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As crianças precisam crescer no exercício desta 
capacidade de pensar, de indagar-se e de indagar, de 
duvidar, de experimentar hipóteses de ação, de programar 
e de não apenas seguir os programas a elas, mais do 
que propostos, impostos. As crianças precisam de ter 
assegurado o direito de aprender a decidir, o que se faz 
decidindo.

Paulo Freire
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O ESPAÇO LUSÓFONO DOS ESTUDOS DA 
CRIANÇA – DESAFIOS A PARTIR DO IV   
SIMPÓSIO LUSO BRASILEIRO EM ESTUDOS 
DA CRIANÇA

Natália Fernandes1

O Simpósio Luso Brasileiro em Estudos da Criança, tem vindo, desde 2012, 
a consolidar um campo de construção de conhecimento extremamente rico, 
que assenta na premissa básica de que a criança é um ator social incontor-
nável nos processos de construção de conhecimento acerca de si e dos seus 
mundos de vida.

O trabalho que decorre da participação dos investigadores, que assiduamente 
fortalecem com as suas pesquisas o mesmo, é identificado por uma das autoras 
de referência na área da sociologia da infância, Regine Sirota, como o Espaço 
Lusófono dos estudos da criança. Refere a autora que “…o espaço lusófono é 
um dos raros campos que traduz e publica tanto em textos de origem francófona 
como anglófona, conjugando referências dos três espaços linguísticos (…) uma 
articulação entre a sociologia interpretativa e a sociologia crítica foi construída 
considerando tanto a infância como categoria social minoritária, quanto a criança 
enquanto ator social, sujeito de direitos. Assim se dá a abertura à pluridisciplina-
ridade das ciências sociais” (2012, p., 10).

O espaço lusófono dos estudos da criança traz, assim, um contributo valioso 
para o fortalecimento da área a nível internacional e em cada um dos contextos 
que diretamente é envolvido nesta rede (em especial Portugal, Brasil e Moçam-
bique).

Interessa na apresentação deste trabalho, interrogar alguns pressupostos 
fundacionais subjacentes ao conceito de estudos da criança que necessitam, 
na nossa opinião, no tempo presente, de algum aprofundamento, como sejam, 
a interdisciplinaridade, o conceito de participação e os métodos de pesquisa 
mobilizados para construção de conhecimento com as crianças. Será a partir 
destas entradas que passaremos a apresentar os textos que compõem as atas 
resultantes do IV SLBEC.

No que diz respeito ao conceito de interdisciplinaridade, ele assume-se como 
um pressuposto fundacional dos estudos da criança, pois veio permitir repensar 
os limites dos entendimentos disciplinares, empurrando o conhecimento em no-
vas direções, de modo a encontrar soluções renovadas e mais criativas para os 
complexos problemas que as crianças enfrentam (Alanen, 2012).

Para que tal aconteça de forma sustentada é fundamental que as áreas de 
base deste diálogo interdisciplinar, desde logo, a sociologia da infância, o direito 
1 Professora Auxiliar na Universidade do Minho/Instituto de Educação/Departamento de Ciências Sociais da Educação/ 
Vice-Presidente: Internacionalização e Cooperação & Desenvolvimento.
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a psicologia, a pedagogia, a geografia, entre outras, mantenham a sua consis-
tência, para de uma forma segura, dialogarem com áreas afins e fortalecerem o 
diálogo com as mesmas.

No caso lusófono têm sido particularmente relevantes os diálogos entre a so-
ciologia da infância e a pedagogia/educação infantil. Vejamos o caso do último 
Simpósio luso brasileiro em Estudos da Criança, de 2018, em Goiânia. 

No lançamento do evento divulgava-se a ideia de que o IV Simpósio queria 
acolher trabalhos que se constituíssem numa base interdisciplinar, de forma a 
mostrar os resultados dos processos de construção de conhecimento geradores 
nos diálogos entre a Sociologia, a Educação, Psicologia, Geografia, a História 
da Infância, as Artes, o Direito, as Ciências Políticas, bem como outras Ciências 
Humanas e Sociais.”

Das centenas de trabalhos aprovados para divulgação durante o evento, 
quando analisados a partir de cada um dos quatro eixos orientadores das temá-
ticas, podemos perceber que uma significativa parte, cerca de 61% dos mesmos, 
foram propostos a partir da área da Pedagogia, sobretudo, a partir de contextos 
educativos até aos 5 anos, estabelecendo uma interlocução com a Sociologia da 
Infância.

O Eixo 1 - Corpo e Cultura pretende agrupar propostas acerca dos modos 
como as crianças se expressam nas suas relações sociais, no espaço e no tem-
po, no seu crescimento, na sua corporalidade, na sua inserção como sujeito de e 
na cultura, na subjetividade, no consumo e no uso das mídias e tecnologias. As 
discussões mais presentes neste eixo foram marcadas pelo tema da ludicidade, 
da indústria cultural e dos espaços e tempos, feitos sobretudo a partir da área da 
pedagogia, com 64% dos trabalhos apresentados.

O Eixo 2 - Idades e Diversidades reúne textos que tentam enfrentar as 
dicotomias entre ser/tornar-se e criança/adulto, procurando compreender as re-
lações inter e intrageracionais na diversidade das condições histórico-sociais, 
geográficas, étnicas e raciais em que as crianças brincam, estudam, se relacio-
nam umas com as outras, com os pais, com os vizinhos, com os outros. Neste 
eixo foram submetidos 47 trabalhos, sendo 22 dos mesmos da área da pedago-
gia (47%). Os temas mais trabalhados relacionam-se com as questões da ludi-
cidade e diversidade racial, focalizando-se com muito mais ênfase nas relações 
intrageracionais do que nas relações intergeracionais.  

O Eixo 3 - Instituições e Quotidianos que visa interrogar os processos insti-
tucionais e as formas de vida cotidiana das crianças e romper a dicotomia entre 
estrutura e ação ao procurar integrar os modos instituintes com que as crianças 
constroem as suas vidas, foi o eixo mais participado. Neste eixo foram submeti-
dos 94 trabalhos, sendo 66 (70%) dos mesmos da área da pedagogia, discutin-
do-se aí, fundamentalmente, questões relacionadas com o espaço, o quotidiano, 
o lúdico. Há, ainda, um conjunto significativo de trabalhos que tornam visíveis 
atores, que noutros contextos (por exemplo, o contexto anglo saxónico) perma-
necem invisíveis – falamos dos bebés, que merecem especial destaque num 
conjunto significativo de trabalhos.

E, finalmente, o Eixo 4 - Políticas Públicas e Participação, que apresenta 
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estudos e políticas para a garantia dos direitos de provisão, proteção e partici-
pação infantil. Neste eixo foram submetidos 85 trabalhos, sendo 54 (64%) dos 
mesmos da área da educação infantil, a qual é atravessada por discussões re-
lacionadas com o acesso, a obrigatoriedade, a expansão e avaliação da rede 
e ainda um conjunto significativo de trabalhos que discutem a formação dos 
professores de educação infantil. É muito residual o conjunto de trabalhos que 
distem as questões da participação.

Fica, desta forma, ilustrado o forte diálogo entre a sociologia da infância e a 
educação infantil, sobretudo uma pedagogia relacionada com o trabalho com 
crianças pequenas, sendo especialmente relevante o grupo etário até aos 5/6 
anos de idade, aspecto que tem sido uma marca no percurso que este evento 
tem feito.

Nascimento afirmava, já em 2015, a significativa valorização das crianças 
como atores sociais e produtoras de cultura na área da educação infantil, con-
ceito trabalhado nos grupos de pesquisa e programas de pós-graduação em 
educação infantil no Brasil. No mesmo texto a autora afirma também que há, 
no entanto, um aspeto a merecer alguma reflexão: “as discussões teóricas e 
metodológicas não focalizam exatamente o campo da sociologia da infância, 
o que deixa de contribuir para a produção de novos conceitos e possibilidades 
metodológicas da área, ou de novas questões epistemológicas sobre a infância 
e seu estudo” (idem, 84). 

Talvez este seja um dos desafios dos estudos da criança lusófonos, que vai na 
linha de um conjunto de outros lançados no último Editorial da Revista Childhood 
(janeiro de 2019), por Leena Alanen, acerca dos progressos feitos na área dos 
estudos da criança. Alanen (2019) avança dizendo que os estudos da criança 
surgiram numa época pós-positivista nas ciências sociais, marcada por novos 
paradigmas, novas teorias, novos conceitos e novos métodos que foram rea-
propriados, por vezes, de forma extremamente criativa, pelas diferentes áreas 
disciplinares. A mesma ideia é avançada por Spyrou (2018) quando defende 
que esta abordagem interdisciplinar trouxe novos aportes sobre os mundos das 
crianças, defendendo que continuam a ser extremamente valiosos os contribu-
tos que cada uma das áreas, por si, continua a dar, afirmando que é “… em parte 
através desses desenvolvimentos disciplinares paralelos que o campo interdisci-
plinar dos estudos da infância floresceu.” (p.).

Os dois autores confluem, no entanto, num aspeto: a área dos estudos da 
criança parece necessitar de algum revigoramento, reforçando Spyrou (2018, 
p.55) que

Tanto a sua preocupação com o agente-criança monádico e reflexi-
vo, capaz de ação autónoma e a sua orientação construcionista social 
global, são cada vez mais confrontadas com os seus limites concei-
tuais. Novas orientações teóricas, além dos estudos da infância, estão 
a avançar vagarosa, mas firmemente, no campo, desafiando-o a re-
considerar algumas de suas premissas ontológicas e epistemológicas 
mais básicas e a experimentar novas formas de conhecimento.
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Tal como defendem Moody e Darbellay (2018), se considerarmos que a inter-
disciplinaridade é o caminho para a construção de conhecimento com mais den-
sidade, os investigadores deverão acautelar o modo como as afinidades eletivas 
que unem as diferentes áreas científicas, a partir das quais falam, impacta na 
escolha dos métodos de pesquisa, na transferência de teorias e conceitos entre 
disciplinas, na abertura a processos de pesquisa que considerem as crianças 
como informantes válidos e como unidades de análise, também elas válidas em 
si mesmas. 

Esses serão, seguramente, alguns cuidados epistemológicos centrais para 
que os estudos da criança se possam fortalecer enquanto área científica de na-
tureza interdisciplinar, deixando-nos, no entanto, cativar pela proposta de Spyrou 
(2018, p. 79) quando defende a ideia de estudos da infância indisciplinados, que 
na sua opinião “exigem que as estruturas epistemológicas disciplinares do pas-
sado passem por alternativas que constituam crianças e infância de maneiras 
novas, mais criativas e potencialmente mais politicamente e eticamente compro-
metidas.”

O outro aspeto, a partir do qual apresentamos, os trabalhos discutidos durante 
o IV SLBEC, tem a ver com o modo como o conceito de participação tem vindo a 
ser mobilizado. A necessidade de olhar com maior consistência para o conceito 
de participação social, é um aspeto também identificado por Alanen (2019), pois 
afirma que “talvez o problema mais enfaticamente anunciado como impedimento 
da superação desta situação seja a noção de “agência” (infantil). Parece, porém, 
que a apatia foi declarada principalmente dentro daquilo que às vezes é cha-
mada de ‘tradição britânica’ nos estudos de infância. Menos preocupações com 
esta apatia têm sido ouvidas de outras ‘tradições’ de pesquisa, predominantes 
noutras áreas linguísticas.” (p. 136).

Na última década vários têm sido os autores a alertarem para a exigência de 
nos determos na análise do conceito. A investigação mais recente veio trazer 
para o debate novas conceptualizações em torno da construção dos direitos da 
criança marcadas por abordagens bottom-up de natureza transcultural, que con-
sideram as dimensões social, económica e histórica.

A esse propósito Liebel Liebel, Hanson, Saadi e Vandenhole defendiam, já em 
2012, que os direitos das crianças, na expressão da sua ação política e econó-
mica, devem ser emanados coletivamente a partir delas próprias, mediante práti-
cas sustentadas na auto-organização, em lógicas de solidariedade, de união, de 
colaboração com os adultos e de convergência com outros movimentos sociais. 
Defendiam, ainda, os autores que, contrapondo-se a imposições e a definições 
hegemónicas, que não expressam a diversidade, as crianças podem influenciar 
o contexto onde os direitos acontecem, traduzindo-os não apenas para elas pró-
prias, mas com implicações na comunidade e na sociedade em geral;

Karl Hanson e Olga Nieuwenhys (2013) vêm defender, por acréscimo, a ideia 
de direitos vividos, ou seja, defendem que os direitos da criança são uma práti-
ca que se vive, que se vai moldando de acordo com as preocupações do seus 
dia-a-dia. Chamam a atenção para as limitações que decorrem da codificação 
dos direitos, pois esta ficará sempre esvaziada da sua essencialidade se não 
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incluir a forma como a criança exerce esse direito na prática. Finalmente, Allison 
James (2007) vem chamar a atenção de que dar voz às crianças não significa, 
simplesmente, deixar as crianças falarem. Tal fala deverá ser mobilizada para a 
compreensão e teorização acerca do mundo social, avançando a autora com a 
ideia de que “Refletir acerca das complexidades que enquadram o que as crian-
ças dizem, em vez de simplesmente defender que registar e gravar a sua voz é 
suficiente, poderá ser uma estratégia para que as vozes das crianças possam 
ser realmente compreendidas” (James, 2007, pp. 270).

Dos desafios lançados pelos autores supracitados ergue-se a exigência de 
sermos muito cuidadosos no modo como mobilizamos a voz das crianças nas 
pesquisas, pois por vezes é utilizado acriticamente, sem questionamento, o que 
poderá levar a um esvaziamento metodológico e também epistemológico da 
área. 

Da totalidade de trabalhos apresentados nestas atas, uma percentagem bas-
tante reduzida deles, se propõe fazer esta discussão. Percebemos, ainda, que 
nas discussões epistemológicas subjacentes aos métodos utilizados para mobi-
lizar a pesquisa, continua a ser escassa a reflexão acerca do modo como se utili-
zam os conceitos de voz, opinião e participação das crianças na pesquisa. Será, 
sem dúvida, um contributo exponencial, a divulgação dos trabalhos de pesquisa 
que têm vindo a ser desenvolvidos com bebés, encarados como sujeitos parti-
cipantes, e que na literatura anglo saxónica dos estudos da criança, continuam 
praticamente invisíveis.

Ainda a propósito da participação por relação com os métodos de pesquisa, 
Marchi e Fernandes, num texto em publicação, defendem que 

A partir das significativas conquistas realizadas nas últimas décadas 
acerca da possibilidade de considerar as crianças sujeitos de pesqui-
sa, têm-se multiplicado publicações que anunciam a sua participação 
em investigações. No entanto, muitas vezes, o conceito de participa-
ção é equivocadamente invocado em práticas de pesquisa que não as-
seguram sequer um nível básico em como tomar as vozes das crianças 
em consideração.

No mesmo texto as autoras desenvolvem uma reflexão crítica a partir de dois 
métodos de pesquisa – a etnografia e a investigação participativa, chamando a 
atenção para os modos e significados que a participação das crianças assume 
nos dois métodos.

É a partir destes cuidados epistemológicos e metodológicos, necessários para 
continuarmos na senda da consolidação dos estudos da criança, como área de 
referência para respeitar a infância como um fenómeno complexo e as crianças 
como sujeitos singulares, que vos convidamos a ler os textos que aqui partilha-
mos. Textos que permitam, à semelhança do que Spyrou (2018) propõe, mobi-
lizar renovadas relações colaborativas entre a academia, os formuladores de 
políticas, os ativistas e aqueles que partilham diariamente o quotidiano com as 
crianças, para continuamente produzirmos conhecimento significativo com as 
crianças e as respeitarmos na sua essência de sujeitos ativos de direitos.
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A reconfiguração de paradigmas e concepções sobre infância, criança, edu-
cação e os diferentes contextos sociais em que as crianças se inserem e são 
inseridas, têm favorecido o reconhecimento da necessidade de articulação das 
várias áreas de conhecimento que se interessam por essas temáticas – abran-
gendo sociologia, pedagogia, psicologia, antropologia, filosofia, artes, geogra-
fia, história, didática, entre outras. Esse intercâmbio tem sido estimulado e se 
expressa nos vários eventos promovidos pelo grupo da sociologia da infância 
ligado à Universidade do Minho (UMINHO), Portugal, juntamente com outros 
pesquisadores e instituições brasileiras – em particular, no evento realizado em 
Goiânia, com a participação da Universidade do Rio Grande Sul, Universidade 
Federal de Goiás, Pontifícia Universidade Católica de Goiás e Universidade Es-
tadual de Goiás. 

Essa postura aberta às várias vozes, olhares e mãos, mantendo uma humilda-
de científica, certamente foi um dos determinantes que moveram os diversos es-
tudiosos e pesquisadores a apresentarem e debaterem suas produções durante 
o IV Simpósio Luso-Brasileiro de Estudos da Criança, realizado no período 
de 22 a 25 de agosto de 2018, em Goiânia, Goiás, Brasil. Importante destacar 
que muitos daqueles pesquisadores também participaram, no dia 21 de agosto, 
do I Encontro das Crianças, no qual as próprias crianças – com idade variando 
de um ano e nove meses a doze anos – discutiram, reivindicaram e enuncia-
ram publicamente vários de seus direitos em uma demonstração da força de 
participação de cada criança, respeitando seu estatuto enquanto ser histórico e 
produtora de cultura. A participação de oitenta e seis crianças no evento, com a 
presença de duas crianças eleitas pelo coletivo para representarem as meninas 
e os meninos em uma das mesas do IV Simpósio, indicaram a possibilidade de 
serem aceitas como propositoras de elementos para o debate das políticas públi-
cas e sociais pensadas para a infância brasileira e de outros países, incluindo-se 
aqui, os outros signatários do evento, Portugal e Moçambique.

Podemos afirmar que as crianças, os adultos presentes – famílias, professo-
res, representantes de instituições estaduais e municipais, Instituições de Ensino 
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Superior, Entidades e Movimentos Sociais – e, especialmente, os pesquisado-
res, assumiram conjuntamente uma luta sem fronteiras na defesa dos direitos 
das crianças. Isso se expressou no quantitativo de trabalhos aprovados, assim 
como, na qualidade e diversificação das pesquisas em exposição nos diferentes 
momentos e seções do Simpósio.

Coube-nos nesse volume apresentar os textos inscritos no Eixo IV do evento, 
intitulado “Políticas Públicas e Participação”, que visou socializar o debate 
sobre os estudos e a existência de políticas que se remetam à garantia dos direi-
tos de provisão, proteção e participação infantil. No eixo se integraram temáticas 
envolvendo: a proposição, constituição, implementação ou avaliação de políti-
cas públicas; pesquisas e estudos sobre políticas educacionais, de assistência, 
saúde, lazer e cultura e/ou políticas intersetoriais para a infância; experiências 
de protagonismos, escuta e participação infantil. Como será possível verificar, 
a essas temáticas somaram-se outras, abrangendo a educação de crianças de 
zero até seis anos de idade em creches e pré-escolas, a relação entre cuidado 
e educação da criança, educação infantil do campo, educação indígena, a edu-
cação em tempo integral, os movimentos sociais, a desigualdade e a pobreza, 
trabalho infantil, direitos da criança e da família a espaços de lazer e convivência 
públicos, políticas curriculares, entre outras.

A fim de organizar os textos nesta publicação, optamos em apresentá-los em 
quatro (4) Unidades que se inter-relacionam. No tratamento das temáticas, cons-
tata-se que os textos mantêm uma articulação, visto que ora se colocam nas suas 
especificidades quanto ao objeto central de análise e metodologia de investiga-
ção, ora aproximam-se quanto às defesas dos direitos das crianças a vivencia-
rem uma infância marcada por esperanças em uma realidade transformada, em 
que a cidadania plena seja experimentada sem discriminação social de classe, 
étnico-racial e cultural.  Além disso, prevalece uma concepção que reconhece a 
criança como ser integral, em pleno desenvolvimento, capaz de apropriar-se dos 
conhecimentos de várias naturezas nos mais diversos contextos sócio-históricos 
e culturais do qual participa e nos quais se assume e é assumida como um dos 
seus protagonistas.

Nas Unidades desse Eixo IV contamos, além das instituições promotoras e 
coordenadoras do evento, com a participação de pesquisadores de diversas Uni-
versidades brasileiras e estrangeiras: Pontifícia Universidade Católica de Goiás; 
Pontifícia Universidade Católica de Minas; Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro; Universidade Católica Dom Bosco; Universidade de Brasília; Uni-
versidade de São Paulo; Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro; Universidade do Minho, Portugal; Universidade 
Eduardo Mondlane Maputo, Moçambique; Universidade Estadual da Paraíba; 
Universidade Estadual de Campinas; Universidade Estadual de Ponta Grossa; 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”; Universidade Estadual 
Paulista/FCT/Presidente Prudente; Universidade Federal da Bahia; Universida-
de Federal de Alagoas; Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí; Univer-
sidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade 
Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade 
Federal de Uberlândia; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do 
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Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade 
Federal do Maranhão; Universidade Federal do Mato Grosso do Sul; Universi-
dade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universi-
dade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Rural 
de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Portugal; Universidade Regional de 
Blumenau; Universidade Regional de Blumenau.

Houve, ainda, a participação de Centros Universitários e de Institutos Federais: 
Centro Universitário de Goiás – Uni Anhanguera; Centro Universitário Cesmac, 
Alagoas; Instituto Federal Farroupilha, Campus Santa Rosa; Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Videira; Instituto Federal 
de Mato Grosso; Instituto Federal da Bahia; Instituto Federal Catarinense. Impor-
tante destacar a participação de instituições e órgãos oficiais: Ministério Público 
de Goiás; Secretaria de Educação do Estado de Goiás; Secretaria do Estado do 
Ceará; Prefeitura de Belo Horizonte; Prefeitura Municipal de Blumenau; Prefei-
tura Municipal de Florianópolis; Secretaria Municipal de Educação de Goiânia; 
Secretaria de Educação de Franco da Rocha; Conselho Municipal de Educação 
de Goiânia; Rede Municipal de Educação de Goiânia; Creche Fiocruz e Colégio 
Pedro II, no Rio de Janeiro. 

Como se pode notar, foram muitos interlocutores que conversaram sobre a 
infância, os direitos da criança e sua inserção em espaços públicos e privados, 
cruzando seus olhares e ações, resumidamente expressos nos textos que ora 
apresentamos nessa obra. Estão disponíveis todos os textos aprovados no IV 
Eixo e apresentados no evento, constituindo, assim, uma trama de intenções e 
de resultados de estudos e pesquisas, de natureza teórica e empírica.

A Unidade I - Direitos, políticas públicas e educação da infância em dife-
rentes contextos, abarca trinta e três (33) textos. Consideramos que a questão 
sobre os direitos da criança perpassa os diferentes textos, constituindo-se como 
base nas pesquisas e análises sobre o processo de elaboração de políticas pú-
blicas e de propostas educativas para as diferentes infâncias em diversos con-
textos. Inúmeras pesquisas no Brasil e em outros países como Portugal têm 
demonstrado as inter-relações das políticas públicas e os projetos educativos 
voltados para a infância, havendo significativa mobilização pelos direitos das 
crianças.

A concepção de infância encontra-se presente em reflexões de vários autores, 
cabendo aqui lembrar, a título de exemplo, estudos que trouxeram importan-
tes contribuições para o debate na atualidade, como investigações de Heywood 
(2004), Kuhlmann Jr. (2015), Stearns (2006), Fernandes (2009), Sarmento (2005; 
2010). Nessa ótica, entende-se que a infância é um período da vida, no qual as 
crianças estabelecem dialéticas e diversificadas relações com outras crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, os quais compõem, por sua vez, diferentes re-
ferências da classe social, da cultura e dos grupos e meios que a criança conti-
nuamente se insere e é inserida. Enquanto construto histórico e sociocultural, a 
infância abrange a perspectiva de que é possível estabelecer marcos comuns a 
sujeitos sociais. Como assinalou Fernandes (2009, p. 25), enquanto um grupo 
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social, com idade de zero até doze anos, conforme o estabelecido na legislação 
brasileira e de outros países, as crianças “tem um espaço e um tempo [...] que 
marcam uma etapa de vida para qualquer indivíduo e determinam também a 
organização de qualquer sociedade”.

Essa afirmativa, porém, não nos isenta de reconhecer a existência de muitas 
infâncias, flexionando os limites pelos quais é possível compreender suas espe-
cificidades. De acordo com Kuhlmann Jr. (2015, p. 30), as crianças são produtos 
da história e caber-nos-ia “conhecer as representações de infância e considerar 
as crianças concretas, localizá-las nas relações sociais, etc.”. Nesse caso, diz 
o citado autor, é fundamental questionar “como é, ou como foi, sua infância.” 
Entende-se, portanto, que como seres historicamente determinados, as crian-
ças também são determinantes na composição de suas infâncias e do coletivo 
com quem convive; elas são seres humanos completos e concretos, em pleno 
movimento de aprendizados e de desenvolvimento físico, motor, sócio psíquico 
e estético. 

Pode-se afirmar que a grande utopia que perpassa muitos trabalhos científi-
co-acadêmicos é a que se compromete com a busca da felicidade plena para 
as crianças de todo o mundo, sendo elas tratadas com as devidas atitudes de 
respeito, consideração e dignidade. 

É desse prisma que muitos pesquisadores abordam criticamente nesta 
Unidade as temáticas da infância e da educação infantil, articulando os 
direitos, as políticas e a educação das crianças nos seus diversos contextos 
socioculturais. Colocam em evidência: as concepções de infância e criança no 
campo educacional e da assistência; os movimentos sociais e a luta histórica em 
prol dos direitos sociais e à educação em creches, pré-escolas e escolas urbanas 
e do campo; as formas de tratamento desigual das crianças pobres; as políticas 
educativas para crianças de pouca idade; o tempo integral e a jornada ampliada 
na educação; os programas oficiais de atendimento numa vertente progressista 
como o Proinfância e outros de orientação neoliberal como o Criança Feliz; 
os programas de governo e o espaço público como direito da criança e sua 
família; a relação família e Estado; as influências das políticas internacionais na 
proposição de políticas públicas para a infância no Brasil e em outros países da 
América Latina; o estudo da infância do Hemisfério Sul; a constituição de uma 
legislação educacional voltada para a infância; as especificidades da educação 
indígena e do campo; os processos educativos e as questões de aprendizagem, 
da avaliação e do currículo na relação com políticas públicas oficiais; as propostas 
locais e municipais para a educação de crianças de zero até seis anos e no 
ensino fundamental; o financiamento da educação. Além das propostas para a 
infância brasileira, a Unidade abrange também uma discussão sobre a pesquisa 
de modo global, bem como a educação infantil italiana, vista como uma das 
referências por estudiosos e educadores.

Os dezoito (18) textos da Unidade II - Direito de Provisão, Proteção e Po-
líticas Intersetoriais consideram a inter-relação entre esses âmbitos na con-
cretização do exercício de cidadania plena pelas crianças nos vários pontos do 
Brasil, em Portugal e em países africanos como Moçambique. Sarmento (2009) 
assinalou a necessidade de se trazer para o debate sobre a infância e seus di-
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reitos o que as próprias crianças pensam a respeito desses direitos. O motivo 
dessa defesa de pesquisas que considerem o olhar infantil sobre sua forma de 
inserção social e os direitos que daí deriva, resume-se na seguinte afirmativa do 
citado autor: “(...) entre a retórica instituída e a prática da aplicação dos direitos 
se descobre um deserto por atravessar” (SARMENTO, 2009, p. 16).

Essa afirmativa nos provoca a refletir sobre os muitos aspectos que ainda 
estão por ser investigados e defendidos no campo da compreensão do papel 
das crianças na constituição das relações sociais, que só é possível tomarmos 
ciência se pautarmo-nos no que conhecemos ou podemos conhecer a respeito 
de seus modos de existência e os seus determinantes. 

Fernandes (2009) discutiu os direitos da criança portuguesa tendo por base 
um conjunto de produções legais e movimentos europeus que expuseram prin-
cípios norteadores do debate sobre os direitos sociais e políticos daquela. Fica 
claro que ainda não se avançou na totalidade dos direitos, havendo, segundo 
a pesquisadora, uma relação entre a falta de respostas básicas de provisão e 
proteção das crianças e a exclusão social prolongada. Essa realidade é também 
a brasileira e de outros países, cabendo-nos lembrar aqui dos direitos sociais 
definidos pela Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988) e pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990). Em relação aos direitos de prote-
ção, muitos movimentos sociais têm se mobilizado a fim de assegurá-los para 
as crianças, nem sempre havendo, no entanto, uma convergência de intenções 
nos seus projetos e nas suas ações. No campo da educação e assistência, por 
exemplo, esse debate costuma esbarrar em finalidades definidas no âmago de 
propostas públicas ou privadas.

Sobre esse aspecto é importante nos reportarmos às condições de existência 
material e simbólica imposta pelos regimes capitalistas que conduzem à pobreza 
e à extrema pobreza que assola boa parte da população infantil mundial.  Sar-
mento (2010), participando do debate sobre a pobreza infantil, relacionou-a à 
crise econômica, na qual houve o aumento do desemprego e do endividamen-
to, aumentando, daí “as situações de risco infantil, normalmente associadas à 
precarização das condições de existência: exploração de trabalho infantil, aban-
dono escolar, desnutrição, maior vulnerabilidade a maus-tratos.” (SARMENTO, 
2010, p. 179).

Nessa perspectiva, tem-se um enorme desafio a enfrentar, à medida que esse 
quadro instalado ao longo da história da infância e das crianças exige de todos 
refletir não apenas sobre a pobreza infantil, como também, conforme enfatizou 
aquele mesmo autor, sobre as dimensões globais da pobreza, buscando desve-
lar as condições socioeconômicas que a determinam. Nesse sentido, é neces-
sário discutir-se políticas intersetoriais, que visem ao atendimento integrado às 
crianças, sem, no entanto, esquecer das ações voltadas ao bem-estar de sua fa-
mília e de outros com os quais ela convive. Talvez seja esse uma grande barreira 
que impede a superação da condição infantil empobrecida. O direito à provisão 
e à proteção é indissociável, e, como afirmou Sarmento (2010, p. 188): “[...] po-
líticas integradas não decorrem da junção atomística de políticas educacionais, 
de saúde, de solidariedade social, etc.”.  Para que haja mudanças efetivas que 
assegurem esses direitos, ao contrário do que tem sido proposto por Organis-
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mos Internacionais como o Banco Mundial (MARQUEZ, 2006), é necessário que 
as políticas estejam comprometidas com mudanças estruturais da sociedade de 
classes e na forma pela qual as crianças e adolescentes de diferentes origens 
étnico-raciais e socioculturais são tratados. 

Considerando essas premissas, relacionadas com os direitos de provisão, 
proteção e de políticas setoriais, faz-se premente o aprofundamento das dife-
rentes temáticas que compõem de modo muito interessante essa Unidade: as 
pesquisas na área de educação e da psicologia e a história das formas de aten-
dimento e tratamento das infâncias brasileiras; o “silenciamento” das crianças 
diante intervenções em saúde; o conceito de menor; o trabalho infantil; caracteri-
zação e modos de vida de crianças e adolescentes em situação de rua; as dife-
rentes formas de promoção e proteção de direitos, com a elaboração de políticas 
intersetoriais; a constituição de redes de atenção e proteção e as formas de ação 
dos órgãos responsáveis; pesquisas brasileiras sobre infância e maus-tratos; a 
violência contra a criança; a violência intrafamiliar e a (des)articulação da rede 
de assistência às crianças e adolescentes; família acolhedora e reintegração 
familiar; a criação de programas de apoio ao desenvolvimento infantil e as ações 
de organizações multilaterais.

Os trabalhos que compõem a Unidade III - Participação, Escuta e Prota-
gonismo Infantil, dezenove (19) textos, articulam de diferentes óticas análises 
sobre a infância. É fundamental destacar a perspectiva interdisciplinar pela qual 
se demarcam as pesquisas e debates nesse campo, anunciando ainda a ne-
cessidade em se tratar a participação infantil não apenas no campo das indivi-
dualidades e desejos das crianças, mas também das consequências advindas 
das formas de interações sociais e culturais daquelas com suas realidades e os 
diferentes atores sociais. 

De fato, como assinalou Fernandes (2009, p. 69), se diferentes crianças so-
frem com a exclusão social, esta “é normalmente entendida como a incapacida-
de para participar efetivamente na vida econômica, social e cultural, bem como 
uma alienação e distância relativamente à participação na sociedade”. Dessa 
forma, pensamos que é preciso retomar de modo crítico o significado de “escuta” 
das crianças que contínua e dialeticamente participam da vida cotidiana de seus 
grupos, estabelecendo elos desse processo com o conceito de “protagonismo 
infantil”.

Entende-se que só é possível estabelecer efetivamente uma escuta sensível 
ao modo de ser da criança e interpretar com compreensão suas formas de se 
colocar e ver o mundo e a si mesma, quando a concebemos como protagonista 
social e política. Nesse caso, não bastaria escutar o que ela diz, mas respeitosa-
mente discernir os motivos e as consequências do conteúdo e da forma de sua 
fala. E mais, compreender suas possibilidades de expressão e a forma como 
essa se articula ao seu modo de viver coletivamente, percebendo os proces-
sos históricos e sociais pelos quais se apropria da cultura e recria o mundo de 
um ponto de vista particular. Nesse caso, vale retomar a assertiva de Leontiev 
(2004) de que o ser humano [a criança] ao longo de seu processo ontogênico/
sociogênico se apropria da cultura e das aquisições do desenvolvimento histó-
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rico da humanidade – isto é, não simplesmente se adapta a ela – e é capaz, à 
medida que dela tome consciência, de agir e transformá-la.

Deve-se ressaltar que a escuta plena das crianças perpassa pelo respeito 
à sua forma de ver e conhecer as coisas desse mundo, mas não apenas isso: 
“seus interesses e opiniões devem ser sempre considerados cuidadosamente 
e tal deve refletir-se necessariamente na forma de agir das instituições” (FER-
NANDES, 2009, p. 43). Admitimos, pois, o caráter significativo, colaborativo e 
provocador nos sentimentos, nas palavras e outras formas de comunicação, ex-
pressão e interação da criança e de seus coletivos. Concordando com Sarmento 
(2005), tal afirmativa não quer dizer uma total independência da criança aos 
modos de ser e sentir adultos, de outras gerações. 

O que está posto nessa concepção é a constatação das formas particulares 
que as crianças, ao vivenciarem as diferentes situações das infâncias, aprendem 
a demarcar seus lugares no mundo em movimento (BARBOSA; SOARES, 2018). 
Implica, nesse caso, afirmar a criança como cidadã e sujeito de direitos. Essas 
afirmativas, por outro lado, remetem-nos a um conjunto de questões: quais re-
presentações os outros sujeitos (adultos e crianças), familiares, instituições e 
pesquisadores farão do que as crianças dizem ou tentam dizer sobre seus afe-
tos, percepções, pensamentos e memórias? De que modo sua participação é 
forjada na relação sincera e ativa nas pesquisas e nos diversos contextos em 
que se encontram inseridas?

Várias questões sobre a participação e o protagonismo infantil comparecem 
nos textos dessa Unidade aqui anunciada, trazendo importantes resultados de 
estudos e investigações no Brasil, em Portugal e Moçambique, destacando-se 
temáticas como: a escuta e a voz das crianças; significados e sentidos atribuídos 
por profissionais da educação e do direito às vozes infantis; participação e pro-
tagonismo da criança em diferentes contextos (jardins de infância, pré-escola, 
pesquisas, na escola do campo e na cidade) e no cotidiano democrático; relação 
entre protagonismo infantil, aprendizagem, brincadeiras e interações infantis; 
participação da criança na avaliação institucional; participação em políticas so-
ciais; direitos de participação e protagonismo infantil na América Latina; cidada-
nia ativa e participação em desenvolvimento local sustentável; impedimentos à 
participação da criança na escola no projeto “escola sem partido”; entre outras.

A Unidade IV - Infância, Práticas Educativas, Formação e Atuação Do-
cente, com quinze (15) textos, revela a relação entre o campo das concepções e 
das práticas educativas, enfatizando a importância da formação na/para atuação 
docente junto às crianças e adolescentes. Essa problematização tem, desde a 
década de 1980, suscitado inúmeras polêmicas, visto que, se de um lado parece 
haver um consenso de que a docência exercida em turmas de crianças maiores 
de seis anos deve ser realizada por pessoas cuja formação seja no mínimo em 
cursos de graduação, em nível superior. Por outro lado, essa aparente concor-
dância não ocorre quando se trata da educação de crianças de zero até seis 
anos de idade, havendo uma combinação de interesses políticos e econômicos 
aos valores tradicionais na educação que imputa à mulher o papel de materna-
gem quando esta atua em creches ou pré-escolas, cujas designações variam 
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conforme os projetos institucionais (jardins de infância, escolas maternais, cen-
tros de educação infantil, entre outras).

Tendo por base uma visão de criança ativa, criativa e protagonista social, 
entende-se que os/as professores/as de crianças enfrentam muitos desafios no 
seu cotidiano, exigindo-se dele/a em sua prática educativa uma posição de ple-
no compartilhamento de espaços e tempos com cada criança e com os grupos 
de crianças (BARBOSA; ALVES; MARTINS, 2009). Trata-se aqui de defender a 
educação multifacética da criança, de modo a contemplar o conhecimento das 
artes, da cultura, da ciência e da técnica, sem negar, contudo, as formas pelas 
quais as crianças se apropriam e (re)criam os vários elementos com os quais 
mantém contato direto ou de modo mediado por outros (adultos, jovens, adoles-
centes e crianças). 

Apesar de ser uma questão recorrente a que diz respeito à identidade profis-
sional e a profissão docente, ainda é necessário verticalizar novos olhares sobre 
a atuação com crianças de diversas idades, sobretudo, àquelas menores de seis 
anos. No contexto do Brasil, nas décadas de 1980 a 2000, presenciamos impor-
tantes discursos sobre a importância da formação inicial e continuada na confi-
guração de uma educação infantil de qualidade, discussão essa alinhada com 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), a Emenda 
Constitucional nº 59 (BRASIL, 2009a), as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil (BRASIL, 2009b) e o Plano Nacional de Educação (2014). 
Ainda que haja uma acirrada discussão sobre o conceito de qualidade, podemos 
destacar a formação dos professores/as entre os determinantes apontados para 
que a qualidade educacional ocorra.

Essa indicação encontra-se exposta em várias legislações e normativas brasi-
leiras, assim como de outros países latino-americanos e europeus. Permanece, 
no entanto, de modo bastante contraditório a aceitação de leigos, sem formação 
adequada para atuar profissionalmente nas instituições públicas e privadas de 
educação infantil. Pesquisas, como a de Silveira (2015), têm atestado a divisão 
de trabalho, concursos públicos visando à contratação de pessoas com forma-
ção em nível médio ou em cursos desvinculados com a área da docência com 
crianças. Esse fenômeno tem relação com a questão da empregabilidade e com 
a precarização do trabalho no campo educacional, sobretudo na educação de 
crianças de zero a seis anos de baixa renda.

Então, como fica o direito das crianças de vivenciar um processo educativo 
em que se possa diferenciar a escola e outras instituições educativas de proces-
sos experenciados na família, na rua ou em outros contextos?  Essa e outras 
perguntas são orientadoras no desenvolvimento de investigações e apontamen-
tos teórico-práticos, de diferentes aportes epistemológicos, que se pode obser-
var no conjunto de textos reunidos nessa Unidade IV. De modo geral, as temáti-
cas abrangem: o direito da criança à educação infantil de qualidade e formação 
docente; relações entre políticas públicas, movimentos pela primeira infância, 
Universidade, ações articuladas de formação inicial e de formação continua-
da; crítica à divisão de trabalho entre professora e auxiliar na educação infantil; 
formação de professores e escola inclusiva; docência e Diretrizes Curriculares 
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para a Educação Infantil; formação estética de crianças, professores, currículo e 
aprendizagem infantil; curso de especialização em docência na educação infan-
til e formação de leitores em ambiente hospitalar; programas e experiências na 
educação pública municipal e estadual.

Almejamos que os leitores possam desfrutar dos textos e, ao seu fim, cole-
cionar perguntas e curiosidades, que movem certamente novas problemáticas 
e pesquisas. Reiterando a proposição de Sarmento (2000), vivemos o desafio 
de atualizarmos a nossa agenda contemporânea, a qual, ainda, continua aberta 
nos diversos continentes, frente aos dilemas e restrições que permanecem em 
relação aos direitos da infância a uma vida e educação de qualidade. 
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CARTA DE GOIÂNIA

Goiânia, agosto de 2018

Direitos da Criança e do Adolescente – nenhum direito a menos!

Caros colegas

Os investigadores reunidos no IV Simpósio Luso-Brasileiro de Estudos 
da Criança – por uma luta sem fronteiras na defesa dos direitos das crian-
ças puderam participar, em forma de exposição e/ou de debates, de reflexões 
que, em sintonia com a proposta e o tema do evento, certamente contribuíram 
para nossas atuações no campo interdisciplinar de Estudos da Infância e das 
Crianças. 

Assim, nas diversas formas de socialização dos saberes no campo teórico 
acima referido – Conferências, Mesas Redondas, Comunicações Orais, Pai-
néis Temáticos, Mostra de Curtas e Documentários, Exposições permanentes, 
Espaço Cinema e Infância, Reuniões de Entidades e de Grupos de Pesquisa 
– e da realização do I Simpósio Luso-Brasileiro das Crianças, os participantes 
intercambiaram saberes, experiências, dúvidas e indignações. Acima de tudo, 
reafirmaram o compromisso de continuarem suas ações pautadas na luta para 
que crianças e adolescentes possam ter uma vida onde os direitos à educação 
pública, gratuita e de qualidade, à saúde, à alimentação, à cultura, ao lazer, à 
moradia, à profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade e participa-
ção ativa estejam presentes.

O compromisso com esses direitos se reflete e tem lugar tanto nas nossas in-
vestigações, pautadas pela preocupação e propósito de um melhor entendimen-
to desse complexo tema, como na vigilância do cumprimento desses direitos, 
na observância e exigência de medidas de proteção a essa população, quando 
a violação desses direitos se faz presente, e na devida responsabilização/puni-
ção daqueles que, por ação ou omissão, sujeitam as crianças e adolescentes à 
discriminação de qualquer natureza, à exploração pelo trabalho e às diversas 
outras formas de violência.

No contexto que antecedeu o IV Simpósio, já nos era possível antever, no 
Brasil, um cenário nada promissor, relativamente ao respeito pelos Direitos Hu-
manos, destacando-se os Direitos de Crianças e Adolescentes. Um retrocesso 
relativo às conquistas alcançadas com muita luta e enfrentamentos, em que a 
mobilização da sociedade civil se mostrou fundamental, já estava sendo configu-
rado o que, infelizmente, tornou-se realidade. 

Assim, diante da realidade brasileira pós-eleições (presidencial, da câmara 
dos Deputados e do Senado e as eleições estaduais, de governadores e da 
câmara estadual de deputados), reafirmamos nosso compromisso: Nenhum Di-
reito à menos.

Portugal e Moçambique, países envolvidos na organização e realização deste 
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Simpósio, igualmente dos que o antecederam, desde o I, realizado na Universi-
dade do Minho (Braga/PT), embora vivendo momentos políticos diversos, estão 
implicados nas lutas pela efetivação dos Direitos de Crianças e Adolescentes e 
solidários às necessidades e enfrentamentos que a nós, brasileiras/os, são hoje 
realidade.

Retomando um segmento da Apresentação que afirma: “Seja na definição, 
construção ou implementação de políticas públicas, o IV Simpósio pretende 
convergir estudos, vozes e propostas na garantia de direitos às crianças”, com 
sustentação nos 4 Eixos norteadores das diversas formas de apresentação dos 
trabalhos - Corpo e Cultura; Idades e Diversidades; Instituições e Cotidianos; 
Políticas Públicas e Participação -, nós, pesquisadores participantes do referido 
Simpósio, africanos, brasileiros e portugueses, repudiamos qualquer forma de 
violação dos Direitos de Crianças e Adolescentes e continuamos em consonân-
cia para compormos uma sociedade em que esses direitos sejam o pilar das 
(con)vivências entre crianças-crianças; crianças-adultos; adultos-adultos.

“Ninguém larga a mão de ninguém.”

A Comissão Organizadora da Carta

Esta carta foi proposição do IV Luso Brasileiro de Estudos da Criança e expressa o posicionamento de seus participan-
tes. Organizada e sistematizada pela Prof. Dra. Rosângela Francischini, esta produção contou com as contribuições da 
Profa. Dra. Irene Rizzini, Profa. Dra. Sônia Margarida Gomes Sousa, Prof. Dr. Romilson Martins Siqueira, Profa. Dra. 
Natália Fernandes, Profa. Dra. Elena Colonna e Profa. Dra. Rosângela Francischini.
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DIFERENTES CONTEXTOS
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No período que antecedeu a construção da Constituição Federal (BRASIL, 
1988) a infância ficou em evidência, diversos movimentos sociais, até mesmo os 
movimentos feministas, tiverem como bandeira de luta a educação como direito 
da criança. Lutavam pela ampliação do atendimento e por uma proposta peda-
gógica que levasse em consideração a formação dos professores, orientação 
pedagógica e diretrizes norteadoras que respeitassem as peculiaridades da in-
fância.

Até então, os atendimentos para as crianças de zero até seis anos de idade 
tinha um caráter dominantemente assistencialista, baseados em fundamentos 
higienistas, compensatórios e preparatórios para o ensino fundamental, com o 
intuito de diminuir o fracasso escolar das classes subalternas. Os discursos ofi-
ciais apregoavam a necessidade de promover o funcionamento de creches a 
fim de atender as crianças “carentes”, isto é, economicamente desfavorecidas 
e marginalizadas. Estas crianças, de acordo com essa concepção, sofreriam de 
“privação cultural”, somando-se, ainda, deficiências de saúde e nutrição. Essa 
tendência compensatória foi amplamente estabelecida na política brasileira para 
educação pré-escolar. Os programas nasciam assim como o objetivo de com-
pensar a pretensa incapacidade da família em fornecer subsídios para o desen-
volvimento físico, emocional e cultural da criança. É evidente nessa abordagem, 
portanto, um caráter extremamente discriminatório, já que as famílias pobres, 
hipoteticamente, não conseguiam cuidar de seus filhos, não lhe dariam afeto e 
não ensinariam as regras sociais. 

Com a forte pressão dos movimentos sociais, a criança de zero até seis anos 
de idade começou a ser considerada “sujeito histórico-social”, de direitos plenos, 
conforme a determinação da Constituição Federal de 1988. Em decorrência, di-
versas políticas públicas surgiram objetivando regulamentar o atendimento para 
ascrianças em creches e pré-escolas, de forma que se respeitasse o desenvol-
vimento integral com educação de qualidade, laica e pública. 

Entre acertos e tropeços, o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 
1990), a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da Educação (BRASIL, 1996), as 
Diretrizes Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 1999; 2009) e diversos 
Leis e outros documentos concorreram para garantir o acesso da criança menor 



41

de sete anos à educação em instituições próprias de atendimentos, com profes-
sores formados e com uma proposta de educação que entende as necessidades 
do desenvolvimento de cada criança. 

É possível notar que a Educação Infantil, reconhecida hoje como primeira 
etapa da Educação Básica, encontra-se em um campo contraditório, em que 
diante de interesses manifestos de setores economicistas, favoráveis à sua 
privatização – muitos deles lutando contra a data de corte a fim de permitir 
que as crianças de 5 anos possam ser matriculadas no Ensino Fundamental, 
favorecendo o aumento de quantitativo de crianças na escola com menor custo – 
e ainda de grupos conservadores que a tem como desnecessária, sofre ataques 
constantes. Exemplo disso é a diminuição do horário de atendimento, passando 
este para período parcial, em ambiente escolar, sem qualquer preocupação com 
o bem-estar e as vivências infantis. Simultaneamente, tem ocorrido a contrata-
ção de leigos para atuarem nas instituições, percebendo-se o aumento do nú-
mero de projetos de lei na tentativa de legalizar creches informais, muitas vezes 
denominadas ações de “mães crecheiras”. 

É nesse contexto de contradições e antagonismos que se destacam os movi-
mentos sociais como forma organizada de resistência às propostas de reformas 
econômica, política e sócio culturais e educacionais, que afetam diretamente o 
acesso e permanência das crianças à Educação Infantil, bem como as demais 
etapas da Educação Básica. 

EDUCANDO E CUIDANDO DE CRIANÇAS POBRES DE ZERO ATÉ SEIS 
ANOS: MARCOS HISTÓRICOS

Os primeiros olhares para a infância no Brasil foram motivados em parte pe-
los elevados índices de mortalidade infantil, ao que oficialmente encontrou-se 
atrelada a imagem das mães e das chamadas amas secas como negligentes e 
carentes (KRAMER, 2011). Nessa direção, a infância nos séculos XIX e XX era 
concebida em uma vertente assistencialista, havendo projetos para atendimento 
infantil de natureza higienista e de proteção contra as amas, nutrindo-se de uma 
tendência altamente preconceituosa, conforme mostram os estudos de Kramer 
(2011), Costa (2004),  Pilotti e Rizzini (1995), Gondra (2002), entre outros. 

Marcílio (2003) garante que com o fim das Rodas dos Expostos em vários lu-
gares do Brasil no final do século XIX, a filantropia surgiu como modelo assisten-
cial substituindo o da caridade. A Liga das Senhoras Católicas e a Rothary Club 
possuíram grande importância no cenário nacional, já que fundaram diversas 
instituições. Visões sobre a infância e sua educação eram, então, demarcadas 
nos projetos daquelas instituições.

Legalmente, o atendimento aos filhos das mães trabalhadoras era respon-
sabilidade das empresas contratadoras. A Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT, 1934) obrigou todas as empresas com mais de 30 funcionárias a ter, em 
suas instalações, um local adequado para que pudessem deixar suas crianças 
enquanto trabalhavam. No entanto, esta lei atendeu somente às mulheres que 
estavam amamentando, determinando que “[...] até que seu filho complete seis 



42

meses de idade, a mulher tem o direito, durante a jornada de trabalho, a dois 
descansos especiais de meia hora cada um, para amamentá-lo.” (CAMPOS, 
1999, p. 120). Esta lei procurava resguardar o direito da criança à sobrevivência 
e o direito de amamentação da mãe que trabalhava. Contudo, as creches eram 
insuficientes e era comum o descumprimento da legislação nessa questão, des-
ta forma, o movimento pela abertura de creches se tornou cada vez mais latente.

 Na década de 1930 foram criadas as instituições de amparo e assistência à 
infância desamparada. Apesar de o Estado reconhecer a necessidade da cria-
ção de jardins de infância, creches e hospitais, alegava-se não haver fundos 
financeiros para esses investimentos.  Por esta razão, o Estado assumia um 
acordo financeiro com “associações religiosas e organizações leigas, bem como 
médicos, educadores e leigos [...] a realizar juntos com o setor público a proteção 
e o atendimento à infância [...].” (KRAMER, 2011, p. 61). Esses acordos firma-
dos tinham um caráter assistencialista, apresentando um cunho compensatório 
e fundamentando-se na concepção de “privação cultural” relacionada à pobreza, 
perspectiva que ganhou força ainda após a década de 1960. Esse debate sobre 
a pobreza e as crianças pertencentes aos grupos da classe excluída, motivou, 
segundo Campos (1979), a criação de diversos programas sócio educativos a 
fim de atender as populações marginais nos grandes centros urbanos. 

Jacobi (1982) afirma que o processo de urbanização e o aumento significativo 
de migrantes nos espaços urbanos, atraídos pelo acesso ao emprego, à parti-
cipação política e à conquista da cidadania desencadearam a organização de 
manifestações populares políticas. Nunes (1989) complementa que as grandes 
cidades do Brasil, nas décadas de 1940 e 1950, tiveram seus crescimentos atre-
lados a constantes aumentos das carências sociais e urbanas. O aumento das 
populações metropolitanas foi proporcional ao surgimento de necessidades de 
infraestrutura, transporte, ampliação do atendimento educacional, bem como o 
aumento de vagas em creches para as mulheres que integraram o mercado de 
trabalho.  

Como se pode notar, as ações governamentais a favor da infância vinham 
sobre a égide da tendência médico-higiênica (KRAMER, 2011). Portanto, eram 
organizadas campanhas de vacinação e para o combate à desnutrição, assim 
como foi instituído auxílio para criação dos filhos e inauguradas obras de prote-
ção à criança. Outra forte tendência presente nas ações do Estado diz respeito 
à tendência individual-assistencialista (KRAMER, 2011) sob a qual propunham 
programas relacionados ao fortalecimento da família e da educação sanitária. 
Entre suas principais ações está a criação dos Clubes para as Mães (1952), cujo 
principal objetivo era valorizar a presença da mãe no lar e o papel na educação 
dos filhos. 

Naquele período bem como nas décadas de 1960 a 1980 o número de mu-
lheres que trabalhavam tornou-se significativo, e surgiu a necessidade de um 
local adequado para deixarem seus filhos durante seus expedientes de trabalho. 
A população, por sua vez, começou a reivindicar a ampliação das vagas em 
creches públicas. Campos (2011) informa que, principalmente em São Paulo, as-
sociações de moradores de bairros periféricos avançavam em ações visando o 
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atendimento das crianças de mães trabalhadoras em creches e parques infantis. 
Com a pouca disponibilidade de creches no período, muitas mães não tinham 
recursos financeiros para pagar babás ou empregadas e, viam-se obrigadas a 
deixar seus filhos com parentes ou até mesmo sozinhos. 

Conforme as grandes metrópoles, de forma caótica e desorganizada, aumen-
tavam suas populações e ocupavam espaços, os indivíduos eram excluídos e 
marginalizados. Ao tomarem consciência de suas carências, surgia a angústia 
da inserção social. Essas inquietações fomentaram o surgimento de mobiliza-
ções das camadas urbanas (ARROYO, 2003).

