019, 

DC2).  

  

Para além das relações sociais, há também outros elementos que se 

interpõem nesses processos, como o espaço onde eles se materializam. Quanto a 

este, minhas reflexões são traçadas a partir da minha prática como professora, 

coordenadora e mãe que atua nessas múltiplas áreas com criança de primeira 

infância. Contudo, compreendo que a instituição de Educação Infantil é também um 

ambiente de relações diversas e complexas, que se dão na práxis da convivência 

humana. Essas relações precisam acontecer de forma respeitosa, mediadas em 

seus conflitos, pautadas em princípios éticos, políticos, estéticos, democráticos, 

equitativos, inclusivos e de respeito à diversidade; são esses os elementos 

considerados fundamentais para uma sociedade que oferte segurança e 

possibilidades de presente e futuro para nossas crianças.   
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Todos os princípios supracitados precisam ser considerados pelos  

profissionais da Educação Infantil em suas práticas pedagógicas com as crianças. 

Essa condução precisa respeitar e promover, de forma ampla e sólida, os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças.   

  
O professor é de suma importância na rotina da creche; ele é o mediador 

entre a criança e o conhecimento. Nas ações é responsável por observar as 

crianças e suas demandas; é sua atribuição também a organização de 

métodos, espaços e práticas que fomentem o desenvolvimento. [...] o 

professor tem a função de mediar, ou seja, ele faz a ponte entre a criança e 

o objeto de conhecimento. Como mediador, o professor precisa questionar 

as crianças, estimulá-las a refletirem sobre a informação à qual estão sendo 

expostas e, principalmente, ensinar o educando a construir o seu próprio 

conhecimento, de maneira crítica e autônoma. Para mim, é também uma 

função do docente a transmissão de valores, como ética, respeito, 

cooperação, dignidade, diversidade, solidariedade, fraternidade, amor, entre 

outros. (Narrativas – Professora, 2019, DC2).  

  
A gestão, creio eu, tem uma grande importância na condução das rotinas e 

das atividades no CEI, uma vez que, dentre os vários papéis que lhe 

competem, o maior está em conseguir dar a ‘liga’ no grupo, mediar conflitos 

e acolher ideias, ressaltando as qualidades de cada componente do grupo e 

alinhando o que é realizado no chão da instituição com a proposta de uma 

Educação Infantil de qualidade, tão falada na literatura. (Narrativas – 

Gestão, 2019, DC2).  
  

Para o alcance desse objetivo, um elemento importante a considerar é  

também a Proposta Pedagógica, que é o documento norteador de todas as ações 

curriculares desenvolvidas na instituição de Educação Infantil, devendo expressar 

claramente as concepções, os princípios e os valores que pautam essas ações.  

Para além das questões curriculares e pedagógicas, outras reflexões são  

válidas para pensar, planejar e avaliar as rotinas de aprendizagem das crianças, 

como: quais as concepções sobre crianças e infâncias; o que significa educar e 

cuidar na Educação Infantil e como se integram na prática docente; qual a 

contribuição dos professores para a educação dos bebês e das crianças; qual a 

contribuição da Educação Infantil para a sociedade; e que ser humano almejamos 

para viver nessa sociedade.  

  
Nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil, a 

concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo 

indissociável do processo educativo. Nesse contexto, as creches e pré-           

-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas 

crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, e 

articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o 

universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, 
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diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira 

complementar à educação familiar – especialmente quando se trata da 

educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve 

aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e escolar), como 

a socialização, a autonomia e a comunicação. Nessa direção, e para 

potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática 

do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre a instituição de 

Educação Infantil e a família são essenciais. Além disso, a instituição 

precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando com a 

riqueza/diversidade cultural das famílias e da comunidade. (BRASIL, 2017, 

p. 36).  

  

Os percursos históricos sobre a compreensão e as relações com a  

infância e com as crianças no Brasil e na história de forma mais geral já foram 

trazidos a este texto, os quais nos ajudam a entender as significações socialmente 

constituídas acerca de crianças e infâncias estabelecendo práticas e ações que se 

materializam no atendimento organizacional ofertado para a primeira infância e para 

as crianças de modo geral. Esse atendimento é orientado e construído sob diversas 

tendências pedagógicas, as quais também resultam de processos históricos, tendo 

sido, portanto, influenciadas pelas modificações políticas e sociais que conduzem 

não só a prática, mas também o fazer pedagógico dos professores brasileiros. Como 

aponta Azevedo (2013), essas tendências foram se construindo apoiadas nas 

mudanças de concepção de criança, não significando o desaparecimento de uma em 

detrimento da outra, logo reconheço que, durante o processo de constituição dos 

elementos que compuseram o objeto desta tese e sua análise, a pluralidade das 

narrativas apresentadas conta os mesmos percursos e processos com olhares e 

caracterizações diversas, portanto me interessou trazer ao trabalho elementos que 

compõem essas narrativas para além da fala em si, elementos de caracterização e 

contextualização histórica, física e social das narrativas que se tornam objeto da 

pesquisa. O objetivo desta construção é apresentar o fazer e a condução da 

aprendizagem como partes de uma grande tessitura colaborativa a partir da análise 

mais aproximada do estudo de caso.  

  

6.1 A identificação da creche   

  

“Sou quem sou porque somos todos nós.” 

(UBUNTU - FILOSOFIA AFRICANA).  

  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/BNCC_19dez2018_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/BNCC_19dez2018_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/BNCC_19dez2018_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/BNCC_19dez2018_site.pdf
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O Centro de Educação Infantil (CEI) Manoel Malveira Maia, situado na TV 

Xavier da Silveira, sem número, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, Ceará, é 

mantido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, pertencendo ao sistema municipal 

de educação. A creche é localizada próxima ao canal do bairro, espaço que fica à 

mercê da poluição; a área tem muitos esgotos a céu aberto e enfrenta alagamentos 

na época de chuva.   

A comunidade carece de áreas de lazer e espaços de convivência. O  

território é conhecido como área do Grande Bom Jardim, sendo palco de uma forte 

presença e domínio do tráfico e da criminalidade, demarcando muitas disputas. A 

comunidade, em sua maioria, é negra ou parda, desempregada, com renda abaixo 

de um salário mínimo, a qual é complementada com os programas de auxílio do 

governo.   

A maioria dos responsáveis pelas crianças da creche é composta pelas 

mães, casadas, separadas ou viúvas, que trabalham em subempregos ou são donas 

de casa, tendo o ambiente escolar como guarda e abrigo para garantir a alimentação 

das crianças. Há uma porcentagem muita pequena de pais, irmãos e avós que são 

responsáveis pelas crianças, os quais frequentam e participam das construções 

coletivas do CEI.   

A creche caminha em consonância com sua sede, a Escola Municipal 

Manoel Malveira Maia, prédio ao lado, que atende à Pré-Escola e ao Ensino 

Fundamental. Vale ressaltar que, por tantas carências na comunidade, 

marginalização da população, vulnerabilidade, ausência de transporte coletivo, etc., 

os educadores lotados na instituição recebem uma gratificação para trabalhar nessa 

área, devido às fragilidades e à precariedade de políticas públicas no local, porque, 

antes dessa gratificação, os profissionais não se lotavam na unidade. Para a 

comunidade local, a creche é o único espaço de encontros da comunidade e de 

esperança para que um dia a realidade de suas vidas e do local possa mudar.  

A localização e descrição das condições do CEI descritas aqui desvelam 

um território permeado por marginalização social, sendo a escola um espaço de 

proteção e esperança, resistindo entre possibilidades e carências. A creche se 

configura como abrigo, afetivo, psicológico, educativo e social, esperançando uma 

vida melhor para aqueles que tanto sofrem com as desigualdades sociais e 

estruturais.   
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O CEI foi fundado no segundo semestre de 2003, na gestão do prefeito 

Juraci Magalhães, com o nome “Associação Zélia Correia”, que mantinha convênio 

com a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Durante esse período, a instituição era 

administrada e coordenada pela pastora Helena, da associação, sendo anexa à 

Escola Municipal Manoel Malveira Maia, que tinha como diretor o professor Luciano 

Soares e como vice-diretora a professora Helena.  

O grupo de funcionários (professores, auxiliares educacionais, porteiros, 

zeladores e merendeiras) era composto integralmente por terceirizados contratados 

pela associação, que era mantida financeiramente pela Prefeitura de  

Fortaleza. Para os professores, exigia-se a formação mínima em nível médio na 

modalidade normal; para os auxiliares educacionais, era necessário estar cursando, 

no mínimo, o curso normal.  

O atendimento era estendido a turmas de Infantil I, II e III em tempo  

integral. A estrutura física era formada por quatro salas de aula separadas com 

divisórias e colunas de ferro na sua sustentação, cozinha, um banheiro infantil, um 

banheiro masculino e outro feminino, uma sala de coordenação, um pátio e um 

espaço onde se organiza o refeitório.  

No segundo semestre de 2006, na gestão da prefeita Luizianne Lins, 

passou de conveniada a municipalizada. Esse acontecimento foi um marco muito 

importante na melhoria das condições de trabalho e na qualidade do ensino, uma 

vez que foi nesse período que aconteceu a primeira seleção para professores 

substitutos. O quadro de professores passou de terceirizados a concursados, 

permanecendo ainda a figura do auxiliar educacional terceirizado. A partir de então, 

começaram a chegar mobiliários, brinquedos e uma merenda mais diversificada e de 

melhor qualidade. A professora Astenia Patrícia foi a primeira coordenadora, após a 

creche ser municipalizada. Os atendimentos continuaram contemplando as turmas 

de Infantil I, II, III em tempo integral.  

No segundo semestre de 2009, a coordenadora Astenia Patrícia saiu da  

coordenação, sendo sucedida pela professora Letícia Lopes. Na sua gestão, o CEI 

deixou de atender à faixa etária de 1 ano, passando a atender à de 4 anos, ficando o 

atendimento desta forma: uma turma de Infantil II integral; duas turmas de Infantil III 

integral; e uma turma de Infantil IV manhã e outra à tarde.  
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Em junho de 2010, encerrou-se a gestão da professora Letícia, passando 

o CEI a ser coordenado então pela professora Eronilde Moreira. Na sua gestão, 

aconteceu a primeira reforma, na qual foram retiradas as divisórias das salas de aula 

e construídas outras divisões, aumentando nesse ínterim o tamanho das salas de 

aula bem como a pintura delas. Convém ressaltar que somente as salas de aula 

foram pintadas, tendo sido colocadas cerâmicas até o meio das paredes. As outras 

dependências continuaram como antes, desde a época de conveniada, com 

exceção do teto da cozinha, que foi todo refeito em setembro de 2016.  

Em 2013, na gestão do prefeito Roberto Cláudio, as turmas de Infantil III,  

que até então funcionavam em regime integral, passaram a regime parcial; de certa 

forma, com isso, foi ampliado o número de vagas na escola, porém não se 

preconizou a qualidade do atendimento, impulsionando o surgimento de escolas 

privadas de bairro, que, muitas vezes, não possuem estrutura adequada nem 

profissionais qualificados.   

Em julho de 2015, ainda na gestão do prefeito Roberto Cláudio, 

aconteceu a primeira seleção para assistentes educacionais efetivos, assim 

atualmente o quadro de funcionários é composto por professores concursados 

efetivos e substitutos; assistentes educacionais efetivas e substitutas; merendeiras, 

zeladores, monitor de acesso e porteiros noturnos terceirizados.  

Pedagogicamente a instituição também passou por transformações 

quanto às suas concepções. Em 2016, a Prefeitura de Fortaleza formalizou sua 

Proposta Pedagógica para a Educação Infantil, o que infere mudanças em 2017 e 

2020 na Proposta Pedagógica da instituição. Houve também adequações realizadas 

a partir da criação da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) de 2017.  

  
              Figura 1 – Planta Baixa do CEI Manoel Malveira Maia   
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 Fonte: DC1 (2019).  

    

As adequações sofridas no espaço o deixaram com essa configuração. É  

importante salientar que em 2018 a instituição passou a integrar o Projeto Ateliê 

(projeto-piloto da prefeitura integrante do Plano Fortaleza 2040), proporcionando um 

grande crescimento à instituição no tocante às suas práticas e propostas, em que o 

grupo docente participa de formações constantes a fim de favorecer a apropriação 

das concepções da Pedagogia Participativa, tendência muito forte no viés do Ateliê, 

mas é válido ressaltar que ainda estamos na caminhada em busca de aprendizado 

em favor de uma Educação Infantil pública e de qualidade. Em 2020, o atendimento 

às turmas do Infantil III passa novamente a ser em sistema integral, o que não se 

configura na maioria das instituições do município. Neste ano de 2021, houve 

também a mudança na gestão, que passou a ser coordenada pela professora 

Edilane Lima, professora que já atuava na regência de sala na instituição, quem 

implementou mudanças.   

  
A chegada da Edilane à coordenação agregou muito, pois ela sempre nos 

impulsionou a estarmos atentas, sensíveis à escuta, em transformar o 

ambiente como educadores e a escola a ser um espaço de escuta. Como 

professora, ela já movimentava o grupo, provendo dinamicidade, 

[estimulando] a gente continuar estudando, escrevendo, tendo um olhar 

pesquisador. A entrada dela na coordenação nos deu mais suporte, nos 

proporcionou mais momentos reflexivos, de estudo, de busca, por estar nos 

aprimorando a cada dia. (Narrativas – Professora, 2019, DC2).  

  
Essa gestão nos proporciona participação, momentos de reflexão; é fato que 

ainda estamos caminhando para tornamos nossa creche democrática, 

dando vez e voz a todos. Sabemos que é muito difícil romper os 
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paradigmas, preconceitos sociais, principalmente porque são quebras de 

práticas e concepções antigas, mas acredito que, sentando e estudando, 

como fazemos, e buscando aliar a teoria e prática, conseguiremos. 

(Narrativas – Assistente, 2019, DC2).  
  
A tia Edilane convoca, chama a gente para participar, estar na creche, dar 

oficinas, ajeitar os espaços; a gente se sente parte, sabe, tia, e passa a ser 

um espaço nosso também, pais. É tanto, tia, que, mesmo aqui sendo um 

bairro, violento as pessoas não invadem a creche, porque respeitam e 

sabem que aqui é um espaço nosso, que a gente ajuda, cuida e deixa 

nossos pequenos. (Narrativas – Mães de creche, 2019, DC2).  

  

Vemos, assim, que, antes de a creche ser municipalizada, ela já era um  

espaço destinado à educação da infância, todavia os profissionais de atuação não 

tinham uma formação mínima exigida, possuindo um caráter fortemente assistencial. 

Logo, era equipada muito precariamente, a qual apresentava problemas de 

segurança e salubridade, funcionava em tempo integral e sendo sua rotina pautada 

em ações de cuidados. Havia pouca integração entre as famílias e a creche; as 

relações se davam por contatos rápidos e reuniões para informes, em que havia 

pouca participação.  

A instituição é um lugar onde se é possível esperançar, construir, não  

desistir, fazer de outro modo, estar sensível aos contextos e disputas que ali se 

revelam. É, por sua vez, um espaço dialógico, de escuta atenta, na busca de mudar 

destinos e promover a cidadania. O sentimento de pertencimento revela, para além 

da criação de vínculos, a alegria e realização pela existência daquele espaço da 

comunidade educativa, pelo acolhimento dos educadores às famílias, as quais foram 

acostumadas com um sistema excludente.  

Assim, percebemos na tessitura atual que se abarca no chão do CEI uma  

cultura colaborativa, de participação, ou seja, cada um tem seu papel de colaborar 

com a instituição. Sua história revela pontos importantes que desvelam momentos 

para o espaço educativo se tornar o que é hoje, um espaço vivo, de muitas vozes e 

escuta atenta, vislumbrando um espaço de diálogo, respeito, democrático, regado 

por afeto, ao qual todos se sentem vinculados.  

  

6.2 Diálogo com os documentos e as narrativas da instituição  

  

Entre prosa e poesia / Fiz da vida uma alegria / E assim hei de viver / A 

cada amanhecer / Acreditar que vai ser bom / Esperança é um dom / Que 

fortalece quem a tem / Anima e só faz bem / Traz paz ao coração, / Se a 
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vida te der um não, / Um sim deves buscar / Não desistas de amar / Pois o 

amor é solução. / Sempre levei o meu viver / Com força e animação / 

Valorizo as coisas boas / E as levo no coração / Mesmo diante do 

sofrimento / Não me rendo a tal tormento / Pois entre prosa e poesia / Entre 

flores e espinhos / Por quaisquer dos meus caminhos / Fiz da vida uma 

alegria. (RICARDO MARTINS).  

      

A poética nos permite perceber a resistência e leveza da Educação 

Infantil, que, mesmo nos avanços, retrocessos, tristezas, alegrias e possibilidades 

negadas, como já dizia Montaigne, é uma constante alegria, porque para ele a 

alegria precisa permear todas as ações educativas para a criança. A infância na 

creche é percebida como uma fase da vida humana que possui suas 

particularidades e especificidades. Com o avanço das ciências e da legislação 

vigente para a infância, tais conceitos e concepções estão sempre em constante 

construções e modificações, na busca por atender às individualidades. Dessa forma, 

a creche vislumbra, assim como os documentos oficiais, impulsionar a criança e a 

infância a ocupar um papel na sociedade como cidadão de direito, assegurado pela 

lei, sendo de responsabilidade da família, do Estado e da sociedade.   

A garantia e ampliação dos direitos infantis são asseguradas pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), promulgado em 13 de julho de 1990 

pela Lei nº 8.069, em cumprimento constitucional. Seu artigo 1º diz: “Esta lei dispõe 

sobre a proteção integral à criança e ao adolescente”, e os artigos 3º e 4º apontam 

que a proteção integral refere-se ao desenvolvimento e formação nos aspectos: 

cognitivo, afetivo, físico, social, moral, espiritual e cultural em condições de liberdade 

e dignidade. Esse estatuto reconhece a criança na infância e o adolescente na 

adolescência como pessoas de direito a gozarem de todos os demais direitos 

fundamentais à pessoa humana: “[...] direito à vida, à saúde, à alimentação, ao 

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

convivência familiar e comunidade” (BRASIL, 2008, p. 14).  

  
As nossas vivências estão pautadas no respeito e no direito à saúde, à 

alimentação, à participação da comunidade educativa. Procuramos 

desenvolver práticas pedagógicas que convidem a comunidade a participar 

nas gincanas, apresentações culturais da comunidade em nossas acolhidas. 

Articulamos vivências que potencializam não somente o cognitivo, mas a 

criança como um todo, como brincadeiras, cultivo de nossa horta, 

reconhecimento da cultura cearense e do bairro. (Narrativas – Assistente, 

2019, DC2).  
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Aqui na creche, nós acreditamos que a essência do respeito à infância está 

para além das interações, está no cotidiano, no fazer e nas pequenas 

ações. É preciso ser empático e sensível às crianças para garantir seus 

direitos, não é como uma fórmula, onde aplicamos o planejamento e a 

legislação, é preciso agir e refletir diante dos processos, perceber as 

individualidades de crianças únicas. Saber assegurar a legislação para 

infância é na prática um exercício complexo, que requer também um 

empenhamento nosso, sensibilidade e identificação com o trabalho com a 

infância. Está para além de um planejamento sistematizado, aliás, o 

planejamento é uma documentação pedagógica de suma importância, mas 

os processos e interesses infantis podem apontar um caminho diferente, 

então considero que não é somente analisar, refletir sobre a documentação, 

é preciso escutar as crianças e seus interesses, para, a partir de então, 

buscar subsídios na legislação de apoio, amparo e direcionamento das 

práticas pedagógicas. (Narrativas – Professores, 2019, DC2).  

  
Romper as práticas educativas transmissivas e buscar a garantia dos 

documentos legais é um exercício diário de ação e reflexão, sobretudo de 

traçar novos caminhos e percursos. Não encaro o que fazemos distante da 

legislação; diante dos inúmeros desafios que temos, encaro como um 

processo de busca de alcançar o ideal. (Narrativas – Professores, 2019, 

DC2).  
  
Aqui nós temos grupos de estudos e refletimos sobre os documentos legais. 