Por sua vez, no âmbito legal a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961 
e a de 1971 pouco manifestava preocupação com as crianças de 0 até 6 anos de 
idade, determinando que “a educação pré-primária seria destinada aos menores 
de 7 anos de idade, em escolas maternais ou jardins de infância” e estimulava 
as empresas que empregavam mães trabalhadoras a manterem creches por ini-
ciativa própria ou em cooperação com o poder público, na LDB 1971, não houve 
alterações no que diz respeito à infância.

Nesse contexto a aparente ausência de políticas públicas próprias com as-
sunção do Governo possibilitou o surgimento de instituições particulares sem 
fiscalização e programas conveniados às entidades filantrópicas fundamentados 
na teoria de privação cultural e educação compensatória. De acordo com estu-
dos de Kramer (2011) e Rosemberg (2003), a abordagem da “privação cultural”, 
pressupunha que crianças de baixa renda viveriam em ambientes “sem estímu-
los”, ou seja, as famílias pobres falariam de maneira errada, não seriam afetivos 
e não saberiam cuidar do bem-estar físico e emocional dos filhos. Portanto, nes-
sa equivocada interpretação sobre o processo educacional e o fracasso escolar, 
perdurou a culpabilização da família por um pretenso “atraso intelectual e emo-
cional” das crianças de baixa renda, acreditando-se que elas não teriam acesso 
em seu meio sociocultural s conteúdos e habilidades intelectualmente aceitos. 
Desse modo, justificou-se a criação de programas com tendências compensa-
tórias, passando a educação pré-escolar a ser compreendida, sem nenhuma 
criticidade, como redentora dos problemas sociais e educacionais, preparando 
as crianças para a alfabetização e permitindo programas de nutrição.  

Historicamente as políticas públicas para infância estiveram correlacionadas 
a ideias filantrópicas, higiênico-sanitárias e assistenciais. (MARQUEZ, 2006).  
Campos (2011) afirma que a institucionalização da infância no país resultou da 
convergência da lógica assistencial para a lógica da função educativa. A Educa-
ção Infantil, legalmente, transformou-se em dever do Estado, cabendo garantir a 
oferta na rede pública ou privada, mas de qualidade e sem requisito de seleção.

Rosemberg (2003), em suas contribuições para pesquisa da infância, mostrou 
que no Brasil os primeiros programas para Educação Infantil e políticas sociais 
destinadas à pobreza foram orientados sob influência de agências internacionais 
ligadas à Organização das Nações Unidas (ONU), Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) e a Organização Mundial de Educação e Pré-escola 
(Omep). Inicialmente, a Legião Brasileira de Assistência (LBA) organizou o Pro-
jeto Casulo que se destinava à educação de crianças consideradas “carentes”. 
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O Brasil sofreu com as tensões internacionais da guerra fria e, como muitos 
outros na América Latina, foi obrigado a seguir imposições norte americanas no 
que dizia respeito aos programas de desenvolvimento econômico. Para as lide-
ranças militares, as contradições e as carências eram fatores de preocupação 
à segurança nacional. Portanto, a segurança viria por meio de um processo de 
desenvolvimento econômico e social (ROSEMBERG, 2003).

Se a pobreza ameaçava a segurança nacional, as políticas de assistência 
eram estratégias fundamentais. A chamada “desintegração social” deveria ser 
combatida nas áreas de saúde, alimentação e educação, mas o foco principal 
seria evitar o destino de miséria reservado às crianças. As orientações da Unicef 
para os programas eram: fomentar a participação da comunidade nos programas, 
atuando junto aos governos nacionais, principalmente na área educacional. Com 
as dificuldades econômicas dos países em formalizar programas de atendimento 
às crianças pobres, a Unicef e a Unesco (Organização das Nações Unidas para 
a Educação), sugeriram a abertura de classes pré-primárias anexas às escolas 
primárias, menos elaboradas e, portanto, mais baratas. A Unesco expandiu suas 
ações visando a oferta de serviços de saúde, nutrição, saneamento ambiental, 
educação, previdência social, e mirando suas atenções para as novas gerações. 
Neste contexto, o Projeto Casulo possuía como principais objetivos: desenvolvi-
mento integral da criança, que ampliaram a perspectiva exclusiva de preparação 
para a escolaridade obrigatória, mas que adotaram uma forte conotação pre-
ventiva; perspectiva de atendimento de massa, ampliando a cobertura a baixo 
custo, o que seria conseguido através de construções simples, uso de espaços 
ociosos e o uso de trabalho voluntário de pessoas leigas da comunidade para 
atuarem junto às crianças. (ROSEMBERG, 2003). Nesse caso, atendia-se um 
maior número de crianças, com baixo custo, métodos simples de atendimento e 
alto número de crianças por profissional. Em quatro anos o Programa já atendia 
a 1 milhão de crianças pobres.

Rosemberg (2003) conclui que, programas de Educação Infantil como o Pro-
jeto Casulo foram danosos à população “carente”. Mesmo a creche sendo uma 
reivindicação de mulheres pobres, o programa reforçou a discriminação contra 
elas e suas crianças, sendo os principais problemas a falta de: profissionais ca-
pacitados, espaços de funcionamento inadequados, água, verbas, materiais e 
equipamentos.

A CONQUISTA DO DIREITO DAS CRIANÇAS DE ZERO ATÉ SEIS ANOS À 
EDUCAÇÃO INFANTIL: IMPORTÂNCIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

Naquele mesmo contexto que se revelou um atendimento inadequado dos 
programas assistencialistas, no final da década de 1970, ascendeu o movimen-
to feminista lutando pelo direito das mulheres de trabalharem e de terem locais 
adequados para deixarem seus filhos. Como resultado, configuraram-se os mo-
vimentos de luta por creche, influenciados por esse contexto de reivindicação 
política. O movimento sindical, também contribuiu na luta por creches, e as mu-
lheres que trabalhavam na indústria e no comércio inseriram entre as reivindica-
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ções do movimento sindical, a luta para abertura de creches. 
A década de 1970 foi marcada pelo fortalecimento dos movimentos sociais, 

denominados também como movimentos populares. Alguns movimentos tinham 
como bandeira a autonomia, a independência e a democracia direta. Outros luta-
vam por melhorias na qualidade de vida, transporte, educação, saúde, trabalho, 
segurança pública e direito a cidadania (OLIVEIRA, 2010).  Arroyo (2003) reforça 
que nas décadas de 1970 e 1980, os movimentos sociais foram fundamentais no 
desenvolvimento da consciência popular; no empoderamento popular ao direito 
à Educação Básica; e na luta pela democratização da escola pública. Scherer-
-Warren (1999) afirma que no meio da década de 1970, houve o surgimento de 
movimentos ligados às lutas rurais (sem terra e dos boias-frias), movimento fe-
minino, direitos humanos e o movimento negro. Jacobi (1982, p.152) conclui que 
os movimentos por creches e centros de saúde representam “as lutas populares 
por equipamentos de consumo coletivo, por um lado à transformação qualitativa 
do enfrentamento como Estado, e por outros os avanços gerados na questão do 
controle popular”. 

Para Scherer-Warren (1999), os movimentos sociais com significado após o 
golpe militar foram os de resistência política, mas com o fim da ditadura, as or-
ganizações populares se fortaleceram para terem inserção de direitos na nova 
Constituinte. Houve, então, um avanço considerável de organizações (ONG’s), 
instituições do terceiro setor ligadas às responsabilidades sociais e às associa-
ções de bairros que buscavam regulamentação e ampliação dos direitos sociais. 

Neste cenário de efervescência da participação política na população brasilei-
ra, Oliveira (2010) afirma que o período de abertura política foi palco de diversos 
movimentos sociais e de várias camadas sociais que começaram a se organizar. 
O Estado, então, se viu obrigado a ceder maior participação pública, consequen-
temente, houve a consolidação dos sujeitos políticos coletivos.

Duas grandes e importantes mobilizações populares são citadas por Sche-
rer-Warren (1999): o Movimento “Diretas Já” (1983-1984) e as mobilizações so-
ciais (ONG’s, movimentos e associações). Ambas encaminharam aos redatores 
propostas de inclusão de novos direitos na Constituição. Essas mobilizações 
foram tão importantes que a Constituição Federal de 1988 é considerada como 
Constituição Cidadã. Contudo, a pesquisadora conclui que apesar dos grandes 
esforços, os avanços ainda são inexpressíveis para uma parte significativa da 
população que continua marginalizada e invisível ao poder público.  

Scherer-Warren (1999) pontua que, no atual momento, os movimentos so-
ciais buscam uma maior presença na esfera política, no qual a sociedade civil 
seja capaz de participar ativamente nas lutas políticas, engajados nas questões 
nacionais. Percebe-se o surgimento do movimento cidadão crítico, buscando a 
radicalização da democracia, capacitar a participação da sociedade civil orga-
nizada, mediada pelos fóruns, Organizações não governamentais (ONG’s), as-
sociações, assembleias populares e redes.  O espaço de disputa política aberto 
com o fim da Ditadura Militar foi fundamental para o desenvolvimento de políticas 
públicas em diversas áreas. Na Educação Infantil não foi diferente. 

 Na década de 1980 diversas Organizações se movimentaram em ações a 
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fim exigir um posicionamento do governo para a educação das crianças de zero 
a seis anos. Nesse período de grande efervescência política foi organizado a 
Comissão Nacional da Criança e a Constituinte que trabalhava para pressionar 
os deputados e senadores para que as demandas relacionadas a creche e a pré-
-escola fossem ouvidas e que na nova Constituição apresentasse os princípios 
e as obrigações do Estado na proteção das crianças. A pressão do movimento 
“Constituinte: Lute por mim – a criança e o adolescente”, configurado por famí-
lias, estudantes, estudiosos, professores e acadêmicos, teve bons resultados e 
o movimento recebeu apoio da maioria dos parlamentares.

A Constituição Federal (BRASIL, 1988), determinou entre os seus artigos o 
direito da criança à educação.  No artigo 208, a educação é estabelecida como 
dever do Estado, inclusive mediante a Educação Infantil, em creche e pré-esco-
las de 0 a 5 anos de idade. Após a aprovação da Constituição diversas outras 
políticas públicas surgiram para regulamentar o acesso dessas crianças a uma 
educação de qualidade, laica e integral. Bittar (2003) afirma que após a Consti-
tuição de 1988 a criança de 0 a 6 anos é considerada “sujeito de direitos”. Para 
a autora, esse avanço histórico foi resultado de acirrada luta política dos movi-
mentos sociais a favor da educação.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), por sua vez, respeitando 
os pilares da Constituição Federal (1988) declara proteção integral à criança, 
gozando de todos os direitos fundamentais à pessoa humana, em absoluta prio-
ridade, a fim de promover o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 
social, em condições de liberdade e de dignidade, assegurando à criança e ao 
adolescente a condição peculiar como pessoas em desenvolvimento.

A Política Nacional de Educação Infantil (1994) trouxe a necessidade elaborar 
diretrizes pedagógicas que ampliasse o atendimento às crianças; uma concep-
ção de Educação Infantil; garantia da qualidade do atendimento em instituições 
próprias; ações de educar e cuidar, em complemento à família e dando condi-
ções de trabalho aos profissionais da educação, estipulando plano de carreira, 
salário e formação continuada.

A lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabeleceu as Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB/96) que definiu a Educação Infantil como a 
primeira etapa da Educação Básica; direito das crianças, dever do Estado e uma 
das fases da Educação Básica. A LDB (1996) destaca o desenvolvimento inte-
gral da criança em seus aspectos psicológicos, intelectual e social, de forma que 
complemente a ação da família e da sociedade como finalidade da Educação 
Infantil. Aos municípios, em regime de cooperação com a União e os Estados, 
caberia garantir a oferta creches ou instituições apropriadas para crianças de 
zero até 6 anos e pré-escolas para crianças de quatro até anos.  A família passa 
a ter a opção de partilhar a educação de seus filhos com o Estado, que passa a 
ter a obrigação de disponibilizar matrículas em Instituições de Educação Infantil, 
com professores com formação em nível superior, em curso de licenciatura em 
Pedagogia e em nível médio, na modalidade Normal. A avaliação desta etapa, de 
possuir caráter pedagógico não tenha a intenção de promoção, mas o de acom-
panhamento e registro do desenvolvimento da criança.
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Após a aprovação da LDB/96, intensifica-se a preocupação da construção de 
uma proposta fundamentada no desenvolvimento integral da criança em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, não escolarizante, diferentes 
das trabalhadas nas escolas, reconhecendo que não cabe à Educação Infantil 
a função preparatória para o Ensino Fundamental. Ademais, movimentos so-
ciais como o Movimento Interfóruns do Brasil (MIEIB), se juntam à outras enti-
dades como (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação 
(Anped) a fim de evitar que as crianças de pouca idade fossem vistas como “alu-
nos” e se envolvessem com atividades de transmissão de conteúdos, repetição 
e memorização. (ALVES, 2007). Desse movimento integrado nasceram muitos 
documentos e produções do próprio MEC, o qual passou a expressar uma pers-
pectiva educacional próxima ao que defendiam os movimentos sociais.

Dentre legislações que embasam o cotidiano da Educação Infantil, a Resolu-
ção do Conselho Nacional (CNE) Nº 5, de 17 de dezembro de 2009 instituiu as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil. As Diretrizes, em que 
pesem as suas contradições e limitações (BARBOSA e ALVES, 2016) elenca 
propostas pedagógicas para organização do trabalho com a infância, propõe 
que o currículo da Educação Infantil seja permeado por um conjunto de práticas, 
experiências e saberes imersos no patrimônio cultural, artístico, ambiental, cien-
tífico e tecnológico com a intenção de desenvolver a criança de forma integral, 
tendo a criança como centro. De modo coerente, a criança é considerada como 
“sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas 
que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fanta-
sia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos 
sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.” (BRASIL, 2009, p. 1).

As Diretrizes também propõem que os profissionais da Educação Infantil de-
vem garantir a função sociopolítica e pedagógica do atendimento, de forma que 
as crianças possam exercer seus direitos civis, humanos e sociais. Aqueles de-
vem, por conseguinte, responsabilizarem-se por compartilhar e complementar a 
educação das famílias e possibilitem a convivência das crianças com seus pares 
e com os adultos, promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre 
as crianças de diferentes classes sociais e experiências imersas em ludicidade. 

Contudo, apesar dos grandes avanços legais, Barbosa (2008) denuncia que 
a Educação Infantil ainda é vista paradoxalmente à reboque do desenvolvimento 
político-social. Com o fortalecimento do neoliberalismo, as tendências interna-
cionais geram fortes influências nas políticas públicas nacionais, desta forma, o 
risco de privatização, sucateamento, apostilamento, barateamento e escolariza-
ção são cada vez mais possíveis. 

No contramovimento, devemos destacar a importância da constituição 
de posições progressistas e comprometidas do campo acadêmico-
-científico, abrangendo pesquisas sobre a infância, movimentos pelos 
direitos das crianças, além de posições e lutas para interferir em mu-
danças efetivas na legislação educacional brasileira, tendo-se como 
pressuposto essencial que a educação infantil é, antes de tudo, direito 
da criança, da família e dever do Estado (BARBOSA, 2008, p.390). 
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Desta forma, faz-se tão importante a ação dos movimentos sociais como for-
ças organizadas em todas as instâncias com o objetivo de assegurar o respeito 
aos direitos humanos, ao direito da criança por proteção, educação de qualidade 
e ao direito ao brincar.  Na sociedade brasileira há uma divisão muito desigual 
de renda e a população pobre não tem acesso aos seus direitos básicos como 
o de educação. Portanto, é essencial que os movimentos sociais se posicione 
em favor da infância e lute por políticas públicas que resguarde o dever do Es-
tado e direito da criança, em fornecer Educação Infantil assumindo-se o caráter 
pedagógico e as especificidades do atendimento em detrimento da lógica assis-
tencialista.

Apesar destes significativos avanços alcançados pela Educação Infantil nas 
décadas de 1990 e 2000, nos últimos anos as políticas públicas para crianças de 
zero a seis anos estão regredindo a passos largos. A Emenda Constitucional 59 
que amplia a Educação Básica obrigatória e gratuita dos 4 a 17 anos, resultado de 
muitas ações dos movimentos sociais que lutam pela universalização do atendi-
mento para a infância. Contudo, apesar da aparente conquista quanto ao acesso 
à Educação Infantil, a União não assegurou o financiamento para os municípios 
promoverem essa expansão com qualidade. Neste sentido, os municípios, sem 
o investimento necessário e com o propósito de atender a obrigatoriedade das 
matrículas de 4 e 5 anos nas instituições de Educação Infantil, estão construindo 
lugares improvisados em escolas de Ensino Fundamental, sem qualquer infraes-
trutura, somente adaptações sem qualquer estudo. Além disso, o atendimento 
passou a acontecer em meio período, retirando o direito à educação em período 
integral de qualidade e que respeite a especificidade dessa etapa. 

Como visto, a criança de 0 a 6 anos passou a possuir o direito pela educação 
somente a partir da CF/1988 e da LDB/1996. A legislação percebeu a criança 
menor de sete anos como sujeito de direitos, e o estado declarou o dever de 
disponibilizar a educação pública e laica. Silva e Flores (2012) em suas análises 
sobre o assunto denunciam que apesar do direito à educação ser política públi-
ca, a Educação Infantil só passou a ter financiamento próprio com a aprovação 
do Fundeb em 2006. Como resultado, a maioria dos municípios brasileiros não 
investiu em ampliar o atendimento a esta fase da educação. Por isto, estes mu-
nicípios não alcançaram as metas estipuladas pelo Plano Nacional de Educação 
(Lei 10.172/10). A fim de diminuir esse déficit, o Congresso Nacional aprovou a 
Emenda constitucional nº 59 de 11 de novembro de 2009, de forma a prever a 
obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos e ampliar a abrangência 
dos programas suplementares para todas as etapas da educação básica (BRA-
SIL, 2009, p.1).

Os estudiosos da Educação Infantil, os movimentos sociais e acadêmicos não 
aceitaram muito bem a Emenda, pois os desdobramentos políticos para a imple-
mentação desta nova legislação podem gerar retrocessos quanto aos avanços 
historicamente conquistados.

Souza (2012) afirma que sendo uma das metas do novo PNE (BRASIL, 2014) 
e com a determinação da Emenda Constitucional Nº 59/ 2009 que estabelece a 
obrigatoriedade das matrículas de 4 e 5 anos, o poder público tende a aumentar 



49

essas turmas com a finalidade de promover a universalização desse atendimen-
to. Essa ampliação poderia ocorrer de forma desorganizada e provisória, além 
de fomentar a escolarização.

Estudiosos preocupam-se com a qualidade resultante dessa ampliação de-
sordenada. Com o intuito de aumentar a disponibilização de vagas, a realidade 
dos municípios poderia ser de classes numerosas, imobiliário e estrutura do es-
paço físico inadequados, sem áreas para brincadeiras, bem como currículos e 
práticas pedagógicas impróprias, falta de materiais pedagógicos lúdicos, e ava-
liação voltada para promoção. (CAMPOS, 2010). 

O direito da criança pequena não é limitado ao direito a vaga, mas também, 
a uma educação de qualidade que atenda às necessidades dessa fase peculiar. 
A criança tem direito a brincar, a uma atenção individual, a uma relação afetuo-
sa com seus pares e com os professores e desenvolvimento integral. Para que 
ocorra um atendimento adequado na Educação Infantil, a instituição deve preo-
cupar-se com diversos fatores, entre os mais importantes estão: 

a proporção adulto/criança, a arrumação dos ambientes, as neces-
sidades de proteção, de cuidados com o corpo, de alimentação, os 
materiais pedagógicos e de arte, os brinquedos. Não se garante, por-
tanto, o direito à educação para crianças de 4 anos em diante apenas 
colocando-as em uma sala com uma professora e um quadro-negro, 
reproduzindo o mesmo modelo de uma escola tradicional, já superada 
até para os alunos mais velhos (CAMPOS, 2010, p. 14). 

Costa (2009) expressou suas dúvidas quanto ao lugar das crianças de seis 
anos no Ensino Fundamental, suas dificuldades, expectativas e necessidades. 
Com a Lei nº. 10.172/2001 que aumenta o Ensino Fundamental para 9 anos a 
fim de promover mais possibilidades de aprendizagem, torna-se meta as ma-
trículas de crianças de 6 anos no ensino Fundamental. Contudo essa inserção 
da criança menor de 7 na escola pode ser vista como uma inclusão excludente, 
tendo em vista o direito fundamental da criança à educação de qualidade, tor-
na-se imprescindível discutir também as condições desta educação quanto aos 
materiais pedagógicos, aos professores preparados para faixa etária, à estrutura 
física e ao currículo focado nas necessidades das crianças. Silva; Flores (2012, 
p. 15) afirmam “com base nesse entendimento, e com a intenção de contribuir 
para as discussões em torno deste assunto, é que defendemos um currículo 
centrado na criança como ser de direitos que vão desde o ir à escola, até o de 
viver intensamente sua infância, pelo simples fato de ser o que é: criança.”.

Os movimentos sociais de Educação infantil e inúmeros pesquisadores da 
área ressaltam sua preocupação com a possibilidade de que currículo para este 
atendimento esteja voltado, tão somente com a preparação dessas crianças 
para o Ensino Fundamental, acarretando na escolarização precoce, como tam-
bém, a inexistência de atividades cujo objetivo está no desenvolvimento integral 
da criança. 

[...] Preocupamo-nos com as turmas de pré-escola inseridas no mesmo 
espaço físico do Ensino Fundamental. As mesmas preocupações com 
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as crianças de seis anos são estendidas para a situação das crianças 
de 4 e 5 anos de idade, ou seja, a preocupação com a escolarização 
precoce das crianças da Educação Infantil. O que nos leva a pensar na 
antecipação de práticas e conteúdos próprios do Ensino Fundamental 
para crianças de 4 e 5 anos é justamente a compreensão de que, sem 
a infraestrutura necessária, sem a flexibilização de espaços e tempos 
escolares, sem os recursos humanos, materiais e financeiros, torna-
-se muito difícil traças outro projeto para a educação dessas crianças 
(SOUZA, 2012, p. 102).

A pesquisadora Campos (2010) afirma que a obrigatoriedade pode influenciar 
na diminuição significativa de matrículas para crianças de zero a três anos e a 
diminuição da qualidade no atendimento das creches já existentes. Já Silva e 
Flores (2012, p.12) confirmam “o risco da diminuição da oferta de vagas para 
este grupo, uma vez que os municípios deveriam, prioritariamente, atender à 
demanda existente na faixa etária de 4 e 5 anos em um curto espaço de tem-
po”. Levando em consideração o investimento necessário para manter turmas 
de 0 a 3 anos, quase sempre em período integral, com a exigência de diversos 
profissionais, turmas reduzidas, o oferecimento de diversas refeições por dia, 
e os municípios priorizando o atendimento às crianças de 4 a 5 anos, resultará 
na diminuição das turmas para a creche. Os municípios, também na busca por 
baratear o atendimento, pode retirar os pedagogos das turmas de 0 a 3 anos 
e concentrá-los em turmas de crianças acima de 4 anos, retirando assim toda 
preocupação pedagógica dos atendimentos às crianças de 0 a 3 anos. 

FINALIZANDO A CONVERSA...

As instituições de Educação Infantil devem garantir à criança acesso a pro-
cessos de articulação com as diferentes áreas de conhecimento e o direito à 
proteção, saúde, liberdade, confiança, respeito, dignidade, brincadeiras, convi-
vências e interação com as demais crianças. Essa e outras defesas fazem parte 
das pautas de luta da Educação Infantil brasileira, sendo assumida por vários 
movimentos sociais e por entidades científico-acadêmicas.

Diante de todos esses retrocessos avisados, o posicionamento dos estudio-
sos, fórum, conselhos e movimentos sociais se faz essencial a fim de promover a 
permanência das políticas públicas que orientam a Educação Infantil, a qualida-
de, a gratuidade e a laicidade. Momentos sombrios estão sendo sinalizados no 
horizonte não só para a Educação infantil como também para a toda a educação 
brasileira, dada a grave crise estrutural do capitalismo no Brasil e no mundo, que 
acirra a luta de classes e tende aumentar a pobreza, e que tem também con-
sequências no modo de encarar a Educação e a infância, ambos agora ligados 
à esfera economicista. Decorre daí a necessidade de recorrer aos movimentos 
sociais organizados, a fim de lutar pela democratização da educação, na pers-
pectiva de uma educação inclusiva, democrática, laica e de qualidade social. 
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INTRODUÇÃO

Este artigo é parte de um processo de pesquisa de Mestrado, que objetivou 
analisar os documentos curriculares nacionais para a educação infantil de países 
da América Latina em que há obrigatoriedade de matrícula para crianças com 
idade anterior aos seis anos, no Equador, Peru e Uruguai. A partir da análise des-
tes documentos buscou-se identificar suas bases epistemológicas, conteúdos 
centrais e bases conceituais direcionados para a educação da pequena infância, 
discutindo também sobre as políticas educacionais internacionais vigentes que 
servem de base para a elaboração destes documentos.

As práticas educativas com crianças pequenas em países vizinhos ainda são 
pouco conhecidas por nós, já que nossas referências são fortemente europeias. 
A possibilidade de aprender e refletir com as diferentes experiências propostas 
para a educação infantil obrigatória nesses países potencializa uma “integração 
regional e de intercâmbio das construções teóricas, dos avanços nas leis, das 
políticas e práticas que em cada país vêm se efetivando, com possibilidade de 
ocasionar incremento nesses campos” (BRASIL, 2013, p. 8). A partir desta inte-
gração também é possível perceber caminhos que os levaram à construção de 
documentos num âmbito maior, num contexto latino-americano sob forte influên-
cia de organismos internacionais, que será o foco desta apresentação. Ou seja, 
buscamos compreender como a política educacional internacional interfere no 
contexto da América Latina, representado aqui por três países (Equador, Peru e 
Uruguai), a partir da análise de documentos curriculares nacionais.  

A partir da década de 1990 importantes reformas educacionais mudaram o 
cenário nacional e internacional, as quais foram centrais para uma nova configu-
ração da educação básica e, consequentemente, da educação infantil. Na Amé-
rica Latina, os primeiros países que instituíram a obrigatoriedade para crianças 
de 5 anos na educação infantil foram a Colômbia (1994) e o Paraguai (1998), 
tornando-se obrigatória também na Argentina em 2006. O Peru (2003) estabele-
ceu a obrigatoriedade para crianças de 3 a 5 anos, bem como Uruguai (2008) e 
Equador (2011). No Brasil (2009) e na Bolívia (2011), instituiu-se obrigatoriedade 
2 Agência financiadora: CNPq.
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de matrícula para crianças de 4 e 5 anos. A Venezuela (2009) é o único país que 
estabeleceu a obrigatoriedade da educação infantil de 0 a 6 anos. 

De acordo com Krawczyk e Vieira (2010, p. 10): 

Na última década do século 20, quase todos os países da América Lati-
na e do Caribe iniciaram reformas educacionais resultantes em grande 
medida de um processo de indução externa liderado pelos organis-
mos internacionais – principalmente o Banco Mundial e o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento – que condicionavam a concessão de 
empréstimos aos Estados nacionais da região à implantação dessas 
reformas.

A influência das políticas educacionais internacionais e de organismos multila-
terais, tais como UNESCO, UNICEF, Banco Mundial, OECD e outros que atuam 
nos países da América Latina, têm imprimido uma identidade na configuração da 
educação básica e, consequentemente, na educação da pequena infância. De 
modo geral, colocar a educação como prioridade na agenda política é, na visão 
dos organismos internacionais e multilaterais, potencializar o desenvolvimento 
educacional e os processos de globalização econômica nos países: “a educação 
é vista como um instrumento de acesso à modernidade e à globalização” (CA-
SASSUS, 2001, p. 27). Por isso, a injeção de recursos e financiamentos cresceu 
consideravelmente na década de 1990, como mostram alguns estudos (CASAS-
SUS, 2001; TROJAN, 2009, 2010). Nessa direção, há um consenso de que a 
consequência das reformas educacionais é “[...] fetichização da necessidade do 
conhecimento instrumental para a inserção competitiva dos países latino-ameri-
canos no mercado mundial” (KRAWCZYK; VIEIRA, 2010, p. 10). 

Todas as ações têm apontado para a elaboração de documentos e orientações 
curriculares que focam em formar sujeitos, desde muito cedo, para uma lógica 
de mercado, pautados na competitividade, como também priorizando algumas 
áreas curriculares relacionadas à alfabetização e ao ensino da matemática, as 
quais são primordiais para atuação profissional em qualquer segmento e áreas 
suscetíveis a avaliações em sistemas nacionais e internacionais. Os esforços 
deste artigo buscam apresentar ao leitor a tendência latino-americana das orien-
tações curriculares vigentes para a educação infantil obrigatória, consolidada 
a partir das reformas educacionais na última década, desde a organização do 
documento e seleções de conteúdos, até aspectos políticos que embasam as 
concepções centrais acerca desta educação.  

PRESSUPOSTOS TÉORICO-METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Para conhecer os documentos curriculares e a presença marcante das polí-
ticas educacionais internacionais que os embasa, a análise documental foi rea-
lizada a partir da Técnica de Análise do Conteúdo (VALA, 1999, p. 104), que 
“permite inferências sobre a fonte, a situação em que esta produziu o material 
objeto de análise, ou até, por vezes, o receptor ou destinatário das mensagens”. 
Ou seja, além das informações coletadas nos documentos analisados, é possí-
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vel compreender sobre o contexto em que foram produzidos e suas principais 
influências, sejam políticas, sociais, econômicas ou culturais. Desse modo, na 
Técnica de Análise de Conteúdo:  

Parte-se do pressuposto que toda mensagem contém grande quan-
tidade de informações sobre seu autor: filiações teóricas, concepção 
de mundo, interesses de classe, motivações, expectativas. O autor é 
antes de tudo um selecionador e essa seleção não é arbitrária. Sendo 
produtor, é ele próprio um produto social, está condicionado pelos in-
teresses da sua época ou da classe a que pertence. A teoria utilizada 
pelo autor expressa a concepção de realidade. (SHIROMA; CAMPOS; 
EVANGELISTA, 2004, p. 5).

Além da T.A.C., os estudos de uma Pedagogia da Infância e seus pressupos-
tos teóricos embasaram este estudo, pois se acredita na especificidade desta 
etapa educativa, em que as crianças aprendem a partir de experiências signifi-
cativas que envolvem suas múltiplas linguagens, indo muito além de um ensino 
prescritivo, transmissivo e tradicional. Assim, afastamos e mantemo-nos críticos 
às práticas pedagógicas pautadas no ensino transmissivo e fabricadas no âmbi-
to de relações de subordinação, pois acreditamos que a docência acontece na 
relação educativa e a criança como sujeito ativo de seu processo educativo, não 
se reduz à dimensão cognitivo-intelectual, pelo contrário:  

[...] a dimensão que os conhecimentos assumem na educação das 
crianças pequenas coloca-se numa relação extremamente vinculada 
aos processos gerais de constituição da criança: a expressão, o afeto, 
a sexualidade, a socialização, o brincar, a linguagem, o movimento, a 
fantasia, o imaginário [...]. (ROCHA, 2000, p. 69). 

Nossa compreensão acerca de orientações curriculares para a educação in-
fantil está longe de ser um currículo conteudista, com estratégias de ação limita-
das aos conhecimentos descritos nos documentos, com tempo específico para 
desenvolver atividades e num modelo que, na maioria das vezes, é configurado 
dos mesmos modos, independente dos contextos em que as crianças estão in-
seridas. Acreditamos em indicações de estratégias da ação pedagógica que pos-
sibilitem a organização de um conjunto de experiências que ampliem o repertório 
“cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico” (BRASIL, 2009, p. 12) das 
crianças, das mais variadas formas, tempos, espaços e materiais, considerando 
a heterogeneidade dos espaços de socialização. Pautada por tal compreensão, 
discutimos a respeito do que se propõe para a educação infantil obrigatória e 
quais são as principais influências políticas que marcam a elaboração dos docu-
mentos curriculares em alguns países da América Latina. 

PERSPECTIVAS DE OBRIGATORIEDADE DE MATRÍCULA DA PEQUENA 
INFÂNCIA

Tomando o conjunto de países da América Latina (Argentina, Brasil, Colôm-
bia, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Bolívia, Chile, Peru e Equador), o Brasil foi 
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um dos últimos a instituir a obrigatoriedade da educação infantil. No entanto, 
ainda que esta normativa seja recente no contexto brasileiro, também o é nos 
demais contextos latino-americanos.

Em análise sobre os desdobramentos da mudança que implica a passagem de 
uma opção das famílias e direito das crianças para a matrícula obrigatória, Gar-
nier (2014) enfatiza as especificidades que são relativas aos contextos educati-
vos de atendimento às crianças pequenas e que se afastam das práticas peda-
gógicas de tipo escolares. Referindo-se à pré-escola, que na França é chamada 
de “escola maternal” e atende crianças de 3 a 6 anos, sob responsabilidade do 
Ministério da Educação Nacional, o autor ressalta a especificidade explicitada na 
própria denominação institucional dessa etapa educativa: “maternal”, pois deve 
“acolher e proteger as crianças pequenas” (GARNIER, 2014, p. 67). De outro 
lado, não indo necessariamente na contraposição, mas localizando-se em outro 
lugar pelo fato de ser distinta, a “escola” prepara para a escolaridade obrigatória 
(GARNIER, 2014). A forma escolar estabelece “uma relação social específica, a 
relação pedagógica por formas de aprendizagem descontextualizadas visando 
aos saberes objetivados, codificados e sistematizados, pelo privilégio concedido 
a uma cultura escrita”, a partir da “seleção, hierarquização e didatização dos sa-
beres que são objeto de ensino” (GARNIER, 2014, p. 71).  

Esse ordenamento escolar de conteúdos, ensino e transmissão para a apren-
dizagem por parte dos alunos apresenta, conforme Viñao Frago (1983), um evi-
dente paralelismo com as correntes do mercado, pautadas numa organização 
hierarquizada e sistematizada do trabalho industrial em que o tempo de produção 
passa a ser cronometrado, aproveitando eficiência, eficácia e alto rendimento de 
mãos de obra desqualificadas e baratas. Segundo o autor, pode-se encontrar 
as origens dessas correntes no sistema educativo em aplicação na escola, com 
respaldo de determinadas vertentes psicológicas: 

[...] una regulación de tiempos y un control de la eficacia de los estímu-
los y métodos empleados y del rendimiento individual en relación con 
los objetivos y programas desagregados. Aún siendo obvio que esta 
tendencia presenta un evidente paralelismo con las corrientes del fayo-
lismo y taylorismo en la organización empresarial (medición de tiempos 
y fijación de tiempos standard, control y desagregación de los procesos 
y actividades, establecimiento de sistemas de programación-asigna-
ción de tiempos a cada movimiento – que permiten en cada momento 
conocer las «desviaciones» que pasan a considerarse anómalas, etc.), 
sus orígenes en el sistema educativo se hallan en la aplicación a la 
escuela – conscientemente o no – de los modelos proporcionados por 
la industria y hoy encuentra apoyo en determinadas corrientes psico-
lógicas, extendiéndose no sólo al control de los conocimientos sobre 
unos contenidos determinados, sino incluso al desarrollo y orientación 
personal.(FRAGO, 1983, p. 185). 

Nesse sentido, entendemos que esse modo de conceber a educação não é 
desvinculado de um projeto político maior, como enfatiza Moss (2009, p. 420): 
“O neoliberalismo almeja despolitizar a vida, reduzindo tudo a questões de valor 
monetário e cálculos, práticas de gerenciamento e técnicas”. Na educação infan-
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til brasileira essa forma política de organização da vida se reflete na medida em 
que os projetos educativos para a pequena infância se dão “pela ilusão da equipa-
ração dos conhecimentos pela via da transmissão e do ensino de mão única, ren-
dendo-se às definições, orientações e práticas educativas focadas num domínio 
individual descontextualizado” (ROCHA; LESSA; BUSS-SIMÃO, 2016, p. 4). 

As observações que tratam estes autores nos encaminham a pensar que a 
instituição da obrigatoriedade da educação infantil poderá desencadear proces-
sos de antecipação da escolarização, na medida em que a orientação visa “privi-
legiar a aquisição de competências e de conhecimentos relativos ao domínio da 
língua em detrimento da comunicação e da expressão dos alunos” (GARNIER, 
2014, p.72).  

De outra parte, posicionamo-nos na perspectiva crítica a esses projetos edu-
cativos que partem de um modelo escolarizante, os quais, como vimos, anteci-
pam a entrada da criança num modo de organização e de pensamento pautado 
na eficiência, no controle, no máximo rendimento individual do corpo, na des-
qualificação e não valorização da capacidade criativa e imaginativa dos sujeitos.  

Defendemos uma perspectiva educativa que se sustenta no respeito aos di-
reitos das crianças à educação e à vivência plena de sua infância nos espaços 
educativos. Atrelada a essa perspectiva, a infância é interrogada a partir de sua 
heterogeneidade constitutiva e a concepção de criança se afasta daquelas que 
as tomam como meros sujeitos passivos de uma relação de ensino transmissivo 
– o aluno–, na medida em que as reconhece como sujeitos potentes que devem 
ser considerados nas decisões políticas e sociais. É necessário desprender-se 
de concepções que as julgam apenas a partir do que lhes falta, da ausência de 
conhecimento e da impossibilidade de dar testemunhos.

Considerando esses pressupostos conceituais, Cerisara (1999) anuncia qual 
a especificidade defendida para a educação da primeira infância em espaços de 
creches e pré-escolas, que: 

[...] requer uma prevalência do educativo sobre o instrucional, ou seja, 
mais do que nível de ensino, estas instituições devem realizar um tra-
balho contemplando e priorizando os processos educativos que envol-
vem as crianças como sujeitos da e na cultura com suas especificida-
des etárias, de gênero, de raça, de classe social. (CERISARA, 1999, 
p. 16). 

É importante ressaltar que, ao apontar essas diferenças, não estamos 
fazendo uma defesa pela cisão da educação infantil com o ensino fundamental, 
pelo contrário, o posicionamento mais abrangente envolve a defesa pelo 
prolongamento de uma organização específica para a infância, tanto na educação 
infantil, quanto nos primeiros anos da etapa educativa seguinte, com vistas a 
resistir aos modelos de mercado impostos cada vez mais cedo. Importa enfatizar 
a necessidade de que sejam respeitadas as especificidades pertinentes a cada 
nível educacional e aos grupos etários atendidos. Desse modo, a educação 
infantil não deve ser “considerada apenas como preparação para o próximo 
estágio da educação, [...] mas como um período específico em que as crianças 
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vivem suas próprias vidas” (MOSS, 2011, p. 146). 
Reconhecer a educação infantil como um espaço em que as crianças brincam 

e interagem, que vivem experiências, produzem cultura e possuem tempos e 
espaços a sua disposição para explorar suas múltiplas linguagens deve ser um 
projeto educativo distinto daqueles pautados na antecipação da escolarização 
das crianças na pré-escola.

AS POLÍTICAS INTERNACIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SUAS IN-
FLUÊNCIAS NA AMÉRICA LATINA

As análises dos documentos curriculares indicaram uma tendência de ante-
cipação da escolarização na educação infantil, principalmente pelos conteúdos 
curriculares apresentados, os modos de organização e processos avaliativos 
que se assemelham a etapas educativas posteriores, reafirmando resultados 
de pesquisa e estudo de caso de Vinao Frago (1983) e Pascale Garnier (2014). 
Além disso, foi possível encontrar similitudes no processo de construção e es-
truturação dos documentos curriculares dos países aqui analisados a partir da 
influência da política internacional e os organismos multilaterais, que também 
podem ser encontrados no documento da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), aprovada recentemente no Brasil. 

De um modo geral, podemos afirmar que a visão das agências financiado-
ras desencadearam esse processo de construção de documentos curriculares 
a partir de competências, já no início deste século, e que marcaram a virada da 
educação infantil nesses países, dando ênfase ao ensino na pré-escola. Esse 
aspecto é identificado ao longo desta pesquisa nos documentos curriculares 
de Equador, Peru e Uruguai e que refletem a institucionalização da educação 
infantil na direção de um limite dos conhecimentos: os conhecimentos eleitos 
para serem compartilhados pela/na sociedade. De acordo com Tomaz Tadeu da 
Silva (1995), por influência do “neoliberalismo (econômico) e neoconservadoris-
mo (moral), coloca-se a educação e o currículo no centro de suas tentativas de 
reestruturação da sociedade ao longo de critérios baseados no funcionamento 
do mercado” e, assim, objetiva “produzir resultados educacionais que se ajustem 
mais estreitamente às demandas e especificações empresariais” (SILVA, 1995, 
p. 127).  Pautados em listas de competências a serem adquiridas pelas crianças, 
as quais guiam as práticas pedagógicas dos professores, fixam-se em:  

[...] modelos pedagógicos pré-estruturados, assentes em propostas 
teóricas e pedagógicas que se fundam num sistema articulado de pres-
supostos sobre o que é uma criança – assim totalizada como um objeto 
abstrato – uma parte importante da educação infantil contemporânea 
ignora ou rasura a realidade concreta das crianças que estão nas cre-
ches, escolas e jardins-de-infância, os seus códigos culturais, as suas 
pertenças étnicas e de classe, as suas formas singulares de ser e agir. 
(SARMENTO, 2012, p. 132).  

Ou seja, ainda que considerem a importância dos contextos sociais, cultu-
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rais e históricos, como afirmam os documentos curriculares analisados, para 
contemplar as experiências vividas pelas crianças e suas famílias, contraditoria-
mente propõem uma organização curricular por áreas do conhecimento e, até 
mesmo, com carga horária fixa para que sejam trabalhadas, assemelhando-se 
com etapas posteriores da educação básica. Assim, perpetua-se um:  

[...] estereótipo da experiência dividida em fatias ou aspectos: físico, 
intelectual, emocional e social. Enumera as práticas que os adultos 
devem adotar a fim de possibilitar às crianças vencerem os estágios do 
desenvolvimento com sucesso. Assume que esses estágios e as prá-
ticas associadas são semelhantes em toda parte. A cultura produziria 
apenas pequenas variações. (PENN, 2002, p. 15). 

A partir da análise dos documentos curriculares nacionais, destacamos que 
Equador e Peru afirmam o direito à educação infantil, contudo, a necessidade de 
um currículo por competência e conteúdos parece estar mais preocupados em 
responder as exigências externas, e esse direito parece perder visibilidade ao 
justificarem essas práticas educativas pautadas num processo de globalização. 
No documento equatoriano, o próprio nome, Currículo de los niveles de educa-
ción obligatoria -Educación General Básica Preparatoria, já afirma que a função 
da educação infantil é preparatória. Ou seja, de um direito da criança, a educa-
ção passou a ser uma mercadoria, importando conhecimentos que estão intima-
mente relacionados aos contextos e exigências econômicas sob o ponto de vista 
de uma criança universal, demarcando também relações de poder de grandes 
potências sobre países latino-americanos. Como afirma Sarmento (2012 p. 132):

  
[...] a diferenciação das condições sociais em que se promove, gere e 
desenvolve a educação infantil não é, porventura, suficientemente tida 
em linha de consideração na maior parte dos programas educacionais 
e nos fundamentos das políticas públicas. [...] A expressão dessa visão 
são os modelos pedagógicos e as diretrizes educacionais de pendor 
universalista. Com efeito, a educação infantil continua demasiado pre-
sa aos modelos que conformam as práticas quotidianas, que estabele-
cem as rotinas, que estruturam os projetos pedagógicos e que regulam 
a organização do espaço, do tempo, das atividades e das avaliações.  

Diferentemente o Uruguai tem uma concepção mais alargada de conteúdos 
para a educação infantil, reforçando o direito à educação e a importância de con-
siderar elementos do contexto social e cultural para organizar experiências sig-
nificativas para as crianças. Dentre outros aspectos, o marco curricular uruguaio 
ressalta o desenvolvimento integral do sujeito e a especificidade dessa etapa 
educativa. Esse modo de pensar a educação obrigatória que antecede os seis 
anos busca por relações mais horizontais e considera a participação das crian-
ças em seus próprios processos educativos, enquanto sujeito ativo na relação 
com o conhecimento.  

Quanto ao modo de organização dos três documentos curriculares, mais ain-
da o de Equador e Peru, estruturam-se de forma muito semelhante às etapas 
posteriores de educação, sendo que cada área curricular tem suas competên-
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cias bem definidas, bem como as habilidades, capacidades e aprendizagens 
desejadas.   Em relação às linguagens escrita e oral, existem semelhanças ao 
apontar a importância da formação de leitores e ao contato diário com a literatura 
como possibilidade para inserir as crianças num mundo letrado, além de contri-
buir efetivamente para a comunicação e expressão. No caso do Peru, alguns 
encaminhamentos são questionáveis, já que algumas capacidades elencadas 
dão margem para treinos e exercícios para fixá-las, tais como o reconhecimento 
de sílabas, fonemas e hipóteses alfabéticas. Já em relação à matemática, isso 
também se repete no Peru, ainda que não exijam o domínio total dos números, 
sugerem que a criança deva contar até certa quantidade, numerar tantos obje-
tos, e, assim, abrem aqui também a possibilidade de realizar práticas descontex-
tualizadas, apenas para a memorização de conteúdos.  

As dimensões corporal e artística são abordadas em currículos distintos das 
demais áreas curriculares no Equador, o que não ocorre do mesmo modo nos 
demais países. Em relação ao corpo, os três países ressaltam a potência comu-
nicativa, principalmente na pequena infância, para expressar sentimentos e ne-
cessidades, conhecer sobre si mesmo, seus limites e como lidar com as mesmas 
questões relacionadas aos seus pares. No Equador percebemos uma ênfase à 
formação para a prática de esportes e a busca por uma vida saudável. A arte 
está relacionada às manifestações das culturas, como a dança, o teatro e outras 
possibilidades, mas também aparece como forma de expressão e comunicação. 
As duas dimensões são apresentadas com aspectos interessantes, mas nossa 
crítica se dá a partir do momento em que são propostas independentes das ou-
tras áreas curriculares, como se fossem isoladas de todo o resto. Assim como as 
crianças, que não se desenvolvem por partes isoladas, assim também deve ser 
com as experiências que a elas são ofertadas.   

Com destaque, a avaliação aparece com muitos elementos nos documentos. 
Equador, com longas listas de critérios e desempenhos orienta os professores 
sobre como perceber se as crianças adquiriram ou não as competências exi-
gidas. Ainda que não seja utilizada para a promoção das crianças para outros 
níveis, a avaliação se faz sobre “aprendizagens imprescindíveis” e “aprendiza-
gens desejáveis”, sendo o primeiro grupo destinado àquelas que as crianças não 
podem passar sem tê-las. Os documentos do Peru e do Uruguai focam mais na 
documentação pedagógica que vai para as famílias, com orientações sobre sua 
organização e padrões de aprendizagem que as crianças conseguiram alcançar.  

O caráter formativo da avaliação está presente nos três documentos curricula-
res, mas pelo que pudemos interpretar ao longo de todo o discurso, esse caráter 
só é possível de ser alcançado a partir de processos avaliativos que contemplem 
o todo, ou seja, não só os conhecimentos das crianças, mas a estrutura das 
instituições educativas, as condições de trabalho dos professores, o acesso a 
materiais e brinquedos, entre tantas outras questões que refletem diretamente 
no processo educativo. Como já afirmamos, a avaliação desse processo exige 
atenção aos resguardados direitos das crianças e à especificidade que tem a 
educação nesse momento da vida.   

Reiteramos que, o foco dessa etapa educativa não é a produtividade, rotinas 
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engessadas, aquisição de conhecimentos de forma mecânica e descontextuali-
zada, mas a potência está nas experiências significativas, pelas quais as crian-
ças possam expressar-se, pensar, interagir e conhecer as possibilidades que 
estão disponíveis para ela na sociedade. 

A composição das diferentes famílias, as práticas sociais de trabalho, culturas 
e modos de viver, os diferentes tempos e espaços que as crianças habitam e as 
múltiplas relações que estabelecem com o mundo natural e social. São tantos 
aspectos que constituem a infância! Inspirados em uma Pedagogia da Infância, 
acreditamos que a apropriação dos conhecimentos por parte dos sujeitos está 
relacionada a todos os aspectos da vida humana, que abarcam suas relações, 
interações, seus modos de comunicação, as brincadeiras e outras dimensões 
humanas. Ou seja, limitar a educação das crianças a listas de conteúdos ou 
orientações muito específicas, é limitar a emergência de outros interesses e ne-
cessidades, de modos próprios de acessar o mundo, produzir cultura. Essa for-
ma de propor práticas educativas, a partir de um currículo tão fechado, “fornece 
apenas uma das tantas maneiras de formular o mundo, de interpretar o mundo e 
de atribuir-lhe sentidos” (CORAZZA, 2001, p. 10).  

Diante do exposto, podemos reafirmar que a análise dos documentos curricu-
lares nacionais de alguns países da América Latina indica a antecipação da es-
colarização ainda na pequena infância, apoiados em grande escala por projetos 
e programas de organismos internacionais. Segundo Campos (2008, p. 86), “o 
desenvolvimento de competências subjetivas e disposições comportamentais”, 
como as descritas nos documentos curriculares analisados, são tratadas como 
pré-requisito para a escolarização obrigatória nos documentos de organismos 
internacionais que atuam sobre a educação: “[...] as pré-condições para a qua-
lidade, eqüidade e eficácia da educação são construídas na primeira infância, 
sendo os cuidados básicos e as atividades de desenvolvimento e educação in-
fantis condições essenciais para a consecução dos objetivos da educação bási-
ca” (UNESCO, 1990 apud CAMPOS; CAMPOS, 2008, p. 86). 

Na contramão desses documentos, a concepção contemporânea que guia 
nossos estudos está pautada numa visão de criança como potência, partícipe da 
sociedade, que deve ser valorizada e respeitada (SARMENTO, 2005). Assim, a 
educação da infância ganha novos contornos, e passa a ser responsabilidade 
não só das famílias, mas da sociedade como um todo e das instituições educa-
tivas, que buscam contribuir para o seu desenvolvimento integral (dimensões 
cognitiva, afetiva, corporal etc) e “às interações sociais, à cultura, ao jogo e às 
diferentes linguagens, experiências e formas de expressão tomadas como base 
da apropriação do conhecimento” (ROCHA, 2008, p. 56).   

E é pensando em qualificar essa educação da pequena infância que as pes-
quisas da área e muitos documentos elaborados propõem a reflexão sobre as 
práticas educativas que possam oferecer às crianças o encontro com a cultura 
“[...] ampliando sua visão de mundo, em um local planejado e preparado para 
ser agradável e instigante à sua curiosidade, [...] onde pode ser ouvida e res-
peitada” (BRASIL, 2009, p. 58). Esse modo de propor uma educação para as 
crianças busca garantir o contato com os saberes produzidos pela sociedade 
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ao longo dos anos, a partir do envolvimento desses sujeitos, despertando nelas 
o interesse em conhecer e também produzir os conhecimentos necessários em 
cada contexto. Tal perspectiva se diferencia da forma escolar, de um modelo es-
colarizante mais próximo de etapas educativas posteriores. Sendo assim, uma 
instituição educativa tem o compromisso de espelhar-se em:  

[...] uma sociedade que reconheça, valorize e respeite a diversidade 
social e cultural, e que procure construir a igualdade de oportunidades 
educacionais entre as crianças oferecendo acesso a bens culturais se-
lecionados com os critérios da interculturalidade, da democracia, bem 
como afirmando a ruptura com relações de dominação como: a etária, 
socioeconômica, de gênero, regional, linguística e religiosa, combaten-
do o racismo. (BARBOSA, 2010, p. 3). 

Desse modo, como lidamos com outras possibilidades que podem também 
habitar esse tempo e mostrar diferentes modos de viver, fazer e experimentar? 
É necessário reconhecer que as crianças: 

[...] manifestam, de forma intensa, a coexistência de diferentes tempo-
ralidades e ritmos, e a possibilidade real de envolvimento em diferentes 
ações, contrastando com as lógicas de institucionalização homogenei-
zadoras (dormem enquanto alguns estão almoçando, choram quan-
do outros estão dormindo, correm quando se espera que elas fiquem 
paradas para ouvir a história, insistem em brincar e ouvir a história ao 
mesmo tempo, quando se espera que ela participe apenas de uma 
ação, entre outros exemplos). (SCHMITT, 2014, p. 183). 

É assim que desejamos ver a educação da pequena infância: múltipla e 
ao mesmo tempo singular, com tempos diversos, com ricas experiências, 
acolhedora de toda a diversidade da infância. Sejamos firmes ao questionar 
esse encurtamento da infância pautado em experiências de ensino, restritas a 
listagens de conteúdos e atividades que visam transpor para a infância uma vida 
adulta e produtiva. A demarcação de diretrizes educativas e objetivos pode ser 
definida no sentido de qualificar as experiências propostas na educação infantil, 
mas os documentos curriculares prescritivos e fechados resultam em limitações 
ao espaço das crianças e dos professores para que possam interagir e consoli-
dar uma experiência educativa partilhada. 

ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES

Podemos concluir que o objetivo geral das reformas era colocar a educação 
como estratégia e política prioritária, apostando na melhoria da qualidade, uni-
versalização do acesso e permanência, com apoio de financiamento internacio-
nal. Entretanto, após a década de 1990, outra realidade já é estabelecida, em 
que: 

[...] a participação das agências financiadoras internacionais para a 
América Latina não mantém a prioridade dada à educação na década 
de 1990. Nos últimos anos, houve redução dos aportes concedidos 
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para a área. A prioridade das contribuições concentrou-se na economia 
(competitividade) em detrimento das políticas sociais e, entre as políti-
cas sociais, a prioridade foi dada para o meio ambiente em detrimento 
da educação e também da saúde. (TROJAN, 2009, p. 11). 

 Diante dos fatos, é possível perceber o reflexo desses eventos nos documen-
tos curriculares analisados, com foco em formar sujeitos, desde muito cedo, para 
uma lógica de mercado, pautados na competitividade citada anteriormente, como 
também priorizando algumas áreas curriculares relacionadas à alfabetização e 
ao ensino da matemática, as quais são primordiais para atuação profissional em 
qualquer segmento e áreas suscetíveis a avaliações em sistemas nacionais e 
internacionais. De acordo com o BID em 1996, torna-se fundamental “Promover 
sólidos fundamentos de los conocimientos matemáticos y científicos y una capa-
cidad para comunicarse efectivamente” (FERRER, 2004, p. 17). Ou seja: 

[...] com a radicalização da implantação dos princípios neoliberais, 
incorporaram-se a visão do empresariado e a lógica competitiva do 
mercado nas mudanças da gestão escolar. As políticas educacionais 
que sustentaram tal Reforma passaram a submeter práticas sociais já 
existentes nas comunidades à nova dinâmica de gestão educacional 
que outorgou ao Estado um caráter subsidiário. (KRAWCZYK; VIEIRA, 
2010, p. 13).  

 Desse modo, de acordo com Penn (2002, p. 16), “As práticas defendidas 
não foram criadas de modo científico ou neutro (mesmo que isso fosse possí-
vel), mas, ao contrário, foram alicerçadas em pressupostos específicos sobre a 
infância e a sociedade”. As políticas neoliberais criam essas tendências para a 
educação das crianças desde cedo para desenvolver competências adequadas 
aos futuros trabalhadores, baseadas em um projeto econômico específico. As-
sim, as crianças são, então, consideradas universais, em que todas aprendem e 
se desenvolvem de modos iguais, desconsiderando os contextos socioculturais 
em que estão inseridas e suas singularidades.  

Assim, evidenciam-se reflexos da industrialização e globalização, na medida 
em que se exigem das crianças cada vez mais capacidades para que acompa-
nhem esse desenvolvimento social, mas, principalmente, exigências para atuar 
futuramente no mercado de trabalho. Para o Banco Mundial, por exemplo, “o ob-
jetivo da infância é tornar-se um adulto plenamente produtivo, o ‘capital humano‘ 
do futuro” (PENN, 2002, p.13). 

A partir daí os documentos curriculares vão sendo estruturados numa constru-
ção universalista caracterizada por estágios sucessivos, apesar de não ser pos-
sível pensar a criança desse modo, em que as competências guiam a educação 
independente das singularidades de cada sujeito, apesar do apelo à adequação 
das práticas pedagógicas em cada contexto. O currículo, a partir desse viés, é 
visto como orientações técnicas que reúnem objetivos, conteúdos e metodolo-
gias baseadas apenas na “edad y el periodo evolutivo” (ESPINOSA, 2014, p. 
171).  Entretanto, todas essas iniciativas não tiverem o foco direto da pobreza 
que deve ser combatida, mas em estratégias para o “alívio da pobreza” por meio 
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da educação (CAMPOS; CAMPOS, 2008). De acordo com Campos e Campos 
(2008, p. 244), um dado importante deve ser colocado em consideração para 
nos fazer refletir: 

[...] é sempre bom lembrar que o crescimento da pobreza, em escala 
mundial e particularmente na América Latina e no Caribe, é também re-
sultado dos ajustes estruturais fomentados e induzidos pelos mesmos 
organismos que defendem, atualmente, as políticas para ―combater‖ 
e/ou ―aliviar a pobreza‖. 

É possível perceber com a organização dos documentos curriculares alguns 
indícios que apontam essa ligação com um projeto “maior” para a América Latina. 
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INTRODUÇÃO

A atual configuração da educação infantil como direito da criança e a sua inserção 
no campo das políticas educacionais, como dever do Estado com a primeira etapa 
da educação básica, é recente nas políticas sociais do Brasil. Somente na década de 
1980, a criança de zero a seis anos surgiu como um novo sujeito de direitos à edu-
cação, e esses direitos devendo ser garantidos pelas instituições educacionais dos 
sistemas escolares e no âmbito das esferas de governo (VIEIRA, 2007).

A crescente valorização da educação infantil nas últimas décadas acompanha a 
tendência mundial e as modificações políticas e legais ocasionadas pela redemocra-
tização da sociedade brasileira. A constituição desse novo cenário refere-se a fatores 
como: pressão advinda dos movimentos sociais, principalmente feministas, em defe-
sa da expansão do atendimento; mudanças no perfil sociodemográfico da sociedade 
brasileira (diminuição no tamanho das famílias, participação crescente das mulheres 
no mercado de trabalho e urbanização da população); e aos estudos científicos sobre 
o desenvolvimento infantil.

Todos esses aspectos trouxeram avanços legais e a necessidade de programas e 
políticas públicas voltadas para a educação e o cuidado das crianças de zero a seis 
anos em espaços coletivos não domésticos.

Atualmente, a Constituição Federal de 1988 (CF), o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA) – Lei nº 8.069/90 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional (LDB – Lei nº 9.394/1996) constituem as bases da conformação do direito 
da criança à educação infantil e direcionam as políticas de atendimento nessa área. 
A CF foi um marco histórico na definição das políticas para a infância brasileira, as-
segurando o direito da criança à creche e à pré-escola (CF, art. 208), legitimado pelo 
ECA. A LDB incluiu a educação infantil ao sistema educacional brasileiro, como a 
primeira etapa da educação básica, ficando o MEC indutor das políticas e programas 
de educação concernentes às crianças desde o nascimento. O provimento da edu-
cação infantil compete aos municípios, em regime de colaboração, do ponto de vista 
financeiro e técnico, com a União e os Estados (CF, art. 30, VI e art. 211; LDB, art. 8º; 
a Lei nº11.494/07, que regulamenta o Fundeb e o Plano Nacional de Educação – 
Lei n° 13.005/2014).

Assim, a legislação pressupõe a oferta de educação infantil nos sistemas de 
ensino, levando em conta fatores como garantia do direito e da sua identidade, 
relação público/privado para a oferta, espaço físico, recursos materiais, propos-
ta pedagógica, valorização e formação dos professores. Ou seja, é necessário 
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ampliar o acesso considerando o atendimento de qualidade social e a especifici-
dade da educação infantil no interior dos sistemas de ensino.

Tendo em vista esses aspectos, este artigo analisa as estratégias utilizadas 
pelo município de Belo Horizonte para a expansão da educação infantil, com re-
ferência no Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte (PME) e seu alinha-
mento ao Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE). Para tanto, o artigo 
está organizado em duas seções subsequentes a esta introdução, além das con-
siderações finais. Primeiramente, discute-se o Plano Nacional de Educação e a 
promulgação da Lei n° 10.917/2016, que aprovou o Plano Municipal de Educa-
ção de Belo Horizonte. Na seção posterior são analisadas as formas de oferta da 
educação infantil adotadas pela administração municipal que, tendencialmente, 
amplia o atendimento às crianças de zero a três anos em instituições parceiras, 
priorizando a oferta de vagas na rede pública para as crianças de quatro e cinco 
anos.

A LEI Nº 13.005/2014 E O PME DE BELO HORIZONTE

A Lei 13.005/2014, após três anos e meio de tramitação no Congresso Nacio-
nal, instituiu o Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE). O PNE tem como 
objetivo articular o Sistema Nacional de Educação e definir as políticas educa-
cionais no País para os próximos dez anos.

Possui 14 artigos e um anexo com 20 metas e 254 estratégias que abrangem 
os níveis, as etapas e modalidades educacionais; formação e valorização do 
magistério; gestão e financiamento. A meta 1, concernente à educação infantil, 
visa à universalizar o atendimento às crianças de 4 e 5 anos (pré-escola) e am-
pliar o atendimento, para, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos (creche) 
até 2024. Para isso, constam 17 estratégias relativas a políticas de colaboração 
entre os entes federados, expansão do atendimento, levantamento da demanda, 
redução das desigualdades de acesso, estrutura física e material das institui-
ções, avaliação, formação dos profissionais, inclusão, valorização da diversida-
de, intersetorialidade, entre outras.

Ressalta-se a importância do Plano Nacional de Educação, de caráter dece-
nal, no que diz respeito à concepção e efetivação das políticas educacionais na 
perspectiva de políticas de Estado. Igualmente, ao integrar o PNE, a educação 
infantil tem a expectativa de superação das políticas emergenciais que carac-
terizam as proposições para a educação das crianças de até 6 anos no Brasil 
(BARBOSA et al., 2014).

Nesse sentido, o art. 8º do PNE determina aos Estados, municípios e Distrito 
Federal a elaboração ou adequação de seus respectivos planos de educação no 
prazo de um ano da publicação da Lei nº 13.005/2014, de acordo com as diretri-
zes, metas e estratégias previstas no PNE.

Tendo como objetivo o cumprimento do PNE, o PME de Belo Horizonte foi 
aprovado pela Lei n° 10.917, de 14 de março de 2016, com duração de dez anos. 
As diretrizes dispostas no PME são as mesmas que norteiam o PNE.

Em relação à educação infantil, O PME indica, na meta 1, a universalização 
do atendimento às crianças de 4 e 5 anos e a ampliação do atendimento, para, 



70

no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do PNE. No 
PME, a meta 1 conta com 25 estratégias que contemplam aquelas estabeleci-
das no PNE. Além disso, há estratégias específicas para o município, dentre 
elas: implementação de banco de dados para identificar a renda per capita anual 
das famílias atendidas; atualização de estudo e aprimoramento do sistema de 
cadastro para identificar e qualificar a demanda; criação de um sistema de ins-
crições, disponível na internet, para aprimorar o levantamento e a publicação da 
demanda manifesta, inclusive para a rede de instituições parceiras; realização, 
periodicamente, de chamamento público para a inclusão de novas instituições 
privadas comunitárias, filantrópicas ou confessionais para atendimento à educa-
ção infantil. 

Para o cumprimento do PME em relação à expansão da educação infantil, a 
atual administração do município de Belo Horizonte construiu ações que serão 
discutidas na próxima seção.

A REGULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO E AS ESTRATÉGIAS PARA 
EXPANSÃO DO ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO INFANTIL

A educação infantil é analisada, neste artigo, a partir de um entendimento 
alargado do conceito de política, recorrendo a um referencial constituído de pres-
supostos teóricos diretamente ligados à ação pública, à regulação e à descen-
tralização das políticas educacionais (BARROSO, 2003, 2005a, 2005b, 2006a, 
2006b; BARROSO et al., 2006; COMMAILLE, 2004; DELVAUX, 2007, 2009; 
LASCOUMES; LE GALÈS, 2004, 2007; MAROY, 2008, 2010, 2011; MULLER, 
2000; OLIVEIRA, 2011, entre outros). Nessa concepção, não obstante o Estado 
permanecer com um papel proeminente na formulação e implementação das 
políticas e da ação públicas, esse papel é compartilhado com outras entidades e 
atores (BARROSO, 2006a).

A regulação da educação compreende “[...] os processos formais e informais 
que garantem a coordenação da ação coletiva na escola, através da produção 
e manutenção de regras que asseguram o seu funcionamento.” (BARROSO et 
al., 2006, p. 171). Esses processos, com base nas teorias desenvolvidas por 
Reynaud (1997, 2003), incluem a regulação de controle, por meio da definição 
de normas e regras, nomeadamente pela ação do Estado, que orientam a orga-
nização e o funcionamento das escolas; a regulação autônoma, resultante da 
produção de regras próprias e das ações dos atores, em função da diversidade 
de estratégias e interesses; e uma regulação conjunta, que resulta dos proces-
sos de negociação entre os que visam o controle e os que procuram obter maior 
autonomia, ou seja, da interação entre essas duas dimensões.

Os dados apresentados nesta seção são referentes à ação municipal na re-
gulação institucional da educação, caracterizada pela intervenção do Estado 
em relação à organização e ao funcionamento das escolas. São analisadas as 
funções e atividades (estruturas, instrumentos e práticas) desempenhadas pela 
Secretaria Municipal de Educação (SMED), no que concerne à expansão do 
atendimento à educação infantil, tendo em vista o PME.
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REGULAÇÃO DA OFERTA E DA DEMANDA

A implementação de uma estrutura político-administrativa descentralizada no 
Brasil, no contexto das reformas dos anos 1990 e dos novos modos de regula-
ção da educação, implicou na prioridade municipal para com a oferta de edu-
cação infantil e ensino fundamental. Nesse sentido, instaurou a necessidade 
de intervenção do governo nesse campo, por meio da elaboração de políticas 
educacionais e da criação de mecanismos institucionais.

Em BH, a importância conferida à educação infantil é corroborada pela admi-
nistração municipal, sobretudo nas últimas décadas, por meio da legislação e 
dos programas de governo3. Na primeira gestão do prefeito Fernando Pimentel 
(2001-2004), o município produziu alterações expressivas nos modos de regu-
lação da política de educação infantil com a promulgação da Lei nº 8.679/2003 
e a implantação do Programa Primeira Escola, visando à ampliação da oferta 
pública de creches e pré-escolas. A partir dessa Lei, foram criadas as Unidades 
Municipais de Educação Infantil (UMEIs) e, com isso, BH deu início ao atendi-
mento público às crianças de zero a três anos e ampliou as vagas na faixa etária 
de quatro e cinco anos.

A educação infantil, na rede pública municipal, é ofertada, atualmente, nas 
UMEIs, nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e nas escolas 
municipais de ensino fundamental que permanecem com turmas de educação 
infantil. Além disso, BH mantém a parceria com as creches privadas sem fins 
lucrativos, subsidiando o atendimento à educação infantil nessas instituições, 
conforme estratégia apontada no PME.

A caracterização das instituições é descrita abaixo:

•	 As creches comunitárias, confessionais e filantrópicas surgiram e se 
proliferaram em BH, assim como em vários municípios brasileiros, no final 
da década de 1970, com a ausência de uma rede pública de atendimento à 
criança pequena. Em 1983, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) estabeleceu 
convênio com essas instituições, caracterizando uma modalidade de oferta 
de educação infantil de caráter privado subsidiado pelo poder público. Essa 
política constituiu-se como a principal estratégia adotada pelo município para 
a expansão do atendimento às crianças de 0 a 6 anos até 2003. Atualmente, 
a administração municipal credencia as instituições, por meio da SMED4. 
São 195 instituições credenciadas que atendem em torno de 25 mil crianças, 
a maioria de zero a três anos, em horário integral.

•	 As UMEIs atendem crianças de até cinco anos. Foram concebidas com a 
intenção de atender as crianças de zero a dois anos em horário integral e as 
crianças de três a cinco anos em período parcial. Cabe ressaltar a estrutura 
organizacional das UMEIs, uma vez que são instituições vinculadas a uma 

3 Observa-se que a partir de 1993, no governo Patrus Ananias (1993-1996), a educação infantil passou a fazer parte da 
agenda da política educacional do município, com a implantação de diferentes ações e projetos visando à ampliação do 
atendimento e à melhoria da qualidade dos serviços destinados às crianças dessa faixa etária (PINTO, 2009).
4  A Portaria SMED nº 316/2017 estabelece regulamento para o prévio credenciamento de Organizações da Sociedade 
Civil (OSCs), com a finalidade de firmar parcerias com a SMED, para atendimento às crianças de zero a três anos.
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escola municipal, conforme dispõe a Lei nº 8.679/2003. Isso caracteriza uma 
área de tensão já que a UMEI depende, sobretudo administrativamente, da 
escola-núcleo5. Compete ao vice-diretor das UMEIs o gerenciamento e a 
administração dessas unidades6. Outro aspecto que merece ser destacado 
refere-se ao espaço físico das UMEIs, que foram planejadas por meio de 
construções específicas, consideradas de qualidade para o atendimento à 
criança pequena: com acessibilidade, playground com diversos brinquedos, 
salas de atividades com grandes aberturas que permitem ventilação e 
visualização da área externa, salas multiusos, mobiliário adequado à faixa 
etária das crianças que colaboram com sua autonomia, entre outros (SOUZA, 
2009).

•	 As EMEIs atendem crianças de três a cinco anos, em período parcial.

•	 As escolas municipais de ensino fundamental que possuem turmas de 
educação infantil atendem, principalmente, crianças de quatro e cinco anos 
em horário parcial. As estruturas físicas são, na maioria das vezes, adaptadas 
para esse atendimento.

Com a criação das UMEIs, BH avançou significativamente na oferta de vagas 
públicas. A título de exemplo, anteriormente à criação da Lei nº 8.679/2003, o 
atendimento à educação infantil na Rede Municipal de Educação era de, apenas, 
7.391 crianças nas pré-escolas, entre quatro a seis anos; já em 2007, o municí-
pio havia, praticamente, dobrado o número de vagas, passando para mais de 14 
mil crianças atendidas, de zero a cinco anos (BELO HORIZONTE, 2007).

A implementação das UMEIs pode ser, portanto, considerada um investimen-
to do poder público para ampliar a oferta de vagas em consonância com a le-
gislação vigente, especialmente a meta 1 do PME, no que tange à creche e à 
pré-escola. Entretanto, há um ponto de tensão que afeta as crianças, as famílias 
e as escolas, uma vez que a oferta é insuficiente para responder à demanda 
para a creche, que exige custos mais elevados de implantação e manutenção. 
Os números disponibilizados pelo município em janeiro de 20187 referem-se ao 
atendimento a aproximadamente 78 mil crianças na faixa etária de zero a cinco 
anos, em 380 instituições, sendo 131 UMEIs, 13 EMEIs, 41 escolas de ensino 
fundamental com turmas de educação infantil e 195 creches parceiras creden-
ciadas pela SMED.

Como a demanda por vagas é maior que a oferta, a partir da inauguração 
das UMEIs, a administração municipal estabelece critérios de matrícula para a 
inserção das crianças à educação infantil. A cada ano, a SMED define, por meio 
de portaria, as diretrizes e os procedimentos para a organização do quadro de 
turmas da educação infantil nas instituições, bem como o processo de inscrição 
e preenchimento de vagas, com base na legislação vigente.

5 O Projeto de Lei nº 442/2017 do executivo municipal que tramita na Câmara Municipal de Belo Horizonte, entre outras 
providências, estabelece a autonomia das UMEIs, transformando-as em EMEIs e cria o cargo comissionado de diretor 
de EMEI.
6 Lei nº 9.154/2006.
7  Dados fornecidos pela SMED/Diretoria da Educação Infantil (DEIN) em janeiro de 2018.
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Em 2017, a SMED publicou portaria definindo as diretrizes e os procedimen-
tos para a organização do processo de levantamento da demanda para fins de 
cadastro e matrícula para a faixa etária de zero a três anos, para o ano de 2018 
e portaria dispondo sobre os procedimentos para o cadastramento e matrícula 
das crianças na pré-escola no ano de 2018, na Rede Pública Municipal de Belo 
Horizonte (Portaria SMED nº 246/2017 e Portaria SMED nº 247/2017, respecti-
vamente). 

Com isso, o governo Alexandre Kalil (2017-2020) estabeleceu nova organiza-
ção do atendimento à educação infantil, tendo em vista a ampliação da creche 
e a universalização da pré-escola, considerando o cumprimento da meta 1 do 
PNE e do PME.

AS ESTRATÉGIAS DE EXPANSÃO DA CRECHE

O PME, aprovado em 2016, propõe para a creche a mesma meta fixada no 
PNE: atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final de 2024. 
Nessa perspectiva, a administração municipal está reorganizando o atendimento 
à educação infantil. 

Na Portaria SMED nº 246/2017 que “define as diretrizes e procedimentos para 
a organização do processo de Levantamento de Demanda, para fins de cadastro 
e matrícula para a faixa etária de 0 a 3 anos para o ano de 2018” constam os 
critérios para a distribuição de vagas para crianças da faixa etária de até 3 anos: 
70% das vagas (após as matrículas compulsórias das crianças com deficiência 
e sob Medida de Proteção) são preenchidas por crianças pertencentes a famílias 
em situação de vulnerabilidade social e 30% são ocupadas por meio de sorteio 
público. As crianças não atendidas são organizadas em lista de demanda, por 
faixa etária, de acordo com a classificação de vulnerabilidade. Essas crianças, 
juntamente com aquelas que não foram contempladas com vagas na rede par-
ceira, passam a compor uma lista única para a educação infantil na cidade. A 
partir desse processo, a única via de acesso à rede própria e à rede parceira é 
o referido cadastro. As crianças são cadastradas no levantamento de demanda 
pelos pais ou responsáveis no portal da Prefeitura e são organizadas conforme 
a jurisdição do município. De acordo com dados da SMED8, foram cadastradas, 
para a educação infantil em 2018, 37.802 crianças de 0 a 5 anos, sendo 31.722 
de até 3 anos e 6.080 crianças de 4 e 5 anos. Dessas, foram atendidas 19.011, 
restando uma lista de espera com 18.791 crianças de 0 a 3 anos. As estratégias 
1.8 e 1.9 do PME referem-se à criação de um sistema de inscrições para levan-
tamento e demanda por educação infantil:

1.8) criar um sistema de inscrições, disponível na Rede Mundial de 
Computadores – internet, para viabilizar o levantamento e a publicação 
da demanda manifesta por educação infantil em creches e pré-escolas;
[...]

1.9) criar um sistema de inscrições, disponível na internet, para a rede 
8 Dados fornecidos pela SMED/Diretoria da Educação Infantil (DEIN) em janeiro de 2018.
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de instituições parceiras, visando aprimorar o levantamento de deman-
da manifesta na cidade. (BELO HORIZONTE, 2016). 

Dentre as estratégias implementadas para a expansão do atendimento, em 
2018, a administração municipal aumentou o número de vagas para as crianças 
de 2 anos (faixa etária que apresenta maior demanda) nas UMEIs. Isso foi pos-
sível porque, das 131 UMEIs, 46 deixaram de atender o berçário (faixa etária de 
0 a 1 ano). Ou seja, cada uma dessas escolas atendia duas turmas de berçário 
(12 crianças) em horário integral e passaram a atender, nos mesmos espaços, 
duas turmas de 2 anos (32 crianças) em horário parcial. Além disso, as salas 
multiusos das UMEIs estão sendo transformadas em salas de referência. Já 
os espaços físicos das creches parceiras estão sendo reformados e ampliados 
para aumentar o número de turmas de 0 a 3 anos. De acordo com a política da 
SMED, as instituições parceiras estão encerrando o atendimento às turmas de 4 
e 5 anos. Assim, o município conseguiu ampliar o atendimento à faixa etária de 
até 3 anos em 2018: 920 vagas nas UMEIs e 1.000 vagas nas creches parceiras. 
Essas questões são abordadas em estratégias do PME:

1.13) ampliar o atendimento da educação infantil na rede própria do 
Município, de forma a assegurar o cumprimento da Meta 1 do PNE e 
deste PME;
[...]
1.17) manter a expansão do atendimento da educação infantil, aprimo-
rando os espaços existentes para atender às especificidades e neces-
sidades da criança. (BELO HORIZONTE, 2016). 

Quanto às ações do município para a ampliação do atendimento à faixa etária 
de 0 a 3 anos, são destacadas duas questões. A primeira diz respeito à política 
de parceria com instituições privadas sem fins lucrativos para atender à educa-
ção infantil, conforme previsto na estratégia 1.12 do PME:

1.12) realizar, periodicamente, chamamento público para a inclusão de 
novas instituições privadas comunitárias, filantrópicas ou confessionais 
para atendimento à educação infantil. (BELO HORIZONTE, 2016). 

Destarte, o plano reconhece a necessidade, em BH, da coexistência da rede 
pública e da rede parceira, que recebe subsídio público, para a oferta de vagas, 
sobretudo para cumprir a meta de se atingir 50% de atendimento às crianças de 
0 a 3 anos, considerando o número de crianças atendidas e a lista de espera.

As políticas de realização de convênios com instituições privadas sem fins 
lucrativos, bem como as formas alternativas de atendimento às crianças de 0 
a 3 anos de idade têm sido objeto de polêmica em movimentos sociais, meios 
especializados, fóruns e conferências de educação (CAMPOS; ESPOSITO; GI-
MENES, 2014).

Com efeito, observa-se que são muitas as formas como a parceria entre o 
setor público e o privado vem ocorrendo na educação brasileira, conforme cons-
tatação de Vieira (2010):
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[...] a relação município-instituição conveniada assume diferenciadas 
formas, onde se observam: repasses de recursos financeiros a ser ge-
ridos pela conveniada, segundo critérios determinados; presença ou 
ausência de termo jurídico de cooperação; cessão de espaço físico da 
conveniada para o município/estado ou vice-versa; cessão de pessoal, 
em geral professores ou contratados temporários, do órgão público 
para a conveniada; repasse de gêneros alimentícios (que pode coe-
xistir com o repasse de recursos financeiros). (VIEIRA, 2010, p. 827).

A mesma autora chama a atenção para a necessidade de estudos sobre as 
políticas atuais de convênio, quanto aos critérios, à legislação, ao financiamento 
e às formas de relação público-privado (VIEIRA, 2010). 

A segunda questão que merece ser analisada refere-se à ampliação do aten-
dimento, nas UMEIs, em horário parcial. Nesse ponto, vale ressaltar que a edu-
cação infantil está inserida num campo de afirmação de direitos: direito da crian-
ça pequena à educação, destacando o processo de cuidar educando e educar 
cuidando que caracteriza essa etapa educacional; direito da mulher ter acesso 
ao mercado de trabalho; direito da família à guarda e cuidados dos filhos (VEI-
GA, 2005). Assim, é possível considerar a perda de direitos das crianças e das 
famílias, quando se admite a educação infantil em período parcial. Seria interes-
sante um diagnóstico junto à comunidade que estimasse a demanda, se integral 
ou parcial, para justificar essa política atual da SMED.

A estratégia 1.3 do PME toca nessa questão ao propor a atualização de estu-
do para identificar a demanda por educação infantil em BH.

AS ESTRATÉGIAS DE EXPANSÃO DA PRÉ-ESCOLA

Para a pré-escola, o PME reitera a Meta 1 do PNE: “universalizar, até 2016, a 
educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos 
de idade [...].” (BELO HORIZONTE, 2016). O PME também reafirma as mu-
danças na CF e na LDB com a extensão da obrigatoriedade escolar para pes-
soas de quatro a dezessete anos (Emenda Constitucional nº 59/2009 e Lei nº 
12.796/2013). As estratégias do PME para a pré-escola são comuns àquelas 
voltadas para a creche.

A Portaria SMED nº247/2017 “dispõe sobre procedimentos para o cadastra-
mento e matrícula de crianças na pré-escola no ano de 2018 na Rede Pública 
Municipal de Belo Horizonte” com garantia de vaga para as crianças de 4 e 
5 anos, nos turnos parciais (manhã ou tarde). Assim, em 2018, foram disponi-
bilizadas aproximadamente 4 mil novas vagas públicas para essa faixa etária, 
atendendo 100% da demanda. Para isso, foram ampliadas turmas de educação 
infantil em mais 28 escolas de ensino fundamental. Até 2017, BH contava com 
13 escolas de ensino fundamental com turmas de educação infantil e em 2018 
esse número totaliza 41 escolas. Para alocar as crianças, o município está reor-
ganizando o atendimento, realizando reformas e adequando os espaços físicos 
dessas escolas.
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A estratégia 1.6 do PME reforça o aspecto ressaltado acima ao indicar a refor-
ma e a ampliação dos prédios existentes:

1.6) intensificar, até o último ano de vigência deste PME, a execução 
dos projetos de adequação, reforma e ampliação dos prédios existen-
tes, considerando as especificidades da educação infantil e as neces-
sidades de acessibilidade, segundo as normas técnicas e legais vigen-
tes; com o objetivo de expansão da melhoria da rede física das escolas 
infantis públicas. (BELO HORIZONTE, 2016). 

Cabe destacar ainda a estratégia 1.18 do PME que propõe intensificar o pro-
cesso de articulação entre a educação infantil e o ensino fundamental, conside-
rando ações específicas para a transição entre as duas etapas da educação bá-
sica, na perspectiva de romper com uma concepção de educação infantil como 
antecipatória e preparatória para o ensino fundamental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entende-se que a ampliação do acesso é condição imprescindível para a con-
cretização dos direitos das crianças e para a conquista da qualidade social na 
educação infantil. Em BH, não obstante as estratégias utilizadas pela SMED 
para o cumprimento da Meta 1 do PME e a expansão do atendimento às crian-
ças de até 5 anos, ainda permanecem muitos desafios para a educação infantil, 
sobretudo no atual contexto de retrocessos e perdas de direitos. Dentre eles, 
destacam-se:

•	 As condições da oferta. A ampliação de vagas em horário parcial, inclusive 
para as crianças de 2 anos, significa retrocesso, na medida em que ameaça 
a perda de direitos das crianças e das famílias ao atendimento de qualidade. 
Além disso, é preciso analisar que, contraditoriamente, o aumento do número 
de vagas nas UMEIs só foi viabilizado à custa da diminuição do número de 
berçários nessas instituições, opção política da atual administração municipal. 
Ou seja, o direito à educação infantil é assegurado para algumas crianças 
com a exclusão de outras. É preciso levar em conta ainda a estratégia 1.17 
do PNE que recomenda o acesso à educação infantil em tempo integral 
para todas as crianças, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil (BRASIL, 2009). 

•	 Os tipos de oferta, considerando a intensificação da parceria com instituições 
privadas sem fins lucrativos, conforme estratégia do PME e a política da 
SMED para credenciamento dessas instituições. A hipótese aqui levantada 
é a tendência, cada vez maior, à segmentação da educação infantil, creche 
e pré-escola. Os modos de regulação da política municipal destinada à 
educação infantil se delineiam por meio do atendimento em instituições não 
públicas para as crianças de 0 a 3 anos e a universalização das matrículas 
para as crianças de 4 e 5 anos nas escolas municipais. Nesse sentido, é 
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importante assinalar a necessidade de políticas públicas que assegurem a 
totalidade da educação infantil. Isso implica a igualdade de condições de 
oferta, com a universalização do acesso e a permanência, com qualidade, 
para todas as crianças de 0 a 5 anos.

Vale ressaltar também que outros aspectos são fundamentais para a afirmação 
do atendimento de qualidade social nessa etapa da educação, tais como condi-
ções de carreira, formação e valorização profissional; espaço físico adequado e 
elaboração dos currículos e propostas pedagógicas, considerando as especifici-
dades do processo de ensino-aprendizagem dessa faixa etária, de acordo com 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009). 

Enfim, é preciso acompanhar a implementação do PNE e do PME, assim 
como as políticas postas em prática pelo município, tendo em vista a forma como 
o direito à educação infantil vem sendo garantido.
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INTRODUÇÃO

O reconhecimento do direito à educação infantil e do dever do Estado para 
com essa demanda, associado ao compartilhamento da educação e do cuidado 
com a criança pequena entre família e instituições públicas como algo legítimo é 
um debate necessário. A educação infantil corresponde à primeira etapa da edu-
cação básica, conforme prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 
Lei nº 9.394/96, que assegura, em seu Artigo 4º, o atendimento gratuito em cre-
ches e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade, cujas vagas devem ser 
oferecidas em instituições próximas às residências das crianças (BRASIL, 1996).

Ao reconhecer o direito da criança pequena ao acesso à educação infantil em 
creches e pré-escolas, a Constituição Federal (CF) do Brasil de 1988 destinou 
ao infante um lugar como sujeito de direitos. Contudo, apesar de todo esse apa-
rato legal, referente aos direitos das crianças pequenas (0 a 5 anos) de idade, na 
prática, a efetivação dessas prerrogativas ainda não está garantida para todas 
elas, tendo em vista a existência de comunidades como o Parque Eliane, loca-
lizado em Teresina-PI, que padece com a falta desses instrumentos, tendo de 
deslocar seus filhos para outras comunidades a fim de garantir esse privilégio.

 Com base nesse cenário, desenvolveu-se o projeto intitulado Relação família 
e escola no âmbito da educação infantil: a luta pelo direito ao espaço público, 
que teve como objetivo fazer um trabalho de conscientização junto às famílias do 
Parque Eliane, visando a fortalecer a sua organização na construção do debate 
acerca do deslocamento da infância para o espaço público, e da luta pela garan-
tia desses espaços, possibilitando a organização de mães e pais com vistas a 
garantir a efetivação de uma escola de educação infantil naquela comunidade.  

No Brasil, os movimentos urbanos de reivindicação por serviços de consumo 
coletivo, como moradia, transporte público, creches, entre outros, foram anali-
sados como práticas coletivas desenvolvidas pelas classes populares. No caso 
do movimento de luta por creches, estes representaram, para as mulheres das 
classes populares, um fator de mobilização e constituíram importantes fontes de 
organização desses extratos da população, tanto nos locais de trabalho quanto 
nos de moradia (SILVA, 2008).

O passado histórico que colocou as mães trabalhadoras como centro do com-
bate pelo atendimento às suas necessidades, ou seja, dividir a tarefa de educa-
ção de seus filhos em espaços públicos, coloca-nos diante de um impasse: trata-
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-se de total desconhecimento das famílias em relação à garantia desse direito ou 
omissão e ineficácia do poder público na formulação de suas políticas públicas? 

Tendo como pano de fundo a ideia de que o cuidado e a socialização da crian-
ça pequena são tarefas a serem compartilhadas entre família e poder público, 
Haddad (2005) apontou uma forte tendência quanto a esse debate, no sentido 
de relevar a função socializadora das instituições de educação infantil. Com efei-
to, o cuidado infantil deixa de ser atribuição exclusiva da família, passando a ser 
visto como dispositivo social indispensável para a promoção do desenvolvimento 
humano, sendo garantido pelo poder público. 

Nesse sentido, o trabalho busca demonstrar os resultados do projeto de ex-
tensão supracitado e será estruturado em seções, a saber: inicialmente, será 
promovida uma discussão acerca do papel do Estado na garantia da oferta de 
educação infantil; na sequência, far-se-á uma reflexão sobre a participação da 
família na socialização e educação da criança pequena, a partir de uma ação 
partilhada com o poder público; posteriormente, será realizado um detalhamento 
sobre a metodologia aplicada no projeto; por fim, contemplar-se-ão os resultados 
alcançados no desenvolvimento do projeto, ao tempo em que serão tecidas as 
considerações finais.

REFERENCIAL TEÓRICO 

O PAPEL DO ESTADO NA GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO IN-
FANTIL

No tocante aos direitos fundamentais da criança, as pesquisas são unânimes 
em afirmar que a CF de 1988 é um marco na definição dos direitos da criança 
e do adolescente, em especial aos da primeira infância, quais sejam o direito à 
convivência familiar e o direito à educação, assegurados no referido dispositivo 
e referendados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90.

A década de 1980 foi reconhecidamente um período de intensa mobilização 
em torno da criança e do adolescente, pois a partir daí a criança avança em seus 
direitos, já que se passou a conceber na sociedade brasileira uma nova concep-
ção sobre essa fase, passando da condição de objeto de tutela à de sujeito de 
direitos. 

À vista disso, cabe ao Estado, por meio do desenvolvimento de políticas 
públicas para esse segmento, afiançar esses benefícios. A CF/88 inaugurou 
uma nova orientação para o atendimento à educação infantil, uma vez que esse 
atendimento se dará não mais no campo da assistência e da necessidade, mas 
no âmbito da educação e do direito, e fixou o papel do Estado não mais apenas 
sob a dimensão do cuidado, mas do dever de cuidar e educar a criança. Trata-
se, pois, de avanços significativos, visto que durante muito tempo as creches 
ocuparam o lugar da família, ou seja, exerceram o papel de substitutas da 
instituição familiar. 

Por conseguinte, o não cumprimento desses direitos, a exemplo do não ofe-
recimento da educação infantil (creche e pré-escola), implica responsabilidade 
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da autoridade pública competente, conforme determina a CF e esclarece o Su-
premo Tribunal Federal (STF), por meio de decisão do ministro Celso de Melo, 
publicada no Diário da Justiça de 7/11/2005, segundo a qual

[...] a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos 
básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos púbicos, a in-
competência na adequada implementação da programação orçamen-
tária em tema de educação pública, a falta de visão política na justa 
percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se 
reveste a educação infantil, a inoperância funcional dos gestores pú-
blicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas 
em favor das pessoas carentes não podem nem devem representar 
obstáculos à execução, pelo poder público, notadamente pelo Muni-
cípio (CF, art. 211, § 2.º), da norma inscrita no art. 208, inciso IV, da 
Constituição da República, que traduz e impõe, ao Estado, um dever 
inafastável, sob pena de a ilegitimidade dessa inaceitável omissão go-
vernamental importar em grave vulneração a um direito fundamental 
da cidadania e que é, no contexto que ora se examina, o direito à 
educação, cuja amplitude conceitual abrange, na globalidade de seu 
alcance, o fornecimento de creches públicas e de ensino pré-primário 
“às crianças de 0 a 5anos de idade.”9

Ao explorar esse dispositivo legal, Coelho (2010) enfatizou que diferentemente 
do ensino fundamental, na educação infantil não constam propostas, tampouco 
estão previstas sanções coercitivas legais para as famílias que não matricularem 
as crianças a partir de 4 anos (idade correspondente ao início da obrigatoriedade 
da educação básica). 

Didonet (2014, p.149), por sua vez, questionou essa obrigatoriedade e afir-
mou que “sem serem obrigados, eles estão demandando educação infantil para 
seus filhos por necessidade ou por conhecerem o valor dessa educação para o 
desenvolvimento e a aprendizagem das crianças.” Logo, os sistemas de ensino é 
que não estão cumprindo com a sua obrigação, que é atender a toda a demanda.

Desde a promulgação da CF de 1988, a educação da criança de 0 a 5 anos 
em creches e pré-escolas é reputada como dever do Estado e direito da criança 
e da família. A LDB 9394/96 dedicou uma seção a esse público, situando esse 
período como primeira etapa da educação básica, devendo integrar os sistemas 
de ensino. 

Além desses dispositivos legais, o Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-
2010, Lei nº 10.172/2001 estabeleceu metas, as quais não foram cumpridas 
posteriormente, e que se encontram presentes no novo PNE 2014-2024, Lei nº 
13.005/2014. O reconhecimento da importância da educação infantil levou as 
nações a assumirem, em Dakar, no ano de 2000, entre os compromissos pela 
educação para todos, a meta de ampliar a oferta da educação e do cuidado na 
primeira infância, com especial atenção às crianças em situação de vulnerabili-
dade. No entanto, não basta contar com leis avançadas: é preciso, sobretudo, 
cumpri-las.

Silva (2008) deslindou que tanto a CF/88 e, posteriormente, a regulamentação 
9  Constituição Federal, artigo 208, inciso IV. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/infor-
mativo407.htm#transição1>. Acesso em: 27/05/18.
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por parte do ECA (BRASIL, 1990), quanto a LDB (BRASIL, 1996) e a Lei do Fun-
do de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (FUNDEB), Lei nº 11.494/07, estipularam a competência dos mu-
nicípios com relação à educação infantil, permanecendo os Estados federativos 
como corresponsáveis pelo ensino fundamental e pela educação infantil. 

Dessa forma, Silva (2008, p. 60) asseverou que

após o reconhecimento legal do direito, configura-se uma situação não 
mais como a vivida nos anos 1970 e 1980, da transformação de neces-
sidades em direitos, mas de um problema político referente à proteção 
de um direito social plenamente justificado, mas insistentemente negli-
genciado pela política pública. 

Cumpre ressaltar que no processo de construção de direitos, teoria e prática 
percorrem caminhos diferentes e sob velocidades muito desiguais, tendo em 
vista que o condicionamento da oferta do atendimento em relação à demanda 
acaba ferindo o direito da criança pequena, no sentido estrito do cumprimento do 
dever legal por parte do poder público para efetivá-lo. 

Assim, ao julgarmos o reconhecimento constitucional e as leis que regula-
mentam a matéria como a expressão da conquista de direitos, aliado a fatores 
históricos, como a luta pela garantia dos direitos, por meio da construção de uma 
consciência coletiva, importa considerar os contextos social, político, cultural e 
econômico, que podem contribuir, dificultar e até impedir que os direitos das 
crianças se efetivem.

No Brasil, a efetiva proteção e garantia do direito das crianças de 0 até anos 
de idade, no âmbito do sistema de ensino, depende ainda da ampla mobilização 
da sociedade, bem como de sua transformação em política pública, localizando-a 
no contexto da luta política. A esse respeito, Campos (2010, p. 9), assim se po-
sicionou:

Como sempre acontece na história das políticas sociais em economias 
capitalistas, as contradições entre o projeto de educação que se refle-
tiu no texto original da Constituição (marcado principalmente pela atua-
ção de setores mais progressistas da sociedade durante o período de 
transição democrática) e os projetos que passaram a ser gestados em 
outros setores sociais por novos protagonistas na área das políticas 
públicas (como organizações empresariais, profissionais e áreas mais 
identificadas com os interesses econômicos e diversas organizações 
da sociedade civil) deram corpo a propostas diversas para a organi-
zação da educação no País, que ganharam visibilidade na mídia e na 
opinião pública, deslocando metas e objetivos previstos na definição 
constitucional original. Muitas das leis e das emendas aprovadas na 
Constituição Federal desde os anos 1990 são fruto desse processo e 
dos embates e acordos ocorridos nesse percurso.

São notórios os efeitos desses conflitos na implementação de políticas volta-
das para a educação infantil, uma vez que os esforços necessários para trans-
formar em realidade os objetivos definidos na CF de 1988 são frutos de mobi-
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lizações que além acompanhar e tentar resguardar as conquistas alcançadas, 
tentam evitar retrocessos em diversos momentos, a exemplo da luta pela inclu-
são das creches no FUNDEB, o chamado movimento das “fraldas pintadas.” 
Não fosse a intensa mobilização em nível nacional, o segmento creche não 
teria sido contemplado pelo financiamento da educação, pois o que foi proposto 
inicialmente seria a cobertura somente da pré-escola e das outras duas etapas 
da educação básica.

Não obstante, a efetivação do direito à creche e à pré-escola enfrenta uma 
discrepante desigualdade de condições nas diversas regiões brasileiras, tanto 
em relação às condições de oferta quanto às de atendimento (condições mate-
riais, qualificação profissional e propostas educativas), voltadas para esse seg-
mento da educação. Acrescenta-se a isso o fato de que comumente, a maioria 
dos municípios brasileiros conta com pequena cobertura no atendimento, insufi-
ciência ou inexistência de uma rede pública e, ainda, um campo de disputas que 
inclui resistências internas às prefeituras entre os setores da assistência social 
e da educação.

É nesse panorama contrastante entre as conquistas dos direitos da criança 
pequena e a omissão e ineficácia do poder público que se constrói um amplo 
espaço de atuação dos movimentos sociais da sociedade civil organizada diante 
das políticas públicas. Os movimentos sociais simbolizam fontes de mobilização 
marcantes, e no campo da educação infantil, destaca-se a incidência do 
Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB)10 e dos Fóruns 
Estaduais e Regionais de Educação Infantil, considerados como novos espaços 
de articulação da sociedade civil com o poder público. Uma das principais ações 
desse movimento tem sido sensibilizar os poderes públicos e envolvê-los no de-
bate e na busca de estratégias para viabilizar o atendimento nos respectivos Es-
tados e municípios, a fim de conferir eficácia instrumental à lei que prevê direitos, 
cujo impacto tem se evidenciado mais no plano simbólico do que no das ações.

Nesse sentido, o compartilhamento da educação de crianças pequenas dá-
-se principalmente em três frentes: nas políticas públicas, no que se refere ao 
papel do Estado na garantia da oferta de educação de qualidade em creches e 
pré-escolas, pautada nos direitos fundamentais das crianças; na interlocução 
entre os movimentos sociais, o poder público e as comunidades, com o objetivo 
de incidir na formulação, na implementação e no acompanhamento de políticas 
públicas para a área, por intermédio da consciência coletiva e do cotidiano das 
instituições de educação infantil, a partir das práticas dialógicas de educação e 
cuidado entre famílias e educadores sobre a educação das crianças pequenas.

10  É uma organização autônoma, integrada aos movimentos sociais, de caráter interinstitucional e suprapartidário, com-
prometida com a educação infantil, tanto para defender a garantia do acesso a um atendimento de qualidade para todas 
as crianças de 0 até 6 anos quanto para fortalecer esse campo de conhecimentos e de atuação profissional no Brasil. O 
foco no monitoramento e na incidência em relação às políticas de educação infantil é o que distingue o MIEIB de outras 
redes sociais que atuam em várias frentes de luta na defesa da educação ou da infância de forma mais ampla (FLORES; 
KLEMANN; SANTOS, 2010, p. 44).
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RELAÇÃO ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA NA LUTA PELO DIREITO À EDUCA-
ÇÃO INFANTIL

A necessidade de conquistar formas de articulação entre família e escola é 
crucial, pois passa pela análise do desenvolvimento das formas de organização 
social, da constituição do Estado moderno, das relações entre o poder político 
(público) e os indivíduos (privados), bem como da necessária compreensão dos 
processos de legitimação da intervenção pública na educação da criança peque-
na no Brasil, que fora relegada à esfera privada até a Constituição de 1988. 

 Contribuindo com essa discussão, Silva (2008) reportou estudos clássicos 
sobre a família no Brasil, da época colonial ao início do século XX, como os 
de Gilberto Freyre e Antônio Cândido, que introduziram a família como objeto 
de estudos históricos e estabeleceram a importância da relação entre a família 
e a organização da sociedade brasileira nos primeiros séculos, com destaque 
para as mulheres da elite. Tais estudos patentearam a socialização das crianças 
como tarefa familiar e, mormente, feminina. 

Corroborando esses estudos, a pesquisa desenvolvida por Lima (2008) per-
quiriu a maternagem e o trabalho doméstico como eixos elementares de sociali-
zação feminina, acentuando que em nossa sociedade, foi construída a ideia de 
que tanto na esfera doméstica (familiar) quanto na pública (instituições de edu-
cação infantil), a responsabilidade pela educação e pelo cuidado com crianças 
pequenas foi delegada às mulheres. 

No Brasil, os estudos de Rosemberg e Amado (1992), produzidos na interfa-
ce estudos educacionais e estudos de gênero, no campo da educação infantil, 
apontaram a importância da maternagem no trabalho de educadores de creches 
e pré-escolas.

Deveras, o paradigma de organização da família foi se modificando em função 
do tempo, do espaço e dos diferentes grupos sociais. O ideário modernista coad-
juvou essas modificações, juntamente com as transformações das condições 
econômicas, sociais e culturais, particularmente com a separação entre a casa 
e o trabalho. Entretanto, foi no limiar da década de 1970 que a história sobre a 
família, impulsionada pela história social, trouxe uma pluralidade de temas abor-
dando mulher, criança, sexualidade, educação etc. 

Contudo, mesmo com todas as transformações ocorridas ao longo do último 
século – dentre as quais se salientam a intensa urbanização, a formação do 
proletariado, as modernas condições femininas de vida e de trabalho –, elas não 
foram suficientes para transformar aquilo que tem sido a tarefa primordial da fa-
mília: socializar a criança (SILVA, 2008).

Destarte, nesse contexto de desenvolvimento e transformações econômicas, 
emergiu o fenômeno da participação das mulheres no mercado de trabalho, no-
meadamente das mulheres pobres, dos novos processos secundários, por meio 
da socialização secundária dos indivíduos e, portanto, da inserção destes em 
outros setores institucionais. 

Diante desse cenário, surgiu a necessidade de inserir a criança no universo 
público, por meio de instituições destinadas à educação infantil. É válido sobre-
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levar que a ideia de que o atendimento em instituições educacionais desde os 
primeiros anos de vida é um direito de toda criança cujas famílias optem por 
essa alternativa no partilhamento de cuidados e educação dos filhos, é resultado 
de uma construção teórica e de uma luta política que envolveu atores diversos, 
oportunizando a institucionalização desse direito por meio de um ordenamento 
jurídico que reconhece a educação e o cuidado da primeira infância como uma 
responsabilidade do Estado (poder público).

Vale frisar que nem sempre foi assim, pois durante muito tempo, a educação 
da primeira infância entrou em cena no Brasil sob a figura do amparo e da as-
sistência, sendo entendida como uma questão de âmbito privado e, portanto, de 
incumbência da família, cabendo ao Estado responsabilidades atreladas apenas 
à criança que não tivesse recursos.  

Com o declínio das fontes de socialização no interior do espaço doméstico 
afetando diretamente as condições de desenvolvimento infantil, especialmente 
no que diz respeito às funções tipicamente humanas de agir, comportar-se, pen-
sar, sentir-se como um ser social e constituir-se como sujeito, impõe-se a urgen-
te necessidade de criar espaços alternativos de cuidado e socialização infantil 
desvinculados das relações parentais (HADDAD, 2005).

Ao refletir sobre a educação infantil como uma ação complementar à da fa-
mília, Didonet (2010, p. 25), enfatizou que “a expressão ‘educação infantil’ está 
bem colocada, porque a educação da primeira infância em estabelecimentos 
especializados não é a única que a criança recebe.” Isso porque o seu processo 
de educação inicia-se em casa, no seio familiar, nos braços e sob a atenção da 
mãe e/ou do pai, na convivência diária com a família, na interação com outras 
crianças, em seu meio social, pois mesmo que ela seja inserida em um espaço 
público de socialização da educação, ela continuará sendo influenciada pelo seu 
ambiente familiar, por intermédio do caráter afetivo e dos valores que recebe.

No entanto, o supracitado autor elucidou que a educação recebida pelas 
crianças, por parte dos profissionais e instituições especializadas de educação 
infantil, não é apenas uma ação complementar à da família. Trata-se de uma 
proposta diferente e inovadora em todos os aspectos: na socialização, nas dife-
rentes formas de expressão ou linguagens (incluindo os movimentos, as artes 
etc.) e na expressão dos sentimentos e emoções. 

Por esses motivos, Didonet (2010) sugere que a expressão em complemen-
tação à ação da família seja substituída por em complementação e acréscimo à 
experiência educacional em sua família e sua comunidade, tendo em vista que 
da forma como está colocada, nessa ordem, a família teria a responsabilidade 
primeira, deixando o Estado com uma participação secundária, ou seja, apenas 
de complementação.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do projeto, empregou-se a pesquisa-ação, que se-
gundo Melo Neto (2013), é uma opção metodológica que estimula a participação 
das pessoas envolvidas na pesquisa, abrindo o seu universo de respostas, con-
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siderando as condições de trabalho e a vida da comunidade. 
Desse modo, justifica-se uma ação educativa com o envolvimento da comu-

nidade e a orientação para as possíveis soluções de seus problemas, a partir 
de um processo de mudanças mediante intervenção na realidade. A intervenção 
deu-se com a realização de reuniões e palestras com a comunidade. Ademais, 
aplicaram-se questionários com questões fechadas junto à comunidade, visando 
ao levantamento de dados acerca da demanda por escolas de educação infantil. 
Outrossim, realizaram-se reuniões periódicas com a equipe responsável pelo 
projeto, para a estruturação do plano de trabalho, o estudo de material teórico e 
o planejamento das atividades previstas. 

A pesquisa-ação caracteriza-se como instrumento fundamental de resistência 
e conquista popular, pois se trata de uma intervenção na realidade dos partici-
pantes, que são conduzidos à produção do próprio conhecimento, tornando-se 
sujeitos dessa criação. Consequentemente, tem-se uma ação educativa inten-
tando a promoção do conhecimento, da consciência, e da capacidade de inicia-
tiva transformadora dos grupos com quem se trabalha. 

Nessa perspectiva, a pesquisa participante se insere. Em conformidade com 
Brandão (2006, p. 4),

apresenta-se como uma alternativa de “ação participante” em pelo me-
nos duas dimensões. A primeira: agentes sociais populares são consi-
derados mais do que apenas beneficiários passivos dos efeitos diretos 
e indiretos da pesquisa e da promoção social dela decorrente ou a ela 
associada. Homens e mulheres de comunidades populares são vistos 
como sujeitos cuja presença ativa e crítica atribui sentido à pesquisa 
participante. Ou seja, uma pesquisa é “participante” não porque atores 
sociais populares participam como coadjuvantes dela, mais porque ela 
se projeta, realiza desdobra através da participação ativa e crescen-
te de tais atores. Segunda: em outra direção, a própria investigação 
social deve estar integrada em trajetórias de organização popular e, 
assim, ela deve participar de amplos processos de ação social de uma 
crescente e irreversível vocação popular.

Assim, a pesquisa participante inclui um conjunto de ações articuladas que 
a caracterizam como sendo um instrumento científico, político e pedagógico de 
produção partilhada de conhecimento social, por meio de dinâmicas de grupos e 
reorganização da atividade comunitária, além de formação, participação e mobi-
lização de grupos humanos.  Trata-se, portanto, de uma alternativa de investiga-
ção social participante porque ela própria se inscreve no fluxo das ações sociais 
populares. Nas palavras de Brandão (2006, p. 4), “estamos em uma estrada de 
mão dupla: de um lado, a participação popular no processo da investigação. De 
outro, a participação da pesquisa no correr das ações populares.” 

Empreenderam-se, ainda, pesquisas em documentos legais, que para Almei-
da; Guindani; Sá-Silva (2009), são um procedimento que se utiliza de métodos e 
técnicas para a apreensão, compreensão e análise de documentos dos mais va-
riados tipos. Ainda segundo os referidos autores, a pesquisa documental é muito 
próxima da pesquisa bibliográfica. O elemento diferenciador está na natureza 
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das fontes, uma vez que esta remete para as contribuições de diferentes autores 
sobre o tema, atentando para as fontes secundárias. Dessa forma, utilizou-se 
como fonte documental secundária a legislação vigente que assegura o direito 
de crianças de 0 a 5 anos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O Quadro 1, a seguir, ostenta uma amostra dos dados levantados no contexto 
da comunidade Parque Eliane, em Teresina-PI, por meio de questionários apli-
cados com um grupo de pais e mães durante uma reunião de conscientização 
na comunidade, bem como por intermédio de dados de matrículas obtidos junto 
a um Centro Municipal de Educação Infantil localizado em um bairro vizinho e, 
ainda, pelo fornecimento do quantitativo de crianças residentes no bairro, na fai-
xa etária de 0 a 5 anos de idade, via agentes de saúde.