É bem verdade que, se vê a assistente de educação como alguém que está 

atrelado às práticas de cuidado, mas conhecemos o marco legal, 

procuramos dialogar com as professoras colocando em prática. (Narrativas 

– Assistente, 2019, DC2).  
  
Nossas práticas estão sempre pautadas nos marcos legais. Penso que os 

documentos são instrumentos norteadores e a gente cotidianamente vive 

pensando e refletindo sobre eles em estudos, formações continuadas e 

planejamentos. Veja só, para planejarmos, temos que refletir sobre os 

campos de aprendizagem e os direitos garantidos pela BNCC; dialogamos 

com as práticas pedagógicas do artigo 9º das DCNEI, alinhando os nossos 

objetivos à Proposta Pedagógica, então nosso planejamento requer um 

processo de pensar em uma prática que converse e convide a refletir sobre 

a teoria. (Narrativas – Professores, 2019, DC2).  

  

A luta feminina para sua expansão e conquistas de seus espaços e 

direitos acaba por desaguar em um pensamento de políticas públicas para a 

infância, pauta assumida pelos movimentos sociais e educacionais. As vozes do 

chão da instituição ecoam expressando claramente concepções e valores que 

pautam suas práxis, percebendo as crianças em seus processos de humanização e 

subjetivação como seres. Falam sobre respeito da infância construtora dos seus 

conhecimentos à medida que vivem e convivem com as pessoas, objetos e 

natureza. As subjetividades descritas nos espaços de vida tecem coletivamente uma 

influência positiva no ambiente.   
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Crianças ativas, participativas e atuantes no mundo, que exploram e 

sentem, são curiosas e investigam, desvelando uma postura de protagonistas em 

suas experiências, relacionamentos, recursos e relações com o mundo. Os 

educadores são parte de um projeto educativo que reconhece o impacto das ações 

educativas sobre a vida das crianças e comunidade; são, sobretudo, conscientes 

das dificuldades enfrentadas, porém assumem um caminho de compreender, 

respeitar e atender às diversidades, objetivando um espaço democrático 

participativo para transformar uma sociedade pautada em exclusão.   

Há uma presença marcante da influência que trazem as intencionalidades 

pedagógicas, ao asseverarem que as ações docentes não são neutras, além de 

realçar a tentativa da instituição de romper as práticas transmissíveis de ensino, 

buscando formar indivíduos capazes de agir, pensar e formular projetos de vida. 

Tais elocuções dialogam e caminham em consonância com a legislação.   

Assim, para além de conhecer os documentos oficiais e buscá-los, faz-se  

necessário entender os contextos, histórias de vidas, necessidades individuais e 

curiosidades, para, a partir de então, buscar subsídios para que se possa garantir 

práticas educativas que dialoguem com a formação do sujeito autônomo e 

participativo. A LDBEN reforça os papéis e a finalidade, estabelecendo, em seu 

artigo 29, os seguintes preceitos para a Educação Infantil como direitos da criança:  

  
A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 

ação da família e da comunidade.   

  

É válido salientar que a Educação Infantil busca o desenvolvimento do ser  

como um todo, pautada em preceitos éticos e estéticos, pretendendo ser completa 

no desenvolvimento de emoções, cognições e competências, visualizando o ser 

como não fragmentado.   

     
Compreender momentos e inferências infantis se faz fundamental. Por 

exemplo, vivenciei uma interação aqui de pintura corporal no pátio que uma 

criança se manteve totalmente fora do proposto, não demonstrando 

interesse. Essa atitude me deixou atenta ao que ele observava no momento, 

que eram formigas que caminhavam sobre a árvore; as outras crianças, 

curiosas porque o colega não participava do proposto, foram até ele saber o 

que observava, e logo, em um movimento dinâmico e curioso, todas as 

crianças passaram a observar as formigas e demonstraram interesse e 

curiosidade pelo universo das formigas. Eu não podia, de fato, deixar aquele 
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movimento e pulsão curiosa passar: me aproximei e fui realizando 

perguntas para ver o que conheciam de formigas, daí fui recalculando rotas. 

Meu planejamento, então, esteve flexível às curiosidades e nossos diálogos 

foram desenhando um projeto. O que eu quero dizer é que, para garantir os 

documentos, é preciso sensibilidade e respeito às inferências das crianças 

no processo, dialogando com a percepção do que as crianças precisam e o 

que move suas curiosidades. Garantir a legislação nas práxis é respeitar 

sobretudo a dinamicidade dos processos. (Narrativas – Professores, 2019, 

DC2).  

  

O documento Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil  

(RCNEI, 2008) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 

(DCNEI, 2010), que norteiam o currículo a ser seguido, abordam as concepções e 

percepções convergentes com as vozes da creche por contribuírem e subsidiarem o 

trabalho pedagógico, sendo a criança e seus desejos quem impulsionam as práticas. 

Deve-se conceber que a criança é o centro do planejamento curricular; estar 

sensível e atento às suas narrações, percepções e curiosidades sobre o mundo; 

perceber as individualidades na construção das suas identidades individuais e 

coletivas, brincadeiras, imaginações, fantasias, desejos, aprendizados, observações, 

experimentações, narrações, questionamentos e interesses; e, sobretudo, entender 

que, a partir disso, as crianças constroem sentidos sobre a natureza e a sociedade, 

produzindo cultura.   

A BNCC (2017) reforça as concepções apresentadas e amplia a  

discussão sobre aprendizados a partir dos campos de experiências e direitos de 

aprendizagem das crianças, que são: conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar e conhecer-se, ampliando, assim, as percepções e buscando diminuir as 

desigualdades e unificar a proposta curricular nacional, como também fortalecer e 

reafirmar compreensões curriculares, vivências e aprendizados na faixa etária. A 

divisão em faixas etárias no documento é feita desta maneira: bebês, crianças bem 

pequenas e crianças pequenas, viabilizando o trabalho pedagógico e respeitando 

o potencial criativo conforme a idade, além de mostrar a compreensão e o respeito à 

maturação biológica das crianças.   

As ações pautadas nos direitos de aprendizagem corroboram a 

percepção de ser integral, porque rompem a ideia dos conhecimentos fragmentados 

em disciplinas e valorizam a estrutura de um currículo baseado nas crianças, nas 

suas experiências e naquilo que elas precisam vivenciar na Educação Infantil para 

garantir suas aprendizagens. É importante salientar que a sensibilidade do termo 
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“experiências”, para se falar nas práticas pedagógicas e no currículo, convida a 

pensar em diversas situações e oportunidades de vivências em suas rotinas, a partir 

do que é vivido e interpretado pelas pessoas, assim se configura a partir da vivência 

e interpretações de cada um com as situações cotidianas, possibilitando visualizar 

como as crianças interagem e constroem significados sobre si e sobre o mundo em 

que vivem.  

Buscar a garantia do respeito e o foco na função sociopolítica e  

pedagógica no âmbito das instituições de Educação Infantil, segundo o Parecer do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) / Câmara de Educação Básica (CEB) nº 20, 

de 11 de novembro de 2009, significa:   

  
[...] assumir a responsabilidade de torná-las espaços privilegiados de 

convivência, de construção de identidades coletivas e de ampliação de 

saberes e conhecimentos de diferentes naturezas, por meio de práticas que 

atuam como recursos de promoção da equidade de oportunidades 

educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se 

refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância 

[…] requer oferecer as melhores condições e recursos construídos histórica 

e culturalmente para que as crianças usufruam de seus direitos civis, 

humanos e sociais e possam se manifestar e ver essas manifestações 

acolhidas, na condição de sujeito de direitos e de desejos. Significa, 

finalmente, considerar as creches e pré-escolas na produção de novas 

formas de sociabilidade e de subjetividades comprometidas com a 

democracia e a cidadania, com a dignidade da pessoa humana, com o 

reconhecimento da necessidade de defesa do meio ambiente e com o 

rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, 

de gênero, regional, linguística e religiosa que ainda marcam nossa 

sociedade.  

  

As ações e práticas que ocorrem na instituição buscam perceber o  

espaço da creche como o primeiro ambiente de educação coletiva da criança fora do 

contexto familiar, tendo a responsabilidade de educação e cuidados, 

complementando a educação familiar, acolhendo as experiências e ações concretas 

da vida cotidiana das crianças e seus saberes construídos, entrelaçando-os à 

ciência que faz parte da herança cultural.  

  

6.3 O desvelar das narrativas: tessituras práticas e teóricas  

  

6.3.1 Os eixos das práxis: interações e brincadeiras  
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No contexto de Educação Infantil e no desenvolver das aprendizagens, as 

DCNEI (2009) e a BNCC (2017) apontam dois eixos estruturantes: as interações e 

as brincadeiras, concebendo a criança como centro do planejamento pedagógico, 

ocupando um papel de protagonista na construção de seus conhecimentos, a qual, 

através das relações cotidianas, constitui-se como sujeito.   

As  interações  sociais  conduzem  meios de 

 aprendizagem  e desenvolvimento humano. Na Educação Infantil, espera-se que 

essas interações ocorram de maneira concreta e que sejam significativas, 

transformadoras dos espaços em ambientes vivos e dinâmicos. As crianças se 

revelam como protagonistas, questionam, dialogam, convivem e participam, 

construindo sua identidade individual e coletiva.  

  

6.3.2 Os princípios norteadores  

  

O intenso movimento de revisão de pressupostos na Educação para a  

primeira infância, as vozes que ecoam na instituição e as análises apresentadas 

convidam a ponderar que a educação não é neutra; as perguntas, proposições e 

escolhas são temporárias e contextualizadas com a realidade.   

Diante da não neutralidade educativa, os documentos aqui apresentados 

dialogam entre si: a BNCC (2017), as DCNEI (2009), a Proposta Pedagógica para 

Educação Infantil de Fortaleza (2017) e o Documento Curricular Referencial para 

Educação Infantil do Ceará (DCRC, 2019) apontam seis princípios às instituições de 

Educação Infantil, de acordo com as suas realidades. Estes são os princípios 

básicos: éticos, políticos, estéticos e os desdobramentos que nascem através 

desses princípios, que são fundamentos: da globalidade, da autonomia e da 

diversidade. Tais princípios precisam estar imbricados na rotina e nas vivências das 

crianças, não sendo necessário um momento de organização de tempo e espaço, 

mas sim de permear todas as ações no ambiente institucional.   

O princípio ético está relacionado à valorização da autonomia, da  

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente 

e às diferentes culturas, identidades e singularidades (BRASIL, 2009a). Logo, os 

princípios éticos são aqueles que, de alguma forma, atravessam e reconhecem as 
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fragilidades do ser humano e se contrapõem a elas, à medida que mantêm as 

relações humanas, além de suas singularidades.   

  
Na nossa rotina, procuramos assegurar uma convivência harmoniosa, onde 

os adultos respeitam e garantem o bem-estar físico e emocional das 

crianças, sendo convidados em suas atividades de rotina a intencionar 

reflexões pelas crianças, para as crianças e com as crianças. Aqui, as 

relações construídas de respeito são empáticas ao desenvolvimento 

humano, à responsabilidade, à solidariedade e ao respeito ao bem comum, 

e não dependem, portanto, das condições físicas, sociais, culturais e 

étnicas. O que se pretende no CEI é a garantia do respeito, do tempo e do 

ritmo das crianças, valorizando as suas diversidades. (Narrativas – Gestão, 

2019, DC2).  
  
É essencial assegurar em nossa rotina momentos em que as crianças 

expressem seus interesses, desejos e curiosidades. Geralmente estas 

ações permeiam nossas rodas de conversas, explorações de experiências. 

Estamos sempre atentas às diversas formas de expressões. Esta ação atua 

também como uma ferramenta potente no fortalecimento da autoestima e na 

construção dos vínculos afetivos, combatendo, através da expressão, as 

diversas formas de preconceitos. (Narrativas – Professores, 2019, DC2).  

  
Algo que eu considero bacana é que, sempre ao final de nossas produções 

no cotidiano, sejam esculturas de argilas, desenhos, massa de modelar, 

objetos montados no parque de areia, sempre há conversas com as 

crianças, e ali elas apreciam, respeitam e valorizam suas produções e a dos 

colegas. (Narrativas – Assistentes, 2019, DC2).  

  
Tia, eu gosto muito da creche, sabe? Aqui no Malveira, as pessoas te 

recebem bem; você pode ser o que for, se misturar com quem se misturar, 

sempre a gente é tratada bem; com as crianças, do mesmo jeito. Aqui as 

crianças aprendem a ser assim também. (Narrativas – Mães, 2019, DC2).  

  
Tia, quando meu menino veio para cá [referindo-se à creche], ele mal falava; 

agora fala dizendo as coisas que sente; pede para brincar daquilo que quer; 

sabe se alimentar, escovar os dentes. Ele até me ajuda agora a cuidar do 

irmão dele, que é autista. (Narrativas – Mães, 2019, DC2).  

  

Percebe-se a ética nas práticas educativas à medida que convidam a  

acolher e perceber ações e vivências como um caráter reflexivo, e não formativo. As 

reflexões são feitas acerca da vida e das ações sobre ela. Os atos de favorecer a 

autonomia, a livre expressão e o respeito às pessoas, ao bem comum e às 

diferentes culturas, de convidar as crianças a refletirem sobre as diversas formas de 

preconceitos e a combatê-las, de fazê-las apreciar as produções individuais e a dos 

colegas e de trabalhar com elas a construção da autoestima e da livre expressão 

são ações que mobilizam a Educação Infantil, sendo fundamentais, essenciais e 

presentes na formação das crianças da creche.   
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As participações ativas das crianças e as experiências democráticas, nas 

quais eles façam escolhas, caracterizam as vivências infantis que garantem os 

princípios políticos e os direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 

respeito à ordem democrática (BRASIL, 2009a).   

  
Na nossa rotina, as práticas de cuidado e educação estão diretamente 

ligadas. Habitualmente as crianças preparam as mesas para as suas 

refeições e aí passam por um momento de escolhas de decoração, posição 

dos pratos. O mais engraçado é que eles, algumas vezes, divergem nas 

decisões, tentam dialogar nas decisões e acabam consentindo com as 

decisões em comum. Feito isso, participam dos processos de escolhas de 

suas cadeiras, lugares à mesa. As refeições são dispostas em formato de 

self-service e as crianças escolhem o que querem comer e as quantidades. 

(Narrativas – Professores, 2019, DC2).  
  
Na creche, sempre estamos em constante conversa com as crianças; 

sempre perguntamos a elas as brincadeiras que querem fazer; estimulamos 

pequenos fóruns e rodas de conversas para chegarmos a um consenso e 

tomarmos as decisões. (Narrativas – Assistentes, 2019, DC2).  

  
Recordo-me que certa vez queríamos aguçar as crianças para conhecer 

mais a obra de uns pintores e artistas plásticos que trouxessem em sua arte 

elementos da infância, então proporcionamos uma galeria com as obras de 

vários autores. Através da apreciação e análise de quadros e diálogos sobre 

a chuva, as borboletas voando e alguns brinquedos, iniciamos um espaço 

de fala sobre o que acharam interessante. Através de uma votação, 

escolheram mergulhar mais fundo na obra do Dim Brinquedim, um artista 

cearense que traz em seu trabalho brinquedos e brincadeiras infantis. No 

momento da votação, eles se identificavam com os quadros e diziam que eu 

gosto de brincar. Essa escolha foi maravilhosa; nos conduziu a conversas e 

diálogos únicos. (Narrativas – Professores, 2019, DC2).  

  

Assim, as práticas pedagógicas buscam, dentro da rotina, assegurar o  

direito à participação e as decisões nas vivências e tomadas de decisões sobre as 

situações vividas na instituição. Tais experiências se tornam essenciais para as 

crianças exercitarem o poder de escolha e exercerem a democracia em favor do 

bem comum.   

Os princípios estéticos garantem a valorização da sensibilidade, da  

criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais 

(BRASIL, 2009a), possibilitando a apreensão da realidade pela sensibilidade e 

concebendo que o conhecimento adentra a emoção, a intuição e a imaginação, e 

não somente as ações intelectuais, ademais os processos sensíveis são elementos 

fundamentais na construção de sujeitos.   
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Recordo-me de uma experiência que proporcionamos em um projeto nosso 

sobre a cultura e as paisagens cearenses. As ações foram divididas em 

duas sequências didáticas, uma que retrata a cultura marítima e outra 

sertaneja, em ambas proporcionamos um espaço de experiências sensíveis 

de reconhecimento das paisagens e elementos da cultura. No cenário 

marítimo, havia o som do mar, vídeos com vidas marinhas projetadas, areia, 

água salgada, conchas, objetos porosos e esponjosos para que as crianças 

pudessem sentir e imaginar. Na experiência do sertão, também preparamos 

um território fértil e convite a sensações sertanejas, pela música, pelas 

luzes, pela simulação do calor. As experiências que envolvem o sentir têm 

um potencial de estimular o caráter imaginativo das crianças; é muito 

interessante como elas trazem significados e ressignificados ao vivido. 
Navegamos sobre a cultura marítima, mostrando a história do jangadeiro e 

do mar, pela cultura indígena e nossos hábitos, como dormir de rede.  
Exploramos o Ceará através de experiências sensíveis, e este momento foi 

muito rico. (Narrativas – Professores, 2019, DC2).  

  
Realizamos um projeto sobre o bairro e convidamos as crianças e suas 

famílias a guardarem no baú de tesouros os objetos do chão do bairro que 

consideravam importantes, então as crianças mergulharam em intensos 

processos criativos e imaginativos e nutriram muita sensibilidade pelos 

tesouros encontrados no bairro. (Narrativas – Professores, 2019, DC2).  

  
Aqui a gente convida as crianças a brincarem bastante com elementos não 

estruturados, explorando-os livremente. Nós alteramos os pares e os 

ambientes para a brincadeira, a fim de que desenvolvam a criatividade, a 

autonomia e a socialização. (Narrativas – Assistentes, 2019, DC2).  
  

As vontades de criar e imaginar vão ao encontro do mundo imagético e  

sensorial. A criança é livre para pensar através de processos únicos de criação, 

liberdade e ludicidade. O proporcionar experiências estéticas nas perspectivas de 

manuseio com os elementos da natureza e inserção de manifestações culturais 

locais de artes plásticas, cênicas, cinematográficas, música e dança potencializa o 

conhecimento através da realidade e impulsiona as crianças a despertarem seus 

potenciais criativos e criadores, apontando a sensibilidade como habilidade.  

O princípio da globalidade pode ser compreendido através das 

percepções e compreensões do desenvolvimento integral das crianças, ou seja, 

suas inteligências e emoções e os seus impactos no trabalho pedagógico das 

instituições. A pedagogia participativa parte da integralidade do desenvolvimento da 

criança considerando suas dimensões: física, emocional, cognitiva e social. As 

explorações e descobertas infantis ocorrem com todo o corpo e sentidos em suas 

descobertas e elaborações de hipóteses provisórias, provisórias porque são 

retroalimentadas por elementos agregadores aos existentes. As emoções favorecem 

as descobertas das crianças sobre o mundo e sobre si, em que há a promoção do 
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autoconhecimento, sentimento de pertencimento social e fortalecimento da 

autoestima.  

A autonomia está ligada à ideia de que instituições, educadores e  

crianças terão seus direitos respeitados, concepções e valores acolhidos dentro das 

especificidades da Educação Infantil. Tal princípio está ligado com a capacidade das 

crianças nas tomadas de decisões, como realizar escolhas e conduzir suas ações.   

A diversidade está interligada com as relações e o convívio com a  

heterogeneidade humana e as diferenças sociais, econômicas, físicas, culturais, 

religiosas, raciais, ideológicas e de gênero. São situações que impulsionam o 

respeito, sendo compreendidas e acolhidas para a construção da convivência 

democrática no ambiente escolar. Na Educação Infantil é fundamental o trabalho 

com a diversidade em detrimento de práticas homogeneizadoras. Faz-se essencial 

compreender as situações em que se tem dificuldades de lidar com tais 

diversidades, pois a educação social foi construída sobre bases de conceitos e 

comportamentos desiguais, machistas, racistas e excludentes, porém é por meio da 

educação que se conquista uma sociedade empática às causas humanas. É preciso 

romper bases preconceituosas e intolerantes, e a educação da infância é um 

território fecundante para essas abordagens.  