Quadro 1 – Demanda manifesta de crianças para a educação infantil no Parque Eliane
 

Questionários aplicados em uma das atividades 
realizadas

  40 Crianças de 0 a 5 anos  de idade

Dados obtidos na creche da comunidade vizinha que 
atende a crianças do Parque Eliane

  100 crianças atendidas 

A partir dos (as) agentes de saúde atuantes no Bairro  Estimativa de 40 crianças a cada 
duas ruas

Fonte: Pesquisa direta (2014).

De posse dos dados, foi possível constatar que no ano de 2014 (de desenvol-
vimento do projeto de extensão), a demanda de crianças por educação infantil 
no Parque Eliane justificou uma ação do poder público municipal, qual seja a ins-
talação de um Centro de Educação Infantil naquela comunidade. Por essa razão, 
tendo em vista a proposta inicial de conscientização e levantamento de dados, 
os resultados alcançados estiveram o mais próximo do esperado.

Conforme dados levantados junto à creche da comunidade vizinha, que aten-
dia a 100 crianças oriundas do Parque Eliane, denotou-se uma clara demonstra-
ção de negação do direito da criança a uma escola próxima da sua residência, 
ferindo, inclusive, a LDB 9394/96 (artigo 4º, inciso IV), submetendo essas crian-
ças ao uso de transporte escolar precário para o deslocamento até a escola mais 
próxima, expondo-as a um quadro de vulnerabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das assertivas aqui direcionadas, infere-se que o projeto de extensão 
foi relevante, na medida em que promoveu um trabalho de conscientização junto 
às famílias do Parque Eliane, fortalecendo a organização destas na construção 
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do debate acerca do deslocamento da infância para o espaço público e da luta 
pela garantia desse espaço. Além disso, possibilitou a organização de mães e 
pais no sentido de garantir a efetivação de uma escola de educação infantil para 
aquela comunidade, contribuindo para o entendimento de que o trabalho entre 
comunidade, família e poder público deve estar sempre articulado.

As análises aqui empreendidas indicam omissões do poder público na condu-
ção de políticas para a educação de crianças pequenas, tanto no cenário nacio-
nal quanto no local (comunidade pesquisada). 
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A ampliação da jornada escolar no ensino fundamental, sobretudo, a partir da 
década de 2000, constituiu-se em realidade nas redes públicas de educação bra-
sileira, como também é real o consenso em torno da ideia de que a garantia de 
mais tempo do aluno na escola qualificaria o processo de ensino-aprendizagem 
e a proteção social das crianças, principalmente das camadas populares. No 
Brasil, as experiências de ampliação da jornada escolar no ensino fundamental, 
pelo que aparentam ou escondem, tornaram-se objetos de debates em amplos 
setores da sociedade civil. No âmbito acadêmico, inúmeros estudos apresentam 
análises favoráveis ou críticas às concepções e às políticas públicas que orien-
taram/orientam estas experiências, suscitando análises importantes acerca das 
possibilidades e dos limites da escola de tempo integral no contexto político, 
social e econômico brasileiro (COELHO, PORTILHO, 2009; MAURÍCIO, 2013; 
CAVALIERE, 2014). 

Para apreender os nexos constitutivos entre as políticas de ampliação do tem-
po escolar no ensino fundamental e o atendimento à infância pobre objetiva-se, 
neste estudo, analisar como, no Brasil, de Anysio Teixeira (1969, 1971) ao Pro-
grama Mais Educação (BRASIL, 2010, 2013, 2014, 2016), os projetos e progra-
mas de ampliação da jornada escolar são justificados e utilizados, em grande 
medida, como estratégia política e social de atendimento as crianças socialmen-
te vulneráveis pela condição de pobreza. As análises apresentadas expressam a 
síntese da pesquisa bibliográfica e documental realizada pela autora na Tese de 
doutorado em Educação pela Universidade Federal de Goiás (GOMES, 2016). 

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COMO POLÍTICA PÚBLICA PARA O ATEN-
DIMENTO DA INFÂNCIA POBRE

Nas últimas duas décadas, a progressiva ampliação da jornada escolar, já 
sinalizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/1990, 
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996, 
pelo Plano Nacional de Educação (PNE 2001-2010), Lei n. 10.172/2001 e pelo 
Plano Nacional de Educação 2014-2024, Lei n. 13. 005/2014, converteu-se numa 
ideia forte no âmbito das políticas educacionais federais, estaduais e municipais 
para o ensino fundamental. Cavaliere (2014b, p. 169), ao analisar esse proces-
so, afirma que “[...] a ampliação da jornada escolar tornou-se uma bandeira as-
sociada à luta pela qualidade da educação pública”, incidindo diretamente na 
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implementação de diferentes modelos e experiências educacionais nas diversas 
regiões do país.

A expansão da oferta de vagas na educação de tempo integral se efetivou de 
maneiras diversas, materializando experiências próprias de políticas municipais 
e estaduais ou experiências induzidas pelo governo federal, conforme o Pro-
grama Federal Mais Educação (PME), instituído em 2007 (CAVALIERE, 2009; 
MAURÍCIO, 2013; COELHO, 2014). Muitas das diversas ofertas de educação de 
tempo integral são apresentadas pelos seus formuladores, mesmo com projetos 
e propostas diferentes, como herdeiras dos ideais e das ideias pedagógicas de 
Anísio Teixeira (MOLL, 2012). 

É importante que se destaque que, tanto nas experiências de educação de 
tempo integral desenvolvidas no país ao longo do século XX como nas propostas 
contemporâneas, há certo consenso em torno da ideia de que essa educação deve 
ser implementada, principalmente, para o atendimento às crianças pobres e/ou 
com vulnerabilidade. Essa concepção pode ser apreendida tanto nos programas 
dos governos considerados de esquerda como nos de direita, e permeou/permeia 
o debate e as políticas educacionais para o ensino fundamental no século XX 
e início do XXI, seja nos projetos de Escola-Classe e Escola-Parque de Anísio 
Spínola Teixeira implementados de forma preliminar no Rio na década de 1930 e 
na Bahia, na década de 1950 (TEIXEIRA, 1959, 1961), seja nos CIEPs de Brizola 
e Darcy Ribeiro, na década de 1980 (RIBEIRO, 1995), nos CAICs de Collor 
de Melo, na década de 1990 (BRASIL, 1993), ou no Programa Mais Educação 
dos governos de Lula e Dilma Rousseff, na primeira década de 2000 (BRASIL, 
2007b, 2008a, 2008b, 2009a, 2009c, 2012a). 

A educação de tempo integral, historicamente, foi tratada no Brasil como 
uma proposta de (re)organização dos tempos e dos espaços para escolariza-
ção das crianças pobres, consideradas em situação de abandono (TEIXEIRA, 
1959, 1967), marginalidade (RIBEIRO, 1995) ou vulnerabilidade social (BRASIL, 
2007b, 2008a, 2008b, 2009a, 2009b 2009c). A escola é concebida, portanto, 
como espaço social para sanar ou minimizar os problemas sociais e de aprendi-
zagem que denunciam as contradições inerentes à sociedade de classes. Diante 
desse fato, resta a indagação: em que medida a escola pública, nas condições 
materiais e humanas às quais está submetida, consegue se contrapor à lógica 
de exclusão engendrada no próprio movimento da sociedade?

Para Beisiegel (2005), a escola pública brasileira no movimento de demo-
cratização do acesso, sobretudo após a década de 1960, não foi pensada e 
organizada em seus tempos, espaços e proposta pedagógica para formar in-
tegralmente as crianças. Esse fato ficou evidenciado por meio da utilização de 
prédios improvisados, mediante a precariedade da formação do professor, por 
intermédio da proletarização do trabalho docente, pelos limites do financiamento 
público, entre outros aspectos que revelam o antagonismo entre o discurso de 
qualidade e as políticas públicas em curso no país nas últimas décadas. Sobre 
essa questão, Rosa e Santos (2014, p. 217) afirmam que, “[...] as escolas são 
chamadas a responder aos problemas da sociedade, mas, concomitantemente a 
isso, a precarização das condições de trabalho, a estrutura e a falta de materiais 
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são as principais queixas dos profissionais da educação que estão trabalhando 
nessas escolas”.

De acordo com Cavaliere (2002a), as justificativas para implantação da escola 
em tempo integral evidenciam concepções diferentes acerca do papel do Estado 
e da escola no que tange à formação das crianças e dos adolescentes. Nesse 
sentido,

A ampliação do tempo diário de escola pode ser entendida e justificada 
de diferentes formas: a) ampliação de tempo como forma de se alcan-
çar melhores resultados da ação escolar sobre os indivíduos, devido a 
maior exposição desses às práticas e rotinas escolares; b) ampliação 
de tempo como adequação da escola às novas condições da vida ur-
bana, das famílias e particularmente da mulher; c) ampliação do tempo 
como parte integrante da mudança na própria concepção de educação 
escolar, isto é, no papel da escola na vida e na formação dos indiví-
duos (CAVALIERE, 2002a, p. 1).

Brandão (2009), ao analisar as políticas para ampliação da jornada escolar, 
chama atenção para o risco de transformar programas e projetos em soluções 
para todos os problemas sociais (alimentação, saúde, lazer, habitação, trabalho, 
exclusão social etc) que afetam as sociedades capitalistas periféricas. Por outro 
lado, para a autora, essas políticas trazem consigo um “proselitismo educativo” 
já reiterado na história da educação brasileira, não contribuindo para transformar 
a escola pública em espaço democrático de conhecimento e aprendizagem. 

EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRALCOMO FORMA DE ATENDIMENTO À IN-
FÂNCIA POBRE

A proposta de ampliação da jornada escolar com vistas à extensão dos tempos 
e dos espaços de aprendizagem das crianças pobres apareceu pela primeira vez 
no cenário educacional brasileiro nas formulações de Anísio Teixeira, para assis-
tência e escolarização da “infância abandonada” (TEIXEIRA, 1959, 1967). A partir 
da crítica à escola fragmentada em turnos, instituída pelas reformas educacionais 
da década de 1920 e 1930 e ao ensino tradicional, Teixeira (1959) defendeu uma 
educação pública de tempo integral que instruísse de forma ativa, livre e aberta as 
crianças pobres, preparando-as para vida na sociedade industrial. 

[...], entre nós, quase tôda a infância, com exceção de filhos de famílias 
abastadas, podia ser considerada abandonada. Pois, com efeito, se 
tinham pais, não tinham lares em que pudessem ser educados e se, 
aparentemente, tinham escolas, na realidade não as tinham, pois as 
mesmas haviam passado a simples casas em que as crianças eram 
recebidas por sessões de poucas horas, para um ensino deficiente e 
improvisado. No mínimo, as crianças brasileiras, que logram freqüentar 
escolas, estão abandonadas em metade do dia. E êste abandono é o 
bastante para desfazer o que, por acaso, tenha feito a escola na sua 
sessão matinal ou vespertina (TEIXEIRA, 1959, n.p.). 

As ideias de Teixeira, no contexto de “Otimismo Pedagógico e Entusiasmo 
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pela Educação”(NAGLE, 2001),ganharam destaque no debate educacional na 
década de 1930, influenciando a reforma educacional, já referida, na cidade do 
Rio de Janeiro no período de 1931 a 1935, no governo progressista de Pedro 
Ernesto Rego Batista (1884-1942). Na década de 1950, a proposta de amplia-
ção do tempo escolar mediante Escolas Classe e Escolas Parque foi implantada 
no estado da Bahia, na gestão do governador Otávio Cavalcante Mangabeira 
(1947-1951). A convite do governo baiano, Teixeira assumiu a Secretaria de Edu-
cação e Saúde com a missão de enfrentar os problemas de saúde, assistência 
social e instrução pública das crianças consideradas em situação social de “in-
fância abandonada”(TEIXEIRA, 1959). Percebe-se que nesse período histórico 
as propostas referentes à escolarização primária estavam atreladas à saúde e à 
assistência social; portanto, às condições externas à escola, haja vista a própria 
estrutura organizacional das secretarias de governos e do Ministério da Educa-
ção e da Saúde Pública, instituído pelo presidente Getúlio Vargas (1882-1954) 
em novembro de 1930. 

Para o enfrentamento dos problemas referentes à instrução, saúde pública 
e assistência social das crianças em situação de “abandono”, o governo baia-
no idealizou e implementou o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR)11, 
complexo composto por uma Escola Classe com 12 salas e uma Escola Parque. 
Nas dependências da Escola Classe os alunos tinham aulas de linguagem, arit-
mética, ciências e estudos sociais; na Escola Parque tinham oficinas com foco 
na profissionalização, nas artes e na convivência social. Para Teixeira (1959), o 
CECR representava “o comêço de um esfôrço pela recuperação, entre nós, da 
escola pública primária”. Nas suas palavras: 

Desejamos dar, de novo, à escola primária, o seu dia letivo completo. 
Desejamos dar-lhe os seus cinco anos de curso. E desejamos dar-lhe 
seu programa completo de leitura, aritmética e escrita, e mais ciên-
cias físicas e sociais, e mais artes industriais, desenho, música, dança 
e educação física. Além disso, desejamos que a escola eduque, for-
me hábitos, forme atitudes, cultive aspirações, prepare, realmente, a 
criança para a sua civilização – esta civilização tão difícil por ser uma 
civilização técnica e industrial e ainda mais difícil e complexa por estar 
em mutação permanente. E, além disso, desejamos que a escola dê 
saúde e alimento à criança, visto não ser possível educá-la no grau de 
desnutrição e abandono em que vive (TEIXEIRA, 1959, n.p.).

Anísio Teixeira deixava claro que o modelo de escola de tempo integral por ele 
idealizado e implantado na Bahia era uma modelo “caro”; deveria ser alto o custo 
da construção, da manutenção e do funcionamento dessas escolas, “porque são 
custosos e caros os objetivos a que visa”. Afirmava ainda que o custo inicial com 
o projeto representava “[...] apenas um têrço do que virá a ser o Centro completo. 
Custará, não apenas os sete mil contos que custaram êstes três grupos escola-
res, mas alguns quinze mil mais” (TEIXEIRA, 1959, n.p.). 

11O CECR foi construído numa região de ocupação urbana, no bairro da Liberdade, local em que a população vivia em 
situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social. Na opinião de Anísio Teixeira, essa região era estratégica para 
implantação da experiência, uma vez que despertaria os moradores para a importância da educação para solução dos 
problemas sociais, portanto, da pobreza (TEIXEIRA, 1967).
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A proposta de Anísio Teixeira, seja pelo seu alto valor financeiro ou pela radi-
calidade pedagógica, não teve continuidade nos governos baianos posteriores 
à gestão de Otávio Mangabeira e foi definitivamente abandonada durante a di-
tadura militar no Brasil (1964-1985). Para os militares, Anísio Teixeira era um 
comunista cujas ideias políticas e pedagógicas não poderiam ser disseminadas 
nacionalmente (SMOLKA; MENEZES, 2000). 

No governo do presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961), o ideal arquite-
tônico e pedagógico de Anísio Teixeira12 foi retomado na organização do sistema 
educacional do Distrito Federal. Para tanto, em 1960 foi inaugurado na capital 
federal, Brasília, o Centro de Educação Elementar para atendimento em tempo 
integral de crianças e adolescentes. O Centro foi estruturado em pavilhões de: 
jardim de infância, Escola Classe, artes industriais, educação física, atividades 
sociais, biblioteca escolar e serviços gerais. Segundo Teixeira (1961), a estrutura 
física e a organização pedagógica do Centro funcionariam como uma “Universi-
dade Infantil”, contribuindo para a formação integral e autônoma das crianças e 
dos adolescentes atendidos em regime de tempo integral. 

Anísio defendia que, embora importante, a existência de infraestrutura física 
e de equipamentos didático-pedagógicos adequados à educação de tempo in-
tegral não era suficiente para assegurar um processo de ensino-aprendizagem 
condizente com a formação integral das crianças e dos adolescentes. Para o 
educador baiano, tanto na experiência da Bahia como na de Brasília foi indis-
pensável à constituição de um quadro de professores com habilitação específica 
e compromisso social e político com a implementação da experiência, tendo a 
criança e o adolescente como sujeitos fundamentais dos processos pedagógicos 
(TEIXEIRA, 1961). 

Kubitschek e Anísio Teixeira acreditavam que o modelo de Escola Classe e 
Escola Parque, se adotado em Brasília, poderia servir de referência para todo o 
país. Para eles, “[...] o plano de construções escolares para Brasília obedeceu 
ao propósito de abrir oportunidade para a Capital federal oferecer à nação um 
conjunto de escolas que pudessem constituir exemplo e demonstração para o 
sistema educacional do país” (TEIXEIRA, 1961, n.p.).

Contudo, a história da educação brasileira evidencia que nem a experiência 
da Bahia tampouco a de Brasília constituíram-se em políticas públicas capazes 
de mobilizar adesões nos territórios em que tiveram origem ou nos demais da 
federação. As ideias de Teixeira não atingiram os propósitos anunciados devido, 
principalmente, à descontinuidade dos projetos no processo de alteração dos 
governos; ou seja, foram importantes políticas de governos, mas não tiveram 
sustentação política e civil para se converterem em projetos de Estado. O ideal 
de Anísio Teixeira de enfrentar a desigualdade social por meio de uma educação 
integral de tempo integral não se concretizou como possibilidade histórica de 
superação das contradições impostas pelo Estado e pela sociedade brasileira.

12 Em 1957, Anísio Teixeira, na ocasião Diretor do INEP, foi designado pelo governo federal para elaboração do plano educa-
cional de Brasília. No processo de elaboração do Plano foi retomada a proposta de Escola Parque implantada em Salvador, 
na perspectiva de generalizá-la para todo o sistema público educacional da nova capital. Segundo Teixeira (1961, p.195-198), 
o Plano, organizado sob o título “Plano de Construções Escolares de Brasília”, foi submetido ao Ministério da Educação e 
Cultura e, após aprovação, encaminhado à Comissão Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP) para execução. 
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Na década de 1980, no estado do Rio de Janeiro (RJ), no governo de Leonel 
Brizola (1983-1987), do Partido Democrático Trabalhista (PDT), a ideia de en-
frentar, concomitantemente, os problemas sociais e de instrução das crianças 
pobres por meio da implantação de escolas de tempo integral foi posta nova-
mente no campo das políticas para o ensino fundamental. No contexto de rede-
mocratização do Estado e da sociedade brasileira, Darcy Ribeiro (1922-1997), 
vice-governador do Rio de Janeiro, inspirado nas ideias de Anísio Teixeira, idea-
lizou e coordenou o processo de implantação dos Centros Integrados de Educa-
ção Pública (Cieps), na época apelidados pelos críticos de “brizolões”.

A concepção pedagógica que orienta a ação educativa dos Cieps tem 
como norma central assegurar a cada criança um bom domínio da es-
crita, da leitura, da aritmética, como instrumentos fundamentais que 
são para atuar eficazmente dentro da civilização letrada. Com base 
nestes elementos ela pode não só prosseguir estudando em regime 
escolar, como continuar aprendendo por si própria. Sem esta base, ao 
contrário, ela estará condenada à marginalidade e ao risco de cair em 
delinquência (RIBEIRO, 1995, p. 21).

Em maio de 1985 foi inaugurado o primeiro Ciep e, ao longo das duas gestões 
de Brizola (1983-1986 e 1991-1994), foram implantadas mais 506 instituições 
com o objetivo principal, segundo Cavaliere e Coelho (2003, p. 148), de “[...] pro-
mover um salto de qualidade na educação fundamental do estado”.

Os Cieps, como parte integrante do Programa Especial de Educação (PEE) 
do governo Brizola, representou, segundo Bomeny (2009), um projeto político 
para escola pública com foco em oferecer, principalmente para as crianças po-
bres, um atendimento integral em tempo integral, assegurando-lhes educação, 
saúde, cultura, atendimento odontológico, reforço psicológico e assistência fami-
liar. Defendia Ribeiro que, 

Ao invés de escamotear a dura realidade em que vive a maioria de 
seus alunos, proveniente dos segmentos sociais mais pobres, o Ciep 
compromete-se com ela, para poder transformá-la. É inviável educar 
crianças desnutridas? Então o Ciep supre as necessidades alimenta-
res dos seus alunos. A maioria dos alunos não tem recursos financei-
ros? Então o CIEP fornece gratuitamente os uniformes e o material 
escolar necessário. Os alunos estão expostos a doenças infecciosas, 
estão com problemas dentários ou apresentam deficiência visual ou 
auditiva? Então o Ciep proporciona a todos eles assistência médica e 
odontológica (RIBEIRO apud BOMENY, 2009, p. 115-116).

Dessa forma, por meio dos Cieps, o governo do estado do Rio de Janeiro pro-
curava conciliar assistência social e escolarização na perspectiva de melhoria 
dos resultados de aprendizagem, transformando a escola pública em um lugar 
atrativo para educação das crianças, independente da classe social (BOMENY, 
2009). Contudo, a centralidade no atendimento às crianças pobres, demarcada 
nos discursos dos implementadores do programa e nos documentos orienta-
dores da organização pedagógica dos centros, “[...] criou um vínculo simbólico 
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entre clientela pobre e clientela dos Cieps” (BOMENY, 2009, p. 117). 
Pelo que anunciavam e pelo que se implementava os Cieps foram objetos 

de críticas acirradas, tanto pela comunidade acadêmica como pelos partidos de 
oposição ao governo Brizola. Paro (1988, p. 15), ao analisar a proposta e a forma 
de organização dos Centros, afirmou que a organização do tempo das crianças 
nessas instituições, ao invés de privilegiar o trabalho com o saber sistematiza-
do, converteu-se em solução política para “[...] os problemas sociais localizados 
além dos limites da escola e que têm natureza não propriamente pedagógica”. 
De acordo com o autor, a experiência de ampliação de tempo escolar no estado 
do Rio de Janeiro revelou que “não existe, de fato, uma escolaridade possível de 
ser estendida” (PARO, 1988, p. 219). 

Apesar dos limites e das contradições na implementação dos Cieps, os estu-
dos de Monlevade (2012, p. 76) evidenciam que, na segunda gestão de Brizola 
(1991-1994), o investimento do governo na implantação e manutenção dos Cen-
tros “chegou a comprometer 40% da receita de impostos estaduais”, fato inédito 
na história do financiamento da educação brasileira. Assim, mesmo consideran-
do as críticas apontadas na época, a experiência dos Cieps é referência para 
tensionar os limites e os desafios para implementação e consolidação de uma 
escola de tempo integral de qualidade para uma parcela da população histórica 
e socialmente excluída do projeto hegemônico de sociedade.

Na década de 1990, no governo do presidente Fernando Collor de Mello (1990-
1992), por influência da experiência do Rio de Janeiro, foi instituído, por meio do 
Ministério da Educação, o Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao 
Adolescente (Pronaica). Para operacionalizá-lo foram implantados, sobretudo, 
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, os Centros Integrados de Apoio à 
Criança (CIACs), posteriormente denominados de Centros de Atenção Integral à 
criança (CAICs), que eram administrados pelos governos estaduais. O Progra-
ma tinha como objetivo principal “[...] garantir à criança e ao adolescente seus 
direitos fundamentais e seu desenvolvimento integral, com vistas ao seu preparo 
para o exercício da cidadania” (BRASIL, 1993b, n.p.).As áreas prioritárias de 
atuação foram: mobilização para a participação comunitária, atenção integral à 
criança de 0 a 6 anos, ensino fundamental, educação para o trabalho, proteção 
à saúde, segurança e alimentação, assistência social, cultura, esporte e lazer. 
De acordo com Coelho (1999), com o fim do governo de Fernando Collor, o 
programa foi abandonado e os prédios foram reutilizados conforme os interes-
ses políticos dos governos estaduais, ou seja, deixou-se de cumprir os objetivos 
anunciados inicialmente.

Mesmo que as experiências da Bahia, do Rio de Janeiro e do governo de Fer-
nando Collor de Mello não tenham se convertido em políticas de Estado, elas re-
velam a mesma intencionalidade política: a constituição de uma escola de tempo 
integral que assegurasse a instrução e a assistência social às crianças pobres, 
compreendendo a educação escolar como elemento fundamental de inclusão 
social. Dessa forma, as experiências de escola de tempo integral ao longo do sé-
culo XX, após a democratização do acesso à escola pública, foram constituídas, 
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nos discursos governamentais e nas práticas escolares, como lugares de assis-
tência social às crianças pobres sem, contudo, apresentar um tensionamento 
profundo acerca do projeto de sociedade consolidado no Brasil, que negou e 
nega à grande maioria da população os direitos sociais fundantes da cidadania. 

O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO COMO POLÍTICA NACIONAL INDUTORA 
DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR EM ESCOLAS PÚBLICAS DE EN-
SINO FUNDAMENTAL

O Programa Mais Educação (PME) foi formulado no governo do Presidente 
Lula e integra o conjunto de ações que compõem o Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE). Instituído pela Portaria Interministerial n. 17, de 24 de abril 
2007, e regulamentado pelo Decreto n. 7.083, de 27 de janeiro de 2010, o PME 
tem como objetivo central “induzir a ampliação da jornada escolar e a organi-
zação curricular, na perspectiva da Educação Integral” (BRASIL, 2012a) para 
atendimento às crianças e adolescentes com baixo desempenho escolar e em 
situação de vulnerabilidade social. Portanto, a ideia fundante é oferecer educa-
ção de tempo integral para essas crianças e não para a totalidade dos alunos 
matriculados nas instituições escolares. 

O modelo induzido não se configura numa proposta de constituição de uma 
escola de tempo integral, mas na oferta de atividades de acompanhamento peda-
gógico, meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, cultura e artes, cultura 
digital, prevenção e promoção da saúde, educomunicação, educação científica 
e educação econômica (BRASIL, 2007b, 2008a, 2008b, 2009a) para um grupo 
específico e predefinido de alunos. Portanto, a ideia e a metodologia estruturante 
do PME se aproximam da perspectiva de “aluno de tempo integral”, apontada 
nos estudos de Cavaliere (2009). 

A execução do PME nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, con-
forme determina o Decreto n. 7.083, de 27 de janeiro de 2010 (BRASIL, 2010e), 
deve ser coordenada pelas Secretarias de Educação, as quais deverão articular 
suas ações com a sociedade civil e com os órgãos e instituições públicas e priva-
das nas áreas de esporte, cultura, ciência e tecnologia, meio ambiente, etc. Esse 
decreto reafirma a premissa de que o Mais Educação contribui com a melhoria 
dos resultados da aprendizagem “[...] por meio da ampliação do tempo de per-
manência de crianças, adolescentes e jovens matriculados em escola pública, 
mediante oferta de educação básica em tempo integral” (BRASIL, 2010e, p.1).

De acordo com dados do MEC (BRASIL, 2013), o Programa Mais Educação 
atende, em todo o território nacional, 14.995 escolas e 3.067.644 estudantes, 
com base nos seguintes critérios: escolas estaduais ou municipais que apresen-
tam baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e que foram 
contempladas com o PDE/Escola 2009, que estão localizadas em territórios de 
vulnerabilidade social e situadas em cidades com população igual ou superior a 
18.844 habitantes. 

A lógica estruturante desse Programa Federal assenta-se na promoção da 
ampliação dos tempos e dos espaços no ensino fundamental por meio do “[...] 
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compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais da educação e de 
outras áreas, as famílias e diferentes atores sociais, sob a coordenação da es-
cola e dos professores” (BRASIL, 2012a, p. 4). Nesse sentido, tem como princi-
pal pressuposto metodológico sensibilizar, incentivar, apoiar, fomentar e articular 
projetos ou ações educativas e político-sociais, considerando as orientações a 
seguir:

I. contemplar a ampliação do tempo e do espaço educativo de suas 
redes e escolas, pautada pela noção de formação integral e emanci-
padora;
II. promover a articulação, em âmbito local, entre as diversas políticas 
públicas que compõem o Programa e outras que atendam às mesmas 
finalidades;
III. integrar as atividades ao projeto político-pedagógico das redes de 
ensino e escolas participantes;
IV. promover, em parceria com os Ministérios e Secretarias Federais 
participantes, a capacitação de gestores locais;
V. contribuir para a formação e o protagonismo de crianças, adolescen-
tes e jovens;
VI. fomentar a participação das famílias e comunidades nas atividades 
desenvolvidas, bem como da sociedade civil, de organizações não-go-
vernamentais e esfera privada;
VII. fomentar a geração de conhecimentos e tecnologias sociais, in-
clusive por meio de parceria com universidades, centros de estudos e 
pesquisas, dentre outros;
VIII. desenvolver metodologias de planejamento das ações, que per-
mitam a focalização da ação do Poder Público em territórios mais vul-
neráveis; e
IX. estimular a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios (BRASIL, 2012a, p. 5).

De acordo com Cavaliere (2014b), o PME está presente em todos os estados 
brasileiros. Atualmente, pela sua abrangência geográfica e pela sua capilaridade 
política, converteu-se na principal política nacional para ampliação da jornada 
escolar no ensino fundamental. Os recursos do PDDE/FNDE que financiam o 
Programa destinam-se à aquisição de materiais didáticos e ao pagamento dos 
voluntários que oferecem oficinas para ampliação da jornada escolar da criança 
(BRASIL, 2012a).

A hegemonia do PME como política nacional indutora de práticas e metodo-
logias para ampliação da jornada escolar encontrou ressonância no âmbito da 
sociedade política e civil e nas conferências municipais, estaduais e nacional de 
educação, nas quais foram apreciadas e debatidas as metas e as estratégias 
do PNE 2014 para a educação de tempo integral. Na Meta 6 estabeleceu-se um 
conjunto de nove (9) estratégias referentes a ela. Verifica-se que em algumas, 
transcritas a seguir, as ações e as atividades de ampliação da jornada escolar 
do aluno consubstanciam-se com as metodologias de trabalho características do 
Mais Educação: 

6.1. promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica 
pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamen-
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to pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de 
forma que o tempo de permanência dos(as) alunos(as) na escola, ou 
sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a sete horas 
diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jor-
nada de professores em uma única escola;
[...]
6.4. fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços edu-
cativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como 
centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, 
cinemas e planetários;
6.5. estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jorna-
da escolar de alunos(as) matriculados nas escolas da rede pública de 
educação básica por parte das entidades privadas de serviço social 
vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em articula-
ção com a rede pública de ensino;
6.6. orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei nº 
12.101, de 27 de novembro de 2009, em atividades de ampliação da 
jornada escolar de alunos(as) das escolas da rede pública de educa-
ção básica, de forma concomitante e em articulação com a rede públi-
ca de ensino (BRASIL, 2014). 

De forma geral, o PNE 2014 apresenta aspectos importantes no que se refere 
à adequação dos espaços físicos, dos recursos didáticos, dos equipamentos 
eletrônicos e mobiliários e da carga horária dos professores para oferta de um 
ensino de tempo integral, explícitos nas estratégias abaixo:

6.2. instituir, em regime de colaboração, programa de construção de 
escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para aten-
dimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres 
ou com crianças em situação de vulnerabilidade social;
6.3. institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa 
nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio 
da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de in-
formática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, 
cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da 
produção de material didático e da formação de recursos humanos 
para a educação em tempo integral (BRASIL, 2014).

Como expressão do embate e da disputa em torno das concepções e das 
práticas de educação de tempo integral, em curso no Brasil, é possível eviden-
ciar-se no PNE 2014-2024 estratégias articuladas ao fortalecimento da escola 
como espaço de oferta de educação de tempo integral e, contraditoriamente, 
estratégias aproximadas à ideia de aluno de tempo integral, já analisadas por 
Cavaliere (2009), em detrimento da escola de tempo integral, demarcando ainda 
como principal sujeito para os programas ou projetos de ampliação da jornada 
as crianças em situação de vulnerabilidade social, recorte estruturante do Mais 
Educação. 

Pesquisas (VASCONCELOS, 2012; MAURÍCIO, 2013; PINTO, 2014; CAVA-
LIERE, 2014b) indicam que, mesmo existindo inúmeras e diferentes experiências 
de educação em tempo integral, o PME se tornou referência nacional para a am-
pliação da jornada escolar no ensino fundamental, a qual incidiu diretamente na 
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organização dos tempos e dos espaços de aprendizagem, seja na escola, seja 
em outros espaços do bairro e da cidade. Essa hegemonia pode ser explicada 
pela forma de operacionalização junto aos sistemas de ensino, que não exige dos 
estados e dos municípios investimentos financeiros na garantia das condições 
materiais e humanas para implantação e manutenção do Programa. Portanto, 
a operacionalização do Mais Educação não pressupõe alterações substantivas 
nos espaços físicos da escola e da cidade, na contratação de profissionais da 
educação, na reorganização do trabalho pedagógico e na proposta pedagógica 
dos sistemas ou das escolas na perspectiva da educação integral. Na lógica de 
implementação do PME, amplia-se formalmente o tempo da criança na escola, 
todavia, substancialmente não se amplia o papel social da escola como espaço 
de conhecimento e de aprendizagem. Assim,

O que se consolida é a compreensão de que o formato de extensão do 
tempo escolar mais apropriado é aquele baseado no Programa Mais 
Educação, que abre espaço para a participação de instituições priva-
das ou filantrópicas, baseia-se no trabalho voluntário e pode prescin-
dir da construção de prédios escolares, utilizando, para isso, espaços 
físicos da comunidade. Se, por um lado, esse modelo pode ser visto 
como uma saída provisória para a criação de alternativas frente à falta 
de profissionais e de edificações escolares apropriadas; por outro, ele 
compactua e pode mesmo difundir e naturalizar as condições precárias 
da educação pública brasileira, observadas particularmente nos bair-
ros periféricos das grandes metrópoles – locais aos quais se destinam 
prioritariamente os programas de ampliação da jornada escola (CAVA-
LIERE, 2014b, p. 184). 

Apesar de existiram experiências de ampliação da jornada escolar anteriores 
ao Mais Educação, na análise de Maurício (2013) há evidências empíricas de 
que esse Programa federal estimulou o debate e a expansão do atendimento em 
tempo integral nas redes públicas estaduais, municipais e distrital de educação 
em todo o território nacional. Nesse sentido, não obstante os limites e as possibi-
lidades do PME, ele contribuiu, no horizonte das políticas públicas, para colocar 
a educação integral como um tema importante no debate político e acadêmico 
do século XXI. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O discurso em defesa de uma escola de tempo integral com viés assisten-
cialista, sem a luta por uma mudança profunda nas estruturas do Estado e da 
sociedade brasileira, ao invés de contribuir para melhorar a qualidade da escola 
pública, contribui para a conformação de uma lógica perversa, denunciada por 
Libâneo (2014), de “escola pobre para pobre”. Essa lógica se sustenta e se re-
produz com base na defesa de que, para a qualidade do atendimento em tempo 
integral às crianças da classe trabalhadora, não se faz necessário o enfrenta-
mento das situações de exclusão externas à escola, tampouco das internas, 
mediadas pelas condições materiais e humanas para o funcionamento escolar, 
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pela política de financiamento e gestão da escola e pelas condições do trabalho 
docente. 

De acordo com Monlevade (2012), as experiências de ampliação da jornada 
escolar nas últimas duas décadas são resultados de ações pontuais caracteriza-
das por “arranjos” que não alteram os percentuais financeiros públicos (federais, 
estaduais e municipais) aplicados na educação básica. Esses arranjos eviden-
ciam a falta de prioridade a essa questão, expressa na ausência de uma política 
sistêmica de Estado para educação de tempo integral em escolas de tempo in-
tegral. Assim, o ideal de Anísio Teixeira em começar uma “transformação social” 
pela escola (TEIXEIRA, 1959, 1961,1967) não foi confirmado pela história. 

Aparentemente, pode-se ter a impressão de que é possível mudar a socieda-
de pela escola, mas uma análise radical revela que essa instituição, por si só, 
seja de tempo parcial ou integral, não conseguirá resolver as questões estrutu-
rais geradoras das grandes desigualdades sociais que impedem a criança pobre 
de se desenvolver integralmente, tanto no âmbito escolar quanto em outros es-
paços de socialização. Essa premissa possibilita compreender as descontinuida-
des das políticas para o ensino fundamental por meio de projetos e programas 
frustrados de escola de tempo integral. 
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INTRODUÇÃO

A Escola Activa fundada sobre a Ciência da Criança evolui e evoluirá. 
Não se espere que ela se fixe em fórmulas, pois se isso acontecesse 
deixaria de existir a Escola Activa  

(FERRIÈRE, 1934, prefácio XIX)

Esse trabalho baseia-se na análise realizada sobre uma política pública edu-
cacional denominada Programa Escola Ativa, a qual resultou em nossa tese, 
defendida no ano de 2015 (CUNHA, 2015). Essa política pública educacional foi 
traduzida da experiencia colombiana, que permanece com o nome de Modelo 
Escuela Nueva, para o Brasil no ano de 1987. No ano de 1988 iniciou a sua im-
plantação em algumas escolas piloto, a partir dessa data ela foi executada nas 
escolas das regiões Nordeste, Norte e Centro Oeste, na primeira fase do ensino 
fundamental, das escolas multisseriadas, localizadas em meio rural brasileiro. 
Tal política pública teve as suas atividades encerradas, ou seja extintas, pelo 
Governo Federal no ano de 2012.

Na história da educação rural13 prevaleceu as políticas públicas educacionais 
voltadas para o “treinamento profissional rural” (BORDENAVE & WERTHEIN, 
1981), para a extinção das escolas rurais e para o transporte escolar. Em oposi-
ção a elas sugiram em diversos países experiências como o Projeto das Escolas 
Rurais, em Portugal, o Modelo Escuela Nueva, na Colômbia, e o Programa Es-
cola Ativa, no Brasil. Nossa investigação objetivou analisar o processo de tradu-
ção, implantação, implementação e extinção da política pública educacional com 
concepções ativas e paidocêntricas, denominada de Programa Escola Ativa, 
cujas atividades decorreram durante 15 anos, nas escolas rurais multisseriadas, 

13 Embora a Resolução nº 2, de 2008, do Conselho Nacional de Educação, tenha estabelecido que a “Educação do 
Campo” compreende todas as etapas da Educação Básica e “destina-se ao atendimento às populações rurais” (CNE 
2/08, Art. 1º), fizemos a opção de utilizar o termo educação rural ou escola rural, considerando que destina-se ao aten-
dimento às populações rurais. O termo tradicionalmente utilizado pelas populações rurais é educação rural e escolas ru-
rais. A LDB nº 9.394/96 e a Constituição Federal de 1988 utilizam a palavra rural. Os territórios dos municípios brasileiros 
são divididos em zona rural e zona urbana. Tradicionalmente, a literatura clássica e científica utiliza o termo “educação 
rural ou escola rural” (AMIGUINHO, 2003, 2005, 2008; AZEVEDO, 1996; CANÁRIO, 1995; COLBERT, 2003; BORDENA-
VE & WERTHEIN, 1981; D’ESPINEY, 2003; FREIRE, 2003; FREYRE, 1980; IICA, 1983; LEITE, 2002).
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da primeira fase do ensino fundamental, no Brasil.
O resultado das políticas voltadas para concentração de terras e riquezas é 

que a população brasileira vem abandonando o mundo rural e tornando-se cada 
vez mais urbana. No ano de 1940, cerca de 80% a população brasileira vivia nas 
áreas rurais e/ou em cidades com menos de 20 mil habitantes. O censo demo-
gráfico do ano de 2010, demostrou que embora o Brasil seja a quinta nação mais 
populosa do planeta, com mais de 190 milhões de habitantes, apenas cerca de 
15,6% vivem na zona rural (IBGE, 2010). 

O despovoamento da zona rural tem sido utilizado, pelos dirigentes educa-
cionais, para justificar o acelerado processo de extinção das escolas rurais no 
Brasil. O resultado foi que das 273.899 escolas rurais, que existiam ano de 1996, 
foram reduzidas para 64.704 escolas rurais no ano de 2015, ou seja, em apenas 
19 anos foram fechadas 209.195 escolas, que atendiam as comunidades rurais, 
correspondendo a cerca de 76% das escolas rurais que existiam no de 1996 
(CUNHA, 2016).

Embora as escolas rurais multisseriadas sejam ignoradas e pareçam invisí-
veis para os dirigentes educacionais, políticos e boa parte das pessoas que vi-
vem nas áreas urbanas, no ano de 2013, existiam 70.816 escolas rurais e 88.261 
turmas multisseriadas no Brasil (INEP, 2013). No ano de 2016, existiam 63.049 
estabelecimentos localizados na zona rural, desses 55.570 são escolas de anos 
iniciais do ensino fundamental. Nesse mesmo ano existiam 112. 863 turmas de 
primeira fase do ensino fundamental localizadas na zona rural e dessas, 20.293 
eram de salas multisseriadas (INEP, 2016). Nota-se que, em apenas três anos, 
foram extintas 7.767 escolas e 67.968 turmas multisseriadas, nas escolas locali-
zadas na zona rural do Brasil.

Existem escolas multisseriadas em diversos países, especialmente, nas zo-
nas rurais de baixa densidade demográfica. O Modelo Escuela Nueva, desenvol-
vido para as escolas rurais colombianas,foi traduzido para 14 países da América 
Latina e Caribe, inclusive para o Brasil, além dos países asiáticos como o Timor 
Leste e Vietname. Em 1994, em Estrasburgo, reuniram-se cerca de duas deze-
nas de associações e organismos de diversos países europeus, implicados na 
problemática da escola rural (CANÁRIO, 1995). A importância desta temática foi 
recentemente reconhecida pelo Comitê das Regiões da União Europeia ao pre-
miar, como a melhor da tese de doutoramento do ano de 2010, a investigação 
sobre o papel dos serviços educacionais e sanitários no desenvolvimento das 
áreas rurais (ESCRIBANO, 2010).

O efeito proveniente do processo de extinção das escolas rurais é que todos 
os dias milhões crianças trafegam por longas distâncias, em estradas esbura-
cadas e empoeiradas, abrindo e fechado porteiras, enfrentando poeiras e lama-
çais, colocando em risco a integridade física de mental de mais de 4 milhões de 
estudantes (FNDE, 2015). Alguns alunos chegam a trafegar 260 km e a passar 
8h por dia dentro de um transporte, para poder estudar (CUNHA, 2016). 

As pesquisas na área de políticas educacionais devem ter “sempre presente 
um complexo e heterogêneo conjunto de elementos, por tanto, é importante co-
nhecer as precipitações e orientações, como os compromissos, as descontinui-
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dades ou as omissões” (TEODORO, 2013, p. 487, tradução nossa). Estes foram 
os motivos que em nossa investigação da tese de doutorado, fizemos a opção 
de buscar o suporte teórico, epistemológico e metodológico na concepção da 
“abordagem do ciclo de políticas”, formulada pelo sociólogo inglês, Stephen Ball 
e colaboradores (BALL, BOWE & GOLD, 1992).

A METODOLOGIA: “ABORDAGEM DO CICLO DE POLÍTICAS”

A educação não é um campo neutro, linear e homogêneo, é preciso conside-
rar que existe sempre um complexo jogo de interesses dos grupos políticos e as 
vaidades dos grupos teóricos. Observamos durante as nossas pesquisas que as 
decisões políticas refletem fortemente nas práticas dos professores e nas atitu-
des das crianças possuem forte, direta e complexa interação, influenciando-se 
mutuamente. Por isso é preciso desvendar as verdadeiras intenções escondidas 
nas entrelinhas, analisar as tensões, as contradições, os interesses, existentes 
nos diversos discursos e os seus efeitos, nas práticas educacionais. 

As pesquisas educacionais, de uma maneira geral, têm sido direcionadas 
para analisar apenas as políticas ou com o foco orientadas para as práticas 
educacionais. As pesquisas educacionais orientadas apenas para a política ou 
para prática, acreditando na neutralidade científica e no distanciamento do in-
vestigador, podem resultar numa apreciação equivocada, débil e perigosa sobre 
a política educacional (BALL, 2006). 

A abordagem ciclo de políticas, formulada por Stephen Ball e colaboradores, 
propõe que a política seja investigada em três contextos básicos: o contexto de 
influência, o contexto da produção de texto e o contexto da prática (BALL et. al., 
1992). Posteriormente, foram acrescentados mais dois contextos: o contexto dos 
resultados/efeitos e o contexto da estratégia política (BALL, 1994). Mas estes 
contextos não são lineares e podem permear uns aos outros, de maneira espe-
cial, os dois últimos, pois “os resultados são uma extensão da prática” (MAINAR-
DES & MARCONDES, 2009, p. 307) e o contexto da estratégia política insere-se 
no contexto da influência, pois “é parte do ciclo do processo através do qual as 
políticas são mudadas” (MAINARDES & MARCONDES, 2009, p. 307). O autor 
salientou que, uma das missões do investigador da política é analisar o “ciclo das 
políticas” da maneira que faça sentido para ele. Neste sentido, fizemos a opção 
de investigar o Programa Escola Ativa nos três contextos básicos, considerando 
que os dois últimos contextos permearam todo o trabalho.

No contexto de influência internacional analisamos os discursos presentes no 
Primer Congreso Internacional de Escuelas Nuevas, ocorrido no ano de 2003, na 
Colômbia. Esse trabalho tinha o intuito de identificar as teorias e compreender 
as motivações e as justificativas que levaram a Fundação Escola Nova, o Banco 
Mundial e as agências vinculadas à UNESCO, como o PNUD e o UNICEF, a 
financiar, viabilizar e apoiar o processo de tradução, implantação e execução do 
Modelo Escuela Nueva em diversos países, entre eles, o Programa Escola Ativa 
no Brasil. 

Na abordagem do contexto de influência nacional, realizamos uma entrevista 
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aberta com o Diretor Geral do FUNDESCOLA, no âmbito do Ministério da Edu-
cação, responsável pelo processo de tradução e implementação do Programa 
Escola Ativa no Brasil, e com a representante Fundación Escuela Nueva, da 
Colômbia. No contexto de influência nacional do processo de extinção do Pro-
grama Escola Ativa, realizamos uma entrevista aberta com o Diretor de Políticas 
de Educação do Campo, Indígena e para as Relações Étnico-Raciais, do da 
Educação. No contexto de influência local realizamos entrevistas abertas com os 
dirigentes de quatro municípios do Estado de Goiás. 

No contexto da produção dos textos do Programa Escola Ativa analisamos as 
leis que influenciaram ou normatizaram a educação rural brasileira, a fundamen-
tação legal dessa política pública educacional. No contexto do processo de sua 
extinção, identificarmos e analisamos os documentos que motivaram o Ministé-
rio da Educação a tomar tal decisão e a regulamentaram. 

No contexto da prática as políticas são consolidadas por meio da interpretação 
e de atuação da comunidade escolar. Por este motivo, realizamos uma entrevis-
ta aberta com a Secretária de Estado da Educação de Goiás e com as coorde-
nadoras das escolas rurais de três municípios goianos. Fizemos também, uma 
entrevista aberta com seis professoras e cruzamos com os registros fotográficos 
das salas de aula, para analisar os efeitos das práticas nos comportamentos das 
crianças. Este artigo irá se ater a esse último contexto, de maneira especial, aos 
efeitos de primeira ordem nas práticas das professoras e os de segunda ordem, 
que é o comportamento das crianças. 

Realizamos a análise dos discursos, dissecando e categorizando os enuncia-
dos relevantes, em busca do átomo do discurso, cruzando as funções enuncia-
tivas relevantes, objetivando “fixar com máxima justeza os seus limites, e esta-
belecer suas correlações com os outros enunciados que podem estar ligados, 
de mostrar que outras formas de enunciação o enunciado exclui” (FOUCAULT, 
2005, p. 56). Para ser fiel e dar mais autenticidade aos discursos, optamos por 
priorizar as vozes dos sujeitos falantes. 

O CONTEXTO DA PRÁTICA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA

As políticas só ganham vida, só deixam de ser meros discursos, meras pala-
vras soltas no ar ou textos mudos, quando são materializadas pela ação huma-
na, quando assumem forma, transformam-se em experiência prática e, conse-
quentemente, nos efeitos provenientes desta. “O processo de traduzir políticas 
em práticas é extremamente complexo; é uma alteração de modalidades. A mo-
dalidade primária é textual, pois as políticas são escritas, enquanto que a prática 
é ação, inclui o fazer coisas.” (MAINARDES & MARCONDES, 2009, p. 305). 
Por teste motivo, é de fundamental importância investigar a terceira modalidade 
proposta pela abordagem ciclo de políticas, que já não são apenas discursos 
ditos ou escritos. É no contexto da prática, que a “linguagem ‹‹enraíza-se›› não 
do lado das coisas percebidas, mas do lado do sujeito na sua atividade” (FOU-
CAULT, 1966, p. 331).  

O processo de interpretação consiste justamente, em fazer a relação entre as 
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fantasias das políticas e a realidade da sala de aula. É no contexto da prática 
que a política formulada é ‹‹enraizada›› por atores distintos, tanto do contexto da 
influência, quanto do contexto da produção dos textos. O contexto da prática é o 
momento de implementação das políticas, envolve o agir, o ‹‹fazer›› com que as 
políticas aconteçam de fato (CUNHA, 2016). Entretanto, para que estes textos 
transformem-se em ação, envolve um novo processo de tradução e interpreta-
ção, por novos atores, com novas percepções, valores, interesses, sentimentos, 
culturas, realidades, identidades e interações sociais.

ANÁLISE DOS DISCURSOS DAS PROFESSORAS

No intuito de analisar a prática das professoras, selecionamos as mesmas 
escolas onde realizamos a investigação para a dissertação de mestrado, no ano 
de 2011, com o objetivo de comparar as práticas das professoras durante o 
período em que o Programa Escola Ativa estava em vigência e após a sua ex-
tinção. Selecionamos uma escola rural em cada um dos municípios: Alexânia, 
Pirenópolis e Teresópolis de Goiás. As três escolas selecionadas são compostas 
por duas turmas multisseriadas. Assim, realizamos entrevistas abertas com seis 
professoras. 

No ano de 2011, utilizamos questionários estruturados com o objetivo de 
identificar as estratégias e técnicas, propostas pelo Programa Escola Ativa, que 
haviam sido incorporadas nas práticas dos professores e das professoras das 
escolas rurais. Identificamos que algumas educadoras nunca haviam ministra-
do aulas em escolas rurais multisseriadas, e consequentemente, não chegaram 
a conhecer o Programa Escola Ativa. Assim, optamos realizar uma entrevista 
aberta, sem roteiro prévio, propiciando assim um diálogo espontâneo, adequado 
às experiências e historicidades das professoras. Com o intuito de preservar a 
identidade das educadoras, substituímos o nome das professoras das escolas 
rurais pelos nomes de frutas do cerrado goiano: cajá, pitanga, pequi, buriti, jabu-
ticaba e seriguela.

A professora Cajá, 38 anos, é formada em pedagogia e professora há 14 
anos, 12 deles na mesma escola rural multisseriada, utilizando a metodologia da 
Escola Ativa. Ela enfatizou que na escola rural “tem mais receptividade e como 
eu sempre morei aqui também, conheço muito as crianças e está dentro da mi-
nha realidade também. Eu nasci e fui criada aqui, então é muito família. Eu amo! 
Sinceramente, eu gosto muito de trabalhar aqui”14. A professora Cajá ressaltou 
que gosta de ministrar aulas em turma multisseriada, e que trabalhou “um ano 
sem ser em sala de aula, que foi na coordenação de turma”2, mas no ano seguin-
te solicitou o retorno para a sala multisseriada. 

A professora Pitanga, 40 anos, é formada em pedagogia e é professora há 
21 anos, trabalha na mesma escola rural multisseriada acerca de 7 anos, utili-
zando a metodologia da Escola Ativa. Ela ressaltou que gosta “de trabalhar na 
zona rural. A natureza, ver a natureza, eu gosto muito de apreciar. Aqui é muito 

14 Professora Cajá, entrevista, Alexânia, 26 de novembro de 2013.
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tranquilo, as crianças”15. A professora Pitanga salientou que gosta de trabalhar 
com a turma multisseriada “porque um ajuda o outro, um auxilia o outro. O pri-
meiro ano aprende com o segundo, é muito interessante”3. Ela enfatizou que “é 
interessante porque aprende muito. É uma coisa incrível! Chega no final do ano, 
está todo mundo lendo e escrevendo”3. Essa professora afirmou que o que mais 
lhe chamou a atenção no Programa Escola Ativa “foi a forma de trabalhar com as 
crianças”3, exemplificando: “a interação das crianças em trabalhar em grupo; os 
trabalhos que a gente tinha que realizar com as crianças, eles mesmos estarem 
fazendo com as próprias mãos, eles estarem cortando, colando, juntamente com 
a professora criando as atividades”3. 

A professora Pequi é formada em administração e é professora há 5 anos, 
tendo 3 anos como professora do ensino fundamental e há dois anos e meio pro-
fessora de escola rural multisseriada. Ela foi aluna de uma escola rural multisse-
riada que adotava a Escola Ativa. Pequi informou que adora morar na zona rural, 
cerca de 12 km da escola onde ministra aula. A professora Pequi ressaltou que 
gosta de trabalhar com a turma multisseriada, pois “mesmo que eles estejam 
em séries diferentes, eles estão na mesma sala e aprendendo, quase o mesmo 
conteúdo. Se eu pego um tema para ser trabalhado no primeiro ano, o jardim vai 
interagir também naquele tema”16. Ela enfatizou que as crianças “estão apren-
dendo além do que era previsto para a idade e série dele”4. A professora Pequi 
expressou suas percepções sobre o Programa Escola Ativa, ressaltando a im-
portância da interação entre as crianças e a técnica da ajuda mútua (FERRIÈRE, 
1934) da seguinte forma:

“Gostei muito da minha primeira experiência da Escola Ativa. Inclusi-
ve, minha mãe era minha professora e me ajudava bastante, tanto na 
escola como em casa. O que eu gostava mais na Escola Ativa, era a 
interação entre os alunos. Eu estudei no terceiro e quarto, os alunos 
do terceiro ano ajudavam o do quarto e os do quarto, ajudavam os 
do terceiro ano. Eu gostava daquela interação de uma sala e outra, 
com graus de dificuldades diferentes, mas ajudavam uns aos outros”4 

(CUNHA, 2016, p. 189)

A professora Buriti, 54 anos, formada em pedagogia, é professora com 32 
anos de experiência em escola rural multisseriada. Ela mora há cerca de 32 
anos, em uma chácara a 5 km do povoado onde a escola rural está localizada. A 
professora Buriti ressaltou que gosta muito de trabalhar com turma multisseriada 
e que, inclusive, no ano anterior, a turma era composta pelo “o jardim I, jardim II, 
primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano e as crianças se desenvolveram 
bem. Não eram muitas crianças, mas o trabalho do professor, temos que se des-
dobrar para conseguir, porque a Escola Ativa requer muita pesquisa”17. 