As falas e garantias documentais evidenciam o compromisso da  

instituição com o trabalho educativo para as relações étnico-raciais, educação 

indígena, educação para as relações de gênero, proporcionando o contato com a 

pluralidade cultural e humana.   

  

6.4 Proporcionando aprendizagens na primeira infância  

  

Por uma ideia de criança  
Por uma ideia de criança rica, na encruzilhada do possível, que está no 

presente e que transforma o presente em futuro. Por uma ideia de criança 

ativa, guiada, na experiência, por uma extraordinária espécie de curiosidade 

que se veste de desejo e de prazer. Por uma ideia de criança forte, que 

rejeita que sua identidade seja confundida com a do adulto, mas que a 

oferece a ele a sua riqueza nas brincadeiras de cooperação. Por uma ideia 

de criança sociável, capaz de se encontrar e se confrontar, com outras 

crianças para construir novos pontos de vista e conhecimentos. Por uma 

ideia de criança competente, artesã da própria experiência e do próprio 

saber, perto e com o adulto. Por uma ideia de criança curiosa, que aprende 

a conhecer e a entender não porque renuncie, mas porque nunca deixa de 

se abrir ao senso do espanto e da maravilha. (FORTUNATI, 2009, p. 47).  
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As crianças aprendem de diferentes formas durante sua primeira infância, 

motivo por que regulamentar e viabilizar o acesso a um plano sistematizado de 

escolarização é demanda do Poder Público e está diretamente relacionada com as 

perspectivas de priorização, oferta e manutenção da educação pública de forma 

qualificada. Reiteradas vezes, no decorrer desta pesquisa, foram pontuados 

elementos que reivindicam e justificam a Educação Infantil como direito garantido 

para todas as crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses de idade, o que obriga o Estado 

(ou seja, o Poder Público) a cumprir o dever de ofertar creche e pré-escola públicas, 

gratuitas e de qualidade, sempre que a criança ou seu familiar responsável 

necessitar. É preciso reconhecer que esse direito é um direito público subjetivo, isto 

é, o Estado tem a obrigação de ofertá-la e o/a cidadão/ã tem o direito de cobrar sua 

aplicação.   

6.4.1 A creche como espaço democrático e inclusivo  

  

O princípio da diversidade precisa dialogar com as práticas pedagógicas e 

o currículo da instituição, ao mesmo tempo que convida a refletir sobre as 

diversidades presentes nas instituições de primeira infância. É emergente o lugar do 

respeito às diferenças, de modo que as crianças agentes protagonistas de suas 

aprendizagens possam ressignificar seus mundos. As crianças e suas diferentes 

infâncias interagem de distintas maneiras e formas. A garantia do respeito e 

valorização das diferenças se opõe à ideia de padronização das crianças e infâncias 

e nos intima a mirar as pluralidades e as diversas relações que atravessam a 

infância.  

A desigualdade social, os diferentes contextos regionais, a diversidade  

cultural e racial e a educação quilombola, ribeirinha, indígena e de assentamentos 

traduzem uma infância própria de cada um, com curiosidades, identidades, desejos 

e sonhos diversos, pensando o mundo a partir de cada contexto (SANTOS, A.; 

SANTOS, M., 2017).  

O DCRC (2019) nos propõe a reflexão das infâncias plurais, citadas por 

Santos, A. e Santos, M. (2017) nas crianças que vivem no litoral, nas zonas rurais e 

nas cidades.   
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Oportunizar vivências estéticas da cultura cearense no projeto 

‘Cearencizando, experiências estéticas do mar ao sertão’ colaborou com o 

reconhecimento de suas experiências e histórias de vida. Foi um momento 

muito rico, sabe. As crianças foram dialogando sobre os hábitos dos 

pescadores como também da cultura sertaneja característicos do clima. 

Recordo-me que, em uma de nossas conversas, uma criança falou ao 

visualizar uma mulher carregando um balde de água na cabeça: ‘Tia, lá no 

sertão não tem água, e essa mulher parece a minha avó carregando água 

na cabeça para a gente tomar banho. Lá no interior é quente e não tem 

água’. (Narrativas – Professores, 2019, DC2).  

  
[...] Outra narrativa que de me recordo foi no momento que convidamos as 

crianças para escutar os ritmos do sertão, e uma criança, empolgada, falou: 

‘Tia, eu sei já: é forró. Todo mundo na minha casa gosta de forró; eu 

também danço bastante’. Neste momento, comecei a refletir sobre a 

importância de realizar este trabalho cultural local, pois as crianças teceram 

ali suas experiências de mundo, além de apontar um processo de 

ressignificações, identificações e sensações de pertencimento em sua fala. 

(Narrativas – Professores, 2019, DC2).  
  
O projeto ‘Olhares da Granja Lisboa’ despontou características da cultura 

local e da comunidade, onde, através das conversas, descobrimos que o 

único espaço de encontro da comunidade é a quadra da escola e que as 

crianças do CEI gostam de ir para a quadra para brincar de bola. Nós, 

educadoras, sempre ficávamos curiosas, porque as crianças, por diversos 

momentos iam para o portão que dava para visualizar a quadra. As crianças 

viviam momentos prazerosos ali e se sentiam parte daquele espaço. Um 

momento bem interessante foi a exibição e as conversas sobre o canal, 

onde as crianças narraram brincadeiras, vivências em famílias. Suas falas 

revelaram profundas sentimentalidades, onde o escutar de suas 

experiências brincantes no local trouxe a sensação de pertença e o desejo 

de melhorias para a comunidade. (Narrativas – Assistentes, 2019, DC2).  
  

Os hábitos, gostos, brincadeiras, preferências e músicas estão  

diretamente ligados aos contextos sociais e históricos das crianças. Constitui-se, 

portanto, um intenso desafio pensar em diversas culturas infantis que são 

invisibilizadas reconhecendo a diversidade e atuando na formação de uma cultura 

inclusiva. É preciso ter bem nítido que as práticas pedagógicas que pretendem ser 

iguais para todos acabam por ser homogeneizadas, dificultando os percursos de 

reconhecimento das diferenças, pensando e cuidando as relações que envolvem os 

processos. Faz-se mister pensar em tempos e espaços, propiciar a escuta, 

aprimorar o olhar e dialogar com as famílias. O ato de ser sensível e empático com 

as relações humanas, respeitando as diferenças e dialogando com as famílias e 

comunidade educativa, transforma as instituições em ambientes democráticos e 

inclusivos.   
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A escola inclusiva vai muito além de uma instituição que proporciona  

estruturas voltadas para a educação inclusiva de pessoas com deficiências ou 

transtornos. O DCRC (CEARÁ, 2019, p. 40), por exemplo, dá a seguinte orientação:   

  
O princípio fundamental da inclusão na educação é o de que todas as 

pessoas devem aprender juntas, colaborativamente, independentemente de 

quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Escolas 

inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades de seus alunos, 

tendo a diversidade como elemento pedagógico, no qual os distintos estilos, 

ritmos e canais de aprendizagem são atendidos e assegurados.   
    

Promover práticas pedagógicas que abarquem as diversas culturas  

infantis é cada vez mais necessário, sendo necessário pensar em práticas e 

espaços que conversem com as individualidades e abriguem as suas vivências. 

Marcos legais, como as Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, bem como o Estatuto 

da Igualdade Racial (2010), constituíram relevantes instrumentos para garantir a 

representação e a valorização da identidade sociorracial no Brasil. Na Educação, a 

garantia das representatividades no currículo advém da alteração na Lei nº 

9.394/1996, que define as Diretrizes e Bases da Educação, passando, assim, em 

2003, a ser obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e, em 

2008, o ensino de História e Cultura Indígena.  

As estratégias pedagógicas de valorização da diversidade e a  

incorporação dos marcos legais nascem a fim de superar a desigualdade étnico-                

-racial presente na educação escolar brasileira, endossando uma educação 

antirracista, que reconheça e respeite os povos.   

No Ceará, há uma forte presença de comunidades quilombolas e uma  

origem cultural profundamente entrelaçada aos povos indígenas. Atualmente o 

Ceará é o 8º estado do país com a maior presença indígena, por isso contamos com 

38 escolas indígenas das Redes Estadual e Municipal, distribuídas em 16 

municípios para 14 etnias (SOUSA; MARTINS, 2019).   

  
Na creche, não trabalhamos com um calendário pautado em datas 

comemorativas; nossas intencionalidades pedagógicas nascem a partir dos 

desejos das crianças, e a partir daí pensamos em provocá-las para 

construirmos situações de aprendizagem. Todavia, os contextos e as 

questões culturais brotam em diversos momentos e situações da rotina, nos 

chamando para esse trabalho de respeito à diversidade todos os dias. 

(Narrativas – Professores, 2019, DC2).  
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As brincadeiras e hábitos indígenas também fazem parte de nossas 

práticas. Oportunizamos as construções e brincadeiras com petecas, de 

cabo de guerra, arco e flecha, arranca mandioca e corridas dos Sacis. 

Ressalto que sempre estamos falando a origem e dialogando sobre a 

cultura indígena. (Narrativas – Professores, 2019, DC2).  

    

Proporcionar saberes e reconhecer as riquezas culturais de nossos  

povos, bem como manusear objetos e artefatos, são ações que valorizam o 

conhecimento e a sensação de pertencimento à cultura. Outro elemento a destacar 

é a busca por promover a igualdade de práticas e experiências para meninos e 

meninas: “[...] creches e pré-escolas constituem-se em estratégia de promoção de 

igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, uma vez que permitem às 

mulheres sua realização para além do contexto doméstico” (BRASIL, 2009a, p. 5).  

A educação sobre as discriminações de gêneros se faz cada vez mais  

emergente, pois há, nos dias atuais, o fortalecimento de expressões e ações que 

endossam a misoginia, como também há o aumento do número de feminicídios no 

país. Incorporar vivências que proporcionem a igualdade de meninos e meninas e o 

respeito e igualdade ao ser humano é fundamental na educação da primeira infância 

para formar crianças empáticas, que reconheçam as diferenças e sejam includentes.  

É preciso diálogo com as diferentes culturas, ouvir as crianças, os colegas  

de trabalho e a comunidade educativa, para que se construam relações de 

compreensão e combate às discriminações de gênero, socioeconômicas, étnico-                 

-raciais e religiosas. Assim, as reflexões e práticas pedagógicas sobre essas 

questões  

apontam um caminho para uma educação mais igualitária, em que a diversidade 

representa um pilar para a construção de um projeto coletivo e democrático.   

Vivemos imersos atualmente em tempos sombrios, em que predominam  

o racismo, a violência contra as mulheres, a população LGBTQ+ e o povo indígena e 

a divergência política. Tempos densos, de violações aos direitos trabalhistas, 

segurança alimentar, acesso a terras, meio ambiente, havendo uma crescente 

ampliação das desigualdades e a naturalização do preconceito. Nesse cenário, a 

profissão docente e a escola pública brasileira são demonizadas, tachadas como 

doutrinadoras ou partidárias, em que a cultura do ódio e da violência é alimentada. É 

nítida a oposição do governo ao posicionamento social crítico, à garantia de direitos, 

à cidadania, às diversidades culturais e sexuais, dentre outros. Faz-se cada vez 

mais necessário que a escola pública atue na diversidade, para que se permitam 



140  

 

encontros com as diferentes culturas e para que as crianças entendam e respeitem 

a diversidade e reconheçam a importância do ser humano, reafirmando a luta contra 

os estereótipos e preconceitos, estimulando a sociedade a se tornar mais humana, 

fraterna, justa e solidária, buscando igualdade e uma democracia efetiva.  

  

6.4.2 Educação Infantil: educando e cuidando   

  

Lidar com vozes que narram um currículo construído a partir dos  

princípios éticos, políticos e estéticos e seus desdobramentos da globalidade, 

autonomia e diversidade é partir de um referencial democrático que nos aponta uma 

reflexão sobre o papel social, político e pedagógico da instituição de Educação 

Infantil. É importante que se tenha claro que o ato de cuidar não se refere apenas às 

necessidades físicas:  

  
[...] ultrapassa processos ligados à proteção e ao atendimento das 

necessidades físicas de alimentação, repouso, higiene, conforto e 

prevenção da dor. Cuidar exige colocar-se em escuta às necessidades, aos 

desejos e inquietações, supõe encorajar e conter ações no coletivo, solicita 

apoiar a criança em seus devaneios e desafios, requer interpretação do 

sentido singular de suas conquistas no grupo, implica também aceitar a 

lógica das crianças em suas opções e tentativas de explorar movimentos no 

mundo. (BRASIL, 2009a, p. 68).  

  

O ato de cuidar de crianças bem pequenas, por vezes, é compreendido 

como ações de cuidado referentes somente apenas à segurança física, à 

alimentação, ao sono, dentre outras ações. Existe socialmente uma cultura 

equivocada de supervalorização das atividades que envolvem papel e lápis, por 

achar que esses momentos são pedagógicos; os outros não merecem ser 

descartados, em que passam despercebidas as construções dos significados das 

crianças naquele momento.  

  
Concebemos as práticas de cuidado e educação indissociáveis; por 

exemplo, no momento de alimentação, as crianças preparam o ambiente 

para a refeição e colocam os alimentos. Ali, naquele momento, há uma ação 

de cuidado; as crianças estão aprendendo a fazerem suas escolhas, a 

possuírem autonomia, a se responsabilizarem por seus pertences e a 

organizarem os espaços. (Narrativas – Professores, 2019, DC2).  

  
Os momentos de banho são bastante educativos também; é uma 

necessidade, porém estimulamos a autonomia de se banharem sozinhos; 
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oportunizamos os reconhecimentos do corpo e de hábitos de higiene. 

(Narrativas – Professores, 2019, DC2).  
  
Na rotina, temos o momento de sono e de relaxamento, onde as crianças 

são estimuladas a arrumarem seus colchões: olha aí a educação 

aparecendo e potencializando as ações autônomas; e depois há um preparo 

do corpo para esse repouso, o que, de certa forma, educa ao 

autoconhecimento de jeitos individuais de relaxamento corporal. (Narrativas 

– Professores, 2019, DC2).  
  

Ratifica-se, assim, o alinhamento da instituição com a BNCC (2017) e o 

DCRC (2019), considerando o cuidado indissociável do processo educativo. As 

práticas buscam cuidar e educar de maneira integrada, atendendo às especificidades 

e promovendo o desenvolvimento das crianças, além de acolher os conhecimentos e 

vivências das crianças no contexto familiar, ampliando as experiências, promovendo 

a socialização, autonomia e participação.   

A seguridade do cumprimento desse direito não é apenas em âmbito  

nacional, como vimos no decorrer dos capítulos anteriores. Inúmeros movimentos 

históricos e sociais firmaram concepções importantes sobre infância e 

consequentemente sobre o seu sujeito, a criança; é nesse sentido que a pesquisa 

realizada reivindica o direito à Educação Infantil, na perspectiva dos direitos 

humanos, o que significa reconhecê-los com base na garantia da dignidade humana. 

O direito à educação, portanto, está para além de uma contestação filosófica, 

ideológica ou política, trata-se de um elemento substancial para a condução dos 

processos de civilização moderna e contemporânea. Não deve, portanto, estar 

subordinado às condições de mercado.  

Essa é uma demarcação necessária, porque a discussão das 

experiências construídas dentro do espaço adotado para a pesquisa e análise é 

também tomada de posição acerca da seguridade de oferta e manutenção dos 

espaços escolares públicos com qualidade e capazes de assegurar o direito das 

crianças. Além da questão da seguridade do direito de pensar os processos de 

aprendizagem que se desenvolvem no espaço de escolarização, implica que 

também as condições sociais, econômicas, culturais, de gênero, de raça/etnia, 

dentre outras, não podem dificultar ou impedir o acesso à educação e a permanência 

do/a estudante na escola. Em outras palavras, o direito humano à Educação Infantil 

deve ser ofertado sem discriminação. De maneira breve, é possível observar 

algumas características do direito humano à Educação Infantil adiante:  
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1. Disponibilidade: significa que o Poder Público deve assegurar creches e a 

pré-escolas gratuitas à disposição para toda a população; 2. Acessibilidade: 

envolve três elementos: a) a garantia da não discriminação; b) o direito do 

estudante de frequentar e permanecer na creche e na pré-escola (por 

exemplo, centro de educação infantil mais próximo da residência da criança 

e com boas condições de funcionamento); c) a garantia da acessibilidade 

econômica, ou seja, a garantia da educação infantil pública e gratuita; 3. 

Aceitabilidade: está relacionada diretamente à garantia do padrão de 

qualidade da educação infantil (profissionais qualificados, brinquedos e 

materiais pedagógicos adequados, boa infraestrutura do prédio escolar, 

dentre outros); 4. Adaptabilidade: significa a característica necessária para o 

respeito à cultura, às realidades sociais, às diferenças dos grupos de 

estudantes. A educação, portanto, deve se adaptar para o atendimento das 

necessidades e dos contextos locais específicos. (RIZZI; GONZALEZ; 

XIMENES, 2009, p. 13-14).  

  

O direito à educação é reconhecido em normas internacionais como  

recurso assegurado de forma gratuita nos graus “fundamentais e elementares”, tal 

qual expresso no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), 

no entanto outros importantes documentos corroboram a normatização desse direito, 

tais como:  

1. Convenção relativa à luta contra a discriminação no campo do ensino 

(artigos 1º e 3º) de 1960;  

2. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (artigos 

13 e 14) de 1966;  

3. Convenção sobre os Direitos da Criança (artigos 18, 28 e 29) de 1989;  

É fundamental ressaltar que o direito ao acesso à Educação Infantil não  

significa somente proporcionar a matrícula em creche ou pré-escola. A efetivação 

desse direito está diretamente relacionada à garantia de outros direitos, referentes 

também à permanência e à qualidade.  

É na etapa da Educação Infantil que se deve promover o pleno  

desenvolvimento da criança, portanto as instituições de ensino devem garantir o 

respeito aos demais direitos humanos, bem como assegurar no espaço escolar o 

direito à saúde e à segurança física, social, emocional, subjetiva e alimentar. A 

Educação Infantil é um dos primeiros contatos diretos do Estado com a criança como 

sujeito de direito, por isso importa que profissionais desse espaço ampliem a 

constituição das tarefas sociais que o espaço de escolarização passa a cumprir.  

  
A luta pelo direito à educação infantil no Brasil foi impulsionada pelo 

movimento de mulheres nos anos de 1970, sendo assumida por 
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movimentos sociais dos direitos das crianças e adolescentes e por 

movimentos sociais de educação. A educação infantil de qualidade, além de 

ser um direito das crianças, tem um papel fundamental no processo de 

afirmação de direitos e na construção histórica da autonomia das mulheres, 

ainda socialmente responsabilizadas, de modo predominante, pelo cuidado 

das crianças. (CARREIRA et al., 2016, p. 35).  

  
Acho que a creche trata criança como criança mesmo, e isso é muito 
importante. O que eu vejo de mais importante é que as crianças se 
desenvolvem muito rápido; aqui em casa, por exemplo, eu tenho cinco, mas 
as que foram para a creche são desenroladas, espertas, falantes, os outros 
demoraram mais para se desenrolar. A creche é muito boa e importante, 
porque muitas mães trabalham e não têm com quem deixar, e também para 
garantir a alimentação, que, às vezes, não tem, e é bom para se 
desenvolver também. A creche realiza um bom trabalho e é muito boa, pois 
tem aprendizagem e brincadeiras em que a criança se desenvolve; só faltam 
espaço e mais vagas. (Narrativas – Mães de creche, 2019, DC2).  
  
Hoje enxergo que o principal objetivo do CEI é preparar e objetivar um 
espaço que prime pela educação e pelo respeito à criança, à infância e a 
seus direitos. Aliás, nessa sociedade adultizante em que vivemos, pensar e 
promover espaços que respeitem a criança e a infância como cidadãos de 
direitos é essencial para formar sujeitos críticos, autônomos e que, de fato, 
exerçam a cidadania. Como já dizia Freire, ‘educar é um ato político’. Esse 
conjunto de espaços e interações corrobora para uma sociedade mais 
participativa, democrática e justa, visto que, desde de bem pequenas, as 
crianças já adentram nesse universo de promoção da autonomia e 
pensamento crítico. (Narrativas – Professora, 2019, DC2).  
  
A creche se constitui enquanto um lugar de segurança e afeto, onde todos 
aprendem constantemente em pares e que pode, sim, ser um agente de 
transformação social para as famílias e para a comunidade. Nesse espaço, 
as crianças têm a oportunidade de serem felizes, aprenderem e descobrirem 
a sua potência. É claro que todos esses perpassam pelo fato de terem 
acesso a uma boa alimentação, bem como suas famílias poderem estar no 
trabalho com uma maior segurança, mas, para mim, os maiores objetivos 
são esses. (Narrativas – Gestão, 2019, DC2).  
  
Para as crianças, é um espaço com diferentes experiências e 

aprendizagens através do lúdico e da interação delas com outras crianças e 

adultos. (Narrativas – Assistente, 2019, DC2).  

  
Sempre participo das atividades, palestras, reuniões. Eu gosto de participar 

das coisas da escola porque eu penso que a pessoa só tem uma vida 

melhor e honesta estudando, por isso, sempre que me chamam, eu vou, 

porque quero participar e oferecer aos meus filhos as oportunidades que 

não tive. Na creche, as crianças aprendem tudo, viu: falar, cantar, se 

defender, contar história, pintar, brincar. No CEI, tem brincadeira, música, 

oficinas, passeio, pintura, tem muita atividade legal. (Narrativas – Mãe de 

creche, 2019, DC2).  
  
Educar é um ato político e também social. A creche é de suma importância 

na formação do cidadão e é uma instituição promotora de direitos e 

reconhecimento da democracia pelas ideias e concepções que ela traz, 

promovendo grande impacto na realidade da comunidade local. Na medida 

do possível, penso que a creche tenta cumprir seu papel. É lógico que há 

grandes carências estruturais e materiais, mas também há um esforço e 
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uma tentativa de superação da equipe do CEI destas dificuldades para 

promover o desenvolvimento integral das crianças, objetivando uma 

Educação Infantil de qualidade. (Narrativas – Professora, 2019, DC2).  

  
Figura 2 – Manual para a Primeira Infância – Capa  

  
Fonte: Unicef (2008).  

  
Figura 3 – Manual para a Primeira Infância – Passos 5 e 6 – Educação  
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Fonte: Unicef (2008).  

  

Diante da obrigação constitucional do Poder Público de garantir o direito à 

Educação Infantil em favor das crianças, reconhece-se que a não oferta ou a não 

manutenção regular desse direito pode vir a configurar violação de direito 

fundamental, bem como omissão governamental. É preciso, pois, não confundir o 

poder discricionário, assegurado ao administrador público, de escolher diferentes 

formas que levem ao cumprimento de suas obrigações constitucionais e legais, de 

uma postura de inércia/omissão. Questões como planejamento do orçamento público 

e de políticas públicas capazes de propiciar condições necessárias para a efetivação 

do direito fundamental à creche a todas as crianças representam demandas de 

competência do Poder Público, que deve promover e adotar medidas capazes de 

suprir, dentre tantas outras, essa fundamental demanda social.  

Muito além de suprir as demandas sociais, a creche precisa ser um  
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espaço dialógico e plural, regado pela partilha de protagonismos, pois isso garante 

processos qualitativos que dialogam com as várias dimensões da vida: educativa, 

social e cultural.   

  
A Constituição de 1988 (artigo 208, IV) institui, como dever do Poder 

Público, a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de 

zero a seis anos de idade, reconhecendo a creche como instituição 

educativa, e não apenas associada à finalidade assistencial; enquanto a 

LDB (artigo 29) a inclui na formação comum indispensável para o exercício 

da cidadania. Portanto, o papel dos Sistemas de Ensino deixa de ser 

somente o de velar pelas crianças pequenas, como preceituava a já 

revogada Lei 5.692/1971, para assumir a responsabilidade de educar e 

cuidar. (LIBERATI, 2004, p. 105).  

  
A estrutura física é bastante precária: as salas são pequenas para a 
quantidade de crianças, são ventiladas e recebem luz natural, mas são 
completamente abertas, prejudicando a acústica e o trabalho pedagógico. 
Não temos um espaço fechado para trabalharmos com luzes e sombras; 
não temos um espaço de dormitório; o repouso das crianças ocorre nas 
salas mesmo; o espaço de refeitório é pequeno para o quantitativo de 
alunos e para a creche inteira só contamos com um banheiro infantil. Essa 
creche enfrenta várias dificuldades estruturais, nesse sentido atuamos como 
podemos enquanto professores. Procuramos organizar os espaços, 
deixando-os atrativos e renovando para atuarem como terceiro educador, 
inclusive socializamos com os pais também nesses espaços, trazendo a 
documentação pedagógica, como fotos e narrativas infantis, a fim de que 
eles vejam e compreendam a Proposta Pedagógica do CEI. (Narrativas – 
Professora, 2019, DC2).  
  
O formato das salas, como já mencionei, que possuem meia parede, o que 
dificulta a acústica e, às vezes, contribui para a agitação de todos. Creio que 
poderia ser melhorada, pois, em alguns momentos, sentimos o impacto 
desta durante a rotina, como o fato de as salas não terem seu próprio 
banheiro; o tamanho do refeitório e o formato das paredes, que, por serem 
baixas, como já mencionei, prejudica muito a acústica da instituição. 
(Narrativas – Gestão, 2019, DC2).  
  
Em relação ao espaço físico da creche, carecemos de muito: nos falta 
estrutura, material e outra série de coisas, mas, assim, fui deixando de me 
tornar vítima e parti da prerrogativa de que conseguimos tudo que 
queremos. Depois que eu vi a experiência de Reggio, eles construindo uma 
educação no contexto de caos, tomei como inspiração, então tenho buscado 
estratégias para arrumar materiais, muitas vezes, desprezados para o meu 
trabalho junto com as famílias e comunidade. Recentemente os pais 
trouxeram panelas, colheres, quengas de coco, pallets, tecidos, tubos de 
linhas, potes de plásticos, dentre outros, para que esses espaços sejam 
construções por todos nós por meio de uma gincana. Esse material nos 
serviu para criarmos espaços comuns às crianças e nos serve para criar 
espaços estimulantes. Cada experiência que vivencio com as crianças 
procuro estruturar um espaço para que elas possam explorar, pois creio na 
ideia malaguzziana de que o espaço atua como terceiro educador. De fato, 
na prática, quando comecei a preparar o espaço, vi que ele estimula 
narrativas, tessituras de memórias e descobertas, proporcionando 
conhecimentos que não cabem no papel. (Narrativas – Professora, 2019, 
DC2).  
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A questão maior surge com a obrigatoriedade. Dispõe o PNE que ‘a 

educação infantil é um direito de toda criança e uma obrigação do Estado’ 

(CF, art. 208, inciso IV). A criança não está obrigada a frequentar uma 

instituição de educação infantil, mas, sempre que sua família deseje ou 

necessite, o Poder Público tem o dever de atendê-la. Em outras palavras: 

havendo demanda ou procura do serviço essencial de educação infantil 

(pelos pais ou responsáveis), nasce o dever do Estado em disponibilizar o 

referido serviço. O impedimento do acesso da criança à educação infantil 

em instituições públicas faz gerar a responsabilidade do administrador 

público, obrigado a proporcionar a concretização da educação infantil em 

sua área de competência. (LIBERATI, 2004, p. 237-238).  

  
Eu acho a creche pequena. Aqui no bairro tem muita criança; se ampliar 

mais e tiver mais brinquedos, penso também que precisa de uma reforma. 

(Narrativas – Mãe de creche, 2019, DC2).  

  

A educação deve ser pensada considerando todo um contexto para  

garantir qualidade nas relações de aprendizagem; para tal, deve-se pensar em uma 

estrutura física adequada e em um ambiente que considere as ações pedagógicas, a 

rotina e o espaço educativo.  

As práticas pedagógicas precisam de uma sistematização intencional e  

planejada, mas, para que os processos de aprendizagens sejam garantidos, faz-se 

essencial uma rotina estruturada, de maneira a expandir os indivíduos, 

proporcionando encontros, rotina esta que necessita constantemente de reflexões e 

aberturas para novas experiências e processos de encantamentos, englobando o 

tempo e o espaço. Vale destacar que o espaço educativo para a infância precisa ser 

um terceiro educador, como assevera Malaguzzi (1999a), despertando autonomia e 

entendendo as crianças como sujeitos capazes de produzirem novos conhecimentos 

através de seus deslumbramentos e explorações. Em suma, é importante considerar 

que tanto o espaço quanto a rotina são elementos imprescindíveis para as ações 

pedagógicas. Essas ações precisam ser pensadas e tensionadas para a reflexão 

pelo professor, durante o ato de planejar, já que o planejar é o aspecto principal do 

ensino; ao considerá-lo como documento que legitima a práxis, ele precisa estar 

carregado de intencionalidade, que norteará a rotina do espaço. Nesse planejar, o 

professor precisa considerar também o grupo ao qual será direcionado o seu 

trabalho, analisando as particularidades dos sujeitos envolvidos no processo 

educativo. Como salientam Barbosa e Horn (2001, p. 67):   

  
Organizar o cotidiano das crianças na Escola Infantil pressupõe pensar que 

o estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é, antes 
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de mais nada, o resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de 

crianças, a partir, principalmente de suas necessidades.  
   

Desse modo, vale aqui observar a relevância de conhecer e compreender 

a comunidade educativa, para que se possa potencializar os espaços, que podem 

ter uma estrutura precária, como as escolas da infância de Reggio Emilia. Todavia, é 

imprescindível organizar o espaço educativo, considerando as carências, 

necessidades e subjetividades de cada sujeito, pois, se não houver o conhecimento 

dos personagens que compõem os organismos vivos da escola, não há como 

idealizar vivências que estimulem o desenvolvimento.   

No Brasil, para além da Constituição, há também importantes documentos  

que regulam e legislam acerca da oferta, manutenção, estrutura física, uso dos 

espaços e rotinas, dentre outros mecanismos das instituições, bem como o direito à 

educação, por exemplo: Constituição Federal de 1988; Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/1990); LDBEN (Lei nº 9.394/1996); Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de 

Educação (Lei nº 11.494/2007); Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014); 

Planos Estaduais e Municipais de Educação.  

  
Figura 4 – Estatuto da Criança e do Adolescente – Capa  
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Fonte: Brasil (2019).  

  

Art. 15. As políticas públicas criarão condições e meios para que, desde a 

primeira infância, a criança tenha acesso à produção cultural e seja 

reconhecida como produtora de cultura.  Art. 16. A expansão da educação 

infantil deverá ser feita de maneira a assegurar a qualidade da oferta, com 

instalações e equipamentos que obedeçam a padrões de infraestrutura 

estabelecidos pelo Ministério da Educação, com profissionais qualificados 

conforme dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e com currículo e materiais 

pedagógicos adequados à proposta pedagógica. Parágrafo único. A 

expansão da educação infantil das crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de 

idade, no cumprimento da meta do Plano Nacional de Educação, atenderá 

aos critérios definidos no território nacional pelo competente sistema de 

ensino, em articulação com as demais políticas sociais.  Art. 17. A União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão organizar e estimular a 

criação de espaços lúdicos que propiciem o bem-estar, o brincar e o 

exercício da criatividade em locais públicos e privados onde haja circulação 

de crianças, bem como a fruição de ambientes livres e seguros em suas 

comunidades.  Art. 18. O art. 3º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), passa a vigorar acrescido do 

seguinte parágrafo único. [...] Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta 

Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de 

nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou 

crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, 

condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra 

condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que 

vivem. (BRASIL, 2016).  
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Mais recentemente, outro importante documento de orientação acerca da 

implementação da educação para a primeira infância tem transformado, de forma 

significativa e substancial, os processos de aprendizagem desenvolvidos dentro dos 

espaços de escolarização, a BNCC.  

  
Figura 5 – Base Nacional Comum Curricular – Capa  

 
Fonte: Brasil (2017).  

Figura 6 – Base Nacional Comum Curricular (Etapa da Educação Infantil)  
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A BNCC (2017, p. 38, grifou-se) traz uma nova proposta de Educação 

Infantil definindo seis direitos fundamentais para as crianças de 0 a 5 anos:   

  
Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 

utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, 

o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Brincar 

cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 

diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu 

acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua 

criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, 

expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Participar ativamente, com 

adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das 

atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades da 

vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos 

ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando 

conhecimentos, decidindo e se posicionando. Explorar movimentos, gestos, 

sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, 

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora 

dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas 

modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. Expressar, como 

sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, 

sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, 

por meio de diferentes linguagens. Conhecer-se e construir sua identidade 

pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus 

grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, 

  
Fonte:   Brasil (2017).   
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interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e 

em seu contexto familiar e comunitário.   
É importante ressaltar que todos os documentos apresentados se  

sujeitam à vigente Constituição Federal, que regulamenta toda e qualquer legislação 

no território brasileiro. Tais documentos atuam em harmonia, na busca por 

proporcionar acesso e qualidade na oferta e manutenção da educação pública. Vale 

salientar a orientação do DCRC (CEARÁ, 2019, p. 40), que orienta:   

  
O princípio fundamental da inclusão em educação é o de que todas as 

pessoas devem aprender juntas, colaborativamente, independentemente de 

quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Escolas 

inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades de seus alunos, 

tendo a diversidade como elemento pedagógico, no qual os distintos estilos, 

ritmos e canais de aprendizagem são atendidos e assegurados    
  

 Para  além dos  documentos  frutos  da  construção  colaborativa  

internacional e dos planos nacionais de fomento e incentivo à educação, também há 

documentos mais específicos, que norteiam o fazer pedagógico e didático em nosso 

município, como o DCRC, um documento de caráter normativo, aprovado pela Lei nº 

474/2018 e Parecer nº 0906/2018, do Conselho Estadual do Ceará (CEC). Esse 

documento foi construído à luz da BNCC e tem como objetivo garantir aos 

estudantes cearenses o direito de aprender um conjunto de conhecimentos e 

habilidades considerados essenciais em todo o território do Ceará.  

  

Figura 7 – Documento Curricular Referencial do Ceará – Capa  
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Fonte: Ceará (2019).  

  

Todos esses documentos possuem um objetivo em comum, proporcionar 

às crianças a construção de processos de aprendizagem de forma sistematizada, 

ampliar as possibilidades de imaginação, criação e produção das crianças com o 

estímulo à curiosidade, à fala e ao brincar, reconhecendo suas possibilidades e 

superando, de forma orientada e acolhedora, cada uma de suas dificuldades.  

  
A criança, mesmo pequena, sabe muitas coisas, toma decisões, escolhe o 

que quer fazer, interage com pessoas, expressa o que sabe fazer e mostra 

em seus gestos, em um olhar, uma palavra, como é capaz e compreende o 

mundo. Entre as coisas que a criança gosta está o brincar, que é um dos 

seus direitos. O brincar é uma ação livre, que surge a qualquer hora, 

iniciada e conduzida pela criança, dá prazer, não exige, como condição, um 

produto final, relaxa, envolve, ensina regras, linguagens, desenvolve 

habilidades e introduz no mundo imaginário. (KISHIMOTO, 2010, p. 1).  
  
Os nossos espaços externos trazem muitas experiências para nossas 

crianças, assim como o desejo de aprender das nossas professoras, que 

vem contribuindo muitíssimo para o nosso amadurecimento e redescoberta 

profissional. (Narrativas – Gestão, 2019, DC2).  
  
São atividades envolvendo a pesquisa pela própria criança, como coletar 

matéria-prima da própria natureza, como: galhos, folhas secas, dentre 

outras, experiência com materiais de uso culinário, que foi feita massinha de 

modelar utilizando massa de trigo, anilina, confecção de brinquedo para 

fazer bolhas de sabão feitas com espaguete de natação e detergente 

neutro. (Narrativas – Assistente, 2019, DC2).  

  

Municipalmente também contamos com uma Proposta Curricular para a 

Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza. Essa proposta 

encontrase em alteração; para 2021, tem sido realizado um processo bastante 

plural, buscando o equilíbrio entre consulta aos docentes, gestores, funcionários da 

escola, bem como aos pais de alunos e à comunidade escolar como um todo.  

  
Figura 8 – Proposta Curricular para a Educação Infantil da Rede Municipal do 

Ensino de Fortaleza – Capa  
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Fonte: Fortaleza (2016).  

6.5 A pedagogia de projetos  

  

O sal da terra  
Anda! Quero te dizer nenhum segredo / Falo desse chão, da nossa casa /  
Vem que tá na hora de arrumar. / Tempo! / Quero viver mais duzentos anos  
/ Quero não ferir meu semelhante / Nem por isso quero me ferir / [...] / 

Vamos precisar de todo mundo / Um mais um é sempre mais que dois / Pra 

melhor juntar as nossas forças / É só repartir melhor o pão / Recriar o 

paraíso agora / Para merecer quem vem depois / Deixa nascer, o amor / 

Deixa fluir, o amor / Deixa crescer, o amor / Deixa viver, o amor / O sal da 

terra. (GUEDES; BASTOS 1999, faixa 13).  

  

A instituição pesquisada busca utilizar como método de ensino a 

pedagogia de projetos, o que significa dizer que buscamos desenvolver nossos 

trabalhos pedagógicos por meio da experiência, propondo uma conexão entre o 

educando e o projeto, de modo a despertar o seu interesse, em que as descobertas 

são frutos de pesquisa. Isso se deu através da contextura atual, em que é possível 

verificar as mudanças que têm sofrido as concepções de criança e infância, bem 

como as propostas e teorias da aprendizagem, visto que, por muito tempo, tinham 

apenas um cunho de práticas meramente transmissivas, em que, por muitas vezes, 

as oportunidades de aprendizagem com o ambiente e as relações tendiam a 

acontecer sem que o educando pudesse ser instado a refletir sobre a sua vida 

prática e conhecimento empírico do mundo.  

  
Nosso trabalho vem sendo pautado acerca da pedagogia de projetos, onde 

os projetos de investigação são desenvolvidos em cada grupo de crianças 



155  

 

com periodicidade adequada ao nível de interesse das crianças, onde, por 

vezes, ocorre de forma institucional e, por vezes, de acordo com o interesse 

das crianças, observadas em cada sala, tendo como base o conteúdo 

descrito nos Referenciais Curriculares da Educação Infantil: Arte, Natureza 

e Sociedade, Música, Linguagem, Matemática e Movimento. Dessa forma, 

os alunos transitam por diferentes áreas do conhecimento e linguagens 

expressivas. (Narrativas – Gestão, 2019, DC2).  

  
Na creche, temos uma rotina que prima para atender os direitos infantis, 

bem como seus cuidados, por isso trabalhamos com tempos que não 

podem faltar. São eles: tempo de chegada (acolhimento), roda de 

interações, roda de história, higiene e alimentação, atividades diversificadas 

e tempo de saída. A rotina dá um norte ao trabalho pedagógico, mas 

principalmente ela dá segurança à criança, promovendo no cotidiano ações 

autônomas. Penso que a rotina e estruturação da creche voltadas para a 

criança são essenciais para que ela se desenvolva feliz. (Narrativas – 

Professora, 2019, DC2).  
  
Trabalhamos, sim, com a pedagogia de projetos, e ela tem nos dado muitos 

frutos, pois percebemos as crianças mais ativas e autônomas. Trabalhamos 

com dois tipos de projetos aqui, os fixos, que primam pela educação de 

valores, da natureza, dos cuidados e do respeito ao bem comum, e temos 

também os itinerantes, que brotam da necessidade de cada turma, nascem 

de vivências e inferências de nossos pequenos; esse olhar atento, às vezes, 

também nasce de um evento de que as crianças se interessam. Na 

pedagogia de projetos não tem um cronograma de como serão as vivências; 

é através das interações e interesses que vão brotando as ações e 

intervenções, então, por mais que trabalhemos projetos fixos, também eles 

são diferentes em cada turma. (Narrativas – Professora, 2019, DC2).  