A professora Seriguela, 47 anos, pedagoga, pós-graduação lato-sensu em 
Inclusão Escolar. Trabalha na área da educação há 5 anos e este é o primeiro 
ano que está trabalhando em escola rural multisseriada.  Ela ressaltou que não 

15 Professora Pitanga, entrevista, Alexânia, 26 de novembro de 2013.
16 Professora Pequi, entrevista, Pirenópolis, 11 de dezembro de 2013.
17 Professora Buriti, entrevista, Pirenópolis, 11 de dezembro de 2013.
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tem apoio nenhum, por este motivo “foi difícil demais trabalhar com escola mul-
tisseriada, com duas turmas, sem apoio de ninguém. Não tivemos apoio de nin-
guém”18. A professora Seriguela informou que não conheceu o Programa Escola 
Ativa, mas já havia ouvido “falar que era muito bom, mas não tive a experiência 
em conhecer”7.

A professora Jabuticaba, 61 anos, é formada em pedagogia, trabalhou cerca 
de 10 anos com o Programa Escola Ativa. Ela enfatizou que não está se sentin-
do bem em trabalhar na escola rural multisseriada, “porque tudo o que eu disser 
estarei extravasando a minha insatisfação, com relação à escola, à direção. Eu 
não sei, qual o projeto que sigo, o que eu trabalho”19. A professora Jabuticaba 
justificou sua insatisfação afirmando que: 

“Eu não sei onde nós vamos chegar. Eu tenho tentado. As avaliações, 
nós temos que seguir o que é traçado por eles. O diário, é um diário, 
mentiroso. Como eu já falei, nós estamos brincado de ensinar, a maio-
ria brincado de aprender e nós estamos levando. Para mim é um final 
de carreira muito triste. Estou caminhando para uma aposentadoria e 
insatisfeita. Não me sinto com o dever cumprido. Eu tive época de ba-
ter no peito e falar: Eu estou indo. Eu estou conseguindo. Eu dei conta. 
Nós chegamos lá!”7 (CUNHA, 2016, p. 190).

A professora Jabuticaba expressou o sentimento de insatisfação e impotên-
cia diante das “atividades da nova intelectualidade técnica, do gerenciamento, 
direcionam a performatividade para as práticas rotineiras dos professores e para 
as relações sociais entre professores, tornando o gerenciamento onipresente, 
invisível, inevitável” (BALL, 2005, p. 554), impostas nas escolas rurais multis-
seriadas. “Este é o trágico dilema dos oprimidos que a sua pedagogia tem que 
enfrentar” (FREIRE, GADOTTI, MAFRA & ROMÃO, 2013, p. 32). A professora 
Jabuticaba, no final do enunciado, demonstrou o saudosismo pelo período em 
que ela trabalhava com o Programa Escola Ativa. A escola em que ela trabalhava 
foi uma das primeiras escolas a implantar o Programa e foi uma das primeiras 
a trabalhar com a metodologia Escola Ativa no estado de Goiás. A professora 
Jabuticaba descreveu o Programa Escola Ativa da seguinte forma: 

“No início, assim que eu recebi o convite, eu fiquei um pouco assusta-
da. O novo sempre assusta, o novo sempre traz um pouco de medo e 
insegurança. Mas eu comecei participando de todas as formações. No 
primeiro semestre, que eu assumi, me apaixonei. Eu fiquei encantada, 
nós tínhamos cursos de oito a dez dias, com experiências incríveis. 
Ele valoriza muito o professor. Mas até hoje, foi o melhor projeto que 
eu conheci, na minha vida, em termos de valorização ao aluno, do co-
nhecimento do aluno, foi o Programa Escola Ativa. Principalmente, a 
questão da matemática, em trabalhar com tudo o que ele está vendo. 
Nós tínhamos condições de trabalhar até o nível familiar da criança, e 
poder oferecer o que ela precisa. Era uma relação íntima de aluno com 
a escola, era uma parceria, uma amizade. Não é professor e aluno, do 
tipo professor depositário, do tipo que vai colocando, colocando. Ele 
não sabe nem se o aluno está digerindo ou se não está, mas chegou 

18 Professora Seriguela, entrevista, Terezópolis de Goiás, 05 de dezembro de 2013.
19 Professora Jabuticaba, entrevista, Terezópolis de Goiás, 24 de junho de 2014.
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no final do ano e todo mundo já sabe o que acontece”7 (CUNHA, 2016, 
p. 191).

Ao frisar que foi convidada, a professora Jabuticaba comprovou que o Pro-
grama Escola Ativa não foi uma imposição, pois os municípios e as professoras 
tinham a opção de fazer a adesão ou não à metodologia, assumindo uma pro-
posta diferente das políticas públicas educacionais globalizadas que, tradicional-
mente, são impostas aos professores e professoras. Ela ressaltou a importância 
da formação continuada para a mudança das práticas educacionais. A professo-
ra Jabuticaba salientou que o Programa Escola Ativa valorizava os professores e 
fortalecia as relações sociais entre os professores, as crianças e a comunidades. 
Ela enfatizou também que a Escola Ativa não era uma escola bancária (FREIRE, 
1983, 2003), onde “o ‹‹saber›› é uma doação dos que se julgam sábios aos que 
julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais 
da ideologia da opressão” (FREIRE, 1983, p. 67). 

Quando lhe perguntei ‹‹o que acontece››, ela respondeu que, mesmo sem 
saber nada, a criança passa de ano. Ela perguntou-me: “Como que ele não vai, 
se eu não posso retê-lo? Se eu não posso retê-lo, coitado, ele vai caminhando, 
no escuro, pés e mãos atadas, mas ele vai. Ele vai! Para onde? Só Deus sabe, 
mas ele vai”20. No Programa Escola Ativa, também não existia retenção, por isto 
perguntei-lhe sobre a diferença entre a Escola Ativa e a escola atual:  

“Na Escola Ativa você dava condições para a criança chegar e falar 
para você: Professora eu não sei. Professora eu não aprendi. Nós ficá-
vamos com ele até ele abrir o sorriso e dizer: Que bom, eu entendi! Nós 
dávamos valor a uma horta que ele tinha na casa dele ou na escola, 
para você trabalhar matemática com ele. Tem aluno que dificilmente 
você consegue colocar na cabeça dele, que três vezes quatro, são três 
vezes o numeral quatro ou a quantidade quatro. Se você faz de forma 
concreta, no pé de couve, ou no pé de alface, ele vai, ele entende. Ele 
sabe o que está fazendo. Eu gostaria muito que nós tivéssemos Escola 
Ativa, mas que fosse Escola Ativa mesmo e não, meia Escola Ativa”8 

(CUNHA, 2016, p. 192).

A professora Jabuticaba descreveu, neste enunciado, o lema do Programa 
Escola Ativa, que era «O passo eu faço». Ela salientou a existência do princípio 
da dialogicidade (FREIRE, 1983, 2003; ROMÃO, 2003), do respeito à realidade 
vivida e aos conhecimentos já adquiridos pelas crianças, pois “ensinar, aprender 
e pesquisar lidam com estes dois momentos do ciclo gnosiológico: o em que se 
ensina e se aprende o conhecimento já existente e o que se trabalha a produção 
do conhecimento ainda não existente” (FREIRE, 2003, p. 28). No final da entre-
vista, Jabuticaba lamenta a extinção da Escola Ativa, mas também a esperan-
ça presente de um dia a Escola Ativa voltar. Durante outro momento de nosso 
diálogo, a Professora Jabuticaba salientou que o que achou mais importante na 
Escola Ativa, 

20 Professora Jabuticaba, entrevista, Terezópolis de Goiás, 24 de junho de 2014.
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“foi valorizar o conhecimento de mundo do aluno. Você partir daquele 
conhecimento dele, daquela bagagem que ele já traz. Hoje o aluno te 
conta uma história e você não tem como dar prosseguimento à história 
dele. Na Escola Ativa não, na Escola Ativa você tem como. Daquele 
conhecimento de um aluno, você pode trabalhar uma semana em cima 
daquela história, porque é valorizado. Se seguir o projeto direitinho, 
nós temos todo o aproveitamento que nós tínhamos. Aquele prazer 
que eu tinha! Nós recebíamos uma visita e colocávamos os alunos 
para receber esta visita, para fazer sala para aquela visita e depois, 
acompanhar esta visita até o portão. Hoje eu não tenho como fazer 
isto. Não tenho!”21 (CUNHA, 2016, p. 192)

 Neste enunciado, a professora Jabuticaba ressaltou que o mais importante da 
Escola Ativa foi a valorização do ‹‹conhecimento de mundo›› das crianças, pois 
“ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os 
homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1983, 
p. 79). A professora Jabuticaba exemplificou que a escola atual tem a mesma 
prática da escola tradicional, do início do século passado, em que “a escola fe-
cha os olhos, ignora todos os interesses vitais que estão em jogo por esse gran-
de mundo, fora de suas paredes” (FERRIÈRE, 1928, p. 74), pois “a criança entra 
na escola e várias disciplinas dividem e fracionam o seu mundo” (DEWEY, 1915, 
p. 159). No final, a professora mencionou o comitê de recepção, que é uma das 
técnicas da estratégia do governo estudantil. No entanto, ela informou-me que, 
mesmo sabendo da importância do governo estudantil para trabalhar diversos 
valores como: a responsabilidade, a cooperação, a solidariedade e o desenvol-
vimento da a autonomia e da liderança, esta estratégia não é mais utilizada, pois

  
“hoje se você for trabalhar com o governo estudantil aqui, por exemplo, 
os pais vão dizer: Esta professora está vindo para cá, para brincar de 
política com meus filhos. Porque não foi trabalhado com os pais, os 
pais não têm noção do que é o Programa Escola Ativa. Neste ano, eu 
tentei trabalhar com um líder de sala. Os pais nem falaram comigo, 
foram diretamente na secretaria, falar com a diretora, que eu estava 
colocando a filha deles para trabalhar. Eu não vou julgar, pois é falta 
de conhecimento. É complicado! Talvez se implantasse a Escola Ativa 
e antes preparassem esses pais, talvez nós conseguíssemos salvar 
os alunos desta comunidade. Eles precisam muito, muito, muito, muito 
mesmo de um projeto que funcione”9 (CUNHA, 2016, p. 193).

No início do século passado, Adolfo Ferrière já dizia que “os pais, bem como 
os mestres, consideram a escola um terreno onde as crianças só devem obede-
cer, aprender de cor e dizer as lições” (FERRIÈRE, 1928, p. 41). A Professora 
Jabuticaba ressaltou a necessidade de preparar os pais para a Escola Ativa, 
assim como o autor enfatizou que “a questão está em lhes explicar o mecanis-
mo das reformas propostas e em lhes tornar palpável a sua eficácia. Há pais 
avessos à escola ativa porque não a compreendem” (FERRIÈRE, 1928, p. 39). 
A professora Pitanga ratificou esta afirmação, feita no início do século passado, 
ao salientar que encontrou dificuldades
21 Professora Jabuticaba, entrevista, Terezópolis de Goiás, 24 de junho de 2014.
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“no início, porque muitos pais, as vezes reclamavam da forma, por 
exemplo o comitê: Na época fazia parte e os pais não concordavam, 
assim ‹‹Meu filho está trabalhando, é errado, porque tem funcionário na 
escola. Porque que as crianças têm que varrer? Porque que as crian-
ças tem que estrar limpando? Porque que as crianças tem que estar 
catando papel?›› Eu achei isto um ponto negativo, pelo fato dos pais 
não entenderem que aquilo fazia parte da aprendizagem das crianças. 
Com o tempo a gente foi explicando, conversando e hoje eles já com-
preendem”22 (CUNHA, 2016, p. 194).

Em relação à formação continuada e aos microcentros, a professora Cajá afir-
mou não lembrar-se da data da última formação, se aconteceu no ano anterior 
ou no outro. Ela esclareceu que os microcentros não ocorreram, apenas oficinas 
pedagógicas, que geralmente ocorrem “no início do ano ou quando retornam das 
férias”11. A professora Cajá afirmou que sente falta dos microcentros, “porque é 
uma coisa que a gente está ali socializando, o que está acontecendo. São muitas 
ideias, uma coisa que aconteceu na escola. Tem uma troca de experiência! Eu 
acho que é importante”23. A professora Pitanga também informou que “a prefei-
tura faz os encontros pedagógicos, quando começam as aulas. Reúnem os pro-
fessores, para estar orientando a volta às aulas. Agora, o microcentro não estou 
lembrada do último”24. 

A professora Pequi afirmou que os microcentros não existem mais, que os 
professores planejam “as aulas em cada escola. A interação com os professores 
de outras escolas é só quando temos os cursos, que a prefeitura disponibiliza 
para a gente”25. Ela afirmou que estava fazendo o curso da Educação da Terra. 
No entanto, a coordenadora do município informou que se havia equivocado, 
pois ela estava fazendo o curso do Pacto da Educação. 

A professora Buriti, que trabalha na mesma escola que a professora Pequi, 
confirmou a informação da coordenadora municipal ao afirmar que “nós estamos 
concluindo o Pacto, que é a alfabetização na idade certa”26. A professora Jabuti-
caba enfatizou que não existem mais nem a formação de professores nem os mi-
crocentros, afirmando: “Não, não temos mais nada, disso! Nada!”27. A professora 
Seriguela confirmou que não tiveram “formação inicial, em nada”28, reforçando 
que não houve “nenhum curso de formação”16. 

A professora Cajá relatou no Programa Escola Ativa “o aluno era avaliado de 
acordo com o que ele fazia na sala de aula, estava sempre sendo avaliado. Só 
que, a nossa realidade nunca foi só o conceito”11. Ela salientou que, mesmo nos 
municípios que adotavam o Programa Escola Ativa, a equipe técnica das Se-
cretarias Municipais de Educação exigia que a avaliação seguisse os mesmos 
paradigmas homogêneos, classificatórios e bancários das escolas tradicionais 
urbanas. 

A professora Cajá reforçou o caráter homogeneizador e classificatório das 
22 Professora Pitanga, entrevista, Alexânia, 26 de novembro de 2013.
23 Professora Cajá, entrevista, Alexânia, 26 de novembro de 2013.
24 Professora Pitanga, entrevista, Alexânia, 26 de novembro de 2013.
25 Professora Pequi, entrevista, Pirenópolis, 11 de dezembro de 2013.
26 Professora Buriti, entrevista, Pirenópolis, 11 de dezembro de 2013.
27 Professora Jabuticaba, entrevista, Terezópolis de Goiás, 24 de junho de 2014.
28 Professora Seriguela, entrevista, Terezópolis de Goiás, 05 de dezembro de 2013.
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avaliações padronizadas, ao afirmar que eles “mandam uma prova de lá, para 
diagnosticar o desenvolvimento das crianças. Inclusive a do Pacto, está para 
vir”11. Ela salientou a inadequação destes paradigmas globalizados das escolas 
tradicionais urbanas, seriadas e padronizadas, impostos à distinta realidade da 
heterogeneidade existente nas escolas, de maneira especial, nas escolas rurais 
multisseriadas. Estas são as principais características definidas por Paulo Freire 
da “concepção ‹‹bancária›› da educação, em que a única margem de ação que se 
oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los” 
(FREIRE, 1983, p. 66). 

A professora Pitanga ressaltou que a avaliação voltada para os “alunos do pri-
meiro e segundo ano, é a Provinha Brasil, que já vem pronta de lá”29. Ela comple-
mentou que “tem também o Projeto Aprendizagem, no qual nós estamos avaliando 
as crianças (...) que não tem aquela provinha, que antes a gente elaborava, não”17. 
Os depoimentos de todas as professoras evidenciaram que as avaliações escola-
res devem seguir “o que é traçado por eles”30 (CUNHA, 2015, p. 264). 

As avaliações de todas as escolas investigadas possuem as mesmas carate-
rísticas das escolas tradicionais urbanas, algumas mais padronizadas por pro-
gramas como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e pela Pro-
vinha Brasil, outras são elaboradas pelas próprias professoras, mas todas elas 
seguem os paradigmas globalizados de avaliação somativa, da escola tradicio-
nal urbana, impostos na escola rural multisseriada, sem o mínimo respeito à 
heterogeneidade existente nestas escolas.  

CONCLUSÃO

A entrevista como o Diretor do Ministério da Educação, com os prefeitos, com 
a Secretária da Educação de Goiás, com as coordenadores, com as professoras 
e a análise do Relatório de encerramento do Programa Escola Ativa (CUNHA, 
2015) nos levou a concluir que o Ministério da Educação extinguiu a única po-
lítica pública educacional, que já existiu destinada ao atendimento de mais de 
74 mil escolas rurais multisseriadas (INEP, 2012), sem ter outra política pública 
educacional para substituí-la, condenando, assim, estas escolas ao total estado 
de abandono e a ameaça de iminente extinção.

Todas as professoras manifestaram de diversas formas a sua insatisfação, 
sobre o processo de extinção do Programa Escola Ativa. A professora Cajá sa-
lientou que não foram consultadas, afirmando que “simplesmente mudou. Agora 
já não é mais Escola Ativa, é Escola da Terra. Mudaram os livros, inclusive nós 
estávamos fazendo um planejamento, de repente, já era outro. Mudou o Pro-
grama e não foi muito bem passado para nós”31. A professora Pitanga ressaltou 
que “a zona rural existe, as crianças existem e eu acho que não poderia, porque 
esse trabalho é muito importante”32. Ela confirmou que não foram consultadas e 
enfatizou que “se fosse para eu escolher, eu queria de continuar com a Escola 
29 Professora Pitanga, entrevista, Alexânia, 26 de novembro de 2013.
30 Professora Jabuticaba, entrevista, Terezópolis de Goiás, 24 de junho de 2014.
31 Professora Cajá, entrevista, Alexânia, 26 de novembro de 2013.
32 Professora Pitanga, entrevista, Alexânia, 26 de novembro de 2013.
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Ativa. Se dependesse de mim”20. 
A professora Buriti destacou que, mesmo tendo sido extinta, a Escola Ativa 

continua a influenciar o seu trabalho, pois “os combinados mesmo, é uma coisa 
da Escola Ativa, os cantinhos, o cantinho de leitura. As crianças estão sempre no 
cantinho de leitura, pegando os livrinhos, para levar”33. A professora Jabuticaba 
sintetizou toda a sua insatisfação, frustração e o sentimento de impotência dian-
te da extinção do Programa Escola Ativa, ao afirmar que:

“Eu gostaria muito que nós tivéssemos Escola Ativa, mas que fosse 
Escola Ativa mesmo e não, meia Escola Ativa. Eu não sei nem qual 
seria a denominação para o que eu estou trabalhando hoje. Estou frus-
trada, muito, muito, muito mesmo. Insatisfeita demais! Porque vendo, 
que estou aqui, contado os dias. Numa turma de vinte, eu posso dizer 
que, apenas quatro estão aptos à série que estão cursando. Está sen-
do apenas nomenclaturas, só papel. É muito complicado e eu não sei 
como agir”34 (CUNHA, 2016, p. 198). 

A observações nas salas de aula e a análise das fotografias levaram-nos a 
concluir que, atualmente, existem apenas alguns vestígios arqueológicos de uma 
política pública educacional extinta. O efeito de primeira ordem proveniente da 
extinção do Programa Escola Ativa foi o retrocesso das professoras às mesmas 
práticas que prevalecem nas escolas urbanas tradicionais, magistrocêntricas, 
classificatórias, hierárquicas, homogeneizadora, bancárias e opressoras. O efei-
to de segunda ordem foi que as crianças voltaram a apresentar o semblante tris-
te com os ombros caídos e as mesmas atitudes passivas, apáticas, submissas 
e resignadas, característico das crianças que estudam nas escolas tradicionais.
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INTRODUÇÃO

Este estudo apresenta uma investigação teórica das concepções de criança e 
de infância, a partir do contexto histórico da Educação Infantil e de uma análise 
das políticas públicas. A pesquisa teve o objetivo geral de reconhecer e identifi-
car as concepções de criança e infância, e como estas concepções vêm sendo 
elaboradas por autores e referenciais teóricos, considerando que estes são refe-
renciais de bases (autores e documentos oficiais do Estado) para as instituições 
de Educação Infantil brasileiras. A partir da questão: - quais as concepções de 
criança e infância presentes no contexto das políticas públicas e das pesquisas 
sobre Educação Infantil?

As pesquisas com crianças pequenas conforme Pinto e Sarmento (1997) vêm 
aumentando nas últimas décadas, considerando que para Martins Filho (2011) 
estas pesquisas buscam: “uma compreensão cada vez mais abrangente a res-
peito dessa faixa etária, lançando-se a prática de pesquisas que tenham como 
sujeito de preocupação a própria criança, o que possibilita conhecer a(s) infân-
cia(s) com base nos jeitos de ser criança” (p. 82).

A criança é pensada a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Edu-
cação Infantil:

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práti-
cas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coleti-
va, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura (BRASIL, 2009, p.12)

Os estudos de Kramer, Nunes, Corsino (2011) indicam que o desenvolvimento 
cultural das crianças está implicado na construção da história pessoal no âmbito 
da história social: “brincam, aprendem, criam, sentem, crescem e se modificam 
ao longo do processo histórico que dá corpo à vida humana, dão sentido ao mun-
do, produzem história e superam sua condição natural por meio da linguagem” 
(p. 71). 

Considera-se a relevância das políticas públicas, pois no decorrer dos anos, 
com o aumento da procura pela Educação Infantil, buscou-se leis e normati-
vas que firmassem esta educação como a primeira etapa da Educação Básica 
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brasileira. O cenário da educação nacional, com todos os avanços a respeito 
da Educação Infantil, requer uma educação que priorize a qualidade acima da 
quantidade. 

Pela análise percebe-se que as concepções de criança e de infância refle-
tem na concepção de Educação Infantil, o que já pode ser identificado pelo estu-
do da trajetória histórica da Educação Infantil.

METODOLOGIA

Esta pesquisa em educação busca as concepções de criança e infância, em 
uma abordagem qualitativa, através da análise de documentos legislativos e de 
publicações que abordam conceitos, significados, crenças, valores que não po-
dem ser apresentados por números e variáveis. Para Lüdke e André (1986): “a 
análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de 
dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras téc-
nicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema” (p. 38).

Como método de investigação que possibilitasse uma análise das interfaces 
acerca da temática da Educação Infantil, a pesquisa constituiu-se de uma análi-
se documental por sua grande relevância em dados empíricos sobre o conceito 
de criança e infância. Deste modo, foram analisados os conceitos presentes nas 
políticas públicas.

AS CRIANÇAS E AS INFÂNCIAS: DEFININDO CONCEITOS E DELIMITANDO 
O CAMPO

Pesquisou-se as concepções de criança e de infância, demarcando a história 
da origem destes conceitos, a partir de autores: Ariès (1981), Pinto e Sarmento 
(1997), Corazza (2000), Kramer, Nunes e Corsino (2011), Abramowicz (2011) e 
Albuquerque, Felipe e Corso (2017). Parte-se do pressuposto que estes concei-
tos estão em transição contínua.

Ao buscar o conceito de criança, não há como dissociar do conceito de infân-
cia, sabe-se que, são palavras diferentes, mas não há como perceber a criança 
fora do contexto da infância. Ariès (1981) tem uma visão de criança referindo-se 
a ela, dentro do contexto histórico, como um “’filhote do homem’, o qual passa de 
‘criancinha’ direto para ‘homem jovem’. Verificou-se que esta criança não atingia 
as etapas de sua infância, pois a ‘duração da infância era reduzida a seu período 
mais frágil’” (p. 3). Mais frágil e menos notada, Ariés (1975) expressa que inicial-
mente eram como objetos sem valores, pois quando havia morte de crianças pe-
queninas, não se dava muita importância, já que: “se ela morresse então, como 
muitas vezes acontecia, alguns podiam ficar desolados, mas a regra geral era 
não fazer muito caso, pois uma outra criança logo a substituiria. A criança não 
chegava a sair de uma espécie de anonimato” (ARIÉS, 1975, p. 5).

A ideia de infância é uma invenção Moderna: “remetidas para o limbo das 
existências meramente potenciais, durante grande parte da idade da Idade Mé-
dia, as crianças foram consideradas como meros seres biológicos, sem estatuto 
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social, nem autonomia existencial” (PINTO e SARMENTO, 1997, p. 30).
A partir dos estudos de Pinto e Sarmento (1997) compreende-se que a ideia 

de infância foi surgindo gradativamente, o que só foi possível pela escolariza-
ção, sendo percebida cada vez mais como uma etapa decisiva para a formação 
integral da criança. Após grandes lutas para a democratização do ensino, estes 
conceitos foram ganhando mais visão na sociedade, Pinto e Sarmento (1997) re-
velam que: “apesar de ter havido sempre crianças, seres biológicos de geração 
jovem, nem sempre houve infância, categoria social de estatuto próprio” (p. 3).

Corazza (2000) escreve que as crianças eram vistas como “adultos em minia-
tura” e este conceito com o passar dos anos foi “constituindo alguma coisa que 
possuía propriedades intrínsecas e leis próprias; esta coisa seria o referente da 
palavra infância” (CORAZZA, 2000, p. 350). Identificou-se nas políticas públicas 
que concepções de criança e de infância estão presentes com a devida impor-
tância, após as Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) (BRA-
SIL, 1996a) que institui a Educação Infantil, como a primeira etapa da Educação 
Básica.

Em relação as concepções como sugere Abramowicz (2011): “cada defini-
ção é um, diferente e em disputa” (p. 19). Disputa essa que se considera uma 
conquista no campo da Educação Infantil, pois compreender estes conceitos 
de criança e de infância, são fundamentais para as novas definições contem-
porâneas sobre o tema. Afirmando isso, a autora remete este contexto a nossa 
infância, esta que passa rápido e é denominada por ela como um “presente”, e 
reconhece que “o tempo da criança é o tempo contemporâneo” (ABRAMOWICZ, 
2011, p. 19).

Kramer, Nunes e Corsino (2011) expressam em suas concepções: “conceber 
a criança de forma ampla e integrada, e a infância como um momento funda-
mental no processo de formação humana” (p. 71).  Questiona-se: - como são 
percebidas as crianças? - Compreende-se toda a complexidade que demanda 
sua formação humana e integral? A partir destes questionamentos e com a fina-
lidade de identificar as concepções de crianças e de infâncias, analisaram-se as 
políticas públicas e o contexto histórico da Educação Infantil.

Compreendeu-se a partir de Albuquerque, Felipe e Corso (2017) que o tempo 
das crianças é agora: “devemos nos contrapor às políticas no campo da educa-
ção que pregam o retrocesso, pois ter direito à educação em espaços coletivos 
qualificados e com professoras e professores bem formados, não é um privilégio, 
é um direito” (ALBUQUERQUE, FELIPE e CORSO, 2017, p. 11). Nesta pesquisa 
recuperou-se parte do ordenamento legal, documentos, estudos, livros, resga-
tando o respeito pelos direitos das crianças e das infâncias a uma Educação 
Infantil de qualidade.

POLÍTICAS PÚBLICAS E O CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INFAN-
TIL: IDENTIFICANDO CONCEPÇÕES DE CRIANÇAS E INFÂNCIAS

A educação de crianças de 0 a 6 anos no Brasil, adquiriu um novo conceito 
no campo das políticas públicas e teorias educacionais a partir do ano de 1970, 
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em que, através de muitos estudos, pesquisas e lutas se criaram novas leis e 
normativas. Este processo de mudanças, segundo Maia (2012), iniciou através 
da revolução industrial, sendo que, as mulheres foram para as indústrias compor 
uma demanda no quadro de funcionários, e muitas vezes não tinham onde dei-
xar seus filhos. A busca pela trajetória histórica da Educação Infantil advém do 
interesse em melhor compreender como a educação das crianças se consolidou 
dentro das políticas públicas e porque primeiramente foi percebida como respon-
sabilidade da assistência social.

No Brasil, com o aumento da industrialização e a necessidade de mulheres 
ocupando vagas de emprego nas fábricas, seus filhos eram deixados em casa 
sozinhos, não havendo um adulto responsável pela educação e cuidado das 
crianças enquanto os pais trabalhavam. Passou a existir os direitos dos traba-
lhadores, intitulado por Getúlio Vargas como Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) (BRASIL, 1943), conforme Maia (2012): “constava entre as obrigações 
dos estabelecimentos com mais de 30 mulheres empregadas a manutenção de 
creches para as crianças na ‘primeira infância’” (p. 36). A CLT (BRASIL, 1943) 
traduz-se nos primeiros olhares voltados para as crianças, mesmo que em cará-
ter assistencialista.

Após este marco na Educação Infantil, surgem novos setores que vão dar 
assistência para as creches. Este discurso em torno das creches e jardins, co-
meça a ser alterado após a LDBEN n. 4.024 de 20 de novembro de 1961, em que 
percebeu-se as primeiras grandes alterações no discurso em torno da Educação 
Infantil, conforme sublinhado nos trechos que seguem:

Art. 23. A educação pré-primária destina-se aos menores até sete 
anos, e será ministrada em escolas maternais ou jardins de infância
Art. 24. As empresas que tenham a seu serviço mães de menores de 
sete anos serão estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria 
ou em cooperação com os poderes públicos, instituições de educação 
pré-primária (BRASIL, 1961, p. 06, grifos nossos).

Através dos Artigos 23 e 24 (BRASIL, 1961) percebeu-se que a palavra “cui-
dado” não esteve presente, mas que, entra em cena a palavra educação, no sen-
tido de uma Educação Infantil “escolarizada”, ou seja, que “prepara” as crianças 
para o “primário”: “educação pré-primária”. Estes direitos estavam na lei como a 
educação do grau primário e educação pré-primária, sendo estas destinadas a 
crianças menores de 7 anos. Cabe ainda, ressaltar que, estava em lei o suporte 
que as empresas precisavam destinar às mães que tinham filhos menores de 7 
anos, mantendo estas instituições de forma privada ou com o auxílio do poder 
público.

Percebeu-se que na LDBEN (BRASIL, 1961), emergem novos conceitos de 
criança e de infância, que são voltados a uma preparação para “outras etapas” 
da infância. Esta preparação para o ensino primário causa um corte na infância 
das crianças, pois agora elas estavam aos cuidados das instituições ou das es-
colas, caracterizando a institucionalização da infância e a mera preparação de 
crianças, para uma infância escolarizada, que se tornou mais importante do que 
o brincar para seu desenvolvimento.
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Entretanto, antes dessa preparação ao primário como está citato na LDBEN 
(BRASIL, 1961), a escola maternal emerge com o propósito de uma educação 
que vise não só o cuidar, mas também o seu desenvolvimento. Maia (2012) es-
creve em seus estudos que, este conceito de escola, também surge para agra-
dar as mães operárias, pois sabendo que seus filhos estavam aos cuidados de 
uma “escola”, produziam mais em seu emprego, gerando maior aproveitamento 
para os donos das indústrias.

Esta ideia que uma educação compensatória, faz com que as crianças sejam 
percebidas de uma forma diferente. Agora, o sistema estava preocupado com o 
cuidado destes sujeitos, e conforme Paschoal e Machado (2009) este modelo de 
educação: “considerava que o atendimento à criança pequena fora do lar pos-
sibilitaria a superação das precárias condições sociais a que ela estava sujeita. 
Era a defesa de uma educação compensatória” (p. 84).

A escolarização das crianças foi um diferencial para compensar a insuficiên-
cia, do mero de depósito de crianças em instituições assistenciais, o que pode 
ser considerado um marco histórico na LDBEN (BRASIL, 1961), uma mudança 
no que se refere a Educação Infantil e a história social da criança no Brasil. 
Conforme Maia (2012): “são as agências internacionais impondo um padrão de 
atendimento à infância junto aos governos dos países pobres ou em desenvolvi-
mento, incluindo o Brasil” (p. 34). 

Destacaram-se o Fundo das Nações Unidas para a Infância, conhecido como 
UNICEF, e a Organização das Nações Unidas (ONU) que contribuíram para es-
tabelecer um padrão de atendimento nas creches e jardins de infância na “Con-
ferência Latino-Americana sobre a Infância e a Juventude no Desenvolvimento 
Nacional”. A partir desta conferência, em 1967, foram elaborados documentos 
para dar aporte às escolas, segundo o autor Kuhllman Jr (2000) o Plano de 
Assistência ao Pré-Escolar, do Departamento Nacional da Criança (DNCr), do 
Ministério da Saúde, seguia prescrições do UNICEF. Este indicava igrejas de 
diferentes denominações para implantar centros de recreação, na emergência 
de atender às crianças de 2 a 6 anos de idade, porém, este movimento não se 
efetivou, pois conforme o autor parece que foi criado apenas para cumprir com 
as exigências relacionadas a empréstimos. A partir de Kuhllman Jr. (2000) com-
preendeu-se que a criação das instituições de Educação Infantil não se restringe 
somente a entrada das mulheres no mercado de trabalho, mas também fatores 
relacionados a organização da comunidade e confissões religiosas, o autor su-
põe “após esse sinal verde às religiões, a igreja católica se empenhou na orga-
nização das comunidades, nos Clubes de Mães etc., favorecendo a eclosão dos 
Movimentos de Luta por Creche” (KUHLMANN JR., 2000, p. 10).

Por conseguinte, com a LDBEN nº 5.692 (BRASIL, 1971), a criança menor de 
7 anos só é citada no capítulo II do ensino de 1º grau em que: “§ 2º Os sistemas 
de ensino velarão para que as crianças de idade inferior a sete anos recebam 
conveniente educação em escolas maternais, jardins de infância e instituições 
equivalentes” (BRASIL, 1971, p. 5). O custo benefício destas escolas para as 
crianças segundo Maia (2012), era muito alto se tratando de crianças, muitas 
vezes em situação de vulnerabilidade social e econômica. Com o propósito de 
baratear os custos com as crianças de 0 a 6 anos de idade, surgiram novas 
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instituições que tomavam conta das crianças para que as mulheres pudessem 
conquistar seu espaço de atuação no mercado de trabalho.

Dessa forma, foi desenvolvido o Projeto Casulo pela Legião Brasileira 
de Assistência (LBA), a partir dos anos de 1976 e 1977, que propu-
nha “baratear” o atendimento às crianças pobres espalhando redes 
de atendimento baseadas no trabalho voluntário e sem a criação de 
instituições como a Casa da Criança, considerada muito sofisticada 
(MAIA, 2012, p. 36, 37).

Conforme Maia (2012) este projeto foi uma maneira de “baratear” o custo da 
educação das crianças, pois o jardim de infância era visto como uma vantagem 
de poucos. Destaca-se que no âmbito das políticas públicas não haviam recur-
sos financeiros específicos destinados à Educação Infantil, delimitando os recur-
sos financeiros ao setor da Assistência Social, ou ainda, seu financiamento era 
feito com recursos da administração local.

As instituições que ofertavam jardim de infância nos anos de 1970, foram 
vistas como uma forma de amparar as mães que precisavam trabalhar nas in-
dústrias e não tinham onde deixar seus filhos. Parafraseando Maia (2012) nos 
resquícios desta história a Educação Infantil pode ser vista com as creches sem-
pre de forma assistencial e os jardins de infância como mais próximos do campo 
educacional. A educação das crianças, foi marcada pela intenção da “pré-esco-
larização”, a partir de Maia (2012) entendeu-se que o termo “jardim-de-infância”, 
pode ser comparado ao cuidar de um jardineiro, em que as crianças da primeira 
infância são vistas como plantas, ou sementes de um jardim que são cultivadas, 
e a atuação dos professores dentro deste processo era como a de um jardineiro. 

Surgem vários discursos acerca da implantação dos jardins de infância no Bra-
sil: estas instituições eram como um privilégio ao pobre; conforme Maia (2012): 
“os argumentos eram que a instituição não poderia ser considerada de ‘ensino’, 
mas de ‘caridade’” (p. 36). 

Em síntese, o jardim de infância passa a ter a sua especificidade e um caráter 
mais educativo, diferente da creche que tinha mero caráter assistencialista. Com 
a criação do jardim de infância, eram necessários “cuidados que priorizava o de-
senvolvimento global das crianças, o seu objetivo principal era fazer florescer as 
potencialidades consideradas naturais do indivíduo” (MAIA, 2012, p. 21). Tudo 
ainda segundo a autora, marcado pela dicotomia econômica de uma educação 
para crianças pobres e outra para crianças ricas.

Nas reformas educacionais que foram implantadas pela Constituição Federal 
(BRASIL, 1988) e pela nova LDBEN (BRASIL, 1996a) a educação é um direito 
de todos e dever do Estado, pois apenas uma parcela minoritária de crianças 
teve o acesso à Educação Infantil.

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) em que a educação é vista como um 
direito de todos e dever do Estado, segundo Barbosa (2006), “representou um 
avanço no que se refere aos direitos da infância” (p. 16). Ao analisar a Constitui-
ção, percebe-se que, a garantia de vários direitos para a criança de 0 a 6 anos 
foram conquistados. Ainda conforme Barbosa (2006), a Educação Infantil foi ga-
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rantida como uma etapa da educação das crianças de 0 a 6 anos, sendo funda-
mental para seu desenvolvimento íntegro, demonstrando que, a criança precisa 
do amparo das leis, para garantir a oferta de atendimento em Educação Infantil.

Também com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, estes direitos da criança foram de fato con-
solidados. Identificou-se o grande avanço para com as crianças de 0 a 6 anos, 
através do direito de frequentar a Educação Infantil, em escolas públicas.

O ECA foi um marco histórico para a concepção de criança, pois a inseriu no 
campo dos direitos humanos, lhes assegurando o “desenvolvimento físico, men-
tal, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade ” (BRA-
SIL, 1990, p. 1). Contribuiu também para reconhecer que esta criança tem uma 
infância e dentro do que se refere a esta, o direito de brincar assegurado pelo 
Capítulo II do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, em que a criança 
goza destes direitos “como pessoas humanas em processo de desenvolvimento 
e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição 
e nas leis” (BRASIL, 1990, p. 5).

A partir do Artigo 16 que atribui os direitos à liberdade, evidenciou-se o direito 
de: “IV brincar, praticar esportes e divertir-se.” Um grande avanço nas concep-
ções de criança e de infância, pois a partir desta lei, a criança passa a ser sujeito 
histórico de direitos. Seguindo o capítulo II, no Artigo 17 trata-se do direito da 
criança ser respeitada, que consiste “na inviolabilidade da integridade física, psí-
quica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da ima-
gem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços 
e objetos pessoais” (BRASIL, 1990, p. 5). Compreende-se então, como estes 
avanços foram significativos para que as crianças se constituam como sujeito de 
direitos. 

Na LDBEN (BRASIL, 1996a) a Educação Infantil passa a integrar a Educação 
Básica, garantida como dever do Estado, porém conforme esta lei é dever dos 
municípios organizarem e desenvolverem órgãos integrando esta aos sistemas 
de ensino.

A LDBEN (BRASIL, 1996a) foi marcada por mudanças em sua redação sobre 
a idade de ingresso das crianças ao Ensino Fundamental, que foi ampliada:

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, comple-
mentando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996a, p. 9).
Art. 29. 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, com-
plementando a ação da família e da comunidade (Redação dada pela 
Lei nº 12.796, de 2013) (BRASIL, 1996a, p. 10).

O que muda é a idade de ingresso no Ensino Fundamental, de sete para seis 
anos. Considerando as necessidades próprias da infância, e do desenvolvimen-
to das crianças, esta transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamen-
tal ocorreu pela caracterização de um primeiro ano “lúdico”, com o brincar que 
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estava explicito na Educação Infantil e que precisava ser trabalhado no Ensino 
Fundamental, pois “o brincar pode ser um potencializador no processo de apren-
dizagem, além de contribuir para o desenvolvimento da infância” (PONTE, MEN-
DES e LAURINDO, 2015, p. 176). 

Reconhecer a Educação Infantil, suas especificidades e características pró-
prias, como primeira etapa da educação básica é de fato algo significativo, para 
as crianças e as suas infâncias. Com a LDBEN (BRASIL, 1996a) a Educação In-
fantil passa a ser um processo contínuo na vida das crianças afirma Maia (2012), 
e a escola passa a ser um espaço privilegiado em poder oferecer condições para 
o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade: “uma condição 
de possibilidade para a criança ter infância e que a escola é um espaço privile-
giado de aprendizagem para uma prática social, um lugar de cultura, de desa-
fios, de construção de identidades” (MAIA, 2012, p. 40).

Destaca-se que na época não haviam recursos financeiros públicos destina-
dos às escolas de Educação Infantil, e neste caso como aponta a autora Cerisa-
ra (2002) a LDBEN foi omissa.

Neste sentido, pode-se dizer que, naquilo que é essencial, a educação 
infantil foi marginalizada, isso porque sem recursos é impossível reali-
zar o que foi proclamado tanto no que diz respeito à transferência das 
instituições de educação infantil das secretarias de assistência para 
as secretarias de educação, como em relação à redefinição do caráter 
pedagógico de creches e pré-escolas já vinculadas às secretarias de 
educação (CERISARA, 2002, p. 330).

Corroborando, a autora ainda afirma que com a criação do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magisté-
rio (FUNDEF) (BRASIL, 1996b) os municípios passam a se responsabilizar com 
o Ensino Fundamental. Compreende-se como o processo de verbas financeiras 
foi distribuído em cada etapa da Educação Básica. A Educação Infantil fica sem 
garantia de recursos, “dependendo da política educacional dos municípios e es-
tados” (CERISARA, 2002, p. 330). Com esta lei complementar, percebe-se que 
a Educação Infantil não é vista com prioridade de investimentos financeiros. 

Conforme foram aumentando as discussões sobre a Educação Infantil nacio-
nal, foi implantado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) (BRASIL, 
2007), em substituição ao FUNDEF. O FUNDEB foi uma conquista histórica para 
a Educação Infantil que passa a contar com subsídios financeiros. 

O FUNDEB: “não foi suficiente para reduzir as desigualdades históricas em-
preendidas pelo período colonial até o período republicano, quando a vinculação 
foi outorgada por lei” (FERREIRA, MENDES e COSTA, 2015, p. 239). Mas o que 
se pode afirmar com clareza que só com a criação do FUNDEB (BRASIL, 2007), 
é que a Educação Infantil, começou a ser valorizada e implementada de forma 
mais efetiva como uma etapa da Educação Básica.

Historicamente, a Educação Infantil sofreu abandono, pois prevaleciam dis-
cursos do assistencialismo e que as crianças não precisavam de atendimento 
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educacional, pois apenas precisava de “cuidados maternais”. Por esses fatores 
“os investimentos financeiros nesta etapa da educação foram negligenciados 
pelos governos” (FERREIRA, MENDES e COSTA, 2015, p. 252).

Os estudos de Rosemberg (2002) apontam que no plano teórico-conceitual, 
a Educação Infantil pode ser concebida como um subsetor das políticas educa-
cionais e também de assistência ao/à trabalhador/a, portanto, integra-se às po-
líticas sociais: “caracterizo as políticas sociais como uma intervenção do poder 
público no sentido de ordenamento hierárquico, de opções entre necessidades e 
interesses explicitados pelos diferentes segmentos que compõem a sociedade” 
(ROSEMBERG, 2002, p. 29). A partir da pesquisa de Didonet (2001) identifica-
-se que as famílias pobres que não tinham condições financeiras de pagar uma 
babá e se viam na contingência de deixar os seus filhos sozinhos ou colocá-los 
numa instituição que deles cuidassem, os resquícios desta história demarcam a 
associação creche/criança pobre e o caráter assistencialista da creche: 

Para os filhos das mulheres trabalhadoras, a creche tinha que ser de 
tempo integral, para os filhos de operários de baixa renda, tinha que 
ser gratuita ou cobrar muito pouco; ou para cuidar da criança enquanto 
a mãe estava trabalhando fora de casa, tinha que zelar pela saúde, en-
sinar hábitos de higiene e alimentar a criança (DIDONET, 2001, p. 12).

Para Faria e Aquino (2012) o movimento de continuidade e mudança nos 
tempos da infância foi interrompido, pois não se pode substituir uma pedagogia 
do processo, por uma pedagogia dos resultados. As autoras (id.) questionam: 
“para além da escola obrigatória, o que a Política Pública da Educação Básica 
oferece às crianças pequenas de 0 a 6 anos?” (FARIA e AQUINO, 2012, p. 2); e 
denunciam:

 
a proposta de educação infantil como primeira etapa da educação bá-
sica, com uma pedagogia própria para as crianças de 0 a 6 anos, está 
sendo esvaziada, seja pela obrigatoriedade da matrícula aos 4 anos de 
idade, seja pela retomada de discursos e ações de cunho assistencia-
lista para a faixa etária de 0 a 3 anos (FARIA e AQUINO, 2012, p. 2).

Faria e Aquino (2012) embasam seus pressupostos no contexto da Educação 
Infantil pós-LDB que implantou o Referencial Curricular Nacional para a Educa-
ção Infantil (RCNEI) (BRASIL, 1998), que trouxe um modelo de currículo para as 
creches e pré-escolas brasileiras. Porém, quando se fala de crianças, se afirma 
“a pluralidade, o diverso, a ‘multidão’, contra normatização da infância” (FARIA e 
AQUINO, 2012, p. 4). 

Destaca-se que o RCNEI (BRASIL, 1998) abordou conceitos e princípios que 
deram ênfase as relações entre: “criança, educar, cuidar, brincar, relações cre-
che-família, professor de educação infantil, educar crianças com necessidades 
especiais, a instituição e o projeto educativo” (CERISARA, 2002, p. 331). Com-
preende-se que, esta trajetória da Educação Infantil e seu referencial possibili-
taram a criança ter a sua constituição como sujeito histórico que se desenvolve, 
tem sua cultura, suas capacidades intelectuais e se constitui como ser humano 
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em diferentes contextos sociais, estando submetido a uma educação que priori-
ze estas especificidades em seu currículo.

Destacam-se ainda as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação In-
fantil (DCNEIS) (BRASIL, 1999), que apresentam 4 artigos, documento que es-
clarece a indissociabilidade entre educação e cuidado na Educação Infantil. No 
período de 1999 a 2009, o Ministério da Educação publicou uma série de docu-
mentos sobre a qualidade de atendimento, assim foram reformuladas as diretri-
zes e Novas DCNEIS (BRASIL, 2009) foram escritas em documento mais amplo, 
que apresenta 13 artigos. Este documento articula-se com as políticas públicas 
para a elaboração de planejamentos e avaliações de propostas pedagógicas e 
curriculares da educação; vai nortear as ações que envolvem as propostas pe-
dagógicas e curriculares que abrangem a Educação Infantil. Trata de diversida-
de, avaliação, currículo, define a Educação Infantil, a criança, o currículo.

Considerando as DCNEIS (BRASIL, 2009) e as discussões envoltas a ela-
boração do documento da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) (BRASIL, 
2015), Carvalho e Fochi (2017) em seus estudos alertam para a necessidade da 
construção de uma pedagogia do cotidiano na Educação Infantil, para os autores 
trata-se de uma pedagogia plural e promotora de cultura pedagógica, que pro-
mova o trabalho pedagógico com base em campos da experiência.

Além de definir a criança como sujeito de direitos, a concepção de cur-
rículo adotada pela BNCC segue as indicações atribuídas pelas DC-
NEI, que consideram o cotidiano um catalizador das experiências de 
aprendizagem vivenciadas pelas crianças diariamente nas instituições. 
Isso porque, nas situações ordinárias da vida, no cotidiano, ocorrem 
aprendizagens que servem de vias de acesso para a compreensão dos 
funcionamentos sociais que são construídos e que constroem a rela-
ção das crianças com o mundo. Desse modo, ao observarmos o coti-
diano das crianças na educação infantil – nos usos que elas fazem de 
seus tempos-espaços, nas linguagens que utilizam, nas relações que 
estabelecem e nas aprendizagens que se efetivam, é possível perce-
ber rupturas e reinvenções nos modos de viver a infância (CARVALHO 
e FOCHI, 2017, p. 15).

Pensar um currículo a partir de uma pedagogia do cotidiano das crianças na 
Educação Infantil implica em compreender as múltiplas interfaces que o atraves-
sam. Parafraseando Barbosa e Quadros (2017) é na pedagogia do cotidiano que 
as experiências de aprendizagem das crianças acontecem, especialmente aque-
las vividas no corpo e com o corpo; o que implica em aprimorar os instrumentos 
de escuta das crianças, das famílias e dos professores, a fim de ouvir o que eles 
dizem, em suas diferentes linguagens, para a escola e para o currículo.

É preciso discutir o currículo como uma resposta à vida cotidiana em 
sua diversidade, uma resposta criada como perspectiva de longo prazo 
– valores, saberes, posicionamentos e conhecimentos compartilhados 
– e, ao mesmo tempo, uma perspectiva centrada nas decisões con-
textuais, do aqui e agora, a partir da valorização das singularidades, 
dos tempos vividos e das culturas da infância. Essa conexão entre as 
esferas macro e micro propicia apoio para o estabelecimento do diá-
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logo, tendo em vista a construção dialogada de uma vida em comum 
(BARBOSA e QUADROS, 2017, p. 66).

As políticas públicas para a Educação Infantil refletem nas práticas pedagó-
gicas e na formação de professores, e conforme Ostetto (2008) “estão imbrica-
das as histórias de vida, crenças, valores, afetividade, enfim, a subjetividade 
dos sujeitos implicados” (p. 128). Para Ostetto (2008) a ação pedagógica que já 
descobriu a criança e celebra a infância tem como princípio: “olhar as crianças e 
revelar crianças na sua singularidade” (OSTETTO, 2008, p. 129).

Que se promova uma pedagogia da infância nas escolas de Educação Infantil, 
em que concepções de crianças e de infâncias sejam dialogadas por professo-
res e crianças na pedagogia do cotidiano, enquanto educadores que seja possi-
bilitado a promoção das culturas da infância. A pedagogia da infância é contrária 
à escolarização das crianças na Educação Infantil, a partir de Carvalho e Fochi 
(2017) compreende-se que em uma pedagogia do cotidiano na Educação Infantil 
os professores estão atentos aos modos como as crianças se relacionam com 
o mundo e à especificidade dos recursos que utilizam, como a corporeidade, a 
linguagem e a emoção na vida que transcorre no cotidiano da escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa foi possível compreender e refletir sobre as leis e outros docu-
mentos da Educação Infantil, analisando as concepções de criança e de infância. 
Em virtude das análises apresentadas compreende-se que a Educação Infantil 
historicamente vem sendo ampliada aos poucos nas políticas públicas que de-
monstram a sua importância para o cenário nacional de educação. Identificou-se 
no contexto histórico e legal o silenciamento e a invisibilidade das crianças e de 
suas infâncias, denunciados nas articulações e na análise dos referenciais teóri-
cos de pesquisadores da área. Compreendeu-se que as concepções de infância 
e de criança, são fundamentais dentro das leis e normativas educacionais, pois 
podem contribuir para uma educação que dê prioridade as crianças como prota-
gonistas. 

Considerando as leituras e análises dos conceitos de criança e de infância 
realizadas no histórico das políticas públicas para a Educação Infantil, identifi-
caram-se os avanços nos direitos das crianças de 0 a 5 anos, demarcados ini-
cialmente pelos princípios do caráter assistencialista, e posteriormente por uma 
Educação Integral e pela universalização da Educação Infantil. 

Portanto, nesta pesquisa foi possível compreender o caráter histórico destas 
concepções, em que pesquisadores da área concebem as crianças como atores 
sociais, a partir da concepção de que infância é uma categoria social e histórica, 
que reconhece as crianças como protagonistas e produtoras de culturas infantis, 
em uma pedagogia da infância que emerge do cotidiano das crianças. 
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INTRODUÇÃO 

Com as profundas mudanças no cenário global (política, econômica e social), 
a Educação cada vez mais vai sendo concebida como um trunfo indispensável 
na formação e “progresso humano”, consolidados nos ideais da “paz”, da “li-
berdade” e da “justiça social”. Esses significantes são objeto de disputa política 
tendo em vista que cada um deles pode adquirir diversos significados. De um 
lado, os movimentos sociais, do campo educacional se alinham ao discurso de 
educação enquanto direito humano, com sentido equidade, com todas as con-
sequências que possui esse termo na Declaração Universal. Por outro lado, os 
organismos internacionais, por meio de suas agências e intelectuais orgânicos, 
difundem esses ideais de Educação, por um discurso liberal, que pode adquirir 
diferentes sentidos. 

Historicamente, a adesão a diretrizes desses organismos é feita no Brasil, 
sem questionamentos, submetendo as políticas educacionais às lógicas domi-
nantes, com interpretações específicas a cada momento (BALL, 2007). Nesse 
contexto, a formulação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) emerge 
como uma figura mítica, como “necessidade” para “resolver” o problema da edu-
cação (LACLAU, 1990). Neste intento, a BNCC tem sido considerada terreno 
estratégico educacional para “eliminar” as desigualdades do ensino brasileiro, 
atuando como se fosse o “parâmetro obrigatório do desenvolvimento integral 
dos cidadãos” (BRASIL, 2017). Embora tendo sido publicada em 2017, já estava 
prevista desde 1996, na LDB 9394/96.  