  
Quando vamos para a creche, é sempre legal; as tias mostram as coisas 

que elas fazem na sala; fazem atividade com a gente de pintura, 

massagem, desenho; já fiz até brinquedo e escultura. É muito gratificante. 

(Narrativas – Mãe de creche, 2019, DC2).  

  

O incorporar a pedagogia de projetos nas práxis do cotidiano da creche  

corrobora a ideia de que “[...] os mundos físico e social nos afetam profundamente, 

reforçando ou provocando mudanças no nosso modo de perceber e agir, no nosso 

senso estético, nas nossas habilidades, no nosso conhecimento sobre os outros e 

sobre nós etc.” (CRUZ VIEIRA; CRUZ ANDRADE, 2007, p. 74-75).  

A expressão “pedagogia de projetos” já é utilizada há algum tempo na  

literatura, tendo como principais representantes o filósofo americano e educador 

John Dewey e William Kilpatrick, seu seguidor, asseverada por Malaguzzi (2016, p. 

16), ao enfatizar que “[...] o objetivo da educação é aumentar as possibilidades de a 

criança inventar e descobrir”. Segundo Barbosa e Horn (2008, p. 17):  

  
Dewey acreditava que o conhecimento só é obtido através da ação, da 

experiência, pois o pensamento é produto do encontro do indivíduo com o 

mundo, onde nós, seres humanos, somos dotados do desejo de conhecer, 
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de aprender, afinal temos dúvidas e necessidades, o que nos leva 

constantemente a enfrentar problemas de ordem teórica ou prática, 

procurando, a partir daí, construir respostas e explicações válidas.  

  

Assim, a práxis pedagógica no lócus de pesquisa elucida a visão de 

protagonismo em que o aprendiz, na perspectiva da abordagem com projetos, 

corrobora o que orientam as DCNEI, quem concebem a criança como sujeito 

histórico, que, por meio das interações e práticas cotidianas, vivencia, constrói sua 

identidade individual e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 

experimenta, narra, questiona e constrói sua natureza e a sociedade, produzindo 

cultura (BRASIL, 2009).  

A pedagogia de projetos, pautada na perspectiva do socioconstrutivismo e  

sociointeracionismo, termos ligados a grandes estudiosos relacionados às teorias do 

conhecimento e desenvolvimento, os quais embasam teoricamente nossas práticas, 

como os estudos de Piaget (1983), ao abordar a Epistemologia genética, Vygotsky 

(2007), que discursa sobre as Zonas de Desenvolvimento Proximal (ZDP), e Wallon 

(2007), com a Psicogênese da pessoa completa, contemplando o desenvolvimento 

integral e as interações dos sujeitos, assim como Oliveira-Formosinho (2007), que 

salienta a necessidade do professor em compreender-se como “facilitador, mas não 

o de iniciador”, e Malaguzzi (2016), ao estruturar a abordagem de Reggio Emilia, 

como sendo uma nova proposta a compor o quadro do uso de grandes projetos 

através da linguagem estética.  

Ressalta-se que o trabalho realizado na instituição, ao caminhar pelas 

veredas da pedagogia de projetos, não baseando seu calendário em datas 

comemorativas, impulsiona a conhecer o novo ao longo do caminho, visto que cada 

componente da comunidade escolar tem algo a contribuir, e o conhecimento não é 

algo estático, é dinâmico e ressignificativo. É justamente no fazer cotidiano que se 

desenvolvem as devidas observações para a compreensão e aplicabilidade da 

pedagogia de projetos, bem como esta implica a qualidade das experiências vividas 

na instituição para o desenvolvimento da criança.  

  

6.5.1 O Projeto Ateliê   

  

Todos juntos somos fortes / Somos flecha e somos arco / Todos nós no 

mesmo barco / Não há nada pra temer / Ao meu lado há um amigo / Que é 
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preciso proteger / Todos juntos somos fortes / Não há nada pra temer / E, 

no entanto, dizem que são tantos / Saltimbancos como nós. (BUARQUE, 

1977).  

  

O Projeto Ateliê se configura como uma tessitura educativa protagonizada 

pela triangulação família, escola e criança, em que a Secretaria Municipal de 

Educação de Fortaleza (SME) busca promover ações qualitativas no atendimento às 

crianças de Educação Infantil, de modo que esse aspecto qualitativo esteja presente 

nas dimensões física, pedagógica e estética, significando mais do que uma estrutura 

física adequada, mas uma estrutura física pedagógica com intencionalidade, que 

corrobora a indissociabilidade do cuidar e educar.  

Perspectivando transformar espaços e práticas, tendo como base as  

experiências ocorridas em Reggio Emilia, a Coordenadoria da Educação Infantil, 

apresentou, no Fortaleza 2040, a ação de um caminho possível, que foi implantar 

ateliês nos CEIs. O Fortaleza 2040 é um planejamento participativo a curto, médio e 

longo prazo, vislumbrando tornar a cidade mais acolhedora, acessível, democrática, 

participativa e igualitária para todos.   

Assim, diante dos percursos que buscam uma educação emancipadora, o 

Projeto Ateliê busca potencializar as múltiplas linguagens infantis, legitimar a visão 

de criança como protagonista em seu potencial criativo e criador, garantindo os 

direitos de aprendizagens através de experiências estéticas, com periodicidade 

semanal. O Ateliê se constitui como um espaço atuante, como terceiro educador, 

potencializando  a  linguagem  estética  e  atuando  como 

 catalisador  do desenvolvimento integral das crianças, de modo a potencializar as 

curiosidades infantis e a atuação da comunidade educativa com aprendizagem.   

  
Contamos com o Projeto Ateliê, que é fixo na instituição. Este tem nos 
ampliado em relação a uma proposta educativa que prime pela criança 
pesquisadora, ativa, potente, guiada pela sua capacidade de encontros e 
ressignificações. O Projeto nos ampliou o olhar e, aos poucos, vamos 
transformando nossa estrutura física um pouco precária em um espaço 

educativo que fala e permite às crianças explorações. (Narrativas – Gestão, 
2019, DC2).  
  
Com a participação da instituição no Projeto Ateliê, todo o grupo vem 
refinando o olhar através da arte, onde tentamos estender isso às crianças. 
Sempre que possível, fazemos visitas a museu como forma de proporcionar 
uma ampliação do repertório cultural delas, bem como, sempre que 
possível, fazemos movimentos para estimular a participação das famílias em 
atividades juntamente com seus filhos. (Narrativas – Gestão, 2019, DC2).  
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A nossa instituição ganhou muito adentrando no Projeto Ateliê, pois a 

construção da nova concepção de espaço abre possibilidades de 

potencializar o protagonismo infantil, por meio de diferentes formas de 

acessar o conhecimento e maneiras de olhar e atuar no mundo, abrindo um 

leque de provocações, encantamentos e estesias em uma perspectiva 

holística educativa, articulando todos os elementos que compõem a 

educação, que visa ao desenvolvimento integral da criança, sendo a mola 

propulsora de novos olhares e projetos educativos, conjecturando romper o 

automatismo pedagógico, as práticas escolarizantes e tradicionais, trazendo 

uma força anímica, viva e enérgica à instituição. (Narrativas – Professora, 

2019, DC2).  
  
A gente participou para construir o Ateliê. As professoras falaram para a 

gente que era um espaço que ia aprender mais, então na escola chamaram 

a gente para participar da gincana, trazendo material como: garrafas, 

bandejas de ovos, tubos de linha e outras coisas que pediram. No dia da 

gincana, fizemos brinquedos e outros objetos para decorar. A gente se 

sente bem, porque a gente cria um carinho pelo espaço e quer cuidar. E não 

acabou na gincana: a gente está sempre levando algo; as tias botando as 

coisas das crianças, e estão mudando os espaços. (Narrativas – Mãe, 2019, 

DC2).  
  
O espaço que mais gosto na creche é o Ateliê Arretado. Lá eu pego em 

muitas coisas, faço minhas pinturas; as professoras deixam coisas de colar, 

pano. Eu gosto muito do Ateliê, tia. (Narrativas – Criança, 2019, DC2).  

  

A instituição educativa pesquisada, imersa em uma rede com um número  

de creches significativo, diante de realidades complexas e plurais, adversidades 

enfrentadas na precariedade de estrutura física, convocou a comunidade educativa à 

dialética e à ressignificação dos princípios do cotidiano, evocando principalmente a 

participação, o sentimento de pertencimento e a escuta como instrumentos para as 

práticas pedagógicas e parcerias da comunidade escolar.   

Para Fochi (2018, p. 88):  

  
Aprender por meio da exploração e experiência acaba tornando-se um 

princípio importantíssimo para a proposta com as crianças pequenas. 

Apostar em propostas investigativas a partir de diferentes materializadas, de 

objetos não-estruturados [sic], bem como da descoberta de como ocorre a 

combinação de diferentes materiais, em quantidades e qualidades 

suficientes, oferece às crianças a oportunidade de criar significados 

pessoais e coletivos.   

    

O desafio de fazer do espaço da creche um ambiente provocador, com 

materiais não estruturados, para as crianças, sem dúvida, advém dos estudos e 

reflexões que o Projeto Ateliê causou na escola, suscitando a vontade de participar e 

contribuir e contemplando a dimensão estética sob uma óptica que descobre, 

admira, emociona e traz à tona o encantar-se. É fato que houve várias prerrogativas 
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intrínsecas ao projeto e sua relevância, buscando aprofundar as experiências 

segundo Reggio Emilia, tornando um caminho possível, aprofundando o 

conhecimento estético e poético para além do contato com as artes. Deu-se 

visibilidade aos processos de escuta, de participação, de observação e de fala e à 

capacidade de a criança criar, reinventar e ressignificar as suas aprendizagens.  

Ressalta-se que o espaço participativo ateliê é um conceito de práticas e 

atuação do espaço como um terceiro educador, e não como um espaço físico 

construído e acabado. É um espaço vivo que vai se transformando de acordo com as 

necessidades das crianças e comunidade, vislumbrando ser um ambiente de 

exploração pelas crianças.  

  

6.5.2 A construção do espaço de Ateliê para as crianças   

  

“Não deixe o que você não pode fazer 

afastá-lo do que você pode.” (UBUNTU - 

FILOSOFIA AFRICANA).  

  

O nascimento do espaço bem como as ideias do Ateliê foram fruto de 

tessituras experienciadas com as crianças e a comunidade escolar, buscando 

demonstrar a proposta como fonte de fortalecimento de uma Educação Infantil de 

qualidade. Respeita-se o direito à participação e tem-se o entendimento da creche 

como local de cultura e um espaço de vida.  

O mergulho profundo nas ideias pelos funcionários do CEI é fruto do  

empoderamento das leituras pautadas na abordagem experiencial de Reggio Emilia 

pelos membros da instituição no que compete à educação da primeira infância à luz 

da fundamentação teórica de Malaguzzi (2016). Para o referido teórico (2016), a 

educação tem como foco a criança individual, perspectivada na relação com as 

famílias, com as crianças, com os educadores, com o ambiente da creche, com a 

comunidade e com a sociedade mais abrangente, alcançando o Plano Nacional de 

Educação brasileiro, aprovado pela Lei nº 10.172/2007, que define as várias formas 

de participação das famílias, comunidade escolar e local, na melhoria do 

funcionamento das instituições de educação e no enriquecimento das oportunidades 
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educativas e dos recursos pedagógicos, buscando fortalecer o sentimento de 

pertença a um projeto educativo de modo a valorizar a participação.  

Objetivando também romper a visão assistencialista arraigada na cultura  

e alinhar as expectativas dos envolvidos no processo educativo, através do convívio 

e conhecimento, promovendo a inclusão das diferenças e ressaltando a construção 

da identidade da creche, surgiu a ideia de coletivamente criar o Ateliê Arretado, em 

comunidade.  

O lócus da pesquisa começou a participar do Projeto Ateliê em 2018,  

imbuindo professores, gestores, educadores e crianças, promovendo esse processo 

de reconstrução da identidade pedagógica institucional. A partir de então, construiu- 

-se o desafio de fazer a proposta ser entendida e alcançada pelas famílias e 

comunidade escolar, para que pudessem atuar juntos com a creche. Dentre tantas 

provocações, a maior lançada na instituição foi construir um espaço de ateliê que 

tivesse a identidade das crianças, dos educadores e da comunidade. Então, surgiu a 

ideia de se lançar uma gincana cultural, no sentido de trazer à tona o criar e o recriar 

a cultura escolar em uma proposta democrática e participativa por todos.   

  
A gincana teve como campo de macroinspiração ‘O eu, o outro e o nós’, 

conforme ressalta a BNCC
3
 para a Educação Infantil, prevendo, através de 

uma tessitura coletiva, a construção da identidade individual, grupal e 

institucional para aprimorar as práticas educativas e trazer materiais à 

instituição. Nesse sentido, o desafio de envolver a todos, as turmas da  

  
creche foram divididas em três grupos: os Infantis II

4
, A e B, constituíam a 

equipe amarela; os Infantis III
5
, A e B, manhã, a equipe verde; e os Infantis 

III, A e B, tarde, a equipe azul. Então, foi informado aos pais, no mês de 

agosto de 2018, que a gincana seria para construir o espaço do Ateliê, onde 

esse ambiente seria essencial para as crianças realizarem diversas 

atividades, nas quais teriam um ganhador simbólico, mas que todos 

ganhariam, pois iriam ter um espaço construído pela junção dos pedaços do 

empenho de todos. (Narrativas – Professora, 2019, DC2).  

  

Solicitou-se às equipes que, durante um mês, coletassem garrafas PET,  

bandejas de ovos, pedaços de tecidos, rolos de papel higiênico, carretéis de linha e 

utensílios domésticos; a equipe que trouxesse algum material pontuava. Logo, as 

crianças e famílias começaram a mover a comunidade em busca dos objetos. Os 

                                            
3
 Base Nacional Comum Curricular, destinada à primeira infância brasileira.  

4
 Nomenclatura utilizada para o atendimento educacional em creches de crianças de 2 a 3 anos.  

5
 Nomenclatura utilizada para o atendimento educacional em creches de crianças de 3 a 4 anos.   
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pontos destinados eram: 10 para o primeiro colocado; 8 para o segundo; e 6 para o 

terceiro. No decorrer dos dias, todos estavam felizes ao trazer os objetos.  

A contagem dos objetos trazidos foi a culminância ocorrida no dia 31 de 

agosto de 2018, quando houve mais provas que contabilizaram pontos e 

fomentaram a participação, como: a confecção do brasão da equipe, do cordel e do 

grito de guerra, o desfile da mãe representante de cada equipe com sua criança, as 

provas de cabo de guerra com os pais, a oficina de confecção de brinquedos 

escolhidos pelas crianças e confeccionados com os pais usando o material trazido e 

mais alguns dispostos, a escolha do nome do espaço (cada equipe apresentou um), 

a caça aos objetos da cor da equipe, o representante do grupo e da sua criança e a 

apresentação cultural de um artista da comunidade (cada equipe trazia um). 

Ressalto que nesse momento as escolhas e produções foram grupais, ou seja, 

participaram os pais, os educadores, as crianças e a comunidade, e a pontuação 

destinada seguiu a mesma lógica, exceto a que contemplava a apresentação dos 

artistas, pois todos trouxeram e ganharam a pontuação máxima em diversas formas 

de arte. A equipe amarela trouxe um grupo de karatê do bairro; a verde, uma artesã; 

e a azul, um violonista, que presenteou a todos com a arte e os sensibilizou através 

da dimensão estética. As provas foram analisadas e contabilizadas por uma equipe 

composta por jurados convidados pela equipe gestora.   

  
No momento de contagem de pontos e provas, estesias invadiram o 

ambiente. Todos estavam empenhados não em vencer, mas em participar, 

ajudar e construir o Ateliê, demonstrando um pouquinho de cada um 

naquele espaço. Todas as equipes evidenciavam alegria e integração, 

sabiam seus pontos fortes e frágeis e complementavam umas às outras. 

Ficou nítido o  

  
esplendor do momento, onde pais e comunidade estavam envolvidos para a 

melhoria do patrimônio material e imaterial no universo da creche. Melhor foi 

trazer à tona a consideração de que, na verdade, todos têm uma vontade 

imensa de participar e contribuir, e cabe ao corpo pedagógico institucional 

encontrar uma maneira de usar os mecanismos que os façam entender a 

proposta e os tragam para construir juntos. Momentos ricos, cheios de 

sentimento e representatividade de seus anseios e falas. Findada a gincana, 

a equipe azul venceu alegoricamente, porque cada equipe teve sua 

representação em algum quesito, e o Ateliê e a instituição foram ganhando 

uma identidade. (Narrativas – Professora, 2019, DC2).  

  

A temática foi cearense tanto do Ateliê quanto à gincana, porque o projeto  
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que estava sendo trabalhado era sistematizado em duas sequências didáticas, uma 

que se referiu ao mar e outra ao sertão do Ceará, em que as crianças estavam 

muito envolvidas. A participação cultural na gincana trouxe ainda ao Ateliê 

peculiaridades da cultura local e institucional, representadas em seu nome, nos 

brinquedos dispostos, nos materiais de trabalho, em seu brasão, em seu cordel e 

em vários outros aspectos, pois os pais também quiseram confeccionar objetos 

decorativos, ministrar oficinas de utilização do material coletado e intercederam junto 

aos educadores para auxiliar nessa construção.  

Nesse sentido, o Ateliê vem para fazer saltar aos olhos o estético, 

ressaltando esse olhar como mola propulsora do conhecimento das crianças e 

proporcionando qualidade. Para Vecchi (2017, p. 134): “O habitar em um lugar belo 

e bem cuidado é percebido como condição de bem-estar físico e psicológico, por 

isso, como um direito das pessoas em geral e, ainda mais, das crianças de todas as 

crianças [...] o ambiente incide na construção da identidade [...]”. Assim, cada 

pedacinho foi construído por um todo que compõe a educação na creche. Inclusive, 

o cordel produzido para o Ateliê resultou da fusão dos cordéis das três equipes, 

ressalvando a história da instituição e trazendo a noção da creche como organismo 

vivo e pulsante tocando nas particularidades de todos os funcionários, crianças, 

famílias e comunidade.   

Ressalta-se que o espaço foi construído como uma referência da  

participação da instituição no projeto, todavia vários miniateliês são construídos 

cotidianamente de acordo com a experiência vivida, pois a compreensão de ateliê 

adotada pela instituição caminha em consonância com o que assevera Malaguzzi 

(2016), para quem o espaço atua como terceiro educador, logo toda experiência 

vivida tem uma preparação do ambiente que pode ser a sala de referência, o espaço 

externo, o ateliê-referência, dentre outros. O objetivo desses miniateliês é despertar 

a autonomia e o potencial criativo e criador das crianças.   

6.6  Rotinas e aprendizagens desenvolvidas em um Centro de Educação Infantil 

da cidade de Fortaleza/CE  

  
A criança é feita de cem. A criança tem cem mãos, cem pensamentos, cem 

modos de pensar. De jogar e de falar. Cem, sempre cem modos de escutar 

as maravilhas de amar. Cem alegrias para cantar e compreender. Cem 

mundos para descobrir. Cem mundos para inventar. Cem mundos para 
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sonhar. A criança tem cem linguagens (e depois, cem, cem, cem). 

(MALAGUZZI, 2016, p. 20).  

  

O espaço de escolarização não é apenas restrito ao repasse de  

conteúdos sistemáticos; esse repasse conteudista é realizado em conjunto com o 

desenvolvimento de experiências significativas que assumem desdobramentos 

socioemocionais, promovendo, assim, assimilação e aprendizagem mais efetivas. 

Sendo assim, a organização do tempo pedagógico precisa apresentar uma dinâmica 

multifacetada. Essa responsabilidade não pode ser e não é apenas do educador da 

criança, pertinente às diversas relações sociais existentes entre as crianças, seus 

gostos, que nada mais são do que demonstrações de como seu processo histórico 

de sociabilidade tem se desenvolvido, e suas necessidades individuais e coletivas.   