Ante estas colocações, o presente artigo pretende analisar o discurso da Base 
Nacional Comum Curricular no que tange à Educação Infantil, tomando como 
referencial teórico Laclau e Mouffe (2015) a partir dos conceitos de antagonismo, 
hegemonia, práticas articulatórias (elemento e momento) e formações discursi-
vas. A análise vai identificar as concepções para a Educação Infantil. 

AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NA PERSPECTIVA DA TEORIA DO DISCURSO

Na perspectiva teórica de Laclau e Mouffe (2015), a lógica da hegemonia per-
passa as disputas políticas em um contexto de democracia (pelo menos formal). 
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As políticas em si são a materialização de uma decisão, em dado momento, a 
partir de uma determinada conjuntura. Essa decisão é fruto de disputas em que 
a o poder dominante busca construir um discurso que seja aparentemente uni-
versal e preencha a lacuna que está posta como “problema principal” a ser re-
solvido. Nessa abordagem, a política é ao mesmo tempo texto e discurso, como 
afirma Ball (apud MAINARDES, 2006). Nessa abordagem, compreende-se o dis-
curso como um conjunto de enunciados que envolvem uma fixação de sentidos, 
que tem sua materialização em textos (diretrizes, legislação), pronunciamentos, 
gestos, rituais, entre outros. Sendo assim, não importam conjuntos de crenças 
ou interesses, nem verdades, mas, condições de possibilidade que conformam 
os conceitos e como estes funcionam (BURITY, 2002). 

As disputas pelos sentidos dados às políticas são atravessadas pela lógica da 
hegemonia (SOUTHWELL, 2012). Isso significa que um sujeito político apresen-
ta um discurso como a única solução possível, como se fosse universal quando 
se trata de uma solução singular. Os governos apresentam suas políticas como 
se fossem a melhor “solução” para o problema que se apresenta naquele mo-
mento. E, a partir daí, são criados mecanismos (legais, textuais, entre outros) 
para permitir que ele se sedimente em práticas discursivas, seja por meio da 
coerção, seja por meio da adesão (GRAMSCI, 2007), até se naturalizar como 
verdade e se tornar hegemônico (LACLAU E MOUFFE, 2015). Esse processo 
de significação é sempre incompleto, pois nenhuma totalidade é fechada. Esse 
discurso hegemônico possui fissuras e contradições que permitem a emergên-
cia de antagonismos. Assim, a política constitui-se por um arranjo hegemônico 
provisório e incompleto, permeado por relações de poder. Nesse pressuposto, a 
política é um discurso composta por significantes vazios que adquirem sentidos 
e permitem antagonismo. O significante se esvazia de sentido tendo em vista a 
polissemia que adquire. 

Nesse sentido, a representação hegemônica ocorre quando uma força social 
particular assume a representação de uma totalidade, constituindo um discurso 
com sentidos específicos, como se fossem universais e inquestionáveis. A re-
lação hegemônica, assim, exige negociação entre superfícies discursivas con-
traditórias (LACLAU E MOUFFE, 2015). A hegemonia na política é, portanto, a 
articulação de elementos identificados na organização contingente de momentos 
e que, portanto, inclui posições diferenciais.

“chamaremos de articulação qualquer prática que estabeleça a relação 
entre elementos tal que suas identidades sejam modificadas como um 
resultado da prática articulatória. À totalidade estruturada resultante da 
prática articulatória, nós chamaremos de discurso. As posições diferen-
ciais na medida em que elas aparecem articuladas dentro do discurso, 
nós chamaremos de momentos. Por contraste, nós chamaremos ele-
mentos qualquer diferença que não seja discursivamente articulada.” 
(Laclau e Mouffe, 2015, p 178).

Assim, o discurso, detém os fluxos das diferenças pela fixação de pontos no-
dais, que são significantes privilegiados que fixam o sentido de uma cadeia de 
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significantes (cadeia de equivalência). “A equivalência cria um segundo sentido 
que, embora parasitário do primeiro, subverte-o...” (LACLAU E MOUFFE, 2015, 
p. 205), compreendidos sempre como flutuantes e contingenciais. Neste sentido, 
as políticas são espaços de disputas de blocos de sentidos, onde os interesses 
hegemônicos procuram sedimentar uma demanda particular como universal. É 
neste sentido, que a prática articulatória constitui e organizam as relações só-
cio-políticas, sendo influenciada por sobredeterminações, em um processo con-
tínuo que reúne vários discursos que se materializam por meio da negociação.

METODOLOGIA

A presente pesquisa possui caráter documental qualitativo, objetivando anali-
sar aspectos do discurso presente na Base Nacional Comum Curricular no que 
tange à Educação Infantil. Nesse sentido, tomamos como referencial teórico La-
clau e Mouffe (2015), a partir dos conceitos de hegemonia, formações discursivas 
e práticas articulatórias. Na abordagem desenvolvida pelos autores o processo 
político é representado como espaço de disputas de sentidos dos enunciados 
que formam o discurso.

ANALISANDO ASPECTOS DO DISCURSO DA BASE NACIONAL COMUM 
CURRICULAR 

O texto da BNCC é fruto de um longo trajeto de reflexões, diálogos, emba-
tes e convergências dos órgãos oficiais, sociedade civil, movimentos sociais e 
especialistas em Educação. Em torno dele, se revelam tanto posições quanto 
projetos sociais e, portanto, políticos distintos e contraditórios. O que levou a mo-
bilizações e criações de movimentos prós e contras a BNCC. De um lado, as uni-
versidades, instituições como a UNDIME, CONSED, ANPED, ABDC, movimen-
tos sociais, destacamos, neste contexto, o MIEIB, dentre outros. E do outro lado, 
algumas instituições privadas e alguns empresários, que construíram uma rede 
política de articulação, chamado de Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e 
que conta com representantes (Banco Itaú, Centro de Estudos e Pesquisas em 
Educação, Cultura e Ação Comunitária, Instituto Inspirare, Instituto Ayrton Sen-
na, Fundação Lemann, Instituto Natura, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, 
SESC, Todos Pela Educação, Unibanco, Fundação Roberto Marinho, etc.). 

Essas articulações, nesses dois campos, reflete o antagonismo político. La-
clau e Mouffe destacam a impossibilidade de plenitude no antagonismo, onde 
se mostram os limites de toda objetividade. Assim, cada esfera dos lados aos 
defendem seus interesses, não são plenos. Enquanto, o primeiro defende uma 
educação pública, compreendida direito social, o segundo, apresenta-se com 
interesses comerciais que veem nas políticas educativas, campo de mercado. 
E neste intento, dimensionam a educação como mercadoria. Esse processo de 
antagonismo, que abrange os sujeitos políticos, na construção do discurso, não 
pode ser descrito, mas mostrado (LACLAU E MOUFFE, 2015, p.203), sendo 
denominado por Laclau e Mouffe como elemento, e corresponde as diferenças 
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discursivamente articulada. A articulação dessas diferenças dentro do discurso 
(BNCC) é percebida como terreno de disputa e negociação discursiva, denomi-
nado por Laclau e Mouffe de momento. A Educação Infantil torna-se assim, o ob-
jeto de discurso, na qual, estão articuladas as concepções de Educação Infantil, 
Infância, Criança, Aprendizagem e Desenvolvimento. 

O processo de redação da BNCC tem início no governo Dilma em 2015, mas 
na verdade, o discurso de defesa de uma Base, já vinha sendo alimentado no 
Ministério da Educação desde 2009, com o Programa Currículo em Movimento 
(BRASIL, 2009), ganhando força em 2014, com a aprovação do Plano Nacional 
(Lei nº 13.005). Para legitimar sua elaboração a BNCC cita a Constituição de 
(1988) nos artigos 205 e 210, seguido pela Lei de Diretrizes e Bases (1996), no 
Artigo 9, inciso VI, e das Diretrizes Curriculares de (1997-2003) e pelo Plano 
Nacional de Educação Lei 13.005 (2014). 

 Desse modo, em junho de 2015, iniciam-se os primeiros procedimentos, com 
sistematização de redatores no Comitê de Assessores e Especialistas, compos-
ta por 116 especialistas que se responsabilizaram pela elaboração de texto pre-
liminar da política. Em julho de 2015, o processo elenca os focos e em setembro 
do mesmo ano, é apresentada à sociedade a primeira versão para ser submetida 
ao debate público.

A passagem da primeira para a segunda versão se dá em uma fase de cons-
trução coletiva realizada entre junho e agosto de 2016 com os Seminários Es-
taduais, especificamente voltados para debater a segunda versão da BNCC. 
Estes seminários foram organizados pelo Conselho Nacional de Secretários de 
Educação (Consed) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime). Em paralelo a esse processo, realizou-se consulta pública por meio do 
Portal da Base Nacional Comum Curricular, contando ainda com relatórios ana-
líticos e pareceres de leitores críticos a associações científicas e de professores 
pesquisadores das universidades, externos ao Comitê de Assessores e Especia-
listas. Esse esforço de fazer um processo “participativo” marcou os governos do 
PT, mesmo que essa participação tenha limites. Em primeiro lugar, por se tratar 
de um país de dimensão continental como o Brasil, e que, tem uma tradição de 
autoritarismo social sedimentado nas relações sociais e políticas (RODRIGUES, 
2009). Em segundo lugar, a participação em um sistema democrático que está 
dominado por empresários e seus interesses pode ser uma espécie de fetiche 
que apenas ocupa um lugar de atender ao desejo dos movimentos sociais e gru-
pos organizados. Mas também essa participação pode fazer com que o texto da 
Base tem elementos das reivindicações desses grupos mesmo que não sejam 
hegemônicos. Como diria Gramsci (2007), incluir demandas pontuais é uma for-
ma de não abalar a hegemonia. 

 Esse cenário se torna mais complexo com o golpe que tornou o governo mais 
claramente alinhado aos interesses empresariais, por ter assumidamente uma 
concepção neoliberal. A primeira decisão foi substituir a comissão que elaborou 
a última versão que seguiu para o Conselho Nacional de Educação35, em 2017, 

35  Vale ressaltar que o Conselho Nacional e o Fórum Nacional de Educação tiveram suas composições alteradas pelo 
então ministro, Mendonça Filho. 
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em um novo momento político. Essa versão tendo sido elaborada de forma não 
participativa e contendo uma orientação hegemonicamente voltada à lógica do 
mercado, sofreu diversas críticas, contudo conseguiu rapidamente a homologa-
ção no Conselho e, posteriormente, pelo executivo, e atualmente encontra-se 
em vigor. Ainda não se pode avaliar os efeitos dessa aprovação, mas já é possí-
vel analisar os conteúdos e as mudanças propostas.  

No seu texto a BNCC é apresentada como se fosse suficiente para preencher 
as lacunas existentes na educação brasileira, a partir de um discurso que pode 
ser considerado “salvacionista”, muito presente na política brasileira, segundo 
Marilena Chauí (1994). Sendo assim, o texto se auto indica “como caminho para 
suprimir a fragmentação que ocorre nas políticas educacionais”, “buscando equi-
dade na educação brasileira por meio do reconhecimento e abertura a plurali-
dade, diversidade própria do nosso país”, perscrutando “reverter o histórico ex-
cludente de nosso sistema sócio- educacional” (BRASIL, 2017).  A estrutura do 
discurso da BNCC tem como slogan norteador: “Educação é a Base” buscando 
legitimação político e social, para o documento e a “eliminação” das desigualda-
des do Ensino brasileiro. A BNCC se define como texto prescritivo e normativo: 

“um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico 
e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 
devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 
Básica” (BRASIL, 2017, p.5).

Nesse sentido, está presente a lógica da hegemonia elencada por Laclau e 
Mouffe em que um discurso particular se apresenta como universal. Um discurso 
que pode ser considerado mítico (LACLAU, 1990) por tentar suturar e resolver 
todos os problemas que são reconhecidos publicamente no discurso hegemo-
nicamente sedimentado. Obviamente que esses não são os únicos problemas.

Para legitimar suas proposições coloca como central a “qualidade da educa-
ção” que é um significante vazio utilizado em diversos discursos como forma de 
legitimar políticas e ações. Afinal, todos vão concordar com a melhoria da quali-
dade, mas podem estar se referindo inclusive a sentidos ou propostas antagôni-
cas.  Nesse discurso de qualidade outro termo que adquiriu legitimidade foi da 
“formação humana integral”. E, nesse sentido, percebe-se que o texto da Base 
mantém alguns supostos que estavam sendo debatidos nos governos do PT, 
sobretudo nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Seguindo 
esse discurso cria uma cadeia de significantes equivalentes que toma como fun-
damentos princípios éticos, políticos e estéticos.  Dessa forma, apropria-se dos 
diversos discursos em torno da qualidade da educação, em consonância com 
os documentos dos organismos internacionais, mas esvaziando seus sentidos, 
se tornando pura retórica tendo em vista que a proposta final contradiz esses 
princípios, em certa medida. 

O discurso da BNCC está (im)posto como referência na elaboração de cur-
rículos dos sistemas e redes de ensino do país. Deste modo, o fundamento 
pedagógico da BNCC está focado no desenvolvimento de competências, que 
está sendo sedimentado nos documentos da Unesco- Organização das Nações 
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Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Mas também enfatiza as avalia-
ções internacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), que tem como centralidade os conteúdos de língua portuguesa 
e matemática, a partir do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA). 
Demonstra assim, a submissão explícita no documento a essas orientações, 
aderindo totalmente às suas concepções, que embora, já vinha desde o governo 
de Fernando Henrique, e passou incólume nos governos de Lula e Dilma. Assim 
sendo, a estruturação do documento é realizada a partir de aprendizagens es-
senciais que assegurarão competências gerais e direitos de aprendizagem 
e desenvolvimento, que, sendo inter-relacionados, desdobra-se no tratamento 
didático, seguindo o discurso do famoso relatório denominado “Um tesouro a 
descobrir” de Jacques Delors (2010). Neste sentido a BNCC compreende com-
petências como: 

“como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 
habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valo-
res para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 
exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2017, p.6).

Portanto, seguindo exatamente o mesmo discurso do citado relatório indica 
que os “alunos devem “saber” (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) 
e, devem “saber fazer” (mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitu-
des e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 
exercício da cidadania e do mundo do trabalho)” (BRASIL, 2017, p.11). Nesse 
contexto, na BNCC está presente, de maneira explícita, o seu compromisso com 
a “educação integral” (construção intencional de processos educativos e não a 
jornada escolar), visando à formação e ao desenvolvimento humano global, di-
mensão intelectual (cognitiva) e dimensão afetiva. Esse discurso foi construído 
nos documentos do governo Lula, sobretudo a partir de 2007, com o lançamento 
do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação). E que se pauta na ideia de 
“assumir uma visão plural, singular e integral da criança, adolescente, do jovem 
e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem” (BRASIL, 2017, 
p.12). 

A BNCC E A EDUCAÇÃO INFANTIL 

Na parte do enunciado que trata da Educação Infantil, o documento parte da 
nomenclatura “pré-escolar”, para tratar do contexto histórico da Educação Infan-
til, trazendo subjacente a esta expressão a concepção de “uma etapa anterior, 
independente e preparatória para a escolarização, que só teria seu começo no 
Ensino Fundamental”, situada fora da educação formal (BRASIL, 2017, p.31). No 
texto, a fundamentação também se refere à Constituição Federal de 1988 e a Lei 
de Diretrizes e Bases 9394/ 96, e considera a ampliação do Ensino Fundamental 
que passou de oito para nove anos (2006), o que antecipou a entrada das crian-
ças com seis anos de idade na Educação Básica. Assim, a Educação Infantil 
passou a atender a faixa etária de 0 a 5 anos. Mas que somente com Emenda 
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Constitucional nº 59/2009, a Educação Infantil passa a ser obrigatória para as 
crianças de 4 e 5 anos.

Neste contexto no qual a Educação Básica é obrigatória de 4 a 17 anos, a 
BNCC reconhece as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DC-
NEI, Resolução CNE/CEB nº 5/2009), reformuladas nos governos do Partido dos 
Trabalhadores como documento legítimo e incorpora a concepção de educar 
e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educati-
vo (BRASIL, 2017, p.32). Reforça em seu escopo a concepção de criança ex-
pressa nas DCNEIs, “sujeito histórico e de direitos”, bem como, ratifica os eixos 
estruturantes das práticas pedagógicas: interações e brincadeiras, com bases 
nesses elementos. Com esta fundamentação, cria uma cadeia de equivalência 
que elege seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento: Conviver, Brincar, 
Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se, destacando a necessidade de 
intencionalidade educativa às práticas pedagógicas, tanto na creche quanto na 
pré-escola. 

 Neste ínterim, centralizam-se questões sobre o currículo, que tem reflexo 
direto na qualidade e avaliação educacional. Portanto, nesse desenho, a BNCC 
apresenta-se construída sobre a noção de Campos de Experiência, uma referên-
cia com a pedagogia da infância, contudo, não explica sua relação com direitos 
e objetivos de aprendizagens, tornando a interpretação suscetível a muitas in-
terpretações. Apoiada neste pressuposto, a organização curricular da Educação 
Infantil na BNCC está estruturada em cinco campos de experiências, no âmbito 
dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Esses 
campos são compreendidos como:

“arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concre-
tas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os 
aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 
2017, p.36).

Na descrição desses campos de experiências o texto traz indicações pano-
râmicas da percepção de construção do conhecimento realizado pelas crianças 
e de como a prática pedagógica pode fomentar sua ampliação, nesse sentido, 
são eles:

• O eu, o outro e o nós - interação com os pares e com adultos as 
crianças vão se constituindo, e tendo um modo próprio de agir, 
sentir e pensar, construindo sua autonomia, senso de autocuidado, 
de reciprocidade e de interdependência com o meio.

• Corpo, gestos e movimentos -O corpo como meio de sentidos, 
gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou 
espontâneos permitem à criança explorar o mundo, o espaço e os 
objetos do seu entorno, pois ao brincar produzem conhecimentos 
sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-
-se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade (BRASIL,  
2017, p.37)

• Traços, sons, cores e formas -Conviver com diferentes mani-
festações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no 
cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio 
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de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de ex-
pressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, 
colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o audio-
visual, entre outras. Contribuindo, assim, para que, desde muito 
pequenas, as crianças desenvolvam senso estético e crítico, o co-
nhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca 
(BRASIL, 2017, p.37).

• Escuta, fala, pensamento e imaginação- Desde o nascimento, 
as crianças participam de situações comunicativas, ampliando e 
enriquecendo seu vocabulário e compreensão da língua materna. 
Por isso, a importância de promover experiências nas quais as 
crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na 
cultura oral. Isso lhe possibilita reconhecer diferentes usos sociais 
da escrita, deste modo as crianças vão construindo hipóteses so-
bre a escrita como sistema de representação da língua (BRASIL, 
2017, p.38).

• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações- 
As crianças vivem inseridas em espaços (rua, bairro, cidade, etc.) 
e tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.) de diferentes 
dimensões (fenômenos naturais e socioculturais), nessas expe-
riências se deparam 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 reconhe-
cimento de numerais cardinais e ordinais etc.). 

Nesse discurso, as “aprendizagens essenciais compreendem tanto comporta-
mentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências” (BRASIL, 2017, p. 40), 
que se constituem em objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, sendo se-
quencialmente organizados por grupos de faixas etárias, assim discriminados:

               Fonte: BRASIL, 2017.

Em sequência, a BNCC apresenta em seu discurso a parte prescritiva de 
toda essa estrutura organizacional de orientação dos currículos. Ressaltando, 
posteriormente a transição entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 
E, segundo o documento, esse processo deve ocorrer garantindo integração e 
continuidade dos processos de aprendizagens das crianças. Nessa direção, a 
BNCC apresenta as sínteses das aprendizagens esperadas em cada campo de 
experiências, para que as crianças tenham condições favoráveis para ingressar 
no Ensino Fundamental. 
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Neste sentido, podemos identificar concepções subjacentes quando trata da 
passagem da segunda para a terceira versão da BNCC, quando houve a subs-
tituição do 5º campo de experiência “escuta, fala, pensamento, imaginação” por 
“oralidade e escrita”. Nota-se que esta construção se refere ao ensino da Língua 
Portuguesa, ou seja, da alfabetização no sentido mais estrito.  Esse direciona-
mento foi alvo de intensas críticas por parte de intelectuais e do MIEB (Movimen-
to Interfóruns de Educação Infantil do Brasil), o que fez o MEC voltar à versão 
anterior de nomenclatura, sem, contudo, efetuar modificações mais substanciais 
nas competências. Gerando assim um texto que tenta, no sentido usado por 
Laclau e Mouffe, constituir-se como hegemônico por incluir diversas demandas 
mesmo que de forma ambígua. 

A ambiguidade reside no fato de que, apenas a modificação de nomenclatura, 
sem mudança de princípio orientador, põe de um lado, as crianças como cons-
trutoras de seus conhecimentos, e do outro como meras receptoras. No primeiro 
plano, a alfabetização, aconteceria como resultado de um processo ativo, no 
qual a crianças estariam envolvidas em atividades de pensamento, imaginação 
e fala (brincadeiras de faz de contas, etc.), bem como envolvida em um ambiente 
em contato com livros, com histórias contadas, com teatro de bonecos e outros 
repertórios, aprendendo o uso e utilização dos veículos escritos na vida social 
(em perspectiva de letramento). E no segundo plano, uma construção de conhe-
cimento de precoce alfabetização (codificação e decodificação). É nesse ínterim 
que as formações discursivas enfrentam tensões prescritivas, pois seus efeitos 
serão visualizados nas práticas pedagógicas desenvolvidas nas instituições es-
colares.  Nesse quadro, há clara desvinculação entre cuidar e educar, o brincar 
e interagir, que realça mais uma vez, fortes expectativas cognitivas em detri-
mento de outros âmbitos fundamentais do desenvolvimento humano, seguindo 
o discurso da performance, elencando por Ball (2006), dando uma interpretação 
particular e ambígua para se tornar legítimo.

Nessa mesma lógica de efeitos nas formações discursivas, o currículo requer 
em seu bojo formas avaliativas, criação de exames, testes, e que segundo Apple 
(2013) constitui-se uma “tarefa técnica, conceitual, e politicamente difícil”. Assim, 
quando a BNCC aponta para um controle da prática pedagógica, revela seu efei-
to pragmático, um projeto avaliativo estandardizado, orientado para o desem-
penho, criando uma atmosfera de classificação e comparação. E deste modo, 
contrariando seu próprio enunciado que considera as crianças como sujeitos de 
suas próprias aprendizagens. Cabe ressaltar que os objetivos de aprendizagem 
não possuem uma correlação entre si e ao longo da escolaridade o que expõe 
mais uma contradição no discurso. O discurso pode ser analisado pelo que está 
presente e por suas ausências, pois ele é uma seleção intencional de sentidos, 
de elementos. Neste sentido, a construção do discurso ocorre de forma híbrida, 
tentando incluir demandas de diferentes sujeitos. 

 A versão final tem suas matrizes de formações discursivas contraditórias, de 
um lado objetiva consolidar a Educação infantil como etapa da Educação Básica, 
na perspectiva de complementaridade e identidade, afirmando estar coerente e 
embasada nos princípios expressos nas DCNEI, sustentadas por movimentos 
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sociais, a exemplo, o MIEIB. De outro lado, adere ao discurso das avaliações 
padronizadas focadas na “necessidade” precoce de alfabetização, expresso nos 
documentos dos organismos multilaterais. Tais pressupostos indicam discursos 
no mínimo distintos.

Nesse indicativo, a linguagem segue uma prescrição e taxonomia de objetivos 
(classificação sistemática), o lugar da Educação Infantil no conjunto de políticas 
públicas para as crianças ressurge com indicativos de antecipação de alfabeti-
zação (não apropriada para a idade e cognição infantil), enfocando objetivos e 
competências para as crianças de 4 e 5 anos. Negando assim, a concepção de 
educação infantil e infâncias das DCNEI’s centradas na ludicidade, que o próprio 
discurso da BNCC chama para sua fundamentação36. A lógica aparente “consen-
so” provisório no discurso da BNCC sobre estas concepções transmitem o poder 
hegemônico de uma colisão dos neoconservadores e neoliberais principalmente 
visíveis na terceira versão, (e que tem no movimento pela base, grande repre-
sentante) que foi homologada e já vigora como mecanismo legal. Assim, a BNCC 
comporta efetivas representações amplamente defendida pelos movimentos so-
ciais, mas sua tônica está voltado ao discurso das avaliações.

Desta forma, a construção discursiva da BNCC, é forjada em uma aparente 
legalidade, visto o MEC no governo Temer reconfigurar a instrumentalização da 
representatividade realizada, as agências de debates e sistematizações (espe-
cialistas, pesquisadores, movimentos sociais, ONG’s, segmentos do terceiro se-
tor, etc.). Essas representações são substituídas por uma gama de fundações 
privadas “comprometidas com a Educação brasileira” que se servem do governo 
nos espaços de deliberações para atacarem os cofres públicos e implantarem 
seu projeto educativo voltado à centralização do mercado. Assim, a produção 
discursiva e textual não se transcreve de relações de poderes, mas na relação 
de um poder, uma visão do que seja conhecimento legítimo (verdade absoluta) 
para a educação da sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Laclau e Mouffe reportando a relação antagonística coloca que esta é de na-
tureza externa e não interna, e que pode ressoar paradoxal, pois a subversão e 
discursivamente construída (LACLAU E MOUFFE, 2016, p.204). Nesse âmbito, 
no discurso, os elementos que não se tornaram momentos e que, portanto, não 
compõem nenhuma prática articulatória, abre-se a possibilidades de contesta-
ção por outros sujeitos. Na BNCC para a Educação Infantil são: gênero, etnias, 
orientação sexual. Para se eximir de responsabilidades, estas temáticas ficaram 
a cargo, dos estados e municípios. Esta delegação da União não apresenta coe-
rência, para um documento prescritivo nacional e de caráter obrigatório, que se 
propõe em qualificar a Educação Básica. 
36 Isso ocorre em um contexto de criação de um programa com viés assistencialista (Criança Feliz) para as crianças 
de 0 a 3 anos, retornando assim a tradições históricas anteriores aos anos 1990. O governo ilegítimo Temer ressuscitou 
modos ultraconservadores da política econômica capitalista, manobras e discursos contenciosos que apontam para um 
transcurso de um Estado mínimo, atacando em cheio conquistas sociais, com estagnação e cortes financeiros, com des-
taque para a Educação e Saúde, congelando os investimentos nestas áreas por 20 anos. E nesta conjuntura outorgou 
a versão final da BNCC.
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Nesta reflexão, Apple (2013, p.94) aponta que “o currículo nacional é um me-
canismo para o controle político do conhecimento”. E que no caso, da Educação 
Infantil, a BNCC não retrata a formação integral com qualidade social, emanada 
e emoldurada no contexto da identidade da Educação Infantil brasileira pautada 
no direito, antes, imbui uma lógica competitiva e classificatória das crianças, 
levando professores a um trabalho massivo sob uma sistematização avaliati-
va padronizada sob as sínteses de aprendizagens sugeridas pelo discurso final 
da BNCC, pois se subentende que estes sejam alvos de tais avaliações. No 
entanto, essa perspectiva contraria os estudos da sociologia da infância e das 
reivindicações dos movimentos, como o MIEIB que defende o respeito à iden-
tidade própria da Educação Infantil e sua importância como primeira etapa da 
Educação Básica que vai além de prescrever objetivos e métodos pedagógicos 
a serem realizados. 

O enunciado final do discurso da BNCC para a Educação Infantil destaca, no 
entanto, que essas sínteses, são elementos balizadores e indicadores, e não 
pré-requisito para o acesso ao Ensino Fundamental. No entanto, admite que a 
BNCC é um documento de referência para a elaboração e revisão dos currículos 
da Educação Básica, em escolas públicas e privadas, no país inteiro.
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INTRODUÇÃO

O referido trabalho apresenta resultados de pesquisa realizado no município 
de Goiânia no ano de 2010, junto ao Grupo de Estudos e Pesquisa da Infância 
e sua Educação em Diferentes Contextos – NEPIEC/FE/UFG, durante o curso 
de mestrado em educação no qual se discutiu as concepções de infância sob 
o olhar da assistência social. Na referida pesquisa buscou por meio da história 
da infância em Goiânia compreender como as políticas públicas conceberam a 
infância nas décadas de 1980 e 1990, ainda sob a organização da assistência 
social. Os procedimentos adotados para a investigação foram o levantamento 
bibliográfico, buscando-se identificar através de leituras de livros e alguns pe-
riódicos brasileiros – na área da educação, história, assistência e psicologia – a 
discussão pertinente à história social da infância e o processo dessa discus-
são como resultado que envolve concepções, atores sociais e políticos diversos. 
Dessa forma, com a leitura cuidadosa de obras completas e artigos, realizamos 
uma análise de cunho dialético do nosso objeto de investigação, conhecendo 
seus múltiplos determinantes. Programa atendimento ao menor de 0 a 6 anos. 
Propomos apresentar análise do Projeto Creche Domiciliar realizado no período 
de 1989 a 1992, durante a gestão do Prefeito Nion Albernaz, a FUMDEC fixou 
como meta atender inicialmente mil e quinhentas crianças através de trezentas 
creches domiciliares por intermédio do projeto denominado “Creche Domiciliar”.

Interessa-nos compreender de modo mais sistemático a natureza do trabalho 
dos programas que atendiam a infância, executados por esta Fundação, o que 
destacamos a seguir. Os Programas Gerais e Projetos Específicos de Atendi-
mento à Infância de 0 a 14: noções de Infância e Criança nos documentos institu-
cionais da FUMDEC Os Programas Gerais e Projetos Específicos de Atendimen-
to à Infância de 0 a 14 anos deveriam contemplar o período compreendido entre 
a instalação da FUMDEC, em maio de 1974, a 1997, ano em que as atividades 
de atenção à criança de 0 a 6 anos de idade foram transferidas para a Secreta-
ria Municipal de Educação de Goiânia. Infelizmente não foram encontrados nos 
arquivos da Assessoria de Planejamento da FUMDEC os programas e projetos 
elaborados / executados nas décadas 1970 e grande parte da de 1980. Desta 
feita, de abril a dezembro de 2009, em busca para a pesquisa, os documentos 
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institucionais encontrados nos arquivos da Assessoria de Planejamento da FUN-
DEC. 

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO: A CONSTITUIÇÃO DA FUMDEC EM GOIÂNIA 
COMO ÓRGÃO GESTOR DO ATENDIMENTO A CRIANÇA EM GOIÂNIA

Esse artigo situa inicialmente a trajetória histórica de configuração da Fun-
dação Municipal de Desenvolvimento Comunitário (FUMDEC), em especial as 
suas Ações em um Programa destinado às crianças até a década de 1990, pe-
ríodo em que ocorreu a transferência das creches da Assistência Social para a 
Educação. Buscou-se, com base em seus documentos de criação e Programas, 
Projetos e Planos de Trabalho, refletir sobre a história da instituição analisando 
ainda a natureza do trabalho desenvolvido com as crianças atendidas pela as-
sistência social, desvelando a(s) concepção(ções) de infância e criança que nor-
tearam historicamente as ações da Fundação entre as décadas de 1970 e 1990. 
Torna-se necessário ressaltar que o trabalho de atenção e proteção às crianças 
de origem popular em Goiânia esteve historicamente vinculado às entidades não 
governamentais e à Prefeitura de Goiânia por intermédio da FUMDEC, até o 
momento em que suas unidades de atendimento assistencial foram transferidas 
para a Secretaria Municipal de Educação. Portanto, registra-se, tanto em âmbito 
da FUMDEC como da SME, um longo e complexo processo, um rito, nem tan-
to consensual, de passagem do atendimento assistencial à configuração como 
educação infantil. Nesta perspectiva, o presente artigo abrange uma caracteri-
zação do Programa Atendimento ao menor de 0 a 6 anos e mais específico do 
Projeto Creche Domiciliar.

Ao se tentar compreender a história da FUMDEC, somo exigidos a discutir a 
configuração do campo da Assistência Social no Brasil, cujo início se delineia a 
partir da Proclamação da República em 1898, considerando - se que, nos perío-
dos 74 anteriores, tanto no Colonial como no Imperial, não estava posto como 
princípio de direito constitucional a condição digna de cidadania. 

É nos marcos da Revolução Francesa, em 1789, que a Constituição daquele 
país define os princípios republicanos de igualdade, fraternidade e liberdade, 
começando a determinar as políticas públicas para a efetividade de tais direitos 
em sociedades desiguais. 

Nessa direção, aquela Constituição coroou, segundo Ianni (1978), do ponto 
de vista legal, a noção de homem livre, cidadão de uma nação, portador de direi-
tos e deveres. Tal direito remonta à Revolução Industrial inglesa em meados do 
século XVII, incorporando nos processos de produção outra forma de trabalho: 
livre e assalariado. 

Embora o Brasil estivesse integrado no mesmo bloco capitalista mundial, ain-
da manteve a escravatura por mais de um século após a Constituição republica-
na francesa. 

Segundo Ianni (1978), o modelo de desenvolvimento industrial no Brasil, inau-
gurado em 1930 e estendendo-se até o golpe militar de 1964, assim denominase: 
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[...] A segunda etapa do desenvolvimento industrial no Brasil consiste 
na aplicação de medidas destinadas a propiciar a diversificação e a 
expansão do setor [...] As experiências de Vargas e o seu padrão de 
atuação marcam profundamente esta fase [...] (IANNI, 1978, p. 26). 

Este novo momento político-econômico brasileiro teve que enfrentar o sur-
gimento de novos e significativos atores sociais, reivindicações das camadas 
médias e do proletariado urbano industrial. Isso obrigou o governo comandado 
por Getúlio Vargas a criar vários mecanismos institucionais e assegurar direitos 
sociais a uma sociedade de homens livres, pelo menos na legalidade. Na prá-
tica, no entanto, aconteciam, na época, escalas crescentes de desigualdades. 
Ianni (1978) afirmou que 

[...] A época da transição para uma economia industrial no Brasil, as-
sinalando essa etapa crucial do desenvolvimento, pode ser simboli-
zada pela política de massas, como padrão de organização política e 
sustentação do novo estilo de poder. A política de massas - portanto, 
diferente da política de partidos - é o fundamento da democracia popu-
lista, que se organizou paulatinamente nas décadas que antecederam 
a mudança repentina ocorrida a partir do Golpe de Estado de 1º de 
abril de 1964 [...] (1978; p. 9)

Esses marcos históricos são fundamentais para compreender a iniciativa, em 
1942, de Getúlio Vargas, então Presidente da República, criar a Legião Brasilei-
ra de Assistência Social (LBA) e nomear para a coordenação geral sua esposa, 
Darcy Vargas. 

Essa instituição se ramifica pelos estados, tendo como representante em 
Goiás a Sra. Gercina Borges esposa de Pedro Ludovico, interventor/governador 
no Estado. A “primeira dama”, então, conduz a instituição, respeitando o objetivo 
nacional da LBA definido como o de atender, em caráter de emergência, aos que 
foram, ou pelo menos às famílias dos que foram, para campos de batalha da II 
Guerra Mundial - no período de 1939-1945. 

Observa-se, portanto, que o foco original da LBA não foi a atenção e proteção 
aos segmentos sociais marginalizados37 econômico e culturalmente da riqueza 
nacional criada pelas políticas de incentivo à industrialização. Se inicialmente a 
LBA cumpria tal finalidade, as pressões sociais devido às condições econômi-
cas do país conduziriam a outras frentes de ação promovidas pela própria LBA. 
Assim, no que se refere a LBA, por mais de quinze anos de governo getulista, a 
instituição pautou suas ações em dois eixos: proteger a maternidade e a infância 
e amparar os velhos e os desvalidos (VIEIRA, 1995, p. 29).

Instalada em Goiás, em 1942, a LBA cria os Centros Municipais da LBA, os 
quais estavam, naquele mesmo ano, funcionando em vários municípios do Es-
tado. Esses centros eram subordinados à LBA nacional e, geralmente, eram 
representados por mulheres da elite social dos municípios. 

Observa-se, nesse caso, uma concepção de assistência que, segundo Spo-
37 Utilizamos o conceito de marginalizado/marginalização como integrante da teoria sociológica da marginalização por-
que a noção de excluído/exclusão só emerge mais recentemente, trazida contraditoriamente, pelo neoliberalismo/globa-
lização (SPOSATI, 1986).
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sati (1989, p. 41), eram “modelos de atendimento assistencial decorrente da 
percepção de pobreza como disfunção pessoal encaminhava-se, em geral, para 
asilamento ou internação dos indivíduos portadores dessa condição”. 

O município de Goiânia, naquele período, refletia o que ocorria nacionalmente, 
enfatizando uma política de assistência social baseada em práticas assistencia-
listas, clientelistas e de “primeiro damismo”. Reforçavam desse modo doutrinas 
e concepções que marcam um viés conservador de dependência dos assistidos 
em relação ao alcance das políticas públicas sociais. 

A recomendação de criação da FUMDEC em 1969, no Plano de Desenvolvi-
mento Integrado de Goiânia (PDIG), e sua efetiva instalação em maio de 1974 
ocorrem em plena ditadura militar. Segundo Miguel (1989), esta Fundação bus-
cava institucionalizar a assistência social em Goiânia desde meados da década 
de 1970. 

Foi nesse contexto que, no mandato de Iris Rezende Machado (1966-1969), 
aparece a criação da instituição como prioridade de curto prazo, no Plano de 
Desenvolvimento Integrado de Goiânia - (PDIG), embora não fosse dele a sua 
autoria. A FUMDEC foi instituída como fundação pela Lei n. 4.655 de 30 de de-
zembro de 1972, no governo municipal de Manoel dos Reis - (1970-1974). Mas 
vale ressaltar que somente em 1974 suas ações foram efetivadas, conforme 
decreto n. 134 de 4 de março de 1974. 

Na perspectiva de uma maior contextualização, apresentamos a fala de um 
dos integrantes da FUMDEC no período de 1972 a 2001 que conhece bem a 
história daquela Fundação: 

Nos anos de 1972 e 1973, eu realizei um estágio não remunerado no 
Programa Prefeitura nos Bairros, da Prefeitura de Goiânia, fazendo 
pesquisa de opinião popular sobre o impacto deste programa junto às 
populações atendidas por ele. Sempre houve o compromisso da equi-
pe técnica e da coordenação do programa que assim que formasse, eu 
seria contratado pela Prefeitura. Em abril /maio de 1974, nos últimos 
dias da gestão do então Prefeito de Goiânia, Dr. Manoel dos Reis e 
Silva, ele decidiu instalar a FUMDEC, nomeando a sua esposa como 
Presidente. Parte significativa do corpo técnico do Programa Prefei-
tura nos Bairros, especialmente as assistentes sociais, foram lotadas 
na nascente FUMDEC, cuja sede localizava-se na Vila Nova, área do 
Bosque Mutirama (Entrevistado 1, Entrevista: 15/10/2009). 

Através da Lei 4.655/1972, que autoriza a instalar a Fundação Municipal de 
Desenvolvimento Comunitário - FUMDEC, o prefeito transfere as atribuições 
exercidas Pelo Serviço de Assistência Social da Prefeitura para esta Fundação. 
Observa-se que nesse ato não aparece qualquer detalhamento sobre a presta-
ção de serviços propriamente dita. No art. 2º da Lei, apenas é mencionado que 
o “objetivo básico é formular e executar a política municipal de serviços sociais 
e ação comunitária”. 

A Assistência Social em Goiânia nesse período foi marcada por ações espa-
çadas e incipientes, que reproduziam um conservadorismo incapaz de alterar 
77 as desigualdades sociais. Suas ações podem ser consideradas superficiais, 
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sendo destinadas às crianças, idosos e pessoas com deficiência. 
Podemos afirmar que as ações eram insuficientes e realizadas em parcerias 

com entidades sem fins lucrativos, delegando atribuição do Estado para tercei-
ros. De acordo com o Entrevistado 1 (2009), 

Nos trabalhos de pesquisas sociais para levantamento das reivindica-
ções e necessidades mais sentidas pela população das áreas onde 
a FUMDEC atuava por intermédio de suas unidades operacionais 
(equipamentos sociais públicos, estruturados com coordenação, equi-
pe técnica, pessoal de apoio e de serviços gerais), havia uma grande 
questão levantada pelas mães quanto a ausência de equipamentos 
públicos sócio-educativos e de guarda para os seus filhos enquanto 
trabalhavam. A educação infantil e as unidades de creches, por não 
serem à época direito do cidadão e dever do Estado em promovê-las, 
haviam poucas unidades filantrópicas disponíveis e a questão de va-
gas era um Deus nos acuda. 

Quanto ao financiamento às ações de assistência, o município optou por des-
tinar importâncias em espécies. Contou também com “doações, auxílios, sub-
venções e contribuições de entidades públicas e privadas, nacionais e interna-
cionais” (Lei n. 4.655 de 30 de dezembro 1972, Art. 3º). Percebemos, pois, que 
o caráter caritativo, assistencialista se reafirma na gestão do Órgão. Outro agra-
vante é colocado no parágrafo único desse mesmo artigo, que estabelece “[...] 
que o Município assegurará, através de exploração de um cemitério parque, a 
participação de recursos privados no patrimônio e nos dispêndios correntes da 
FUMDEC, equivalente a, no mínimo, um terço do total” (Lei n. 4.655 de 30 de 
dezembro 1972, Art. 5º). 

Moura (2002) destaca que, em 1969, havia mais de 60 entidades sociais em 
Goiânia. A maioria trabalhava com idosos, crianças e deficientes. Tratava-se, na 
realidade, de um trabalho fragmentado, não contemplando o sujeito inserido em 
uma totalidade social, pautando os interesses num ideal paternalista. A autora 
cita um discurso de Nicácia Oliveira Castro, presidente da FUMDEC e primeira 
dama no governo de Francisco de Castro (1975-1979), no qual ela afirma que o 
trabalho na FUMDEC “serviu para dar respaldo político para seu marido” (MOU-
RA, 2002, p. 32). 

Interessa-nos compreender de modo mais sistemático a natureza do trabalho 
dos programas que atendiam a infância, executados por esta Fundação, o que 
destacamos a seguir.

PROJETO CRECHE DOMICILIAR 

No período de 1989 a 1992, durante a gestão do Prefeito Nion Albernaz, a 
FUMDEC fixou como meta, atender inicialmente mil e quinhentas crianças atra-
vés de trezentas creches domiciliares por intermédio do projeto denominado 
“Creche Domiciliar”. Em sua apresentação se revela “não original e nem mesmo 
atual vez que a FUMDEC já o desenvolvera até por volta de 1984” (GOIÂNIA, 
1989, p.4). Ressalta-se também que tal iniciativa fora estimulada pelos órgãos 
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federais, enaltecendo a concepção neoliberal: o custo por criança atendida era 
infinitamente inferior na perspectiva economicista se comparadas às experiên-
cias institucionais com corpo técnico e condições logísticas mais criteriosas. 

O Projeto argumenta que as estatísticas estavam mostrando o crescente 
número de crianças em situação de carência, abandono e expostas à margi-
nalidade social, o Brasil passava por uma crise econômica na qual acarretava 
consequências na vida do povo, particularmente para segmentos trabalhadores 
de origem popular, bem como a inserção da mulher no mercado de trabalho, for-
çavam o governo ampliar os programas de atenção as crianças. Desse modo o 
município propôs a implantação de forma alternativa o atendimento às crianças 
três meses à seis anos e onze meses o Projeto “Creche Domiciliar”, “recomen-
dado pela UNICEF, com experiência altamente significativa em Fortaleza e em 
mais vinte estados brasileiros além de ter sido experiência pioneira na Venezue-
la” (GOIÂNIA, 1989, p.4). Tal avaliação otimista, porém foi unânime e mereceu 
muitas críticas inclusive nos espaços técnicos internos da FUMDEC.

Essa modalidade de atendimento refere-se segundo Rosemberg (1989) a um 
modo de guarda da criança pequena por uma mulher em sua própria casa, me-
diante pagamento, de filhos de outras famílias enquanto os pais trabalham. Uma 
forma de atendimento respaldado pelos organismos internacionais, que alia bai-
xo custo e mão de obra não qualificada. Afirmativa também destacada pelo En-
trevistado 1, na condição de técnico que esteve à frente na Equipe de elabora-
ção de Projetos da Assessoria de Planejamento da FUMDEC, naquele período. 

Não se pode deixar de considerar uma solução criada pelas próprias 
famílias pobres que consistia em delegar a outra pessoa/ família, em 
especial perto de sua moradia, a guarda de seus filhos e com um pa-
gamento simbólico dentro de seus parcos recursos. Esta modalidade 
de atenção as crianças em idade de creche em Goiânia, mas também 
presente em muitas outras cidades brasileiras foi institucionalizado e 
até estimulada pelos poderes públicos, denominada por “Mãe Crechei-
ra”. A própria FUMDEC, nas gestões do Prefeito Nion Albernaz, estimu-
lou sobremaneira esta modalidade de atendimento. Por um lado, pelo 
reduzido custo financeiro decorrente da manutenção das crianças, se-
gundo, pela ausência de encargos sociais trabalhistas, terceiro, por 
demandar uma mão de obra menos qualificada, portanto, mais barata, 
quarto, por reduzir a responsabilidade do poder público e deslocá-la 
para as próprias famílias, tanto as que têm as crianças como aquelas 
que as recebem em casa para os devidos cuidados (Entrevistado 1, 
Entrevista: 15/10/2009).   

Ao analisar esse tipo de atendimento, Rosemberg (1989), ressalta ainda que 
não é novo nem específico do Brasil ou de países subdesenvolvidos, o que se 
tinha de novo era a divulgação do programa no meio educacional como solução 
alternativa de o estado expandir o número de vagas em creches e ainda era 
novidade também o fato de os Organismos internacionais estarem estimulando 
essa modalidade “como forma alternativa e adequada de guarda da criança para 
países de Terceiro Mundo à medida que conciliaria baixo custo, baixa tecnologia 
e participação da comunidade” (ROSEMBERG, 1989, p. 217). 
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Na justificativa do projeto, a equipe de elaboração pontua a diversidade de 
motivos que decorre a necessidade de atendimento a criança pequena, ora sen-
do vinculados ao trabalho da mulher fora de casa, ora a preocupação com a 
prevenção da marginalidade do menor. A argumentação abrangeu também uma 
análise da expansão dos serviços: ainda que as creches tivessem suas expe-
riências ligadas às instituições religiosas, naquele período estava passando por 
um período de expansão no setor público e na iniciativa privada, as duas primei-
ras para uma clientela de menor poder aquisitivo e a última relacionada a uma 
clientela mais específica, ou seja, para quem tinha poder aquisitivo melhor. 

De acordo com Kuhlmann Junior (1991) e Barbosa (1999); Oliveira (2000), 
haviam duas concepções de atendimento adotadas pelo Brasil que estavam vol-
tadas para o atendimento infantil, referindo-se a classe sociais distintas: a cha-
mada assistencial nas creches para crianças pobres e a chamada educacional 
nos jardins de infância e pré-escolas para criança de classe média e alta.  

[...] enquanto os filhos das camadas médias e dominantes eram vistos 
como necessitando um atendimento estimulador de seu desenvolvi-
mento afetivo e cognitivo, às crianças mais pobres era proposto um 
cuidado mais voltado para a satisfação de necessidades de guarda, 
higiene e alimentação (OLIVEIRA, 2000, p. 17).

Essa ideia se reafirma na fala do Entrevistado 1, quando este explicou as 
ações de atenção às crianças em idade de creche e pré-escolas na FUMDEC.

As crianças oriundas dos estratos médio-sociais e as das classes do-
minantes não partilhavam deste problema uma vez que poderiam re-
solver seus problemas em âmbito familiar com babás ou ingressarem 
nos Centros Infantis de natureza privada que se expandiram significa-
tivamente em Goiânia, a partir de meados da década de 70 (Entrevis-
tado 1- Entrevista: 15/10/2009). 

Na justificativa do programa encontramos um dado interessante, quando a 
equipe de elaboração menciona que a FUMDEC, tinha a perspectiva de viabili-
zar e ampliar os preceitos constitucionais que vigorava naquele período, diver-
sificando “os modelos de atendimento e guarda das crianças, superando quem 
sabe a já tradicional creche que se dispõe em número de dez com pouca capaci-
dade de atendimento (nem 1.000 crianças) e com custo operacional alto” (GOIÂ-
NIA, 1989, p.8). A meta era oferecer 1.500crianças em 300 creches domiciliares. 

Faz-se interessante perceber a contradição existente no próprio documen-
to que menciona o alto custo das dez unidades de creches que a FUMDEC 
mantinha e mais adiante coloca que pretende ampliar o número de crianças 
a serem atendidas, resguardando as condições satisfatórias de funcionamento 
das experiências, argumentando que “De maneira alguma pretende-se  baratear 
o atendimento multiplicando as crianças a serem atendidas, mas buscar nova 
correlação na diversificação das experiências” (GOIÂNIA, 1989, p.8). Se a meta 
de atendimento com este projeto foi multiplicar quase três vezes o número de 
crianças atendidas, mantendo as condições satisfatórias de funcionamento, nos 
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questionamos de que modo se fez isso?
Aqui pode descrever que estava envolvido no projeto, os Lares no qual uma 

pessoa era indicada pelas mães originais com saúde normal e equilíbrio men-
tal, moradora da área de abrangência do projeto; a equipe central (FUMDEC) 
formada por 1 técnico educacional,1 nutricionista, 1 psicólogo e 1 assistente 
social; a Equipe Local composta por 1 assistente social,  1nutricionista, 1 técnico 
educacional, 1 enfermeiro, 1 médico, 7 estagiários/visitadores; as Associações 
de bairros que contribuíam com projeto em diferentes planos que iam desde 
a fiscalização rigorosa de seu funcionamento até medidas/sugestões para seu 
aprimoramento. Podiam participar da indicação e escolhas dos responsáveis/
lares, escolhidos para constituírem-se em creches domiciliares, numa perspecti-
va de cooperação, guardadas a autonomia e independência da FUMDEC e das 
Associações de Bairros (GOIÂNIA, 1989).

Ao continuar examinando o documento, notamos que dentre as mais diversas 
nomenclaturas - Creche-Lar; Mãe-crecheira; Guardadeira; Creche-Familiar; Lar-
-vicinal (GOIÂNIA, 1989); (ROSEMBERG, 1989) - dadas a esta forma de aten-
dimento à criança pequena, a equipe de elaboração de projetos da FUMDEC, 
optou pelo “[...] conceito de Creche Domiciliar [...]” (GOIÂNIA, 1989, p. 8), que 
para ela expressava mais objetivamente a experiência, por cinco argumentos: a 
unidade educativa era a família; o espaço físico era a própria moradia; não havia 
artificialização ambiental; a educação e guarda era co-responsabilidade entre a 
FUMDEC, mãe de origem, mãe/pai/tio/amigo que constituirão a creche domici-
liar; há a oportunidade de naturalizar o atendimento.

É importante ressaltar que essa orientação metodológica de experiência 
desenvolvida em Goiânia, originava-se do Ministério da Previdência e Assistência 
Social (MPAS) e do Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF), 
expressadas em um documento intitulado “Propostas para o Atendimento a 
Crianças Carentes de 0 a 6 anos – projeto Creche Domiciliar – Proposta”.

Tendo como base esses argumentos para divulgar o programa, é importante 
pensarmos sobre cada um deles. Argumentar que no projeto “Creche Domici-
liar”, “a unidade educativa é familiar”, é de nosso ponto de vista uma perspecti-
va ilusória. A análise mostra que há uma confusão conceitual quanto ao termo 
família, entendida por nós como grupo de pessoas ligadas por laços afetivos e 
psicológicos. Afirmar que crianças de outras famílias atendidas no espaço da 
casa não significam que estejam vivenciando a existência de um vínculo familiar. 
Concordamos, portanto, com Rosemberg (1989): “Que uma mãe atenda em sua 
própria casa filhos de outras mães não significa, nem jurídica nem psicologica-
mente, que se esteja criando uma nova família ou um novo tipo de família” (RO-
SEMBERG, 1989, p. 220).

Nesse sentido, a afirmativa de se tratar a Creche Domiciliar como uma moda-
lidade de atendimento familiar, constituindo um modelo adequado por se aproxi-
mar da família,

[...] não só se incorre em erro conceitual ao identificar família e domicí-
lio, mas também se corre o risco de fazer prevalecer relações humanas 
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dúbias, onde a criança pode ser a grande perdedora. O argumento, 
porém, é suficiente para justificar os parcos investimentos que este 
programa propicia (ROSEMBEG, 1989, p. 222). 

Outro argumento que devemos analisar é o de que o espaço físico é a pró-
pria moradia, entendemos que esse argumento, como uma forma de prestar 
o atendimento a baixo custo pelo fato de não haver necessidade de investi-
mento em construções para o atendimento da criança. Observamos assim que 
o projeto é uma forma de repartir entre a crecheira e a família os custos de 
funcionamento e de capital, a medida que o Estado apenas contribui com uma 
pequena parcela dos custos. Podemos perceber isso quando o projeto descre-
ve as responsabilidades.

O responsável pela creche domiciliar receberá um subsídio social men-
sal equivalente a 1/5 do piso nacional de salário por criança, além da 
cesta básica de alimentos, um botijão de gás e complementações ad-
vindas da mãe original (GOIÂNIA, 1989, p. 9).

Afirma-se, nesse sentido, que os gastos mensais de manutenção com a mora-
dia, e também os estruturais não serão subvencionados pelo Estado. O mesmo 
ocorre com o que diz respeito à alimentação, pois a prefeitura se responsabiliza 
apenas parcialmente, ofertando a cesta básica. A família ou a mãe crecheira pre-
cisa arcar com os custos complementares como verduras, frutas, carne, produ-
tos de higiene e limpeza. Nossa análise mais uma vez reforça as considerações 
de Rosemberg (1989) que afirma o projeto de Creche Domiciliar não se tratar 
apenas de um projeto de baixo custo, mas sim de uma desresponsabilização do 
Estado com a criança. Diz a autora:

Parece-nos, portanto, uma falácia o argumento de que essa modali-
dade implique baixo custo. Ao contrário, consideramos aceitável afir-
mar-se que os recursos alocados pelo governo são bastante reduzidos 
e que parecem incidir, com grande peso, na manutenção de pessoal 
técnico-administrativo. Consideramos, pois, urgente que se avaliem 
precisa e honestamente os programas de creche domiciliar implanta-
dos no país, não se omitindo, em tal avaliação os custos indiretos bem 
como aqueles pela crecheira e pela família. Seria igualmente tempo 
que a política nacional de atendimento à infância passasse a respeitar 
simultaneamente, em suas propostas concretas, os direitos da criança 
e os da mulher (ROSEMBERG, 1989, p. 227).

O argumento de que essa modalidade de atendimento, não artificializa o cui-
dado coma criança, nos faz pensar sobre a proposta de atendimento das institui-
ções de educação infantil. Conforme Barbosa (1999), a creche, paradoxalmente 
foi uma instituição que deveria servir para auxiliar a mulher para o trabalho, po-
rém condenou-a a sentir culpa pelo fracasso como mãe. 

Importante notar que a proposta de atendimento aos filhos de mulheres 
trabalhadoras, viúvas e mulheres abandonadas por seus maridos, foi 
conjugada historicamente à ideia de “incompetência” feminina para a 



157

maternidade. Dessa forma, paradoxalmente, a mesma instituição que 
deveria servir para auxiliar na libertação da mulher para o trabalho, 
condenou-a a sentir culpada, assumindo para si a responsabilidade 
de “fracasso”. Concomitantemente, justificou-se a necessidade de en-
tregar seus filhos à creche, para que ali fossem guardados, protegidos 
das mazelas da pobreza. Explica-se até certo ponto, então, a razão 
pela qual a existência da instituição creche foi aceita com certa “natu-
ralidade” (BARBOSA, 1999, p. 2)

Cabe-nos ainda citarmos os critérios de seleção dos lares que serviam, se-
gundo o Projeto de creche domiciliar. Este assim descreve os critérios:

Ser indicado preferencialmente pela mãe original; Morar na área de 
abrangência do projeto; Ter saúde normal e equilíbrio psicossocial; Ter 
condições morais e familiares para abrigarem crianças na faixa de três 
meses até seis anos e onze meses de idade; Ter facilidade de comuni-
cabilidade com os vizinhos e espírito de solidariedade; Habitação com 
condições mínimas de habitabilidade (segurança com relação a cister-
na, fossa, acesso a rua, limpeza interna dos cômodos, fogão, toma-
das elétricas, animais domésticos, caso sejam necessários pequenos 
reparos ou pintura para dotar as residências de condições infraestru-
turais, procuraremos via Secretaria de Ação Comunitária, realizar um 
cadastro e promover recursos para viabilizar os reparos necessários 
(GOIÂNIA, 1989, p.13)

Percebemos aqui, uma preocupação relevante com a segurança do local no 
qual se abrigaria as crianças, contudo analisamos que essas preocupações não 
dizem respeito a perspectiva educacional da criança, limitando o atendimento 
a um caráter assistencialista, na medida em que propiciava o aumento de ren-
da familiar, liberando a mulher para o mercado de trabalho (KRAMER, 1992) e  
compensatório, na medida que buscava suprir as deficiências de saúde, nutri-
ção, escolares ou as do meio sociocultural (KRAMER, 1992).  Afirmamos assim 
que esse projeto não contempla o espaço de atendimento da criança como con-
texto educativo e de exercício da cidadania política (BARBOSA, 1999). 

Por fim, apontamos as relações de trabalho estabelecidas pelo Estado com 
as Crecheiras. O projeto menciona apenas que estas receberiam “um subsídio 
de 1/5 do piso nacional de salário por criança” (GOIÂNIA, 1989, p.9), ficando 
claro que não se estabeleceria vínculo empregatício, partindo para o discurso 
da solidariedade e da participação da comunidade, mascarando na realidade 
“uma exploração de mão de obra gratuita ou sub-remunerada, sem o espaço 
de cogestão que poderia justificar o recurso ao trabalho voluntário ou informal” 
(CAMPOS, 1985, p. 24).
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A busca por uma vaga em creche no município do Rio de Janeiro representa 
um dilema para muitas famílias, tendo em vista que o referido município não pos-
sui atualmente capacidade de atender à sua demanda. No intuito de amenizar 
essa situação algumas pessoas recorrem ao Poder Judiciário a fim de alcançar 
a concretização de um direito social. 

Os problemas sociais e consequentemente suas soluções são interpretadas 
para atender aos interesses daqueles que estão em uma posição privilegiada 
nas relações de poder, onde esses ditam as regras e as formas de se colocá-las 
em prática. Assim, ainda que o acesso à justiça seja cada vez mais facilitado, 
uma camada significativa da sociedade não se reconhece enquanto sujeito de-
tentor de direitos, tampouco tem conhecimento dos meios de efetivá-los. 

A Constituição Federal, em seu art. 2º, prevê a existência de três poderes, 
independentes e harmônicos entre si, quais sejam, o Legislativo, o Executivo e 
o Judiciário. Cada um desses possui uma função que se divide em formas de 
atuação própria e fiscalização dos outros poderes, mantendo-se assim o equilí-
brio do sistema. Já o art. 6º dispõe sobre a educação enquanto um direito social 
e também fundamental, logo, integra o mínimo necessário à vida com dignidade 
e, de acordo com as regras constitucionais vigentes, não pode ser suprimido. 

Discutir sobre direitos em um contexto econômico de redução do Estado de 
Bem Estar Social e enxugamento de gastos da máquina estatal é delicado. Isso 
porque os recursos são finitos e as necessidades ilimitadas. Considerando que 
a Constituição Federal de 1988 assegurou uma série de direitos fundamentais 
sobre saúde, educação, moradia, lazer, alimentação etc, o Poder Público se tor-
na responsável pela garantia de que todos os cidadãos terão acesso a esse 
mínimo existencial. O referido documento foi ainda mais além quando previu ins-
trumentos legais para cobrar a inexecução ou a execução deficiente dos direitos 
postulados. No entanto, como conhecimento dos direitos e mais ainda, a forma 
como exercê-los não é de conhecimento de todos. Daí o título do presente tex-
to, contrapondo o que é um direito de todas as crianças e o que é usufruído por 
algumas crianças, àquelas que seus representantes legais, por algum motivo, 
tiveram acesso ao sistema de justiça e conseguiram efetivar algo já disposto em 
lei e não cumprido pelo Poder Executivo. 

Ao longo do texto debateremos sobre as formas de intervenção do Poder 
Judiciário nas políticas públicas de acesso à Educação Infantil a partir da judicia-
lização no acesso à Educação Infantil que ocorre no município do Rio de Janeiro 
e como estas podem alterar a experiência e a qualidade do trabalho desenvolvi-
do nessa etapa de ensino.
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O CONTEXTO DA PESQUISA E DA JUDICIALIZAÇÃO DA CRECHE NO MU-
NICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Esse texto é fruto de uma pesquisa de mestrado cursado na Universidade Fe-
deral do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO – na linha de pesquisa de Educação 
Infantil e Políticas Públicas – EIPP. A motivação para o estudo surgiu da percep-
ção no cotidiano escolar do aumento do número de ordens judiciais compelindo 
a rede municipal do Rio de Janeiro a matricular crianças em creches – educação 
de 0 a 3 anos, parte não obrigatória do ensino. Essas decisões chegam com o 
respaldo da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e sustentavam o direito de toda a criança 
de ter acesso garantido à essa etapa da educação caso a família desejasse, 
portanto, a ausência de vagas geraria responsabilização do município. Em con-
trapartida o município alegava que o Plano Nacional de Educação, que também 
é uma lei, previa matrícula de 50% das crianças em creches com um prazo ainda 
distante de findar-se, qual seja, até o ano de 2024. Dessa maneira, a existência 
de listas de espera no referido segmento não representaria nenhuma ilegalidade. 

O município objeto da pesquisa possui vasta gama de atendimento, com 528 
Unidades de Educação Infantil e 59.514 alunos matriculados ao final do ano de 
2017. Em razão de sua dimensão, é dividido em onze Coordenadorias Regionais 
no intuito de descentralizar o acompanhamento e gestão das Unidades Escola-
res. Cada uma dessas Coordenadorias possui suas próprias particularidades em 
razão de sua área de abrangência, assim como diferenças quanto ao tamanho 
das listas de espera por vagas.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ingressou com uma ação 
civil pública em face do Município do Rio de Janeiro no ano de 2003 por meio 
da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Ca-
pital pleiteando a criação imediata de vagas em creches para todas as crianças 
que de 0 a 3 anos que manifestem interesse. Na ocasião tratava-se de 10.829 
crianças. A referida ação judicial transitou em julgado no ano de 2009, ou seja, 
desde então, a obrigação do município do Rio de Janeiro de criar as vagas não 
pode ser contestada ou deixar de ser cumprida. Apesar de passados quase dez 
anos a decisão judicial coletiva o município não cumpriu a sentença tampouco 
apresentou cronograma nesse sentido. 

Em estudo de caso semelhante ocorrido no município de São Paulo, Ximenes 
(2017) aponta que a facilitação do acesso à creche pode ter como consequência 
o aumento das listas de espera em vez de sua redução, revelando-se a deman-
da oculta por vagas. De fato, os números apontam para o crescimento acentua-
do da busca por vagas em creche. A partir de dados retirados desta ação judicial, 
essa demanda representa quase 42 mil crianças apenas no ano de 2017, confor-
me se verifica no gráfico abaixo: 

CRE QUANTIDADE PORCENTAGEM
1 2336 5,57
2 1775 4,23
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3 3420 8,16
4 3806 9,08
5 2950 7,04
6 2135 5,09
7 8877 21,18
8 5052 12,05
9 5304 12,65

10 5391 12,86
11 876 2,09

TOTAL 41.922 100 %

Fonte: A autora

A dimensão das listas de espera apresentadas acima representa um proble-
ma de solução complexa; isso porque o gráfico aponta para uma quantidade 
expressiva de vagas a serem criadas de uma única vez, além da diversidade de 
demandas por região. A maior concentração de crianças não atendidas está na 
Coordenadoria de número 7, localizada na zona oeste da cidade, e que certa-
mente depende de um planejamento mais atento.

Em razão da não efetividade de uma ordem judicial coletiva que impõe a cria-
ção imediata de vagas em creche, as demandas individuais passaram a fazer 
parte do cotidiano da Secretaria de Educação. Como se observa no gráfico abai-
xo, elaborado por dados obtidos da própria Prefeitura com base na lei de trans-
parência, a quantidade de decisões judiciais individuais obrigando a Prefeitura a 
matricular crianças em creches aumentou substancialmente:

2016 2017 2018 (até o dia 24.04.18)
Decisões judiciais 352 1.353 950

Fonte: A autora

O acréscimo acelerado das demandas individuais demonstra que a judiciali-
zação é um caminho que está se tornando mais conhecido e utilizado, além de 
representar efetivo cumprimento da ordem judicial, fato que, conforme tratado 
nos parágrafos anteriores, não foi alcançado com a ação coletiva. Como ponto 
de incoerência do sistema vigente, as demandas individuais têm mais êxito que 
as coletivas, o que resulta em crianças com direitos iguais sendo tratadas de 
maneira diferente, com vantagem para quem consegue acessar o Judiciário. 

JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS

A educação é uma vertente das ciências humanas e está descrita na Consti-
tuição Federal de 1988 como um direito social e fundamental. Já detém um ar-
cabouço legal que viabilize seu exercício de forma gratuita e de qualidade, bem 
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como a responsabilização do Poder Público em caso de não oferecimento ou 
oferecimento precário. Conforme PIOVESAN (2009) “os direitos sociais incluem 
o respeito às necessidades fundamentais e incluem essa ideia que os direitos 
sociais são direitos e não mera caridade, compaixão ou generosidade estatal”. 

A baixa responsividade do Poder Executivo municipal nas políticas públicas 
de acesso à Educação Infantil e, segundo Viana (1999), a crise do Welfare Sta-
te, colocou o Poder Judiciário em evidência como garantidor da efetividade dos 
direitos sociais conquistados na Constituição Federal. E a dependência desse 
Poder, segundo o mesmo autor, não colabora para a liberdade dos indivíduos, 
que apenas deixariam de ver sua vontade ser expressa por representantes elei-
tos para vê-las ser tratadas por Tribunais que exerceriam a função de mediar a 
vontade da maioria – função contramajoritária – para conceder o que seria justo 
a cada cidadão. Nas palavras de VIANNA (1999): 

De fato, a judicialização da política e das relações sociais, se significar 
a delegação de vontade do soberano a um corpo especializado de pe-
ritos na interpretação do direito e a “substituição” de um Estado bene-
factor por uma justiça providencial e de moldes assistencialistas, não 
será propícia à formação de homens livres e nem à construção de uma 
democracia de cidadãos ativos. Contudo, a mobilização de uma socie-
dade para a defesa dos seus interesses e direitos, em um contexto ins-
titucional em que as maiorias efetivas da população são reduzidas, por 
uma estranha alquimia eleitoral, em minorias parlamentares, não pode 
desconhecer os recursos que lhe são disponíveis a fim de conquistar 
uma democracia de cidadãos. Do mesmo modo, uma vida associativa 
ainda incipiente, por décadas reprimida no seu nascedouro, não se 
pode recusar a receber as novas possibilidades, para a reconstituição 
do tecido da sociabilidade, dos lugares institucionais que lhe são facul-
tados pelas novas vias de acesso à justiça.38

O trecho acima é relevante pela ponderação entre o ônus e o bônus de buscar 
a intervenção dos Tribunais. Isso porque, se por um lado se renuncia à sua liber-
dade, por outro, ela não será exprimida sem a ajuda deste. Segundo BARROSO 
(2012), a judicialização decorre, sobretudo, de dois fatores do modelo constitu-
cional vigente, que admite ações diretas ajuizáveis perante a corte constitucional, 
e pela previsão de propositura de amplos direitos. Ressalte-se que essa gama 
de direitos e de instrumentos de efetivação não são de conhecimento tampouco 
de acesso amplo e irrestrito da população. Por vezes são exclusivos de pessoas 
com privilegiado capital cultural ou de pessoas que, em razão de tamanha vul-
nerabilidade social, chegam aos órgãos de justiça para apoio assistencialista. 

De um modo ou de outro, a intervenção do Poder Judiciário nas relações so-
ciais e nos direitos fundamentais é uma realidade em expansão não apenas na 
educação, mas sim em todos os setores. Em se tratando de litígio sobre políticas 
públicas, a saúde foi a área que inaugurou a judicialização com pedidos frequen-
tes de concessão de remédios e internações imediatas em hospitais públicos; 
nela, as demandas individuais também tiveram mais êxito que as demandas co-
38 VIANNA, Luiz Werneck; CARVALHO, Maria Alice Rezende de. MELO, Manuel Palacios Cunha; BURGOS, Marcelo 
Baumann. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 2º ed. Editora Revan: Rio de Janeiro, 1999. 
p.43 
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letivas. Em moldes semelhantes, a judicialização chegou ao campo educacional. 
Nas palavras de BARROSO (2012): 

A judicialização, como demonstrado acima, é um fato, uma circunstân-
cia do desenho institucional brasileiro. Já o ativismo é uma atitude, a 
escolha de um modo específico e proativo de interpretar a Constitui-
ção, expandindo o seu sentido e alcance. Normalmente ele se instala 
– e este é o caso do Brasil – em situações de retração do Poder Le-
gislativo, de certo descolamento entre a classe política e a sociedade 
civil, impedindo que determinadas demandas sociais sejam atendidas 
de maneira efetiva.39

A problematização dos termos proposta acima nos encaminha para a discus-
são sobre outras nomenclaturas que estão em voga no momento. Enquanto a ju-
dicialização representa a necessidade de uma decisão judicial para a solução de 
determinados interesses em conflito e o ativismo judicial traduz a interpretação 
extensiva da lei, de modo a extrair dela o máximo de direitos possíveis. Termos 
como juridicização e justiciabilidade compõem o debate. 

A justiciabilidade é o direito subjetivo que qualquer cidadão possui de buscar no 
Poder Judiciário o atendimento a uma necessidade. Mesmo que nunca invoque 
um Tribunal, todos possuem esse direito. Já a juridicização tem sido apontada por 
autores como ARANTES (2007) e CASAGRANDE (2008) como alternativa aos 
altos índices de ações judiciais. Isso porque sob o ponto de vista destes, a juridici-
zação significa uma leitura jurídica de determinado assunto que por vezes anuncia 
a elaboração de acordos pré processuais. É uma interpretação utilizada sobre as 
ações de órgãos como o Ministério Público, uma vez que este possui competência 
legal para firmar Termos de Ajustamento de Conduta, que nada mais são que um 
instrumentos pré processuais que objetivam eliminar uma situação prejudicial an-
tes que ela se torne um conflito a ser decidido pelo Estado-juiz.

A EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A opção pela juridicização aponta para a necessidade de diálogo e integração 
entre os órgãos públicos. Isso porque as decisões judiciais vêm sendo tomadas 
sem a consulta de órgãos educacionais, ou seja, a preocupação está no acesso 
à creche, mas não nas condições de permanência da criança no ambiente es-
colar, tampouco na qualidade da aprendizagem e da experiência a ser vivida ao 
longo da Educação Infantil. 

Tomando por base a complexidade do conceito de qualidade na educação 
nos cabe a observação de GADOTTI (2013) no que tange ao aspecto social do 
referido conceito: 

Falar em qualidade social da educação é falar de uma nova qualidade, 
onde se acentua o aspecto social, cultural e ambiental da educação, 
em que se valoriza não só o conhecimento simbólico, mas também o 
sensível e o técnico.40

39  BARROSO, Luiz Roberto. Controle de Constitucionalidade. 6º ed. Editora Saraiva: São Paulo, 2012. p. 372
40 GADOTTI, Moacir. Qualidade na educação: uma nova abordagem. Disponível em: http://www.pmf.sc.gov.br/arqui-
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O acesso imediato à uma vaga de creche deve vir acompanhado de um mo-
nitoramento de qualidade do serviço público educacional prestado, sob pena de 
criar espaços de enclausuramento da infância, criados para cumprir uma ordem 
e evitar sua sanção sem a finalidade de desenvolvimento integral dos pequenos. 
Até mesmo porque a criação de espaços voltados à infância demandam plane-
jamento e aplicação de verbas. 

Alguns autores tais como LARROSA (2002) trabalharão a questão da neces-
sidade de se viver experiências em educação e como elas podem impactar na 
construção da pessoa e alterar suas ações no mundo.

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. 
Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia 
se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos 
acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que 
nada nos aconteça. Walter Benjamin, em um texto célebre, já observa-
va a pobreza de experiências que caracteriza o nosso mundo. Nunca 
se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara.41

Esse trecho nos conduz à percepção de que a educação possui relação direta 
com a experiência, com o que toca, com o que transforma uma pessoa. De certo 
que em se tratando de políticas públicas, toda execução de projetos está atrela-
da a uma forma de monitoramento de sua execução e medir qualidade e expe-
riência não representa uma tarefa simples. Ainda assim, é uma tarefa necessária 
caso se almeje garantir a eficiência do espaço dedicado à infância.

Walter Benjamim em seus escritos reforça a infância como uma fase especial 
ao sustentar que é uma tarefa da infância introduzir o novo mundo no espaço 
simbólico, tarefa esta que o adulto é incapaz de fazer. Para este autor, a expe-
riência é vivida por meio da narração e a forma moderna que acelera e introduz 
técnicas e valoriza somente o que é científico empobrece essa experiência. 

E por falarmos de educação em uma etapa de crianças pequenas, resolvida 
sem a existência de diálogo, e mais ainda, por buscar monitorar a existência 
de padrões de qualidade sem uma definição do que seja é que valem as lições 
de CURY (2014), ao conceituar a qualidade pela que ela não é, uma espécie 
de conceito negativo. Isso porque a Constituição Federal e consequentemente 
todas as leis que embasam o oferecimento da educação pública garantem a 
sua qualidade. Contudo, uma ordem judicial de matrícula em creche não con-
segue comportar a manutenção de uma infraestrutura e dos recursos humanos 
necessários ao desenvolvimento das atividades educacionais que resultem em 
aprendizagens sólidas e significativas, abarcando uma noção de qualidade que 
nos permita realizar a “leitura do real”. Ainda assim, conforme discutido ante-
riormente, não é razoável esperar do cidadão que tem acesso ao Judiciário que 
deixe de usar uma ferramenta jurídica que o permitirá obter uma vaga imediata 
para seu filho em uma creche por cautela quanto às repercussões na qualidade 
vos/arquivos/pdf/14_02_2013_16.22.16.85d3681692786726aa2c7daa4389040f.pdf. Acesso em 10 de fev. 2018
41 LARROSA, Jorge Bondía. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Disponível em: http://www.scielo.
br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf. Acesso em 20 de jan. 2018
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do serviço público a ser prestado. As crianças não deixam de crescer à espera 
da ampliação da oferta de vagas na Educação Infantil. Eis a dicotomia e o desa-
fio a ser enfrentado.

CONCLUSÃO

Após a problematização proposta ao longo do texto, concluímos que o uso da 
juridicização, ou seja, o uso da linguagem jurídica para conduzir a efetivação dos 
direitos previstos em lei sem que isso represente necessariamente uma ação 
judicial decidida por um juiz, além do exercício do diálogo entre as esferas públi-
cas – até mesmo com  os juízes, que poderiam ouvir especialistas em educação 
antes de proferir suas decisões caso a demanda chegasse a eles – traria efeitos 
positivos para todas as partes interessadas na questão do acesso à Educação 
Infantil. 

Pela tripartição dos poderes, não cabe ao Judiciário criar políticas públicas 
em educação, ou em qualquer outra área, ao mesmo tempo em que esse não 
pode se omitir ao receber a demanda daqueles que reclamam a inércia dos ou-
tros poderes. Entender o cotidiano escolar, as necessidades educacionais das 
crianças pequenas, as limitações físicas, orçamentárias e humanas existentes 
em municípios de pequeno e grande porte no sentido de oferecer não apenas 
o acesso, mas sim uma permanência com qualidade é uma tarefa urgente, mas 
que extrapola os limites da atuação de um juiz. Daí a importância da recomenda-
ção para que sejam ouvidos especialistas antes de uma decisão.  

Além disso, é preciso rever a forma como o direito à educação está sendo 
viabilizado a fim de conferir oportunidades igualitárias a todas as classes sociais, 
transparência no processo de alocação das crianças em vagas e das listas de 
espera, gestão dessas vagas, bem como discutir as formas de ampliação das 
mesmas, posto que, como sugere o título deste texto, a ordem judicial que obriga 
a matrícula imediata representa uma burla oficial da lista de espera, fazendo com 
que crianças entrem na frente de outras que possuem direitos e necessidades 
educacionais semelhantes. 

Por fim, todo o cuidado com a manutenção e a melhoria da qualidade, tomada 
aqui sob o ponto de vista simbólico, sensível e técnico tal qual trazido por Gadotti 
(2013) deve ser cobrada aos responsáveis por sua elaboração e também cons-
tituir ponto de atenção durante as ações dos órgãos de justiça.
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INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 inaugura uma nova perspectiva no tocante à 
criança pequena no Brasil, conferindo-lhe o status de sujeito de direitos. Neste 
sentido, a sociedade civil, o poder público e a família têm a obrigação de respei-
tar e garantir os seus direitos (CONST. FEDERAL, Art. 227). A criança passa à 
condição de cidadã em desenvolvimento, sendo duas definições constitucionais 
particularmente importantes: os trabalhadores, homens e mulheres têm direito 
à assistência gratuita para seus filhos e dependentes, desde o nascimento até 
os seis anos em creches e pré-escolas (art.7º / XXV); o dever do Estado com 
a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento em creches e 
pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade (art. 208, inciso IV). Tais 
princípios legais colocam a Educação Infantil como um direito social da criança 
e de sua família e a obrigação do Estado em ofertá-la, sendo da competência 
dos municípios, em cooperação técnica e financeira com a União e os Estados, 
a sua oferta (art. 29; IV). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
aprovada em 1996 (Lei 9394/96) reafirma o disposto na Constituição Federal ao 
regulamentar a Educação Infantil como primeira etapa da educação básica, cuja 
finalidade é o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos cognitivo, 
afetivo, físico e social, complementando a ação da família. A função primordial da 
educação infantil passa a ser o cuidar/educar de forma integrada, o que deman-
da, entre outras decisões, para que ocorra a garantia dos direitos de milhares de 
crianças brasileiras de 0 a 5 anos, políticas públicas que possibilitem a amplia-
ção do acesso e o atendimento com qualidade socialmente referenciada.

A Educação Infantil, além de ser um direito da criança, caracteriza-se como 
uma política que tem se mostrado bastante positiva para o sucesso escolar. 
Estudo realizado pelo IPEA (2013) concluiu que os anos iniciais da infância são 
cruciais para o desenvolvimento cognitivo e para o sucesso na escolaridade ao 
longo da vida. Estímulos biopsicológicos e determinadas experiências, nesta 
fase, potencializam habilidades envolvidas no aprendizado da linguagem, mais 
do que em qualquer outro período da vida. Portanto, é fundamental potencializar 
a aprendizagem e o desenvolvimento da criança desde cedo, caso contrário, se 
torna mais difícil obter os mesmos resultados podendo significar uma perda do 
potencial humano, o que não pode ser minimizado pelos gestores na formulação 
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de políticas públicas educacionais. O Estudo comprovou também taxas de retor-
no econômicas positivas para o investimento neste nível educacional. 

Pesquisas sobre os efeitos da Educação Infantil, realizadas no Brasil e na 
América Latina, demonstraram que as crianças, ao frequentarem uma Educação 
Infantil de qualidade, obtêm resultados positivos na escolaridade e em testes de 
desenvolvimento, sobretudo aquelas oriundas de segmentos populacionais mais 
pobres, evidenciando inclusive que o acesso à Educação Infantil, antes dos três 
anos de idade, e a duração da frequência estão relacionados com um maior de-
senvolvimento intelectual (BRASIL, 2006).

A proposta de pesquisa constituiu-se em analisar a política de Educação In-
fantil no estado da Paraíba a partir das seguintes questões: os sistemas muni-
cipais de ensino estão implementando ações no sentido de cumprir a meta 1 
do Plano Nacional de Educação - PNE (Lei 13.005/14)? a democratização do 
acesso na educação infantil tem ocorrido para as crianças de 0 a 3 anos? Impor-
tante lembrar que o acesso não se constitui em efetiva garantia de direito, pois o 
atendimento de qualidade na educação infantil implica em garantir a elaboração 
e implantação de propostas pedagógicas que atendam às necessidades e sin-
gularidades das crianças e a estrutura física e material precisa ser adequada a 
faixa etária. Por fim, é imprescindível garantir políticas de formação e valorização 
profissional dos docentes que atuam nesta etapa educativa. 

DIREITO AO ACESSO E A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Em 25 de junho de 2014, foi sancionada a Lei 13.005 que instituiu o novo Pla-
no Nacional de Educação – PNE para os próximos dez anos, em substituição ao 
anterior, Lei 10.172/01. Uma das principais bases normativas da educação brasi-
leira, o PNE/14 definiu vinte metas e dez diretrizes, dentre elas a erradicação do 
analfabetismo, a melhoria da qualidade da educação, além da valorização dos 
profissionais da educação, um dos maiores desafios das políticas educacionais. 
De acordo com o art. 7º dessa nova lei, a união, os estados, o distrito federal e 
os municípios atuarão em regime de colaboração para atingir as metas e imple-
mentar as estratégias previstas no texto.

A meta 1 do novo PNE destaca:

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as 
crianças de quatro a cinco anos de idade e ampliar a oferta de educa-
ção infantil em creches de forma a atender, no mínimo, cinquenta por 
cento das crianças de até três anos até o final da vigência deste PNE. 
(BRASIL, 2014, p. 49).

O PNE (Lei 10.172/01) fixou, na meta nº 1, o prazo de cinco anos para se 
atingir o atendimento a 30% das crianças de 0 a 3 anos de idade e 60% da 
população de 4 a 6 anos e, até o final da década, alcançar a meta de 50% das 
crianças de 0 a 3 anos e 80% das de 4 e 5 anos. Lamentavelmente, os esforços 
políticos não foram suficientes e esta meta não foi alcançada em nenhum dos 
níveis, pois além do elemento político, o quesito financeiro é determinante para 
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alcançá-la. Chegou-se ao final da vigência deste plano sem sequer ter atingido 
20% do atendimento em creche. 

Dados da PNAD (2014) informam que, no Brasil, a escolarização de pessoas 
de 4 e 5 anos de idade (pré-escolares) atingiu um índice de 81,4% no Brasil e na 
Paraíba de 87,8%. Apesar de estar próximo, ainda não atingiu a meta de univer-
salização da pré-escola, meta do PNE/2014/2024. Ademais, o avanço no aten-
dimento das crianças em idade pré-escolar ocorreu em função da Lei 12.796/13, 
que ampliou a obrigatoriedade do ensino no Brasil tendo como desdobramento 
a universalização da educação básica, na faixa etária de 4 a 17 anos de idade. 
Uma medida positiva porque obrigou o poder público a garantir a universalização 
da pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos de idade, responsabilizando, inclu-
sive, os pais a matricularem seus filhos. 

A etapa creche foi excluída da obrigatoriedade, mesmo diante do baixo índice 
de matrículas na faixa etária de 0 a 3 anos de idade. A não extensão da obriga-
toriedade para a etapa creche causou uma cisão na educação infantil, pois as 
crianças ficaram alijadas em seu direito.  Neste sentido, compreende-se que a 
creche continuou sendo a “prima pobre” da educação básica. De acordo com 
estudos (IBGE, PNAD, 2013), apenas 23,2% das crianças brasileiras de 0 a 3 
anos frequentam creches. O desafio para atingir 50% em 2020, conforme a meta 
1 do PNE aponta, é gigantesco.

Na Paraíba, segundo Macêdo (2009), foram matriculadas, no ano de 2007, 
em creches, apenas 21.712 crianças, na faixa etária de 0 a 3 anos, sendo os 
sistemas municipais responsáveis por 16.341 (76,1%) das matrículas. É impor-
tante frisar que o número de crianças na faixa-etária de 0 a 4 anos neste estado, 
segundo o IBGE está acima de 200.000.Os dados do Censo Escolar (2007) 
demonstraram que em 39 (17,4%) dos 223 municípios da Paraíba, em 2007, 
não havia atendimento público para as crianças de 0 a 3 anos. Estes números 
mostram, de certa forma, que as crianças pequenas, no estado da Paraíba estão 
sendo alijadas de um de seus direitos fundamentais, a educação.

É preciso um aporte de recursos substancial para garantir, de forma efetiva, 
os direitos das crianças de 0 a 3 anos à educação infantil. Depende, sobretudo, 
do compromisso dos gestores de políticas públicas deste país, seja no âmbito 
da gestão municipal, estadual e federal, além da mobilização da sociedade civil 
organizada. Segundo Macêdo e Dias (2011, p. 179), “a subvinculação de recursos 
oriundos do FUNDEB representou um avanço importante para a educação 
infantil. Todavia, estes recursos ainda são precários, pois não correspondem às 
reais necessidades da demanda”.  

O direito à Educação Infantil constitui-se não apenas no acesso a creches e 
pré-escolas, mas, sobretudo, no direito a uma educação de qualidade (artigo 
6º da Constituição Federal e Diretriz do PNE 2014/2024). Garantir o direito à 
Educação Infantil de milhares de brasileiros de 0 a 5 anos significa implementar 
políticas estruturantes, no tocante ao espaço físico e material, formação específi-
ca de professores e práticas curriculares que respeitem a singularidade e neces-
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sidades das crianças pequenas. “A integração do cuidado e da educação, uma 
boa comunicação com as famílias e a atenção às suas necessidades de vida são 
aspectos fundamentais para um atendimento de qualidade à criança pequena” 
(CNDE; MIEIB, 2006).

Qualidade é uma palavra polissêmica constituída de valores ideológicos, por-
tanto, não se traduz em conceito único e universal de tal modo que diferentes se-
tores da sociedade e diferentes políticas educacionais podem tomá-lo de modo 
absolutamente diverso. Atualmente, o discurso da qualidade tem se restringido 
a certos significados mais eficientistas, argumentos mais técnicos, o que o torna 
passível de múltiplas interpretações. É preciso ter clareza de que qualquer defi-
nição de qualidade está baseada em valores, sendo específica para determina-
dos contextos. Neste sentido, “o conceito deve ser visto a partir de um ponto de 
vista filosófico específico, produto de forças históricas e econômicas específicas” 
(MOSS, 2002, p.23).

Discutir qualidade na Educação Infantil implica explicitar o contexto de onde 
se fala para não dar voz aos discursos recheados de léxicos que imprimem boas 
intenções, porém, na essência, são vazios de propostas que beneficiem o con-
junto da sociedade. O documento “Parâmetros Nacionais de Qualidade” traz 
uma definição de qualidade na Educação Infantil como sendo: 

Conceito socialmente construído, sujeito a constantes negociações; 
depende do contexto, baseia-se em direitos, necessidades, deman-
das, conhecimentos e possibilidades; a definição de critérios de quali-
dade está constantemente tencionada por essas diferentes perspecti-
vas (BRASIL,2006, p. 24).

A literatura acadêmica destaca a opção por uma qualidade específica, que ex-
presse as prioridades dos atores sociais envolvidos. Porém, no Brasil, é comum 
o desrespeito aos direitos dos cidadãos, sobretudo das crianças, categoria social 
excluída, invisível do ponto de vista político por longos anos. 

Falar em qualidade na Educação Infantil impõe refletir desde a dotação de re-
cursos, mecanismos de controle social, à ampliação em termos de cobertura e à 
formação das professoras, condições de infraestrutura, proporção adulto-criança, 
organização dos espaços e uma proposta pedagógica que contemple as singu-
laridades e necessidades das crianças e atendimento compatível com as neces-
sidades da família, além das relações que se dão no interior das instituições 
educacionais: 

A qualidade não pode ser pensada exclusivamente em função do que 
é oferecido em cada instituição de educação infantil, pois depende do 
apoio e da orientação oferecido pelo poder público. Dessa forma, um 
sistema educacional de qualidade é aquele em que as instâncias res-
ponsáveis pela gestão respeitam a legislação vigente têm papéis defi-
nidos e competências delimitadas e apoiam, financeira, administrativa 
e pedagogicamente as instituições de educação infantil a ele vincula-
das (BRASIL, 2006, p. 13, v. 2).
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Conforme explicitado anteriormente, a qualidade da Educação Infantil está 
diretamente relacionada com uma política de recursos financeiros. Pinto (2000) 
argumenta que “uma boa educação tem um custo e que ele não é baixo”. Nesta 
perspectiva, este se constitui um dos principais desafios da Educação Infantil no 
contexto atual: garantir um custo-aluno que contemple a expansão da oferta de 
vagas e a melhoria do atendimento.

A infância é uma importante fase da vida, em que a valorização e o respeito 
aos seus direitos fundamentais é uma questão emergente. Nesta perspectiva, 
a política de Educação Infantil deve ser pensada e praticada do ponto de vista 
da qualidade social, portanto, baseada nos direitos. A propósito, a Política Na-
cional de Educação Infantil: pelos Direitos da Criança de 0 a 6 Anos à Educação 
(BRASIL, 2005) dá especial ênfase a essa questão, estando na pauta de seus 
objetivos... 

[...] criar mecanismos permanente e estável de financiamento para a 
educação infantil; incrementar o ritmo de expansão do atendimento 
educacional às crianças de 0 a 6 anos de idade no país, visando alcan-
çar as metas fixadas pelo Plano Nacional de Educação; assegurar a 
qualidade do atendimento à educação infantil em creches e pré-esco-
las; orientar os sistemas de ensino, em conformidade com a legislação 
vigente, na perspectiva do fortalecimento institucional da educação in-
fantil (BRASIL, 2005, p. 16).

Em consulta sobre qualidade na Educação Infantil, realizada em quatro es-
tados do Brasil (CNDE; MIEIB, 2006), destacou-se a precariedade das institui-
ções de Educação Infantil em termos de acesso, funcionamento, características 
físicas e processos pedagógicos, configurando-se como um processo de desi-
gualdade educacional. Angotti (2009, p 146) ressalta que o direito dos trabalha-
dores urbanos e rurais de ter seus filhos atendidos nas instituições de Educação 
Infantil não deve se limitar apenas à condição de cuidado e guarda, mas que 
se constitua em práticas de cuidado e educação que visem o desenvolvimento 
integral de seus filhos. Em face disto, a construção do projeto-pedagógico com a 
participação de todos os profissionais é outro fator que potencializa a qualidade 
nesta etapa educativa. 

Correa (2011) afirma que toda política pública para se efetivar precisa de nor-
mas, recursos e fiscalização. No Brasil, tem o primeiro elemento, que são as leis, 
normativas para garantir o direito à Educação Infantil de qualidade. O segundo 
elemento, os recursos, existem, mas não são suficientes, pois o critério de fi-
nanciamento da educação pública no Brasil não é o quanto é necessário para 
atender com qualidade, mas o mínimo para garantir o acesso. Quanto ao terceiro 
elemento, a fiscalização, ainda não existe esta cultura por parte da população 
local, nem do poder público. 

Para Ball, Maguire e Braun (2016), as políticas são ressignificadas, interpre-
tadas, conforme os contextos locais, os recursos materiais e humanos, portanto, 
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a implementação da política nacional para a Educação Infantil, prevista no PNE 
2014/2024, não será homogenia, sofrerá determinações de diversas ordens, cul-
turais, políticas, econômicas, sociais, dentre outras. Isto porque, lamentavelmen-
te, no Brasil, tem se adotado o neoliberalismo como forma de gerir o Estado. Tais 
políticas tiveram seu auge nos anos de 1990, no governo de Fernando Henrique 
Cardoso, mas encontraram eco nos governos petistas e, no atual, de Michel 
Temer, tem se intensificado, inclusive com o congelamento42 do investimento pú-
blico em políticas, como educação, saúde e assistência pelos próximos 20 anos, 
os quais sofrerão apenas a variação inflacionária do ano anterior. Tal disposto 
legal agrava mais ainda o atendimento educacional da população de 0 a 5 anos. 
Milhões de crianças de 0 a 5 anos, ao longo destes 20 anos, ficarão excluídas do 
direito à Educação Infantil. Na verdade, para as crianças de 0 a 3 anos a Cons-
tituição Federal será letra morta, pois a ampliação do acesso e a melhoria do 
atendimento dependerá, quase que exclusivamente, da vontade política do pre-
feito e da capacidade de receita. A maioria dos municípios paraibanos, tendo por 
base esse estudo, são pobres, não produzem receitas próprias. Em face deste 
quadro, possivelmente não terão condições objetivas de ampliar / melhorar o 
atendimento, pois precisarão de políticas de financiamento do governo federal e 
estadual.

Em face do exposto, diante da fragilidade da política de atendimento as crian-
ças de 0 a 5 anos de idade no Brasil, é preciso ser vigilante exercendo, por via da 
pesquisa, a denúncia da ausência e/ou precariedade de políticas públicas para 
as crianças pequenas, cidadãs de direito, como também, o anúncio de propostas 
que venham contribuir para a ampliação do atendimento com qualidade.

METODOLOGIA

Visando uma metodologia qualiquantitativa, elegeu-se as seguintes técnicas 
para a produção dos dados empíricos. A primeira etapa da pesquisa constou de 
uma análise do Censo Escolar (INEP/MEC), para observar a evolução da matrí-
cula na educação infantil de 37 municípios paraibanos, entre 2010 e 2015 e, em 
seguida, na segunda etapa foram aplicados questionários com os gestores das 
secretarias de educação.

Buscando garantir minimamente a diversidade geográfica e populacional dos 
municípios, utilizou-se da forma de organização da estrutura administrativa da 
Secretaria de Educação, que divide os 223 municípios do estado da Paraíba em 
14 Regiões Administrativas. Tendo por base este critério geográfico elegeu-se 
outro, que foi o número de habitantes. Neste caso, dentro de cada regional, 
quando foi possível, realizou-se a pesquisa baseada nos critérios de menor, mé-
dio e maior porte em termos de habitantes43, segundo os dados do IBGE (2010).

42  Emenda Constitucional 95/16
43 Em 2016 foi ano eleitoral fizemos algumas adequações, no tocante as entrevistas, em função da mudança das equi-
pes das secretarias de educação, por isso, em alguns casos, não foi possível pesquisar em três municípios por região.
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Quadro 1: Municípios e suas Respectivas Regionais

3ª REGIONAL 5ª REGIONAL 6ª REGIONAL

CAMPINA GRANDE
RIACHO DE STº ANTONIO

AROEIRAS

SÃO JOÃO DO TIGRE
PARARI

OURO VELHO

TEIXEIRA
PASSAGEM

MALTA

7ª REGIONAL 8ª REGIONAL 9ª REGIONAL

CONCEIÇÃO
CURRAL VELHO

SANTA INÊS

CATOLÉ DO ROCHA
JERICÓ

RIACHO DOS CAVALOS

SÃO JOÃO R. PEIXE
BOM JESUS

POÇO J. DE MOURA

10ª REGIONAL 11ª REGIONAL 13ª REGIONAL

APARECIDA
TAVARES

JURU
IMACULADA

CONDADO
SÃO DOMINGOS

2ª REGIONAL 1ªREGIONAL 4ª REGIONAL

SERRA DA RAIZ
BANANEIRAS
GUARABIRA

JOÃO PESSOA
SOBRADO

SAPÉ

SÃO VICENTE DO SERIDÓ
FREI MARTINHO

DAMIÃO

12ª REGIONAL 14ªREGIONAL

JURIPIRANGA
PEDRAS DE FOGO

SÃO JOSÉ DOS RAMOS
PEDRO RÉGIS

Fonte: arquivo pessoal do pesquisador

Os dados foram organizados através de instrumentos elaborados no proces-
sador de textos do word e de planilhas excel. A análise foi feita por meio de esta-
tística simples. Em função dos limites estruturais deste artigo, serão apresenta-
dos apenas os dados estatísticos e as respectivas análises.

ANÁLISE DOS DADOS

Realizou-se uma síntese dos dados das matrículas nas etapas creche e pré-
-escola, em virtude dos limites deste texto, passa-se a caracterizar rapidamente 
os municípios: 30 (81,1%) têm até 20.000 habitantes, sendo o menor, Parari 
com 1.782 habitantes, situado na 5ª regional (sertão); 5 (13,5 %) possuem en-
tre 20 e 60.000 habitantes; e 2 (5,4%) têm entre 407.000 e 800.000 habitantes. 
João Pessoa é o maior município do estado da Paraíba com 801.718 habitan-
tes, situado na 1ª regional (litoral). Cerca de 33 (89,2%) destes entes federados 
dependem, quase que exclusivamente, dos repasses do governo federal, não 
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produzem receita própria de impostos, são, em geral, pobres, com baixo IDH 
(70% dos municípios são classificados como baixo IDH), ademais grande parte 
da população depende de programas do governo federal, pois em torno de 45% 
a 56% da população recebe até ½ salário mínimo.

Quadro 2: Regionais, Municípios, Número de Habitantes44, IDH, Renda Percápita/Mensal e Va-
riação da Matricula45 Entre os Anos de 2010 a 2015.46

Regional Município Habt IDH Renda
Etapa Creche Etapa Pré-Escola

Matrícula 
2015

V2. mat 
2010/2015 % Matricula 

2015
V.mat

2010/2015 %

5ª Parari 1782 0,58 48,2 27 11 68,7 43 -43 -8,5

3ª
Riacho de Sto. 

Antônio
1955 0,59 46,6 57 4 7,5 78 1 1,3

6ª Passagem 2.404 0,62 48,5 33 10 43,5 76 19 33,3

7ª Curral Velho 2520 0,60 51,2 75 2 2,7 467 -54 -10,4

9ª Bom Jesus 2550 0,59 48,6 ___ ___ ____ 84 15 21,7

6ª Frei Martinho 2988 0,64 45,9 20 10 100 77 -27 -26

5ª Ouro Velho 3033 0,61 48,7 38 -31 -44,9 117 43 58,1

11ª São Domingos 3091 0,54 51,7 51 9 21,4 74 10 15,6

2ª Serra da Raiz 3.137 0,62 50 60 42 233,3 87 -6 -6,4

7ª Santa Inês 3.595 0,57 58,2 36 -2 -5,3 76 -18 19,1

9ª
Poço José de 

Moura
4282 0,61 48,4 110 84 323,1 73 -37 -33,6

5ª
São João do 

Tigre
4.427 0,55 53,4 117 68 138,8 122 -13 -9,5

4ª Damião 5.296 0,52 56,8 80 44 122,2 158 7 4,6

6ª Malta 5.668 0,642 48 59 37 168,2 126 ____ ____

12ª
São José dos 

Ramos
5.920 0,54 54,5 79 -109 -58,0 161 -50 -23,7

14ª Pedro Regis 6.067 0,54 52,5 38 4 11,8 150 -11 -6,8

13ª Condado 6.743 0,59 49,8 4 ____ ____ 168 -81 -32,5

8ª Jericó 7.730 0,60 49,7 76 -63 -45,3 154 24 18,5

1ª Sobrado 7.754 0,57 55,1 69 53 331,2 180 -13 -6,7

10ª Aparecida 8.348 0,57 50,4 31 1 3,3 157 47 42,7

8ª
Riacho dos 

Cavalos
8.587 0,56 54,9 106 -37 -25,9 195 -38 -16,3

11ª Juru 9.880 0,57 54,5 79 41 107,9 254 -17 -6,3

4ª
São Vicente 
do Seridó

10.994 0,55 53,9 104 -16 -13.3 351 53 17,8

12ª Juripiranga 10.721 0,54 51,2 125 87 228,9 173 -120 41,0

11ª Imaculada 11.792 0,55 52,9 83 55 196,4 284 -7 -2,4

11ª Tavares 14.615 0,58 51,5 185 106 134,2 401 -76 -15,9

6ª Teixeira 15.085 0,60 51,4 190 78 69,6 325 -114 26,0

9ª
São João do 
Rio do Peixe

17.934 0,60 51,5 152 61 67 330 -74 -18,3

44 Valores estimados em 2016, segundo o IBGE
45 Informamos nesta coluna a variação da matricula, da creche e da pré-escola, nos municípios, entre 2010 e 2015, que 
pode ser para mais ou para menos (-)
46 O sinal de menos indica que houve uma variação negativa, ou seja, queda na matrícula.
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7ª Conceição 18.903 0,59 53 37 -38 -50,7 393 67 20,5

3ª Aroeiras 19.178 0,54 54,8 64 15 30,6 467 -54 -10,4

2ª Bananeiras 21.195 0,56 54,7 100 9 9,9 449 -54 -10,7

12ª
Pedras de 

Fogo
28.395 0,50 51,9 437 305 231,1 743 -259 -25,8

8ª
Catolé do 

Rocha
30.360 0,64 45,2 294 154 110 501 -141 -22,0

1 ª Sapé 52.463 0,56 51 93 46 97,9 818 -157 - 16,1

2ª Guarabira 58.529 0,67 42,9 610 214 54 737 -94 -11,3

3ª
Campina 
Grande

407.754 0,72 39,5 2.392 452 23,3 4159 -237 -5,4

1ª João Pessoa 801.718 0,76 36,4 5019 1877 59,7 4.952 797 19,2

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora

Da amostra de 37 municípios estudados, 29 (78,4%) ampliaram, entre os anos 
de 2010 e 2015, a matrícula em creche. Os maiores crescimentos registrados 
foram em: Sobrado, 1ª regional, 53 (331,2%); Poço José Moura, 9ª regional, 84 
(323%); Serra da Raiz, 2ª regional, 42 (233,3%); Juripiranga, 12ª regional, 87 
(228,9%); Malta, 6ª regional, 37(168. Todavia, é importante destacar que em 
termos percentuais a ampliação é visível, porém, do ponto de vista nominal, não 
ocorreu uma ampliação exponencial. Apenas 01 (2,7%) município, Bom Jesus 
(2.550 habitantes.) situado na 9ª regional (sertão paraibano), não atende à eta-
pa creche. Neste ente federativo, 48,6% dos residentes recebem até ½ salário 
mínimo. Chega a ser surpreendente que em 2017, quando já fazem 10 anos do 
FUNDEB, política financeira que vinculou recursos para a creche e a pré-escola, 
ainda exista município que não garante minimamente o direito às crianças de 0 
a 3 anos, sobretudo quando se observa os indicadores sociais de Bom Jesus: 
baixo IDH (0,59), renda média percapita da população, 1,5 salários mínimo (ver 
quadro 2).

 7 (19,4%) munícipios apresentaram decréscimo nas matrículas da etapa cre-
che, são eles: Ouro Velho, 5ª regional, -31 (-44,9%); Santa Inês, 7ª regional, -2 
(-5,2%); São José dos Ramos, 12ª regional, -109 (42,0%); Jericó, 8ª regional, -76 
(-63, %); Riacho dos Cavalos, 8ª regional,-37 (-25,9%); Seridó, 4ª regional, -16 
(-13,3%); e Conceição, 7ª regional, -38 (-50,7). Observou-se que a diminuição 
das matrículas ocorreu na maioria dos municípios com menos de 20.000 habi-
tantes. Parece haver uma forte relação entre a pobreza econômica do município 
e a precarização da política de Educação Infantil. Em média, 61% da população 
destes municípios têm renda de até ½ salário mínimo. Dos 7, apenas 2, Santa 
Inês e Ouro Velho têm IDH médio: 0,60 e 0,61 respectivamente. 

Corbucci (2011), analisando a relação educação e desenvolvimento, aponta 
estreita relação entre renda per capita e educação. “Condições de vida precárias 
comprometem rendimento e trajetórias escolares, que por sua vez, contribuem 
para reproduzir desigualdades sociais” (CORBUCCI, 2011, p. 566). Cabe ao po-
der público, especificamente, aos municípios ofertarem políticas de educação 
infantil de qualidade para romper com este ciclo de iniquidade.
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Segundo Macêdo (2009), os dados do Censo Escolar (2007) demonstraram 
que em 39 (17,4%) dos 223 municípios da Paraíba não havia atendimento públi-
co (Estadual e/ou municipal) para crianças de 0 a 3 anos. Observou-se que este 
quadro melhorou, pois os municípios de Dona Inês, Frei Martinho, Juripiranga, 
Bom Jesus, Passagem Riacho de Sto. Antônio, Riacho dos Cavalos e São 
José dos Ramos estavam entre estes que não ofertavam atendimento em cre-
ches, em 2007, porém, em 2015, apenas Bom Jesus continua sem atendimen-
to nesta faixa etária deixando de garantir o direito das crianças de 0 a 3 anos, 
estabelecido pela Constituição de 1988, reiterado na LDB (9394/96) e com 
metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação - PNE (Lei 13005/14), a 
serem cumpridas até 2024: “ atender no mínimo a 50% das crianças de 0 a 3 
anos de idade” (Meta 01). 

Dentre os 29 municípios que ampliaram o atendimento na etapa creche ve-
rificou-se percentuais altíssimos em alguns, porém, nominalmente a matrícula 
ainda é muito baixa, a exemplo de Sobrado, no qual havia apenas 10 crianças 
matriculadas em 2010 e, em 2015, observou-se uma matrícula de 53 crianças, 
portanto, o percentual de ampliação chegou a 331,2% (conforme quadro 2). Po-
rém, o número de residentes neste município, segundo o IBGE (2010), é de 
7.754 pessoas. Apesar de não ter encontrado o dado atual da quantidade de 
crianças de 0 a 3 anos neste município, pode-se inferir que há crianças nesta 
faixa etária excluídas do direito à creche, até porque, de acordo com a estimativa 
do IBGE (2010), a população neste município, entre 2010 e 2015, cresceu em 
381 habitantes, o que significa um crescimento de 5,1%. A propósito, é impor-
tante salientar que em 91,9% dos municípios desta amostra houve crescimento 
da população entre 2010 e 2016. Constatou-se, também, que o atendimento em 
creche em tempo integral ocorre em apenas 6 (16,2%) municípios, com desta-
que para os maiores, como João Pessoa Campina Grande, Sapé e Guarabira. 
Em 2 municípios, o atendimento é em tempo parcial: Juru e Riacho de Santo 
Antônio, que são municípios pequenos, economicamente pobres e com baixo 
IDH. Nos demais, 29 (78,4%), o atendimento oscila entre parcial e integral, mas 
apresentando tendência de se tornar integral.

Na pré-escola, dos 37 municípios pesquisados, 12 (32,3%) ampliaram e 25 
(67,6%) diminuíram a matrícula na pré-escola (ver quadro 2). O maior percentual 
de queda ocorreu em: Juripiranga, 12ª regional, -120 (-40%); Frei Martinho, 6ª 
regional, -27 (-26%); Poço José de Moura, 9ª regional, -37 (-33,6%); Condado, 
13ª regional, -81 (-32,5%); e Pedras de Fogo, 12ª regional, -259 (-25,8%). A 
queda nas matrículas ocorreu, sobretudo, nos municípios da região do sertão 
e com até 20.000 habitantes, ou seja, aqueles mais distantes da capital e mais 
pobres, com menor IDH, apesar de o PNE 2014/2024, na meta 1, estabelecer a 
universalização das matrículas da pré-escola até 2016. Quanto a modalidade de 
atendimento, constatou-se que em 17 (46%) dos municípios o atendimento na 
pré-escola é parcial e nos demais, 20 (54%), oscila entre parcial e integral, mas 
com forte tendência de se tornar totalmente parcial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em linhas gerais, os dados do censo escolar são bastante reveladores da 
situação da política de educação infantil na Paraíba. Demonstraram que alguns 
gestores municipais não têm sequer cumprido com parte do direito das crianças, 
que é a garantia de acesso à Educação Infantil. Na etapa creche, constatou-se 
que: 29 (78,4%) dos municípios pesquisados ampliaram a matrícula, 1 (2,7%) 
não tem crianças matriculadas e em 7 (19,4%) observou-se queda na matrícula 
no período estudado. Na pré-escola 25 (67,6%), dos municípios apresentaram 
queda nas matrículas e 12 (32,4%) ampliaram discretamente. 