Todos os espaços possibilitam aprendizagem e desenvolvimento para as  

crianças, porém é preciso reconhecer as tarefas impostas ao espaço de 

escolarização de forma mais específica. É necessário que esse espaço esteja apto a 

reconhecer e executar suas demandas organizativas e propositivas. É nesse intuito 

que, muitas vezes, são desenhados fluxos estratégicos de construção dos 

processos didáticos e pedagógicos para o desenvolvimento de aprendizagens, muito 

importantes numa relação de aprendizagem tanto entre gestores como entre 

educadores e estudantes.  

  

6.6.1 Parâmetros norteadores para o desenvolvimento pedagógico no espaço  

de escolarização formal  

  

Uns com os outros se entendendo / Esclarecendo as razões / E todos juntos 

fazendo / Suas reivindicações / Por uma democracia / De direito e garantia / 

Lutando mais e mais / São estes os belos planos / Pois nos direitos 

humanos / Nós somos todos iguais. (ASSARÉ, 2007, p. 225).  

  

Como já pontuado no decorrer da pesquisa, as trajetórias históricas  

percorridas pela conceituação e desenvolvimento das perspectivas educacionais são 

muitas, portanto existe a necessidade da organização desses processos a partir do 

aprimoramento de suas conduções mediadas por avaliações sistemáticas e 

elaborações periódicas. Por considerar a necessidade de construir processos e 

métodos intencionais, no sentido da ampliação das diversas aprendizagens trazidas 

pelas crianças ao ambiente da escola, o RCNEI elaborou incisos que devem orientar 
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os objetivos das atividades realizadas, voltando-se não apenas para o 

desenvolvimento cognitivo, mas também para o desenvolvimento social das crianças 

de primeira infância.  

  
Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 

Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a 

brincadeira, garantindo experiências que: - 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; - Favoreçam a 

imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por 

elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 

dramática e musical; - 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; - Recriem, em 

contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, 

formas e orientações espaçotemporais; - Ampliem a confiança e a 

participação das crianças nas atividades individuais e coletivas; - 

Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, 

saúde e bem-estar; - Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras 

crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de 

identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade;      - 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; - Promovam o relacionamento e a interação das 

crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e 

gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura; - Promovam a 

interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e 

da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos 

recursos naturais; - Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças 

das manifestações e tradições culturais brasileiras; - Possibilitem a 

utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, 

e outros recursos tecnológicos e midiáticos. 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, 2009d, p. 18).  

  

As DCNEI (BRASIL, 2009d, p. 18) descrevem que a proposta pedagógica 

“[...] deve ter como objetivo garantir à criança o acesso a processos de apropriação, 

renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes 

linguagens [...]”. Os incisos previstos nas DCNEI se desdobram em campos de 

experiências elaborados na BNCC (BRASIL, 2017, p. 40-43, grifou-se), sendo cinco 

ao todo:  

  
A definição e a denominação dos campos de experiências também se 

baseiam no que dispõem as DCNEI em relação aos saberes e 

conhecimentos fundamentais a ser propiciados às crianças e associados às 

suas experiências. Considerando esses saberes e conhecimentos, os 
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campos de experiências em que se organiza a BNCC são: O eu, o outro e 

o nós – É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão 

constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo 

que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos 

de vista. Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na família, na 

instituição escolar, na coletividade), constroem percepções e 

questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e, 

simultaneamente, identificando-se como seres individuais e sociais. Ao 

mesmo tempo que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, 

as crianças constroem sua autonomia e senso de autocuidado, de 

reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, na Educação 

Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em 

contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, 

diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, 

costumes, celebrações e narrativas. Nessas experiências, elas podem 

ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua 

identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos 

constituem como seres humanos. Corpo, gestos e movimentos – Com o 

corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou 

intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, 

exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem 

relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, 

sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se, 

progressivamente, conscientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes 

linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de 

conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, 

emoção e linguagem. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e 

funções de seu corpo e, com seus gestos e movimentos, identificam suas 

potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a 

consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua 

integridade física. Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha 

centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de 

cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para a 

submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades 

ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e 

na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de 

movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir 

variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo (tais como 

sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-   -se 

em berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar 

cambalhotas, alongar-se etc.). Traços, sons, cores e formas – Conviver 

com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e 

universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por 

meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão 

e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, 

fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. 

Com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, 

criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a 

autoria (coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, 

encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos 

materiais e de recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para 

que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam senso estético e 

crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as 

cerca. Portanto, a Educação Infantil precisa promover a participação das 

crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação 

artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da 

criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que se 

apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura e potencializem 
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suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e 

vivências artísticas. Escuta, fala, pensamento e imaginação – Desde o 

nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas 

com as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de interação 

do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o 

sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido com a 

interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e 

enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de 

compreensão, apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco a 

pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na Educação Infantil, é 

importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e 

ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de 

histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas 

elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas 

linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e 

pertencente a um grupo social. Desde cedo, a criança manifesta curiosidade 

com relação à cultura escrita: ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao 

observar os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário e 

escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo 

diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores. Na 

Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as 

crianças conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. As 

experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador 

entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto 

pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de 

mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, 

cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros 

literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da 

direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros. Nesse 

convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a 

escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida 

que vão conhecendo letras, em escritas espontâneas, não convencionais, 

mas já indicativas da compreensão da escrita como sistema de 

representação da língua. Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações – As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de 

diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e 

socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se situar em diversos 

espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e noite; hoje, ontem e 

amanhã etc.). Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico (seu 

próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as 

transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e as 

possibilidades de sua manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as 

relações de parentesco e sociais entre as pessoas que conhece; como 

vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e seus 

costumes; a diversidade entre elas etc.). Além disso, nessas experiências e 

em muitas outras, as crianças também se deparam, frequentemente, com 

conhecimentos matemáticos (contagem, ordenação, relações entre 

quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de 

comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas 

geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e 

ordinais etc.) que igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a Educação 

Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer 

observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar 

hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas 

curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando 

oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do 

mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano.   
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Ainda que definidos os incisos que orientam acerca dos objetivos das  

atividades desenvolvidas nas rotinas das crianças e da elaboração dos campos de 

experiências, é necessário considerar que experiências e objetivos vão dialogar com 

as possibilidades de sistematização elaboradas pelas próprias crianças. Essa 

sistematização do que é propiciado e das interações elaboradas a partir dessas 

hipóteses dialoga com outros processos, sociais, familiares, etários, entre outros, 

por isso a BNCC também define as faixas etárias para as etapas da Educação 

Infantil:  
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ura 9 – Quadro etário  

  
Fonte: BNCC (BRASIL, 2017, p. 44).  

  

Definidas as faixas etárias, conceituados os campos de experiências que 

nortearão todo o planejamento quanto a interações, atividades e projetos 

desenvolvidos com as crianças, objetivando aspectos descritos nos incisos das 

DCNEI, a BNCC traçou objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada 

campo de experiências. Essa relação de apresentação do que se espera alcançar 

do espaço de escolarização formal que permite que educadores, gestores e 

comunidade escolar como um todo estejam aptos para intervir caso os objetivos 

desse espaço não estejam sendo alcançados.  

  

Figura 10 – Campo de experiências: “O eu, o outro, o nós” – Parte 1  
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Figura 1 – Campo de experiência 

 

  
Fonte: BNCC (BRASIL, 2017, p. 45).  
 1 s: “O eu, o outro, o nós” – Parte 2  

  
Fonte: BNCC (BRASIL, 2017, p. 46).  

  

Figura 12 – Campo de experiências: “Corpo, gestos e movimento”  
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Figura 1 – Campo de experiência 

 

  
Fonte: BNCC (BRASIL, 2017, p. 47).  
 3 s: “Traços, sons e formas”  
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Figura 1 – Campo de experiência 

 

Fonte: BNCC (BRASIL, 2017, p. 48).  

  
Figura 14 – Campo de experiências: “Escuta, fala, pensamento e imaginação” – Parte 1  

  
Fonte: BNCC (BRASIL, 2017, p. 49).  
 5 s: “Escuta, fala, pensamento e imaginação” – Parte 2  
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Figura 1 – Campo de experiência 

 

  
Fonte: BNCC (BRASIL, 2017, p. 50).  
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Figura 1 – Campo de experiência 
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Figura 16 Campo de experiências: “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações” – 

Parte 1  

  
Fonte: BNCC (BRASIL, 2017, p. 51).  
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Figura 17 Campo de experiências: “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações” – 

Parte 2  

  
Fonte: BNCC (BRASIL, 2017, p. 52).  

  

Logo, os campos estão dispostos de forma a subsidiar o professor no  

planejamento de suas práxis. As vivências propostas às crianças precisam ser bem 

planejadas, de modo a despertar a sua capacidade criativa, imaginativa, inventiva e 

investigadora, fazendo com que se tornem pequenos cientistas, desbravadores do 

mundo e suas descobertas. A criança necessita de tempo e espaço para se 

expressar e o professor precisa ser sensível, estar encantado e disposto ao novo 

para acompanhar as relações dinâmicas de contato com o mundo e as emoções 

envolvidas no processo, que serão sempre únicas e pessoais. Tais campos também 

contribuem para uma educação holística, à medida que percebe a criança e as 

práticas pedagógicas como elementos não fragmentados, e sim como elementos 

integrados e indivisíveis.   

  

6.7 Documentação e práticas didáticas no espaço de escolarização formal  

  

 É  necessário  construir  uma  realidade  de  sistematização  das  

aprendizagens junto com as crianças, bem como organizar o tempo e o espaço para 

que o trabalho pedagógico possa ser realizado de forma significativa, portanto, “[...] 

paralelo ao espaço e os materiais, deve-se pensar na organização da rotina, já que 
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a ordem e a sequência das atividades contribuem para a criança sentir-se segura e 

compreender o contexto em que está vivenciando” (GIL, 2014, p. 17).  

A pesquisa adotou a nomenclatura “rotina” porque ela informa de modo  

direto a interlocutores e colaboradores sua caracterização, proporcionando 

respostas e posições mais precisas e nítidas quanto às questões que se pretendeu 

pesquisar. A rotina é uma categoria pedagógica que tem como desafio o 

desenvolvimento do trabalho cotidiano nas instituições de Educação Infantil, sua 

organização e atendimento à criança, exercendo a função de organizar o trabalho 

do educador, e promovendo momentos de pleno desenvolvimento para a criança. 

Para Gonçalves (s/d, p. 1), rotina é:   

  
A estrutura básica, da espinha dorsal das atividades do dia. A rotina diária é 

o desenvolvimento prático do planejamento. É também a sequência de 

diferentes atividades que acontecem no dia-a-dia [sic] da creche e é esta 

sequência que vai possibilitar que a criança se oriente na relação tempo-           

-espaço e se desenvolva. Uma rotina adequada é um instrumento 

construtivo para a criança, pois permite que ela estruture sua 

independência e autonomia, além de estimular a sua socialização.  
  

As rotinas devem ser planejadas, porém, flexíveis, devendo envolver o  

cuidado, o ensino e as especificidades imaginativas da criança, segundo o RCNEI 

(BRASIL, 1998, p. 54): “A rotina representa, também, a estrutura sobre a qual será 

organizado o tempo didático, ou seja, o tempo de trabalho educativo realizado com 

as crianças. A rotina deve envolver os cuidados, as brincadeiras e as situações de 

aprendizagens orientadas”. Por conseguinte, a organização do tempo no espaço 

educacional infantil está proporcionalmente relacionada às atividades que são 

propostas para o seu desenvolvimento, além do suprimento das necessidades 

básicas da criança.  

  
Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta 

hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói 

conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da 

ação e nas interações com o mundo físico e social não deve resultar no 

confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento 

natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir 

intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na Educação Infantil, 

tanto na creche quanto na pré-escola. (BRASIL, 2017, p. 38).  
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Logo, fica nítido que o documento dialoga com as práticas e  

concepções, concebendo a criança como centro dos processos de ensino-                 

-aprendizagem. Trata-se de compreendê-la como capaz de gerenciar seus 

processos de aprendizagem, de fazer, de brincar, de aprender, de conviver, de 

conhecer e de ensinar.  
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6.7.1 Projeto Político-Pedagógico  

  

Para além de toda a orientação contida nos documentos internacionais, 

nacionais, estaduais e municipais que norteiam a prática e atuação didática e 

pedagógica dentro do espaço escolar, temos ainda o Projeto Político-Pedagógico 

(PPP) da escola, um documento fundamental para o planejamento e 

acompanhamento das atividades de uma instituição de ensino. O PPP precisa 

conseguir sintetizar as particularidades do espaço onde a comunidade escolar 

daquela unidade se constitui e todas as orientações contidas nos documentos e nas 

diretrizes já apresentadas no decorrer desta pesquisa. Esse importante documento 

não é construído por gestões externas à comunidade escolar; ele é fruto de uma 

discussão profunda entre docentes, gestores, estudantes, funcionários e pais, 

sendo o resumo de como a comunidade escolar compreende as demandas e se 

corresponsabiliza pelos desafios dos espaços de aprendizagem.  

  
O Projeto Político-Pedagógico é o plano global da instituição. Pode ser 

entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de 

Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na 

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

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

mudança da realidade. É um elemento de organização e integração da 

atividade prática da instituição neste processo de transformação. 

(VASCONCELLOS, 2004, p. 169).  
  
Figura 18 – PPP do CEI Manoel Malveira Maia – Capa e ficha técnica  
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Fonte: DC1 (2020).  

O PPP aponta o diagnóstico interno da instituição, levando em  

consideração os dados de matrícula, inadimplência e outras informações 

específicas da escola. A partir daí, funciona como um norteador para as atividades 

da creche e contempla não apenas o idealizado, mas também as ações que serão 

tomadas para alcançá-los, levando em consideração a realidade da instituição.  

  

6.7.2 Proposta Pedagógica Curricular  

  

A construção pedagógica de mediação da aprendizagem da criança  

precisa estar organizada, nítida, para que possa trazer os elementos necessários à 

constituição de rotinas que tenham sentido também para ela. A criança precisa 

reconhecer que está aprendendo e conseguir delimitar o ponto de partida e 

horizontes de aprendizagem. A Proposta Pedagógica Curricular é o documento que 

fundamenta e sistematiza o conhecimento no currículo, devendo expressar a 

intencionalidade das ações desenvolvidas, bem como o projeto social pretendido.  

  
O currículo diz respeito à seleção, sequência e dosagem de conteúdos da 

cultura a serem desenvolvidos em situações de ensino-aprendizagem. 

Compreende conhecimentos, idéias [sic], hábitos, valores, convicções, 
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técnicas, recursos, artefatos, procedimentos, símbolos etc. dispostos em 

conjuntos de programas, com indicações de atividades/experiências para 

sua consolidação e avaliação. (SAVIANI, 1998, p. 3).  

    

O currículo na Educação Infantil é imprescindível, visto que ele traz 

consigo as concepções de criança e infância e as expande ainda mais, pois, 

diferentemente das outras etapas, o currículo da Educação da Infância não se 

divide em disciplinas, e sim nas competências necessárias para contemplar o 

desenvolvimento integral. Para além dos documentos que respaldam o currículo da 

primeira infância, nacionais, estaduais e municipais, há também a proposta 

pedagógica da instituição, atendendo às particularidades locais, o calendário 

organizacional do trabalho pedagógico. Ressalta-se que a Educação Infantil na 

instituição pesquisada não se pauta em datas comemorativas, mas organiza as 

datas para estruturar os projetos que surgem na dinamicidade viva da instituição. O 

referido documento faz-se necessário também para validar a carga horária, 

assegurada pela legislação em 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias 

letivos.  

  

  
 19 Proposta Pedagógica do CEI Manoel Malveira Maia – Capa e ficha técnica  

  
Fonte: DC1 (2020).  
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Figura   –  

 

  

  

Figura 20 – Calendário pedagógico (2019) do CEI Manoel Malveira Maia – Parte 1  

 
  

  
Fonte: DC1  (2020).   
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Figura   –  

 

 21 Calendário pedagógico (2019) do CEI Manoel Malveira Maia – Parte 2  

 
Figura 22 – Calendário pedagógico (2019) do CEI Manoel  

Malveira Maia – Parte 3  

 

  
Fonte: DC1 (2020).   

  

  
Fonte: DC1 (2020).   
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Figura   – Planejamento Pedagógico do  

Fonte: DC1 (2020).  

  
23 CEI Manoel Malveira Maia (fevereiro de 

2020)  
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Figura   – Planejamento Pedagógico do  

  Fonte: DC1 (2020).  
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Figura   – Planejamento Pedagógico do  

Fonte: DC1 (2020).  

  
24 CEI Manoel Malveira Maia (março de 2020) 
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Figura   – Planejamento Pedagógico do  

  Fonte: DC1 (2020).  
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Figura   – Planejamento Pedagógico do  

  Fonte: DC1 (2020).  

25 CEI Manoel Malveira Maia (abril de 2020)  
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 – Planejamento Pedagógico do  

  Fonte: DC1 (2020).  
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Figura 26 CEI Manoel Malveira Maia (maio de 2020)  
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 – Planejamento Pedagógico do  

  Fonte: DC1 (2020).  

A Proposta Pedagógica, além de apresentar concepções, traz consigo as 

concepções presentes na instituição como também toda uma estrutura 

organizacional em relação às vivências, em que o objetivo é a formação de uma 

comunidade educativa consciente de suas responsabilidades, atuante socialmente, 

ciente da realidade em que está inserida e ávida pelos mais diversos tipos de 

conhecimentos. O referido documento deve ofertar subsídios para os professores de 

Educação Infantil e a desconstruir crenças arraigadas presentes no ideário dos 

professores, fomentando uma base de diálogo para diminuir as distâncias entre 

teoria e práxis, permitindo diálogos reflexivos sobre desenvolvimento e 

aprendizagem da criança e promovendo ação-reflexão-ação, de modo a tornar 

práticas pedagógicas os marcos legais e teóricos.  

  

6.7.3 Plano Docente  

  

Os processos de aprendizagem na Educação Infantil se dão sob  

orientação, condução e avaliação posterior de sua efetividade. Nesse sentido, é 

muito significativo que haja um Plano de Trabalho Docente, ou seja, um 

planejamento a curto prazo que possibilite ao professor um trabalho 

intencionalmente elaborado e configurado como peça fundamental de todo o 

processo educativo da escola. Para além de auxiliar o docente, também auxilia os 

gestores, numa perspectiva de condução participativa, entendendo que o Plano 

Docente interage de forma direta com a Proposta Pedagógica e, por conseguinte, 

com o PPP.   

Esse plano é construído para atender às necessidades da própria ação 

em sala de aula, não sendo um documento acabado, podendo ser alterado em 

qualquer tempo, atendendo, assim, às especificidades dos envolvidos, pois, quanto 

mais articulado estiver com a realidade, mais significativo será. Duarte (2009, p. 179) 

entende o Plano de Trabalho Docente como:  

  
A expressão da Proposta Pedagógica Curricular, a qual, por sua vez, 

expressa o Projeto Político-Pedagógico. O plano é a representação escrita 

do planejamento do professor. Neste sentido, ele contempla o recorte do 

conteúdo selecionado para um dado período. Tal conteúdo traz consigo 

essa intencionalidade traduzida a partir dos critérios de avaliação. Para que 
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isto se efetive, o professor deve ter clareza do que o aluno deve aprender 

(conteúdos), por que aprender tal conteúdo (intencionalidade-objetivos), 

como trabalhá-lo em sala (encaminhamentos metodológicos) e como serão 

avaliados (critérios e instrumentos de avaliação).   
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Figura 27 – Plano de Aula – SME de Fortaleza (2019)  
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Fonte: DC1 (2020).  

Para Vasconcellos (2004, p. 36), o ato de planejar remete a:   

  
Querer mudar algo; acreditar a possibilidade de mudança da realidade; 

perceber a necessidade da mediação teórico-metodológica; e vislumbrar a 

possibilidade de realizar aquela determinada ação. Para que a atividade de 

projetar seja carregada de sentido, é preciso, pois, que, a partir da 

disposição para realizar alguma mudança, o educador veja o planejamento 

como necessário [...] e possível [...].   
  

 Assim, percebe-se a relevância do planejamento docente para a 

organização do trabalho pedagógico, que se configura como um momento de 

pesquisa da realidade das crianças de seus conhecimentos prévios, bem como 

organiza experiências e interações de acordo com a faixa etária e realidade das 

crianças, organizando experiências, objetivos, tempos, campos de experiências e 

direitos de aprendizagem. Nesse sentido, o planejamento busca articular 

experiências, objetivos, tempos, espaços, recursos e registros avaliativos, assim 

como assevera Proença (2018, p. 48-49):  

  
No planejamento, o tempo, o espaço, os materiais a serem utilizados e as 

interações passíveis de acontecer são quatro fatores determinantes [...]. O 

planejamento é construído no registro do dia a dia do grupo, adequado as 

necessidades e interesses das crianças, mas tem o papel de manter a 

coesão e a proposta inicial do educador, para não cair em atitudes 

‘espontaneístas’ e se distanciar dos objetivos propostos.   

  

Nesse rico movimento de organização das experiências e aprendizagens, 

o currículo torna-se vivo. Dentro dessa reflexão, percebemos os campos de 

experiências descritos na BNCC (2017) e nas DCNEI (2009). O planejamento 

busca, então, articular e potencializar as experiências e os saberes das crianças 

sobre o patrimônio histórico, cultural, artístico, científico e tecnológico, vislumbrando 

promover o desenvolvimento integral da criança.  

  

6.7.4 Frequência  

  

É importante observar como o plano docente aplicado nas escolas públicas  

de Fortaleza estão permeados pelas orientações indicadas pela BNCC e pelo 

RCNEI. O reflexo de um plano docente bem estruturado e aplicável, que contenha 

uma condução a fim de propiciar significado ao processo de aprendizagem, vai se 
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dar mediante a interação entre turma, espaço escolar e crianças, assim é bastante 

significativa uma observação atenta e crítica ao aspecto de frequência da turma.  

  
    Figura 28 – Frequência – SME de Fortaleza (2019)  
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   Fonte: DC1 (2020).  
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Cabe destacar que nesse espaço em que se pede o registro das  

experiências e ações didáticas, a orientação é que seja preenchido a partir dos 

incisos contidos no artigo 9º do RCNEI e feito um resumo da experiência realizada 

na sala de referência. Há um diálogo direto entre a Proposta de Planejamento 

Docente e o diário de frequência e registro. Essa é uma iniciativa importante para 

que se construa entre gestão, sala de aula e profissionais de modo geral uma 

condução compartilhada. Para além disso, é importante manter os registros, pois 

eles delineiam as rotinas e experiências que as crianças vão vivenciando.  

Já a frequência se faz necessária porque, segundo a legislação vigente, a 

frequência mínima é de 60% do total de horas. A escola também é a responsável 

por controlar a presença da criança e alertar os pais sobre os limites de faltas. 

Considerando a importância já delineada em todo o texto de conceber a criança 

como parte ativa dos processos de aprendizagem para além das vozes já 

apresentadas no decorrer deste capítulo, a pesquisa se propôs a construção do 

diário de campo três, que foi constituído com uma atividade realizada junto às 

crianças para ouvi-las sobre o espaço. O resultado dessas falas está no tópico 

seguinte, permeado por imagens coletadas do lócus da pesquisa, as quais 

rememoram as relações e os afetos construídos pelas crianças no ambiente de 

aprendizagem e construção social cotidiana delas.  

  

6.8 Os processos de documentação e avaliação   

  

A educação como prática social é caracterizada por perpetuar as práticas  

sociais historicamente construídas para as gerações subsequentes. Como vimos até 

aqui, a Educação Infantil carrega singularidades que estão relacionadas com as 

particularidades dos sujeitos a que atende. A educação da infância é realizada por 

uma partilha de protagonismos, em que as crianças e as concepções são a 

essência do processo.   

  
A concepção de criança que nutrimos é de um ser ativo, histórico, social 
que constrói e reconstrói cultura, que tem opinião, que manifesta seus 
interesses, curiosidades e desejos, demonstra autonomia em suas escolhas 
e quer ser ouvida e consultada sobre as situações que lhes são peculiares, 
onde entendemos que a infância é um período de suma importância para o 
desenvolvimento da criança, mas também reconhecemos que existem 
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várias infâncias vividas por nossa clientela, onde em nosso cotidiano 
pensamos em momentos que promovam boas interações e brincadeiras a 
fim de enriquecer a infância de nossas crianças. Sobre a partilha de 
protagonismos no saber pedagógico da instituição, utilizamos da 
documentação pedagógica para dar visibilidade às propostas desenvolvidas 
no CEI, assim como realizamos reuniões mais dinâmicas para estimular a 
vontade de estar presente por parte dos pais. Temos um dia articulado 
como o dia da família na escola, onde as famílias são recebidas para 
participar de atividades em conjunto com as crianças, onde são preparados 
vários ambientes e diferentes propostas; realizamos conversas diárias com 
os pais ao deixarem as crianças para estreitarmos laços. (Narrativas, 

Gestão, 2019, DC2).  

  

A avaliação na Educação Infantil é tomar decisões; é fruto da reflexão  

interna do processo educativo focada nas crianças como sujeitos e autoras de seus 

conhecimentos. O ato de avaliar na Educação Infantil ocorre em dois âmbitos 

distintos, todavia igualmente importantes, os quais se retroalimentam em prol dos 

processos educacionais qualitativos, que são a Avaliação na Educação Infantil e a 

Avaliação da Educação Infantil. O primeiro reconhece os contextos nos quais se 

dão as aprendizagens essenciais, fomentando os processos autoavaliativos 

institucionais; o segundo ocorre numa contextura mais micro, que diz respeito às 

estratégias utilizadas nas instituições que têm como foco as crianças.   

 A avaliação, nesse sentido, passa, a ser um fenômeno cultural de  

registros, fotos, anotações, narrativas, vídeos, áudios, ou seja, encontra formas para 

que o trabalho pedagógico tenha visibilidade, abrindo caminho para os diálogos, 

confrontos de ideias, revivências de momentos e reflexões acerca das práticas, 

estratégias e trabalho pedagógico.  

Documentar, registrar e avaliar são instrumentos produzidos de forma  

atenciosa no decorrer dos processos de ensino-aprendizagem, ficando disponíveis 

para a comunidade escolar, de modo a fomentar práticas democráticas e reflexivas, 

encontrando novos significados. Constituem-se como ferramentas de avaliação do 

fazer pedagógico, no sentido de propor experiências desafiadoras para as crianças, 

contemplando suas vozes e potencializando suas aprendizagens, além de estreitar 

os laços com a comunidade educativa.  

  

6.9 Aprendizagem como possibilidade permanente: as vozes das crianças  

  

Como vimos, do ponto de vista jurídico, várias propostas vêm sendo  
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formuladas, vislumbrando garantir os direitos das crianças, todavia a questão da 

qualidade consiste no desafio cotidiano de ação-reflexão para assegurar ambientes 

e práticas que respeitem a criança e a infância, bem como reverberem as 

concepções construídas até hoje.   

As vozes infantis ficaram para este momento, a fim de mostrar suas  

inferências sobre o mundo, bem como a relevância de escutar essas narrativas tão 

fortes e potentes para dar qualidade aos processos educativos, vozes que 

expressam seus anseios, preferências, ideias e observações. Para a captura 

dessas vozes, foi realizada uma conversa com as crianças, após uma contação de 

história sobre a escola, então os protagonistas falaram de suas proposições e 

experiências com a sua escola, bem como desvelaram vínculos afetivos em suas 

narrativas e críticas. Somente através dessa escuta das crianças é que percebemos 

seus vastos conhecimentos de mundo, suas explorações, percepções e devaneios. 

Buscar escutar o que as crianças tinham a dizer deu um tônus especial para a 

pesquisa e uma força anímica, porque, mesmo diante das críticas e lacunas 

existentes, o espaço “creche”, tão bem assegurado e protegido pela legislação, é 

um local de experimentação, exploração, encantamento, respeito e acolhimento à 

infância. O registro das narrativas foi feito de forma livre, a partir das palavras 

usadas pelas crianças, por uma questão ética e de segurança. As imagens retratam 

aspectos que são atravessados pelas ideias que trouxeram e os fragmentos de 

falas que estão fiéis ao que as crianças desenvolviam como ideia por suas próprias 

narrativas.  

De que mais gostam: “Tia, eu gosto de brincar com vários brinquedos”; 

“Tia, eu gosto da hora de comer. Aqui na escola tem muita comida”; “Professora, eu 

gosto muito de brincar no parquinho”; “A minha hora preferida é de ouvir as 

histórias”.  

  
Figura 29 – Registro da estante de brinquedos    Figura 30 – Registro brinquedo pátio externo  
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  Fonte: DC3 (2020).   Fonte: DC3 (2020).  

  

Nas narrativas expressas sobre aquilo de que mais gostam na creche, as  

crianças refletiram e apresentaram suas opiniões em diversos momentos da rotina: 

sobre aquilo que lhes marcava de alguma forma, em momentos únicos e cheios de 

significados para elas, que desvelam práticas pensadas para se viver uma infância 

que potencializa as múltiplas linguagens infantis e estabelece vínculos afetivos.  

  
Figura 31 – Registro área externa as salas         Figura 32 – Registro contação de história  

    
Fonte: DC3 (2020).          Fonte: DC3 (2020).  

  

O que fazem:   

  
Aqui na escola, né, a gente estuda, brinca de casinha, de cozinhar, de 

pano, de luz, de sombra.   
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Na escola, a gente brinca no parque, com água, areia, brinquedos, procura 

coisas no chão, faz brinquedos e se diverte.  

  
A gente come, repousa, descobre as coisas, brinca na areia.   

  
A gente brinca aqui e corre bastante.  

  
 Figura 33 – Espaço das múltiplas linguagens      Figura 34 – Despensa  

     
    Fonte: DC3 (2020).      Fonte: DC3 (2020).  

Figura 35 – Espaço de aprendizagem  

  
Fonte: DC3 (2020).  

    

As falas sobre momentos pertinentes ao que fazem na creche desvelam 

suas lembranças de momentos em que experienciam, exploram e sentem o mundo 

de forma brincante, afetiva e prazerosa, em um espaço que atende às suas 

necessidades de cuidado e lhes permite serem protagonistas de suas ações, 

respeitando o seu direito de brincar.   

Qual é o seu espaço favorito:  
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Eu gosto do cantinho da música e dos brinquedos lá de fora [referindo-se 

ao jardim].  
  
Tia, eu gosto daquele lugar que a tia conta história que a gente pintou e fez.   

    
Tia, eu gosto dali, que a gente vai pro lanche. Lá tem foto da gente. É 

colorido e tem comida gostosa.   
  
Tia, eu gosto do parque da entrada.   

  
 Figura 36 – Espaço sonoro  Figura 37 – Espaço de convivência  

     
 Fonte: DC3 (2020).  Fonte: DC3 (2020).  

Figura 38 – Refeitório  

  
 Fonte: DC3 (2020).    

  

Vozes que rememoram espaços pensados e idealizados para falar  

concepções de criança, infância e Educação Infantil. Espaços que potencializam 

aprendizagem, mas que sobretudo nutrem um sentimento afetivo e de 
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pertencimento, pois as crianças se enxergam ali e fazem parte dos processos de 

construção.  

Como se sentem ao irem para a escola: “Professora, às vezes, eu tô 

cansada, porque tem que andar pra chegar”; “Eu gosto. Vou observando tudo no 

caminho”; “Tia, a gente tem que vir pra ficar inteligente”.  

  
Figura 39 – Vivência no pátio  

  
 Fonte: DC3 (2020).    

    

As crianças falam daquilo que sentem e do que as toca. Elas narraram as 

dificuldades, os dias de pouca disposição, os momentos em que, mesmo gostando 

do ambiente, não querem ir. Falaram sobre suas observações no caminho e sobre a 

concepção social do espaço escolar como potencializador da aprendizagem.   

Se a escola é divertida: “Eu acho maneira”; “Às vezes, sabe, tia. Tem vez  

que é e tem vez que não é”; “Eu gosto da minha escola linda”; “A escola é muito 

legal”.  

  
Figura 40 – Muro do Ateliê  
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 Fonte: DC3 (2020).    

    

Falar sobre o espaço, sobre aquilo que sentem em relação a eles, sobre  

os momentos positivos e negativos, dialoga com as emoções que o espaço traz.   

Se gostam das professoras e colegas: “Tia, eu gosto de tu e de todas  

as tias também”; “Eu amo meus colegas. Vou chamar todos para o meu aniversário”; 

“Eu gosto muito da tia e dos coleguinhas e gosto d’eu também”.  

  
Figura 41 – Sala de referência – Infantil III  

  
 Fonte: DC3 (2020).    

Conviver com os outros, estabelecer vínculos, construir memórias  

afetivas, enfim, o espaço escolar possibilita que as crianças dialoguem, aprendam, 

convivam, sintam umas às outras e ensina as crianças a gostar, a criar laços, a 
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conviver harmonicamente e principalmente a guardar memórias afetivas positivas 

no convívio social.  

Como eles queriam que a escola fosse:  

  
Eu queria um parque bem grande, maior que o da praça.   

  
Eu queria que tivesse um chuveiro bem grandão, igual o da minha vó no 

interior.   

  
Eu queria que tivesse assim igual o cinema, uma sala e uma televisão 

grande.   

  
Queria que tivesse mais brinquedos para mim e para os meus colegas.   

  

Figura 42 – Parquinho externo  

  
 Fonte: DC3 (2020).    

  

Perceber as vozes infantis que ecoam de maneira sutil, cheias de 

veracidade e sentimento, é trazer a fala dos protagonistas dos processos 

educativos. Assim, compartilhar suas teorias é um caminho para se responder às 

incertezas, por isso suas teorias precisam ser expressas, ouvidas e comunicadas, 

pois as crianças têm o desejo e a habilidade de buscar o significado da vida e de si 

assim que nascem. Escutá-las abriu veredas para o inesperado e trouxe vida à 

medida que acolheu as diferenças nas teorias e perspectivas.   

Em suas falas, de maneira geral, ficou nítido que as crianças gostam do  
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espaço escolar e continuam aprendendo mesmo quando não estão nele. A fala leve 

e descontraída apresenta fragmentos de uma compreensão importante sobre o 

espaço da escola. Não foi identificado nas falas das crianças nenhuma negação ao 

espaço escolar ou o descarte de nenhuma das muitas experiências que são 

desenvolvidas nesse espaço.  

Não menos importante, vale pontuar que as crianças estão bem cientes 

das ausências que os espaços possuem, apresentando, por outro lado, de forma 

muito afetuosa, as presenças necessárias que eles suprem, como de alimentação e 

de possibilidades de futuro. Assim, fica clara a relevância da creche em suas vidas, 

na exploração do mundo, o quanto contribui para a aprendizagem e, ao mesmo 

tempo, cuida das crianças, promovendo o senso de ninho, aconchego, cuidado e 

amor. As crianças transbordam afetividade e pulsam pela vontade de conhecer a si 

e ao mundo, e um espaço dedicado à infância não pode se furtar disso. Logo, a 

creche é um espaço de se aprender, com amor, carinho, cuidado e respeito, 

construindo-se como um espaço educacional de vidas pulsantes.  

  

    

7 CONSIDERAÇÕES: PASSOS QUE SE PRETENDEM IR LONGE  

  

Talvez devesse começar com poesia e canções este fecho simples para 

uma casa de botão teimoso. Acredito que esta conjectura possa fazer um pouco 

mais de sentido ao explicar as sensações que atravessam minha escrita. Sabemos 

que, na condição de pesquisadores e autores de textos que devem e precisam ir 

para além de nós, o desafio do distanciamento antropológico é fundamental, 

entretanto acredito que, na condução de uma proposta de escrita oriunda de algo 

tão interventivo socialmente como a educação, transformar as distâncias precisas 

em ausência é impossível.  

Hoje sou professora; encerro aqui o texto de uma tese de doutorado, mas 

me alegro em reconhecer no percurso da escrita a mesma aprendiz de sempre: 

também fui uma criança de creche, nascida e criada em uma das grandes periferias 

de Fortaleza, hoje meu local de trabalho e lócus desta pesquisa, que, de alguma 

forma, posso dizer finalizada. Cresci em uma das comunidades mais complexas e 

desiguais da cidade de Fortaleza, Ceará, e posso dizer que sobrevivi protegida pela 
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fortaleza que é a escola pública em nossa cidade e em nosso país, que, à revelia 

dos tempos e dos enfrentamentos, hoje tão mais densos do que antes, resiste como 

um poderoso limite entre as possibilidades e as ausências.  

Ouvir e escrever sobre a primeira infância; fazer este percurso vendo-me  

tornar-me mãe; e hoje construir uma gestão foi imensamente desafiador e bonito ao 

mesmo tempo. Não romantizo os inúmeros medos de achar que a vida deveria estar 

limitada a esse ou aquele momento, mas a condução dos espaços, as escutas e as 

transcrições foram me convencendo de que ainda não se pode parar de anunciar as 

pequenas e necessárias revoluções que acontecem todos os dias dentro da escola.  

Iniciei estas Considerações Finais assim porque talvez esse seja o  

espaço em que me sinto confortável e segura, respeitando as normas acadêmicas, 

de também ser uma das vozes que compõem esta escrita. Criança de creche, aluna 

de escola e universidade públicas, professora de creche municipal e hoje gestora 

em um espaço para a primeira infância, moradora de uma comunidade e 

comprometida inteiramente com a construção de outras narrativas sobre 

aprendizagem e acolhimento. Ficam nítidos os avanços das políticas e as 

descobertas sobre o desenvolvimento infantil, pois, nessa etapa, além do 

desenvolvimento físico e desenvolvimento motor, as crianças adquirem capacidades 

de aprendizado, sociabilidade e afetividade que serão levadas para toda a vida, 

dependendo do ambiente e das interações para potencializar suas capacidades. A 

educação da infância precisa ter contato com a natureza, descobrir o corpo e 

espaço e conviver com diversos pares. O espaço “creche” aponta ações 

pedagógicas pensadas a fim de promover ações que primem pelo despertar da 

autonomia da criança.  

No cotidiano do Centro de Educação Infantil (CEI) Manoel Malveira Maia,  

as crianças constroem suas identidades pessoais e coletivas, brincam, imaginam, 

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

constroem sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura, em que as 

ações pedagógicas estão ligadas aos marcos legais e históricos, ou seja, visam a 

um conhecimento atento e aprofundado, por meio de observações, pesquisas, 

identificações e explicações da Educação Infantil.  

Acredito que reafirmar o compromisso de continuar na busca pelo  
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fortalecimento da educação pública seja imprescindível, sobretudo em tempos em 

que dizer obviedades parece tão urgente. Para além desta tarefa, julgo que a 

pesquisa demonstra a necessidade de criar mecanismos de interseção entre as 

muitas áreas que compuseram sua análise. Faz-se mister fortalecer o 

desenvolvimento das estratégias participativas para que a comunidade, cada vez 

mais, possa sentir-se responsável e partícipe dos processos de aprendizagem que 

o espaço formal de escolarização inicia, bem como ampliar o acesso e o 

entendimento dos documentos que norteiam a Educação Básica e Infantil como 

direito, já que atravessamos tempos tão adversos para aqueles que mais precisam.  

É preciso defender todas as possibilidades de manutenção da creche e  

da escola pública, reconhecendo a importância social e histórica indiscutível desse 

elemento de reparação e reconstrução de nosso país. As desigualdades impressas 

em nossa sociedade, advindas da ausência programática do Estado em tantas 

áreas, responsabilizam com mais vigor a Educação, sendo, portanto, fundamental 

defendê-la sem deixar de construir as demais áreas sociais, que com ela dialogam e 

reconstituem nossas comunidades.  

Por fim, reconhecer os impactos que esse novo momento nos impõe e  

ainda assim insistir em criar possibilidades a partir dele constitui uma lição, a qual 

especificamente não é fruto da pesquisa escrita em si, mas dos encontros e das 

saudades promovidos em minha construção profissional. Não se aprende apenas 

no espaço formal de escolarização; as crianças têm muito a dizer sobre os espaços 

destinados a elas. A educação possui várias vozes que de diferentes lugares tecem 

estratégias e possibilidades de resistência social. É preciso continuar mudando 

pessoas, pois, como dizia o mestre Paulo Freire, são elas que mudam o mundo.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA GESTÃO  

  

     
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO   

  

Tese de Doutorado  

Orientador: José Gerardo Vasconcelos Orientanda: 

Mayara Alves de Castro  

  

Apresentação geral  

  

I) Identificação  

II) Tempo de funcionamento (quantos anos)  

III) Modalidade (creche, berçário, escolas com educação infantil...)  

IV) Horário de funcionamento  

V) Estrutura e funcionamento  

VI) Instalações (número de salas, cantina, pátio...)  

VII) Condições físicas da instituição (banheiros adaptados, local reservado para 

alimentação e para repouso...)  

VIII) Espaço (tamanho da sala, iluminação, ventilação)  

IX) Mobiliário e equipamentos (cadeiras, mesas, computadores, som, televisão, 

vídeo, data show...)  

X) Materiais disponíveis (jogos, fantoches...)  

XI) Rotina (atividades diárias da creche)   

XII) Atividades extracurriculares  

XIII) Projetos Pedagógicos Presentes   
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Discussão pedagógica e didática  

  

I) Há uma Proposta Pedagógica norteadora?   

II) Quais e como se deram os processos para a construção dessa proposta?  

III) Qual a proposta de formação proporcionada? Qual seu conteúdo?  

IV) Há cursos de capacitação? (A creche promove ou incentiva os professores por 

conta própria?)  

V) Como ocorre o planejamento?  

VI) Qual a clientela do espaço?  

VII) Como é feito o processo de seleção da clientela e dos profissionais que atuam 

no espaço?  

VIII) Vocês trabalham com a Pedagogia de Projetos? Como realizam isso?  

  

Práticas e aprendizagens  

  

I) Qual a sua idade?  

II) Sua formação?   

III) Há quanto tempo atua no magistério?  

IV) Há quanto tempo trabalha com Educação Infantil?  

V) Participa ou participou de atividades formativas para a atuação na Educação  

Infantil?  

VI) Como você planeja as suas ações de gestão no CEI?   

VII) Como você organiza o espaço físico da instituição? Qual a relação da 

organização desse espaço físico com a aprendizagem das crianças?  

VIII) Como se estrutura a rotina da creche?   

IX) Para você, quais atividades desenvolvidas na rotina desse espaço mais 

estimulam a aprendizagem da criança?  

  

Creche: o lócus da pesquisa  

  

I) Comente sobre as concepções de criança e infância presente no CEI.  

II) Há quanto tempo você é atuante na creche?  

III) O que você percebe de positivo na creche?  
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IV) E negativo?  

V) Qual o objetivo para as crianças atendidas pela creche de estarem nesse 

espaço?  

VI) Fale sua percepção sobre a estrutura física da creche.  

VII) Para você, qual o significado da creche para as crianças e para a sociedade?  

VIII) Na sua opinião, a creche cumpre o seu papel? Há carências? Quais?  

  

Atuação: você e a gestão   

  

I) Há quanto tempo você atua na gestão deste espaço educativo?  

II) Como você percebe a importância do gestor na rotina do CEI?  

III) Quais os mecanismos utilizados para evitar a evasão escolar?  

IV) Para você, como o gestor pode auxiliar nas práticas cotidianas do CEI e na 

aprendizagem?  

V) Para você, qual o maior desafio da gestão na instituição?  

VI) Como é realizada a integração da parceria família e escola?  

VII) Como gestor(a), o que você sonha para este espaço educativo?  

    

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DO(A) PROFESSOR(A)  

  

     
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO   

  

Tese de Doutorado  

Orientador: José Gerardo Vasconcelos Orientanda: 

Mayara Alves de Castro  
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Práticas de aprendizagem  

  

I) Qual a sua idade?   

II) Sua formação?   

III) Há quanto tempo ensina?  

IV) Há quanto tempo trabalha com Educação Infantil?  

V) Participa ou participou de atividades formativas para a atuação na Educação  

Infantil?  

VI) Como você planeja as suas aulas?  

VII) Como você organiza o espaço físico de sua sala? Qual a relação da 

organização desse espaço físico com a aprendizagem das crianças?  

VIII) Como se estrutura a rotina da creche e qual a sua relevância?  

IX) Vocês trabalham com a Pedagogia de Projetos? Se sim, como é feito esse 

trabalho?  

  

Creche: o lócus da pesquisa  

  

I) Há quanto tempo você é atuante na creche?  

II) O que você percebe de positivo na creche?  

III) E negativo?  

IV) Qual o objetivo para as crianças atendidas pela creche de estarem nesse 

espaço?  

V) Fale sua percepção sobre a estrutura física da creche.  

VI) Para você, qual o significado da creche para as crianças e para a sociedade?  

VII) Na sua opinião, a creche cumpre o seu papel? Há carências? Quais?  

  

Discussão pedagógica e didática  

  

I) Há uma Proposta Pedagógica norteadora?  

II) Quais e como se deram os processos para a construção dessa proposta?  

III) Qual a proposta de formação proporcionada? Qual o seu conteúdo?  

IV) Há cursos de capacitação? (A creche promove ou incentiva os professores por 

conta própria?)  



223  

 

V) Como ocorre o planejamento?  

VI) Qual a clientela do espaço?  

VII) Como é feito o processo de seleção da clientela e dos profissionais que atuam 

no espaço?  

VIII) Segundo você, quais atividades desenvolvidas na rotina desse espaço mais 

estimulam a aprendizagem da criança?  

  

Sobre o magistério   

  

I) Para você, qual é a importância do professor na rotina de uma creche?  

II) Como você percebe a função do professor na relação ensino-aprendizagem?  

III) Quais as características essenciais para ser professor de Educação Infantil?  

IV) Para você, quais são as dificuldades para atuar no magistério da Educação  

Infantil?  

V) Qual a importância do professor de Educação Infantil para a sociedade?  

VI) Falando de futuro, o que você sonha para o magistério e para as instituições 

de Educação Infantil em um futuro próximo?  

  

  

     

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DA COMUNIDADE ESCOLAR/FAMÍLIAS  

  

     
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO   

  

Tese de Doutorado  

Orientador: José Gerardo Vasconcelos  

Orientanda: Mayara Alves de Castro  
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Atuação: parceria família e escola  

  

I) Qual a sua idade?  

II) Você tem quantos filhos?  

III) Quantos filhos estudam ou estudaram na creche?  

IV) Há quanto tempo seu(ua) filho(a) estuda na creche?  

V) Como você percebe a importância da participação das famílias no CEI?  

VI) Como a creche se comunica com os pais cotidianamente?  

VII) Como os pais participam da rotina da creche?  

VIII) Para você, qual o maior desafio que a creche enfrenta?  

IX) Como é realizada a parceria família e escola?  

X) Como pai ou membro da comunidade, o que você sonha para este espaço 

educativo?  

  

Creche: o lócus da pesquisa  

  

I) Comente sobre as concepções de criança e infância presentes no CEI.  

II) O que você percebe de positivo na creche?  

III) E negativo?  

IV) Para você, por que é importante as crianças atendidas estarem na creche? V)  

Fale sua percepção sobre a estrutura física da creche.  

VI) Para você qual o significado da creche para as crianças e para as pessoas?  

VII) Na sua opinião, a creche realiza um bom trabalho? Há carências? Quais?  

  

Práticas e aprendizagens  

  

I) Há quanto tempo seu(ua) filho(a) estuda na creche?  

II) Você participa ou participou de atividades na creche? Quais?  

III) Para você, o que as crianças aprendem na creche?  

IV) Quais as atividades desenvolvidas no CEI? Você sabe? V)  Você gosta do 

CEI?  

VI) Se você pudesse mudar algo na creche, o que você mudaria?  
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VII) Qual a creche que você sonha para o(a) seu(ua) filho(a)?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

APÊNDICE D – ROTEIRO DE AÇÕES COM AS CRIANÇAS  

  

     
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO   

  

Tese de Doutorado  
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Orientador: José Gerardo Vasconcelos  

Orientanda: Mayara Alves de Castro  

  

1º MOMENTO - CONHECENDO AS CRIANÇAS  

  

• Apresentação para crianças e brincadeira do nome;  

• Conversa informal sobre a pesquisa com as crianças.  

  

2º MOMENTO – CRIANDO VÍNCULOS   

  

• Brincadeira com as crianças com a canção “A canoa virou”;   

• Pintura de barquinhos de papel e colagem na cartolina dos barquinhos com os 

nomes dos navegadores (as crianças). Cada criança tem seu barquinho com o 

nome;   

• Roda de conversas sobre o que cada navegador gosta de fazer.  

  

3º MOMENTO – CONTEXTUALIZANDO/CONTAÇÃO DE HISTÓRIA  

  

• Conversando com as crianças sobre histórias;  

• Contação e predição da história: “Não quero ir à escola!”  

  

  

4º MOMENTO – RODA DE CONVERSAS  

  

• Conversa informal com as crianças sobre a creche indagando sobre:   

I) O que mais gostam;  

II) O que fazem;  

III) Qual é o espaço favorito;  

IV) Como se sentem ao irem para a escola;  

V) Se a escola é divertida;  

VI) Se gostam das professoras e colegas;  

VII) Como eles queriam que a escola fosse.  
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• Convidá-los a fazer um desenho da escola ressaltando o que mais gostam.  

  

  

  

  

    

    

APÊNDICE E – AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL À REALIZAÇÃO DA PESQUISA   

  

     
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO   

  

AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL À REALIZAÇÃO DA PESQUISA   

  

  

Declaro, para fins de comprovação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Ceará-CEP/UFC/PROPESQ, que (NOME DO LOCAL 

DA INSTITUIÇÃO) dispõe de toda infraestrutura necessária para realização da 

pesquisa  intitulada  MEMÓRIAS  DO  COTIDIANO:  ROTINAS, 

 PRÁTICAS  

PEDAGÓGICAS E NARRATIVAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

MANOEL MALVEIRA MAIA, a ser realizada pela pesquisadora Mayara Alves de 

Castro.  

  

Fortaleza, _____ de _______________ de 2020.  

  

  

  

_______________________________  

(NOME DO RESPONSÁVEL)  
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APÊNDICE F – TERMO DE COMPROMISSO PARA UTILIZAÇÃO DE DADOS   

  

     
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO   

  

  

TERMO DE COMPROMISSO PARA UTILIZAÇÃO DE DADOS  

  

Os pesquisadores da pesquisa intitulada MEMÓRIAS DO COTIDIANO:  

ROTINAS, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E NARRATIVAS NO CENTRO DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL MANOEL MALVEIRA MAIA comprometem-se a preservar 

a privacidade dos dados sobre a instituição pesquisada, discussão pedagógica, 

abordagem didática e as práticas de ensino-aprendizagem, concordam e assumem 

a responsabilidade de que estas informações serão utilizadas única e 

exclusivamente para execução do presente projeto. Comprometem-se ainda a fazer 

a divulgação das informações coletadas somente de forma anônima e que a coleta 

de dados da pesquisa somente será iniciada após aprovação do sistema 

CEP/CONEP.  

Salientamos, outrossim, estarmos cientes dos preceitos éticos da 

pesquisa, pautados na Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde.  

  

Fortaleza, _____ de _______________ de 2020.  

  

  

_______________________________  

(Mayara Alves de Castro) Pesquisadora 

principal APÊNDICE G – TERMO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

DE ÁUDIO E IMAGENS   
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO   

  

  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE ÁUDIO E IMAGENS  

  

Eu, (Participante da Pesquisa), depois de conhecer e entender os  

objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como 

de estar ciente da necessidade da gravação de áudio produzido por mim, 

especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, 

através do presente termo, a pesquisadora Mayara Alves de Castro, autora da 

pesquisa intitulada MEMÓRIAS DO COTIDIANO: ROTINAS, PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS E NARRATIVAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

MANOEL MALVEIRA MAIA, a realizar captação de áudios e imagens sem 

quaisquer ônus financeiro a nenhuma das partes. Ao mesmo tempo, libero a 

utilização desses áudios (suas respectivas cópias) para fins científicos e de estudos 

(livros, revistas, artigos, monografias, TCCs, dissertações e teses, além de slides e 

transparências), em favor dos pesquisadora acima especificada, obedecendo ao 

que está previsto nas leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes 

(Lei nº 8.069/1990), dos idosos (Lei nº 10.741/2003) e das pessoas com deficiência 

(Decreto nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004).  

  

Fortaleza-CE, _____ de ________________ 2020.  

  

_______________________________           _______________________________  

Assinatura do participante da pesquisa          Assinatura do pesquisador responsável 

APÊNDICE H – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)   
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO   

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

  

Esclarecimentos:  

Este é um convite para você participar da pesquisa MEMÓRIAS DO 

COTIDIANO: ROTINAS, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E NARRATIVAS NO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANOEL MALVEIRA MAIA, coordenada 

pelo professor doutor José Gerardo Vasconcelos, do Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE-UFC) e segue as recomendações das resoluções 

do Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/Propesq. Sua participação é voluntária, o 

que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 

consentimento sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.  

Este estudo tem como objetivo analisar o cotidiano e as rotinas no 

fundamento do ensino-aprendizagem em um Centro de Educação Infantil de 

Fortaleza, Ceará, como forma de observar o papel da creche na contemporaneidade 

e sua importância de se constituir como um instrumento de democratização social 

do ensino. O principal desígnio será a busca por perceber, em tempos de disputa 

social, o significado acerca do espaço da escola, a compreensão dos processos 

desenvolvidos nesse ambiente e ainda o estudo dos marcos norteadores dos 

mesmos dados, ressalvando os muitos desafios que se desenham num horizonte 

próximo de profundas mudanças ou desmontes do modelo escolar atual. Assim, 

este processo contará com as narrativas de algumas vertentes participantes nesse 

sistema, como: pais, núcleo gestor, professores e assistentes de Educação Infantil.  
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O benefício desta pesquisa é a possibilidade de lançar novos olhares 

sobre o funcionamento da creche e a importância de assegurar a funcionalidade 

deste espaço educativo. Os riscos mínimos a que o participante será exposto são 

de represálias veladas ou assédio moral por apresentar pensamentos desviantes 

dos discursos oficiais da rede de ensino na qual faz parte. Esses riscos são 

minimizados mediante: a garantia do anonimato/privacidade do participante da 

pesquisa, em que não será preciso colocar seu nome; para manter o sigilo, somente 

a pesquisadora Mayara Alves de Castro realizará as entrevistas e somente a 

pesquisadora Mayara Alves de Castro poderá manusear e guardar as gravações; 

sigilo das informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que não 

serão divulgados dados que identifiquem a sua autoria; garantia que o participante 

se sinta à vontade para participar das entrevistas e anuência da instituição de 

ensino para a pesquisa.  

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em 

CDROM e caixa de arquivo, guardados por no mínimo cinco anos sob a 

responsabilidade do orientador professor doutor José Gerardo Vasconcelos na 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE-UFC), a fim de 

garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações 

coletadas, e a divulgação será feita de forma a não identificar os participantes e o 

responsável.  

Você ficará com a via original deste TCLE. Toda dúvida que você tiver  

acerca da pesquisa poderá será perguntar diretamente para a pesquisadora Mayara 

Alves de Castro, do município de Fortaleza, estado do Ceará/CE, residente na rua 

Franciscano, nº 546, bloco 22, apartamento 11, bairro Parque São Vicente, CEP: 

60731-538 - Fortaleza/CE, telefone (85) 996903942. Dúvidas a respeito da ética 

desta pesquisa poderão ser questionadas junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da  

UFC/Propesq – rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, telefone: 

33668346/44 (horário: 08:00-12:00 horas, de segunda a sexta-feira).   

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da 

sua participação neste estudo, é garantido direito à indenização (Resolução nº 

466/12 II.7) – cobertura material para reparar danos – ou ressarcimento (Resolução 

nº 466/12 II.21) – compensação material, exclusivamente de despesas do 
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participante e seus acompanhantes quando necessário, tais como transporte e 

alimentação – sob responsabilidade da pesquisadora Mayara Alves de Castro.  

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. 

Os dados coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em 

eventos científicos e publicados em revistas nacionais e internacionais. A 

pesquisadora estará à disposição para qualquer esclarecimento durante todo o 

processo de desenvolvimento deste estudo. Após todas essas informações, 

agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração.  

  

CONSENTIMENTO LIVRE   

  

Eu, __________________________________________________, _____ anos, 

RG: _______________________________, declaro que é de livre e espontânea 

vontade que estou como participante desta pesquisa, MEMÓRIAS DO COTIDIANO: 

ROTINAS, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E NARRATIVAS NO CENTRO DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL MANOEL MALVEIRA MAIA. Eu declaro que li 

cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua 

leitura, tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também 

sobre a pesquisa, e recebi explicações que responderam por completo minhas 

dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma via assinada deste termo. Autorizo, 

assim, a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante anonimato e o sigilo 

dos dados referentes à minha identificação.  

  

Fortaleza, ____/____/___  

    

Nome do participante da pesquisa     

  

  

  Assinatura  

Nome do pesquisador principal      

  

  

  Assinatura  
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Nome do responsável legal/testemunha   

  

(se aplicável)  

  

  Assinatura  

Nome do profissional           Assinatura  

que aplicou o TCLE  

    

Mayara Alves de Castro – Aluna do curso de Pós-Graduação em Educação 

Brasileira (PPGE) da Universidade Federal do Ceará (UFC), Centro de 

Humanidades, no endereço rua Waldery Uchoa 1, Benfica, CEP: 60020-110, 

Fortaleza-CE, telefone: +55 (85) 33667679.   

  

José Gerardo Vasconcelos (orientador da pesquisa) – Professor dos cursos de 

Graduação (Pedagogia) e Pós-Graduação (Educação Brasileira) da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), Centro de Humanidades, no endereço rua Waldery Uchoa 

1, Benfica, CEP: 60020-110, Fortaleza-CE, telefone: +55 (85) 33667679.   

  

Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/Propesq – Rua Coronel Nunes de Melo, 

1000, Rodolfo Teófilo, telefone: +55 (85) 33668346/44 (horário: 08:00 – 12:00 horas, 

de segunda a sexta-feira).   
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ANEXO A – AUTORIZAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   

 
  

  
( continua )   
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(conclusão)  
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ANEXO B – DECLARAÇÕES DE REVISÃO DO VERNÁCULO E DE  

NORMALIZAÇÃO  

  

DECLARAÇÃO DE REVISÃO DO VERNÁCULO  

  
Declara-se, para constituir prova junto aos órgãos interessados, que, por  

intermédio do profissional infra-assinado6, foi procedida a correção gramatical e 

estilística da tese intitulada Memórias do cotidiano: rotinas, práticas 

pedagógicas e narrativas no centro de educação infantil Manoel Malveira Maia, 

de autoria de Mayara Alves de Castro, razão por que se firma a presente 

declaração, a fim de que surta os efeitos legais, nos termos do novo Acordo 

Ortográfico Lusófono, vigente desde 1º de janeiro de 2009.  

  

Fortaleza-CE, 8 de julho de 2021.  

  

  
  

  

  

DECLARAÇÃO DE NORMALIZAÇÃO  

  
Declara-se, para constituir prova junto aos órgãos interessados, que, por  

intermédio do profissional infra-assinado, foi procedida a normalização da tese 

intitulada Memórias do cotidiano: rotinas, práticas pedagógicas e narrativas no 

centro de educação infantil Manoel Malveira Maia, de autoria de Mayara Alves 

de Castro, razão por que se firma a presente declaração, a fim de que surta os 

efeitos legais, nos termos das normas vigentes decretadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

  

Fortaleza-CE, 8 de julho de 2021.  

                                            
6
 Número do registro: 89.931. E-mail: felipearagaofc@hotmail.com  
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