Ademais, estão ocorrendo, nos municípios estudados, dois fenômenos na 
pré-escola que têm forte relação entre si:  queda na matrícula e uma forte ten-
dência de atendimento em tempo parcial, ou seja, os municípios estão garantin-
do vagas, mas não para as crianças ficarem os dois turnos, mas em apenas um. 
Isto pode significar um rearranjo da estrutura física. Não se descarta a hipótese 
de que os sistemas municipais podem estar fechando turmas da pré-escola para 
ampliar as matrículas na etapa creche. Na nossa amostra, dos 25 municípios nos 
quais ocorreu retração nas matrículas, apenas 3 (12%) diminuíram em ambas 
as etapas, creche e pré-escola; nos demais, 23(88%) ampliaram as matrículas 
na creche e diminuíram na pré-escola. Outrossim, a forte tendência de atender 
em período parcial, como indicado acima, também é um forte indício de que as 
crianças, de fato, estão sendo realocadas nas escolas para que sobre espaço/
vagas para ampliar as matrículas na creche. Neste sentido, a solução é simples, 
quando a preocupação não é com a qualidade, mas com a quantidade, retiram-
-se as crianças de 4 e 5 anos das instituições de Educação Infantil para que haja 
mais vagas para as crianças menores. 

Por fim, não existe justificativa plausível para não garantir, minimamente, o 
direito ao acesso das crianças à creche e à pré-escola, pois há recursos vincula-
dos, mesmo que não sejam suficientes, para alterar estruturalmente a Educação 
Infantil. Sendo assim, é necessário e urgente que os gestores municipais, em re-
gime de colaboração com os demais entes da federação, garantam o acesso das 
crianças de 0 a 5 anos de idade à Educação Infantil com um mínimo de qualida-
de rompendo com este ciclo de iniquidade, pois quanto mais pobre é o município 
mais precárias são as políticas, as quais contribuem, quando são mínimas, para 
perpetuar as desigualdades sociais. 

Conclui-se, por fim, que a meta 1 do PNE 2014/2024, sobretudo no tocante à 
creche, possivelmente não será cumprida na maioria dos municípios pesquisa-
dos. Este cenário é preocupante, pois constatou-se que a maioria das crianças 
que está à margem da educação em creches e pré-escolas nestes municípios 
pertencem a famílias muito pobres, que vivem com uma renda mensal de até ½ 
salário mínimo. É importante destacar que a não garantia do acesso à Educa-
ção Infantil constitui-se em um mecanismo de exclusão social, pois justamente 
aqueles cidadãos que mais precisam de atendimento qualificado acabam fican-
do à margem do direito à educação, sendo este um direito fundamental para a 
conquista dos demais direitos. 
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INTRODUÇÃO

A Educação Infantil é direito de todas as crianças desde a Constituição de 
1988, no entanto o acesso não tem sido garantido a todas como preconiza a 
Lei. Diante desse quadro, no ano de 2009 foi aprovada a Emenda Constitucional 
nº 59, que torna obrigatória no Brasil a educação dos 4 aos 17 anos, buscando 
assegurar que todas as crianças em idade pré-escolar estejam matriculadas em 
uma instituição de Educação Infantil.

Para a efetivação da compulsoriedade da matrícula na pré-escola várias es-
tratégias foram adotadas, de acordo com as condições de cada município. Para 
problematizar essa questão, apresentamos dados quantitativos que dão visibi-
lidade para o lugar ocupado pelas crianças de 4 e 5 anos nos anos de 2013 e 
2016, sendo este último o prazo limite definido na meta 1 do Plano Nacional de 
Educação (PNE) (BRASIL, 2014) para a universalização da pré-escola. A análise 
temporal procura identificar se uma das estratégias para ampliação de vagas foi 
a inserção de turmas de pré-escola em prédios escolares que atendem outras 
etapas da educação básica e não exclusivamente a educação infantil. Os dados 
analisados dizem respeito ao Brasil, ao Paraná, à Curitiba, à Goiás e à Goiânia, 
sendo que em alguns momentos damos destaque aos dados dos municípios.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para problematizar o lugar da criança e da infância na escola optou-se por 
identificar como os documentos abordam o acesso, a quantidade de crianças 
por turma os padrões de infraestrutura para a pré-escola e o levantamento de 
dados quantitativos, relativos a matrícula em pré-escola quanto à presença das 
crianças de 4 e 5 anos em unidades compartilhadas com outras etapas e mo-
dalidades e às matriculadas em unidades próprias para o Brasil, Paraná, Goiás, 
Curitiba e Goiânia e a média de crianças por turma de pré-escola em Curitiba e 
Goiânia.

Relativamente aos dados quantitativos, cabe-nos destacar a importância de 
olharmos com atenção os dados estatísticos, no sentido de ter consciência do 
quadro que se constitui quanto à educação das crianças de 4 e 5 anos. Para fins 
de análise da hipótese inicial de que a aprovação da obrigatoriedade a partir dos 
4 anos poderia promover um aumento de matrículas da pré-escola em unidades 
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compartilhadas optamos por utilizar dados de 2013 e 2016. 2013 foi o ano an-
terior a aprovação do PNE que definiu a meta de universalização da pré-escola 
e 2016 o ano limite para a universalização. Foram utilizados os microdados do 
Censo Escolar (arquivo de escolas e turmas) disponíveis no site do INEP, pela 
mescla dos bancos escolas e turmas identificamos o número de unidades, tur-
mas e matrículas. Cabe registrar que os dados de Curitiba foram retificados com 
dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação de Curitiba,47 pois iden-
tificamos a ausência da notação das turmas de pré-escolas públicas de Curitiba 
nos microdados do Censo Escolar, no ano de 2016.

Em síntese, apresentamos tabelas para análise do perfil da distri-
buição das crianças de pré-escolas nas unidades federativas supra-
citadas, tendo como objeto de análise turmas de pré-escola do ensi-
no regular não diferenciadas e sem atendimento exclusivo diferenciado48 

 nos anos de 2013 e 2016. Estão divididas em dois aspectos, quando estão em 
unidade própria e quando estão em unidade compartilhada com outras modali-
dades e etapas. 

Estabelecemos a relação entre as variáveis “pré-escola” e “etapas e modali-
dades”, sendo a última uma variável criada agrupando ensino fundamental, en-
sino médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e especial exclusiva, para a 
elaboração das tabelas que apresentam os totais de escolas, turmas e matrícu-
las em prédios próprios e compartilhados para a Pré-escola nos dois municípios 
em questão (Curitiba e Goiânia). 

Para a elaboração da tabela que apresenta a média de crianças por turma 
foi utilizada a relação dos dados da série histórica de Número de Matrículas e 
Tamanho das Turmas de Pré-escola nos dois municípios analisados, Curitiba 
e Goiânia, dados estes obtidos no site do Laboratório de Dados Educacionais/
UFPR a partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2013 – 2017. A relação 
aluno /turma é um indicador que impacta fortemente no orçamento dos muni-
cípios pois está relacionado tanto com o aumento no quadro de funcionários 
quanto na infraestrutura.

ACESSO, NÚMERO DE CRIANÇAS POR TURMA E INFRAESTRUTURA FÍ-
SICA COMO ELEMENTOS DE QUALIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

O debate sobre a qualidade da Educação Infantil tem se intensificado nos 
últimos anos, mobilizado por diversos interesses e perspectivas advindas de di-
versas áreas, algumas bastante controversas, como a empresarial, com a ideia 
de qualidade total e eficiência. No campo da Educação, principalmente da pro-
dução acadêmica e militância, tem-se defendido a qualidade a partir do conceito 
de equidade, este entendido como o direito de todos e todas de ter acesso e 
garantido a uma educação de qualidade, mesmo que tenham pertencimentos 

47 Agradecemos à Gerência de Matrículas da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba pelo pronto atendimento à 
solicitação dos dados.
48 Não consideramos área de assentamento, terra indígena, remanescentes de quilombos e unidades de uso sustentá-
vel. Também não foram contabilizadas classe hospitalizar, unidade prisional, atendimento complementar e atendimento 
educacional especializado (AEE).
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socioeconômicos, de gênero, étnico-raciais e etários diversos.
Nesse sentido, entende-se que o direito das crianças de 4 e 5 anos a uma 

educação de qualidade pressupõe a garantia de condições para viverem plena-
mente a experiência da infância. Dentre as condições destacamos a oferta de 
vagas que responda à demanda, o número de crianças por turma e a infraes-
trutura física das instituições, que não é aqui entendida apenas relativamente à 
matéria e à espacialidade que a compõe, mas também enquanto projeto peda-
gógico que revela uma dada concepção de educação e infância.

Assim, nessa seção abordaremos o acesso, o número de crianças por turma 
e a infraestrutura física como elementos de qualidade da Educação Infantil. Para 
tal, apresentaremos como os documentos nacionais tratam o acesso, do número 
de crianças por turma e os padrões de infraestrutura para a Educação Infantil 
e articularemos aos dados relativos ao Brasil, Paraná, Goiás e às cidades de 
Curitiba e Goiânia.

3.1 ACESSO, NÚMERO DE CRIANÇAS POR TURMA E QUALIDADE

Dentre as diretrizes do PNE (BRASIL, 2014) estão a superação das desigual-
dades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de 
todas as formas de discriminação e a melhoria da qualidade da educação. Nessa 
perspectiva, o documento já apresenta como primeira meta a universalização da 
pré-escola até 2016 e a ampliação da oferta de educação infantil em creches de 
forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 
(três) anos até o final da vigência do plano. 

Colocar o acesso à Educação Infantil como meta 1 do PNE revela que esse 
é um dos grandes desafios da educação brasileira. Ainda que saibamos da 
grande desigualdade existente no acesso quando comparamos as crianças de 
0 a 3 anos com as de 4 e 5 anos, nesse artigo nos ateremos ao acesso a pré-
-escola, visto que o prazo para a efetivação da universalização já se esgotou 
em 2016. Abaixo apresentamos tabela com os números absolutos do acesso 
a pré-escola por dependência administrativa entre 2013 e 2017, em Curitiba: 

Ano Federal Municipal
Privada 
Conveniada Total

2013 40 11550 4931 28157
2014 12 11568 3661 28111
2015 13 11696 3536 28756
2016 0 17493 3259 34092
2017 0 23158 3280 390445 1856 10745
Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais/UFPR a partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2013 - 2017

2 1862 11647
2 1625 11713

4 1435 10197
7 1996 10867

Detalhada - CURITIBA, 2013 a 2017

Estadual
Privada não 
conveniada sem fins 
lucrativos

Privada não 
conveniada com fins 
lucrativos

Tabela 1: Número de Matrículas, etapas e modalidades de ensino (pré-escola) por Dependência Administrativa 

Ao observar os dados identificamos que houve significativo aumento das ma-
trículas entre os anos de 2013 e 2017, principalmente na rede municipal. Tam-
bém chama a atenção o crescimento nas matrículas na rede não conveniada 



183

sem fins lucrativos. O mesmo movimento é observado em Goiânia, acrescido o 
crescimento na rede federal, ainda que esse seja pouco significativo para o total 
de matrículas: 

Ano Federal Estadual Municipal
Privada 
conveniada

Privada não 
conveniada sem fins 
lucrativos

Privada não 
conveniada com fins 
lucrativos

Total

2013 14 0 8846 3301 1050 10814 24025
2014 17 0 9306 3055 1503 11842 25723
2015 19 0 10415 3163 1573 11522 26692
2016 23 0 12637 3121 1557 11079 28417
2017 47 0 14014 2705 1692 10434 28892
Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais/UFPR a partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2013 - 2017

Tabela 2: Número de Matrículas, etapas e modalidades de ensino (pré-escola) por Dependência  
Administrativa Detalhada - GOIÂNIA, 2013 a 2017

A análise dos dados nos permite identificar que os municípios ampliaram sig-
nificativamente o atendimento às crianças de 4 e 5 anos, mas será que o número 
de matrículas responde à demanda existente? Ao analisar o atendimento a esta 
faixa etária na Educação Infantil nos municípios mencionados tomando por base 
o número de crianças de 4 e 5 anos a partir dos dados do Censo de 2010 e da 
projeção realizada pelo IBGE é possível constatar que ambos universalizaram o 
atendimento em pré-escola.

Ainda que os dados revelem que a meta para a pré-escola tenha sido cumpri-
da em Curitiba e Goiânia, o fato de termos um aumento na oferta via dependên-
cia privada não conveniada sem fins lucrativos em ambos os municípios mobiliza 
a pensar sobre quais são as características desse atendimento, visto que essa 
categoria engloba instituições do tipo fundações, associações religiosas, filan-
trópicas e comunitárias. Entendemos que esse debate precisa ser realizado, a 
medida que o monitoramento da oferta é bastante frágil já nas instituições que 
possuem conveniamento com as redes municipais, e que possivelmente é ainda 
mais frágil no caso daquelas que não possuem conveniamento.

Outro dado que merece atenção é o número de crianças por turma, tendo em 
vista que a qualidade das relações pedagógicas é altamente influenciada pela 
quantidade de crianças que compõem cada grupo. Abaixo destacamos a média 
de crianças por turma identificada por dependência administrativa por município:

Ano Federal Estadual Municipal
Privada 
conveniada

Privada não 
conveniada sem 
fins lucrativos

Privada não 
conveniada com 
fins lucrativos

2013 8 2 24,26 18,06 16,49 12,79
2014 6 1,75 24,15 17,77 16,63 12,85
2015 6,5 1 24,57 18,23 16,93 13,09
2016 0 2 28,35 18,62 15,93 13

Tabela 3: Média de Crianças de 4 e 5 anos por Turma - Curitiba

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Laboratório de Dados Educacionais/UFPR a partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2013 - 2017

O debate sobre o número de crianças por turma é fundamental visto que este 
é um dos fatores que influenciam de forma direta a qualidade da relação peda-
gógica. Ao analisarmos os dados identificamos que entre 2013 e 2016 na rede 
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pública municipal de ambos os municípios houve um crescimento da média de 
crianças por turma, com um pequeno decréscimo em 2014. O crescimento entre 
os anos mencionados em Curitiba chega a 4,11 %, estamos falando de mais 
ou menos 5000 crianças que deveriam ser realocadas, devendo-se considerar 
ainda que toda a turma é afetada pelo excesso de crianças. Em Goiânia o cres-
cimento de 0, 87% na relação criança/turma significa que para se adequar às 
recomendações o município precisaria realocar pouco mais de 400 crianças. 
Consideramos que o fato de ter ocorrido aumento na média do número de crian-
ças é preocupante, sobretudo, em Curitiba, pois ultrapassa consideravelmente o 
número indicado no Parecer número 20 de 2009, do Conselho Nacional de Edu-
cação relativo à revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil que recomenda a proporção de 20 crianças de 4 e 5 anos por grupo e 
professor de Educação Infantil.

Nos “Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil” (BRASIL, 2006) há 
a sugestão de 20 crianças por grupo, sendo que há também o alerta de que “a 
quantidade máxima de crianças por agrupamento ou turma é proporcional ao 
tamanho das salas que ocupam” (BRASIL, 2006, p. 35).

Um dado importante quanto à média de acordo com a dependência adminis-
trativa, é que em Curitiba a rede municipal tem um número bastante acima das 
demais, já em Goiânia, a rede municipal e conveniada apresentam altos índices 
porém próximos ao exigido. Lemos esses dados a partir de duas perspectivas: 
1) a procura pela rede pública municipal leva os municípios a aumentarem o 
número de crianças por sala devido a não ampliação de turmas e instituições; 
2) o alto índice na rede conveniada revela a ineficiência do sistema público mu-
nicipal em atender a demanda e monitorar a qualidade da oferta via instituições 
conveniadas.

Diante dos dados apresentados, fica o indicativo da necessidade de aprofun-
damento do levantamento e análise de dados que permitam compreender as 
condições de oferta da Educação Infantil para as crianças de 4 e 5 anos, bem 
como as desigualdades presentes quando se trata do número de crianças, pois 
consideramos que em algumas áreas geográficas dos municípios o quadro é 
ainda mais grave do que as médias revelam.

3.2 INFRAESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES E DIREITO À INFÂNCIA

A infraestrutura física, junto à proposta pedagógica, à gestão, às professoras 
e demais profissionais da Educação Infantil, é tida como um dos parâmetros de 
qualidade, com as seguintes definições relativamente aos espaços, materiais e 
equipamentos voltados às crianças:

15.1 são construídos e organizados para atender às necessidades de 
saúde, alimentação, proteção, descanso, interação, conforto, higiene 
e aconchego das crianças matriculadas; 15.2 adequam-se ao uso por 
crianças com necessidades especiais, conforme a Lei de Acessibilida-
de (Lei nº 10.098, de 19/12/2000); 15.3 propiciam as interações entre 
as crianças e entre elas e os adultos; 15.4 instigam, provocam, desa-
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fiam a curiosidade, a imaginação e a aprendizagem das crianças; 15.5 
são disponibilizados para o uso ativo e cotidiano das crianças; 15.6 
Professoras e professores das instituições de Educação Infantil res-
ponsabilizam-se pelo uso adequado dos equipamentos e dos materiais 
pelas crianças e pela conservação destes. 15.7 As paredes são usa-
das para expor as produções das próprias crianças ou quadros, fotos, 
desenhos relacionados às atividades realizadas visando a ampliar o 
universo de suas experiências e conhecimentos. As cores e as tona-
lidades de paredes e mobílias são escolhidas para tornar o ambien-
te interno e externo das instituições de Educação Infantil mais bonito, 
instigante e aconchegante. 15.9 O mobiliário, os materiais e os equi-
pamentos são organizados para tornar os diferentes espaços da insti-
tuição de Educação Infantil mais aconchegantes e confortáveis; 15.10 
Os materiais didáticos-pedagógicos, bem como os equipamentos e os 
brinquedos, são escolhidos com o intuito de não trazer problemas de 
saúde às crianças. (BRASIL, 2006, p. 42)

Destacamos que ao tratar dos elementos dispostos no espaço com priorida-
de para o uso das crianças, o documento Parâmetros de Qualidade remete a 
dimensões da experiência educativa que estão bastante presentes quando se 
trata da educação e cuidado de crianças de 0 a 5 anos, como a curiosidade e 
a imaginação, não que estas dimensões não façam parte das experiências das 
crianças que frequentam a escola de Ensino Fundamental, contudo elas são 
centrais nas propostas pedagógicas para a Educação Infantil e a sua efetivação 
vincula-se, em larga medida, às condições de infraestrutura.

Já relativamente aos espaços que respondam às necessidades das famílias 
e/ou responsáveis pelas crianças matriculadas e dos profissionais que nela tra-
balham, o documento apresenta os seguintes indicativos:

16.1 são construídos e organizados para atender às necessidades de 
saúde, segurança, descanso, interação, estudo, conforto, aconchego 
de profissionais e familiares e/ou responsáveis pelas crianças; 16.2 
adequam-se ao uso por adultos com necessidades especiais; 16.3 são 
previstos espaços para o acolhimento das famílias e/ou responsáveis, 
tais como local para amamentação, para entrevistas e conversas mais 
reservadas e para reuniões coletivas na instituição de Educação In-
fantil; 16.4 é prevista a instalação de um quadro de avisos ou similar 
em local de fácil visualização na entrada e nas salas da instituição de 
Educação Infantil. 16.5 são destinados espaços diferenciados para as 
atividades das crianças, para a dos profissionais, para os serviços de 
apoio e para o acolhimento das famílias e/ou responsáveis. (BRASIL, 
2006, p. 43)

Além das especificidades relativas às crianças que frequentam a educação 
infantil não podemos esquecer que famílias e profissionais também compõem 
a comunidade educativa e suas necessidades precisam ser contempladas na 
estrutura física institucional. Destacamos nesse caso, a necessidade de espaços 
de acolhimento para famílias e profissionais, visto que a comunicação e intera-
ção quando se trata de crianças pequenas é constante e fundamental para o 
bom andamento das relações pedagógicas.

No documento Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Edu-
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cação Infantil (2006a) identificamos alguns elementos centrais para a garantia 
da qualidade dos espaços físicos. O documento apresenta um detalhamento 
sobre o que deve ser considerado desde a escolha do terreno, a elaboração do 
projeto arquitetônico e a estruturação de prédios para a Educação Infantil. Na 
sua apresentação, destaca que o/a professor/a e as crianças organizam o am-
biente da Educação Infantil elegendo o que é importante para o desenvolvimento 
de todos os sujeitos, considerando inclusive os pertencimentos culturais das fa-
mílias (BRASIL, 2006a). Um dos preceitos é que as crianças podem ressignificar 
e transformar o espaço, alterando o que foi inicialmente planejado, ou seja, um 
espaço que responde às especificidades das crianças pequenas e que está a 
sua disposição.

Tais concepções e indicativos presentes em documentos orientadores ela-
borados pelo MEC demarcam que a infraestrutura física dos equipamentos vol-
tados para a Educação Infantil precisa considerar quem são os sujeitos que o 
utilizam, respeitando as suas necessidades e potencializando as experiências 
educativas a serem propostas e o desenvolvimento das crianças. Mesmo em 
instituições planejadas e construídas para o atendimento de crianças pequenas 
identificamos limitações no sentido de assegurar elementos que desenvolvam o 
imaginário, que permitam a comunicação com as famílias e que sejam flexíveis 
a ponto das crianças transforma-los, como assegurar tais aspectos quando se 
trata da alocação de turmas de Educação Infantil em espaços compartilhados 
com outras etapas e modalidades? 

Essa preocupação é relevante visto que no geral os prédios escolares são 
planejados para responder as demandas da etapa à que se volta, no caso do 
Ensino Fundamental e Médio os seus objetivos diferenciam-se amplamente da 
Educação Infantil. Nesse sentido, é interessante considerar o que Viñao-Frago e 
Escolano (1998) dizem sobre o espaço:

O espaço comunica; mostra, a quem sabe ler, o emprego que o ser 
humano faz dele mesmo. Um emprego que varia em cada cultura; que 
é produto cultural específico, que diz respeito não só as relações 
interpessoais – distâncias, território pessoal, contatos, comunicação, 
conflitos de poder -, mas também à liturgia e ritos sociais, à simbolo-
gia das disposições dos objetos e dos corpos – localização e posturas 
– à sua hierarquização e relações. (p. 64 grifos nossos)

Ao destacar que o espaço revela o emprego que o humano faz a partir de cul-
turas específicas e que diz respeito à liturgia e ritos sociais, intencionamos pro-
blematizar que o espaço da escola para estudantes em idade escolar pode não 
responder as especificidades das experiências para as crianças da pré-escola, 
assim como que os ritos sociais próprios da cultura escolar, têm marcas próprias 
e se diferenciam daqueles da pré-escola.

Nesse sentido, olhar o espaço físico ocupado pelas crianças de 4 e 5 anos 
também nos permite identificar que concepção de infância e Educação Infantil 
orienta as estratégias utilizadas para assegurar o direito das crianças à matrícula 
e frequência em uma turma de pré-escola. Orientadas por esse olhar, levanta-
mos os dados relativos ao número de unidades, turmas e matrículas de pré-es-
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cola em unidades próprias e em unidades compartilhadas com outras etapas e 
modalidades nos anos de 2013 e 2016, com o intuito de comparar como se deu 
o processo de ampliação de vagas:
TABELA 5 – Número de unidades, turmas e matrículas em Pré-escolas por tipo de unidade Bra-

sil, Paraná, Goiás, Curitiba e Goiânia, 2013

Fonte: Elaborada a partir dos microdados do Censo Escolar (arquivo de escolas e turmas), 
INEP, 2013

TABELA 6 – Número de unidades, turmas e matrículas em Pré-escolas por tipo de unidade Bra-
sil, Paraná, Goiás, Curitiba e Goiânia, 2016

unidades turmas matrículas unidades turmas matrículas unidades turmas matrículas unidades turmas matrículas unidades turmas matrículas

Pré-escola em 
unidade própria

26.561 128.031 2.450.763 1.890 7.838 144.690 693 3.307 65.311 227 1.177 24.658 189 559 10.623

% 27,1% 46,7% 49,8% 42,7% 52,6% 55,3% 30,0% 42,0% 44,5% 63,1% 66,5% 72,6% 36,6% 34,4% 36,8%
Pré-escola em 

unidade 
compartilhada

71.401 146.214 2.468.520 2.537 7.071 116.972 1.618 4.572 81.329 133 592 9.320 328 1.068 18.248

% 72,9% 53,3% 50,2% 57,3% 47,4% 44,7% 70,0% 58,0% 55,5% 36,9% 33,5% 27,4% 63,4% 65,6% 63,2%
TOTAL 97.962 274.245 4.919.283 4.427 14.909 261.662 2.311 7.879 146.640 360 1.769 33.978 517 1.627 28.871

2016
BRASIL PARANÁ GOIÁS CURITIBA GOIÂNIA

Fonte: Elaborada a partir dos microdados do Censo Escolar (arquivo de escolas e turmas), 
INEP, 2016

Fonte: SME/D.P.E.I. - Gerência de Matrículas49 

A análise dos dados nos permite elaborar algumas conclusões interessantes. 
Em 2013 no Brasil, em Goiás e em Goiânia já havia uma clara tendência de aten-
dimento das crianças de 4 e 5 anos em unidades compartilhadas. Já no Paraná 
e em Curitiba identificamos uma posição diferenciada, optando por atender a 
maioria das crianças de 4 e 5 anos em unidades próprias. 

49 Como mencionado na metodologia, os dados relativos à Curitiba foram retificados a partir dos dados disponibilizados 
pela gerência de matrículas da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, tendo em vista que identificamos uma 
inconsistência nos dados constantes no arquivo do Inep.
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Ao analisar os dados nacionais para 2016, observa-se que o índice de escolas 
que possuem turmas de pré-escola pouco se alterou em relação à 2013, tendo 
em vista que das 97,962, 72,9% possuíam turmas de crianças de 4 e 5 anos, 
ou seja, apenas 0,2% a menos que 2013. Há também uma pequena queda no 
número de turmas (53,3%) e de matrículas (50,2%) de pré-escola em unidades 
compartilhadas, mas o atendimento de crianças de 4 e 5 anos em prédios com-
partilhados continua a ser a maioria no território nacional.

Quanto ao Paraná, também se observa pequenas alterações nos índices, 
mantendo-se a tendência observada em 2013, a maioria das escolas com tur-
mas de pré-escolas, e a maioria das turmas (52,6%) e das matrículas (55,3%) 
das crianças de 4 e 5 anos em prédio próprio. Em Goiás o percentual de escolas 
com turmas de pré-escola manteve-se praticamente igual, 70,0% para 2016 e 
70,1% para 2013. 

Para os municípios identifica-se que a tendência de atendimento se manteve, 
pois em Curitiba em 2016 36,9% das escolas possuíam turmas de pré-escola e 
a maioria das turmas (66,5%) e matrículas (72,6%) era em unidades próprias. 
Em Goiânia 63,4% das escolas atendiam crianças de 4 e 5 anos e a maioria das 
turmas (65,5%) e das matrículas (63,2%) estava alocada em unidades compar-
tilhadas. Sendo assim, há uma evidente diferença entre as duas capitais quanto 
ao lugar ocupado pelas crianças de 4 e 5 anos nas instituições educacionais.

Sendo assim, a análise dos dados nos remete a considerar que a possibilida-
de de assegurar aquelas que são as características próprias de uma proposta 
pedagógica para as crianças de 4 e 5 anos a partir da qualidade do espaço físico 
está mais presente no município de Curitiba e no Paraná, quadro diferenciado 
quando se trata da abrangência nacional, do estado de Goiás e da cidade de 
Goiânia.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que os dados revelem que de 2013 para 2016 não houve significativa 
mudança na alocação de matrículas e turmas de pré-escola em unidades com-
partilhadas com outras etapas ou modalidades, o fato dessa já ser uma estra-
tégia política identificada para Brasil, Paraná, Goiás, Goiânia e Curitiba para o 
atendimento das crianças de 4 e 5 anos permite problematizar as concepções de 
infância e Educação Infantil que embasam tal escolha e que são efetivadas nas 
experiências educativas cotidianas.

A análise dos documentos orientadores para a Educação Infantil que dizem 
respeito particularmente à quantidade de crianças por turma e ao espaço, infor-
ma o quanto há aspectos específicos a serem considerados quanto se trata da 
educação das crianças pequenas, muitos desses ausentes nas escolas de Ensi-
no Fundamental ou Médio, dada os objetivos dessas etapas.

Nesse sentido, identificar que em Goiânia a média de crianças por turma na 
rede municipal e privada conveniada está um pouco acima do recomendado por 
documentos orientadores, que em Curitiba na rede municipal esta média está 
bastante acima do recomendado e que um número significativo de crianças ocu-
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pa espaços não planejados para elas, nos mobiliza a discutir que o acesso é um 
critério de qualidade importantíssimo, mas que este não deve ser pensado de 
modo isolado, a sua garantia precisa estar articulada à infraestrutura física das 
instituições, ao perfil das profissionais que atuam em sala e na gestão, dentre 
outros critérios de qualidade, debate que avança na Educação Infantil e que se 
faz cada vez mais necessário.

A preocupação com o lugar ocupado pelas crianças nos move a querer olhar 
essa dimensão com mais cuidado, apontando para novas pesquisas que reve-
lem qual o espaço para a infância nas instituições escolares, visto que “enquanto 
lugar situado num espaço, a escola possui uma determinada dimensão espa-
cial. Ela pode ser analisada a partir dessa perspectiva. Mas também por isso, 
ao mesmo tempo, o espaço escolar educa, possui uma dimensão educativa” 
(VIÑAO-FRAGO; ESCOLANO, 1998, p. 74). 

Por fim, destacamos que a análise de dados quanti-quali oferece um interes-
sante quadro para a leitura das desigualdades que constituem a experiência da 
infância na escola, a qual precisamos aprofundar.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho integra a dissertação intitulada “Ambientes para a Educação In-
fantil: o Proinfância em Quatis” (ENDLICH, 2017) e é parte de uma investigação 
mais ampla, “Políticas Educativas para Crianças de 0 a 3 anos nos Municípios 
do Estado do Rio de Janeiro” (2016- 2019)50, desenvolvida no Núcleo de Estudos 
da Infância: Pesquisa & Extensão (NEI:P&E/UERJ).

A investigação principal propõe um diálogo com diferentes municípios51, prin-
cipalmente aqueles que firmaram convênio com o Proinfância - Programa Na-
cional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar 
Pública de Educação Infantil (BRASIL, 2007).  Consiste em um estudo voltado 
para a análise das políticas educacionais de cada municipalidade dirigidas à pri-
meira infância, a partir da compreensão de práticas e de concepções relativas à 
Educação Infantil. 

No itinerário investigativo, Quatis (RJ) foi delimitado como campo científico 
do presente estudo, que tem o espaço/ambiente do Proinfância como objeto de 
pesquisa.  A escolha se deu por haver, na localidade, uma unidade de Educação 
Infantil edificada pelo Proinfância, dirigida a bebês e crianças de até três anos. 

Em consonância com estudos tradicionalmente realizados no NEI:P&E/UERJ, 
este trabalho abarca questões referentes às políticas públicas educacionais e a 
ambientes educativos para as infâncias, referendado pela orientação sócio-his-
tórica-cultural (VIGOTSKI, 2001, 2004). A pesquisa assume caráter dialógico, 
por valorizar as relações entre os sujeitos e deles com os ambientes, os equi-
pamentos e outros artefatos/ferramentas culturais imbricados nas investigações 
(VASCONCELLOS, 2015). 
50 Plataforma Brasil: 1.661.130, FAPERJ/Cientista do Nosso Estado – E-26- 203.093/2016.
51 No estado do Rio de Janeiro destaca-se Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Itaboraí, Quatis e Niterói, além de Recife/
PE e Manaus/AM.
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No percurso, pesquisadora e demais sujeitos da investigação são compreen-
didos como “[...] históricos, datados, concretos, marcados por uma cultura como 
criadores de ideias e consciência que, ao produzirem e reproduzirem a realida-
de social, são ao mesmo tempo produzidos e reproduzidos por ela” (FREITAS, 
2002, p.2). 

Esta investigação adota metodologias qualitativa-quantitativa, valorizadas en-
quanto complementares. A visão qualitativa predominou durante a pesquisa de 
campo, na aproximação com a realidade estudada: o município de Quatis, en-
quanto cenário e o CMEI, enquanto lócus da investigação.  A abordagem quan-
titativa foi necessária na análise dos dados dos coparticipantes, para descrever 
resultados advindos da pesquisa documental e de campo (MYNAIO; SANCHES, 
1993). A combinação de ambas e a adoção de diferentes instrumentos metodo-
lógicos enriqueceram “a compreensão de eventos, fatos, processos” relativos à 
investigação (GATTI, 2004, p.13).  

O CONTEXTO DA PESQUISA

Apresenta-se a seguir o contexto da pesquisa: o município de Quatis, onde se 
situa a unidade do Proinfância lócus desta investigação.

O MUNICÍPIO DE QUATIS

Quatis situa-se no Vale do Paraíba, sul do estado do Rio de Janeiro. Vizinho 
dos municípios de Barra Mansa (RJ), Passa-Vinte (MG), Porto Real (RJ), Resen-
de (RJ) e Valença (RJ). Os acessos ao município podem ser feitos via BR-116 e 
RJ-159. Em relação a capital do estado a distância é de 150 km e de São Paulo, 
290 km (QUATIS, 2017).  

A localidade pertencia à Resende, juntamente com Barra Mansa, Volta Re-
donda, parte de Barra do Piraí e de Rio Claro. Em 1832 Barra Mansa separou-se 
de Resende, organizando-se em vila, também com terras desmembradas de 
Valença e São João do Príncipe. No ano de 1844, o curato de Nossa Senhora do 
Rosário de Quatis foi desmembrado de Resende, agregando-se à Barra Mansa. 
Em 1857, quando Barra Mansa foi elevada à categoria de município, Quatis, 
então, passou a Distrito, permanecendo assim até 1991 (LEITE; ALVES, 1998).

Alves (2005) ainda esclarece quanto à data de aniversário da cidade. Houve 
um plebiscito em 25 de novembro de 1990 que decidiu pela sua emancipação 
(Lei nº 1787/1991), porém somente em 1992 foi realizada a primeira eleição 
para prefeito e vereadores, com posse no ano seguinte. No início da gestão, a 
prefeitura promoveu pesquisa de opinião sobre a data na qual deveria ser come-
morado o aniversário da municipalidade e os quatienses escolheram a data do 
plebiscito (25/11/90) como marco. 

Quatis possui três distritos: Quatis, Ribeirão de São Joaquim e Falcão e uma 
população estimada de 13.666 habitantes distribuídos em 286.093 Km². Segundo 
dados recolhidos no ano de 2010, a densidade demográfica do município era de 
44,72 hab./km²: 12.029 habitantes residentes em área urbana e 764 em área rural 
(IBGE, 2017).
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 Gráfico 1- População residente, por situação do domicílio e sexo - 2010
 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010.

O MUNICÍPIO DE QUATIS E SUA INSERÇÃO NA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA

O Estado do Rio de Janeiro está dividido em oito Regiões de Governo: Metro-
politana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Baixadas Litorâneas, Serra-
na, Centro-Sul Fluminense, Médio Paraíba e Costa Verde. Esta divisão apoia-se 
na Lei n° 1.227/87, que aprovou o Plano de Desenvolvimento Econômico e So-
cial 1988/1991.  Quatis situa-se na Região do Médio Paraíba, a segunda 
mais industrializada do Estado.

Nessa Região, o eixo Volta Redonda, Barra Mansa e Resende destaca-se 
quanto à industrialização e

[...] exercem, juntos, influência direta sobre grande parte da Região, 
bem como sobre a porção meridional do Centro-Sul Fluminense. De-
vem tal condição ao fato de abrigar uma conurbação, representada 
pelas duas sedes, cujo crescimento está relacionado à implantação 
da CSN, que desempenhou papel multiplicador na atividade industrial 
regional, com consequente aumento dos serviços. Estes centros são 
beneficiados por rodovias, que permitem a comunicação não só com 
outros municípios fluminenses, mas também com São Paulo e Minas 
Gerais, destacando-se a Rodovia Presidente Dutra e a BR-393, que 
possibilita a conexão com a rodovia BR-040, que liga o Rio a Belo Ho-
rizonte (CEPERJ, 2017, consulta on line).

Resende sedia diversas indústrias, dentre elas a fábrica de ônibus e cami-
nhões da Volkswagen. “Exerce influência sobre Itatiaia, Quatis e Porto Real. Sua 
posição privilegiada no eixo Rio- São Paulo e a disponibilidade de terras são fa-
tores importantes para a atração de novos empreendimentos.” (CEPERJ, 2017, 
consulta on line).

Porto Real, município vizinho a Quatis, é também importante pólo industrial. 
Hospeda indústrias de vidro, galvanização e a montadora de automóveis Peu-
geot. Em função das atividades industriais da localidade, observa-se crescimen-
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to urbano em Quatis e Penedo (CEPERJ, 2017).
De acordo com a Fundação CEPERJ, a nível nacional, Porto Real ocupa o 

terceiro lugar entre os maiores PIB per capita do Brasil. Em relação aos demais 
entes federados do estado do Rio de Janeiro, durante o período de 2012/ 2013 o 
município apresentou a maior renda per capita, justificada pela recuperação das 
atividades do setor automobilístico (CEPERJ, 2016, consulta on line)52.  Esses 
dados colocam em evidência o município vizinho de Quatis que, segundo Paula 
(2015), ganha o benefício da empregabilidade de sua população, resultado que 
se espraia no âmbito regional53.

Em diálogo com o perfil industrializado dos municípios vizinhos, a notícia inti-
tulada “Novo pólo de montadoras, sul do RJ já pensa em diversificar indústrias”, 
evidencia que Quatis também negociara com duas empresas em busca de in-
vestimentos: “Cidades menores também pegam carona. É o caso de Quatis, que 
tenta atrair empresas do setor metalomecânico e de TI.” (SANTOS, 2014)54.

O processo de industrialização da Região do Médio Paraíba, também obser-
vado em Piraí e, de forma mais expressiva, em Valença e Barra do Piraí, precisa 
ser analisado sob o prisma das pesquisas que denunciam os impactos sociais e 
ambientais no território.  Aponta-se que “A industrialização da Região gera uma 
série de problemas, com a consequente perda da qualidade de vida da popula-
ção, retratada na expansão de submoradias e de periferias subequipadas, além 
da poluição do ar e do Rio Paraíba do Sul.” (CEPERJ, 2017, consulta on line)55. 

Ainda em relação ao Rio Paraíba do Sul, texto no portal do Instituto de Estu-
dos do Trabalho e Sociedade (IETS, 2015, consulta on line)56 alerta para as pelo 
menos 12 barragens de resíduos minerais e industriais identificadas no ano de 
2012: “Se todas rompessem, despejariam 22 bilhões de litros de rejeitos nos 
afluentes do Paraíba, comprometendo o abastecimento de água de 17,6 milhões 
de pessoas. [...]”.

A agropecuária é outra atividade econômica que assume papel de destaque 
na Região do Médio Paraíba, sendo a região uma das maiores produtoras de 
leite do Estado (CEPERJ, 2017). 

O Quadro 1 mostra a distribuição de estabelecimentos por setor no estado do 
Rio de Janeiro, na Região do Médio Paraíba e no município de Quatis. Os dados 
evidenciam que o estado encontra no setor de serviços o seu maior número de 
estabelecimentos (41%), porém na região do Médio Paraíba, o comércio apre-
senta maior peso (42,8%); fato igualmente identificado em Quatis (41,5%). 

Quadro 1 - Distribuição do total de estabelecimentos por setor

52 Disponível em: http://www.ceperj.rj.gov.br/noticias/janeiro_16/05/fun_flu.html. Acesso em: 10 maio 2017.
53 Setor que congrega 10,2% dos ocupados no ERJ, a Indústria foi o ramo de atividades maisatingido pela desacele-
ração econômica, especialmente no interior fluminense: entre 2015e 2016, o número de trabalhadores encolheu 14,5% 
(SEBRAE, 2017).
54 Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/06/1476536-novo-polo-de-montadoras-sul-do-rj-
-ja-pensa-em-diversificar-industrias.shtml>Acesso em 15 jun. 2017.
55 Disponível emhttp://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/info_territorios/divis_regional.html. Acesso em: 10 fev. 2017.
56 Disponível em: < https://www.iets.org.br/spip.php?article189>. Acesso em 18 jun.2017.
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Indústria Construção civil Comércio Serviços Agropecuária

Rio de Janeiro 14,1% 6,9% 37,7% 41,0% 0,4%

Médio Paraíba 11,6% 5,7% 42,8% 39,5% 0,4%

Quatis 11,3% 7,7% 41,5% 39,4% 0,2%

Legenda: Não foram considerados os estabelecimentos com porte não informado, que repre-
sentam 7,6% do total de estabelecimentos do Médio Paraíba (SEBRAE, 2016).

Fonte: SEBRAE, 2016, p.1957.

No contexto da região do Médio Paraíba, em relação às finanças municipais, 
dois dados chamam atenção em relação à cidade foco deste estudo. Um deles 
diz respeito ao “ranking da autonomia financeira, que classifica os municípios de 
acordo com a capacidade de arcar com as despesas e custeio a partir de recei-
tas tributárias próprias” (SEBRAE, 2016, p.11). O outro destaca os indicadores 
de receita de royalties – ambos referentes ao ano de 2014.

Na primeira classificação, relacionada à autonomia financeira, Quatis apre-
senta o indicador mais desfavorável dentre os municípios da região. O Quadro 2 
evidencia o exposto.

Quadro 2 - Receita total, despesa total e autonomia financeira: Região do Médio Paraíba - 2014

Receita total 
em 2014 (R$ 

milhões)

Ranking da 
receita total

Ranking da 
receita per 

capita

Despesa 
total em 
2014(R$ 
milhões)

Ranking da 
despesa 

total

Ranking da 
autonomia 
financeira

Barra do Piraí 187 37 82 169 42 27

Barra Mansa 406 20 73 392 21 40

Itatiaia 137 46 22 138 46 25

Pinheiral 66 65 59 74 63 72

Piraí 161 43 10 146 45 37

Porto Real 193 36 3 225 34 62

Quatis 52 76 32 53 74 83

Resende 430 18 39 425 19 15

Rio Claro 73 63 27 74 62 57

Valença 149 45 80 151 44 45

Vassouras 114 49 44 117 51 64

57 Dados retirados da tabela do Painel Regional Médio Paraíba (Sebrae, 2016, p. 19), a partir da fonte: IETS, com base 
nos dados do Cadastro SEBRAE de Empresas (março de 2015).
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Volta Redonda 744 11 57 905 9 26

Legenda: O indicador de autonomia financeira foi formulado pelo Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE) e é resultado da divisão entre receita tributária própria e despesas de custeio. Mede 
a contribuição da receita tributária própria do município no atendimento às despesas com a 

manutenção dos serviços da máquina administrativa. Estudo Socioeconômico, TCE-RJ/2012 
(SEBRAE, 2016, p.11).

Fonte: SEBRAE, 2016, p.1158

Em relação aos royalties, Quatis é o mais dependente dessa fonte, sendo a 
mesma responsável por 12% de sua receita total. Frente à divisão do valor ad-
vindo dos royalties pela população residente (royalties per capita), com a menor 
população dentre os municípios da região, Quatis obteve o melhor resultado: 
cerca de R$ 469 por habitante (SEBRAE, 2016). O Quadro 3 disponibiliza o 
descrito.

Quadro 3 - Indicadores de receitas de royalties: Região do Médio Paraíba - 2014

Royalties re-
cebidos em 
2014(R$ mi-

lhões)

Ranking dos 
royalties rece-

bidos

Royalties per 
capita em 
2014 (R$)

Ranking dos 
royalties per 

capita

Proporção dos 
royalties na 
receita total

Barra do Piraí 10 44 107 70 6%

Barra Mansa 12 30 68 77 3%

Itatiaia 8 55 267 53 6%

Pinheiral 7 65 314 47 11%

Piraí 12 31 433 34 7%

Porto Real 7 71 382 38 4%

Quatis 6 78 469 28 12%

Resende 15 28 122 68 4%

Rio Claro 7 70 386 37 9%

Valença 10 47 132 66 7%

Vassouras 8 52 235 58 7%

Volta Redonda 17 23 64 80 2%

    Fonte: SEBRAE, 2016, p.12.59 
EDUCAÇÃO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A partir da análise documental e de entrevistas verificou-se que o município 
58 Fonte da tabela do SEBRAE, 2016, p.11: IETS, com base nos dados do documento Finanças dos Municípios Fluminenses.
59 Fonte da tabela do SEBRAE, 2016, p.12: IETS, com base nos dados do documento Finanças dos Municípios Fluminenses.
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dispunha de treze unidades de Educação, sendo que nove recebem crianças da 
Educação Infantil.  

A Ordem de Serviço SME nº 003/2016 foi analisada. Ela estabelecera orienta-
ções para a chamada escolar, definindo datas, documentação, critérios e demais 
informações complementares referentes à pré-matrícula e matrícula na rede. 

O Subitem 6 do documento versa sobre os grupamentos da Educação Infantil  
e idades a eles correspondentes, dispondo que 

A alocação dos alunos, no tocante à idade, deverá seguir como disposto 
abaixo:
CRECHES:
a. Berçário: crianças nascidas de 01 de abril a 30 de outubro de 2016 
de 04 ou 06 meses (de acordo com a licença maternidade);
b. Maternal I: crianças de 01 ano completo até 31 de março de 2017;
c. Maternal II: crianças de 02 anos completos até 31 de março de 2017;
ESCOLAS
a. Maternal III: crianças de 03 anos completos até 31 de março de 2017;
b. Pré I:  crianças de 04 anos completos até até 31 de março de 2017;
c. Pré II:  crianças de 05 anos completos até 31 de março de 2017; [...]. 
(QUATIS, 2016, p.2).

Tais considerações, referentes à idade e grupamentos, definem o tipo de ins-
tituição (creche ou escola) e o período de permanência na mesma (horário inte-
gral ou parcial). Segundo essas orientações as matrículas de bebês e crianças 
pequenas – de 4 meses a 2 anos e 11 meses – aconteceriam na creche. En-
quanto isso, as matrículas de crianças de 3 a 5 anos foram efetuadas na escola. 
Em todo o município a jornada da creche é de tempo integral e da escola, parcial. 
O Quadro 4 contém as informações descritas.

Quadro 4 - Matrículas na creche e na escola

Instituição Jornada Grupamento Idade

Creche Integral

Berçário Crianças de 4 meses a 
11 meses.

Maternal I Crianças de 01 ano a 1 
ano e 11 meses.

Maternal II Crianças de 2 anos a 2 
anos e 11meses.

Escola Parcial

Maternal III Crianças de 3 anos a 3 
anos e 11 meses.

Pré I Crianças de 4 anos  a 4 
anos e 11 meses.

Pré II Crianças de 5 anos a 5 
anos e 11 meses.

Fonte: QUATIS, 2016.
Durante a pesquisa de campo identificou-se que a partir do ano de 2013 as 

crianças de 3 anos a 3 anos e 11 meses passaram a frequentar a Educação In-
fantil nas escolas da rede. Dessa forma, tanto o Centro Municipal de Educação 
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Infantil – CMEI quanto a creche municipal, concentraram suas vagas no aten-
dimento do berçário ao maternal II, isto é, crianças de 04 meses a 2 anos e 11 
meses.

2.1 CRECHES DO MUNICÍPIO

Dentre as nove unidades que recebem crianças da Educação Infantil, duas 
são creches. A mais antiga foi inaugurada em 2003 e é conhecida como creche 
municipal. A outra unidade, o CMEI – unidade do Proinfância, foi inaugurada em 
2012. 

O Quadro 5 apresenta a última movimentação60 de matrículas de 0 a 3 anos, 
no ano de 2016. A creche municipal61 apresentou 43 matrículas e o CMEI, 121, 
totalizando o atendimento educacional de 164 crianças de 0 a 3 anos na rede. 

Quadro 5 - Crianças de 0 a 3 anos matriculadas na rede municipal de Quatis – 2016

Idade Nº de grupamentos Nº de crianças

Creche
4 meses- 11 meses 1 9
1 ano- 1ano e 11 meses 1 16

2 anos- 2 anos e 11 meses 1 18

CMEI
4 meses- 11 meses 2 17
1 ano- 1ano e 11 meses 3 43

2 anos- 2 anos e 11 meses 4 61

Fonte: Dados disponibilizados pela Coordenação de Educação Infantil (Quatis, 2017).

Em 2017, frente às estratégias concretizadas, o aumento do número de vagas 
foi confirmado na creche. O Quadro 6 apresenta que a partir dos dados de ma-
trícula de janeiro/2017, houve a ampliação no atendimento.

Quadro 6 - Quadro comparativo de crianças de 0 a 3 anos matriculadas na rede municipal de 
Quatis- 2016 e 2017

Idade
Nº de grupamentos Nº de crianças
2016 2017 2016 2017

Creche
4 meses- 11 meses 1 2 9 12

1 ano- 1ano e 11 meses 1 3 16 35
2 anos- 2 anos e 11 meses 1 3 18 37

CMEI
4 meses- 11 meses 2 2 17 12

1 ano- 1ano e 11 meses 3 3 43 46
2 anos- 2 anos e 11 meses 4 3 61 50

60 O termo “movimentação” relaciona-se ao gerenciamento do nível central sobre as vagas e matrículas da rede.
61 Apesar das duas unidades serem creches municipais, optou-se por reproduzir a forma como as unidades são conhe-
cidas, visando a distinção de ambas. 
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Fonte: Dados disponibilizados pela Coordenação de Educação Infantil (Quatis, 2017).

2.2 ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA CRIANÇAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dentre as sete escolas que recebem crianças de 3 anos a 5 anos e 11 meses 
– Educação Infantil, três são unidades de campo e uma quilombola62. Destaca-
-se que as quatro trabalham com a inserção de crianças de 3 a 5 anos em um 
mesmo grupamento.

O Quadro 7 apresenta a última movimentação de matrículas de 2016, refe-
rente às três escolas com turmas de maternal III, pré I e pré II – unidades identi-
ficadas como U1, U2 e U3. Expõe também os dados referentes às três escolas 
de campo e à escola quilombola – unidades identificadas como UC1, UC2, UC3 
e UQ1. 

A análise dos dados aponta para o quantitativo de 459 crianças, de 3 a 5 anos, 
matriculadas na rede no período em tela.

Quadro 7 - Crianças de 3 a 5 anos matriculadas na rede municipal de Quatis - 2016

Idade Nº de grupamentos Nº de crianças

U1
3 anos- 3anos e 11 meses 3 50
4 anos- 4 anos e 11 meses 2 34
5 anos- 5 anos e 11 meses 2 39

U2
3 anos- 3anos e 11 meses 2 44
4 anos- 4 anos e 11 meses 2 33
5 anos- 5 anos e 11 meses 4 68

U3
3 anos- 3anos e 11 meses 3 47
4 anos- 4 anos e 11 meses 4 59
5 anos- 5 anos e 11 meses 3 55

UC1
3 anos- 3anos e 11 meses

1
2

4 anos- 4 anos e 11 meses 2
5 anos- 5 anos e 11 meses 1

UC2
3 anos- 3anos e 11 meses

1
7

4 anos- 4 anos e 11 meses 2
5 anos- 5 anos e 11 meses 5

UC3
3 anos- 3anos e 11 meses

1
2

4 anos- 4 anos e 11 meses 2
5 anos- 5 anos e 11 meses 3

EQ1
3 anos- 3anos e 11 meses

1
-

4 anos- 4 anos e 11 meses 1
5 anos- 5 anos e 11 meses 3

Fonte: Dados disponibilizados pela Coordenação de Educação Infantil (Quatis, 2017).
62 As Diretrizes Curriculares para Educação Infantil à 8ª série/9ºano do Ensino Fundamental e EJA – Educação de Jo-
vens e Adultos (QUATIS, 2012), ao tratarem da Educação de Campo e da Educação Quilombola acenam para princípios 
e referenciais legais que as regem.
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2.3 MATRÍCULA NA CRECHE

Quanto aos critérios de matrícula o subitem 3, da Ordem de Serviço SME nº 
003/2016, dispõe que  

A alocação dos alunos deverá ser feita de acordo com a disponibilida-
de da escola, seguindo os critérios63:
• Alunos com deficiência;
• Alunos que se encontrem em risco social;
• Alunos provenientes da Rede Municipal de Ensino, encaminhados 

para a escola mais próxima de sua residência; 
• Alunos que já tenham irmãos matriculados na Unidade Escolar;
• Proximidade da residência conforme estabelece o art. 53, inciso V 

do Estatuto da Criança e do Adolescente;
• Filhos de funcionários;
• Disponibilidade de vagas (QUATIS, 2016, p. 1).

Frente a maior possibilidade de matrículas no CMEI, em relação à creche mu-
nicipal, o critério “Disponibilidade de vagas” torna-se um indicador significativo 
no momento da organização das inscrições na pré-matrícula. Esse fato encon-
trou ressonância quando, na pesquisa de campo, foi observado que no ano de 
2016 a sala de leitura64 do CMEI deu lugar a uma turma de maternal II. 

2.4 O CMEI

O Centro Municipal de Educação (CMEI), lócus da pesquisa, foi instituído pelo 
Decreto Municipal nº 2277/12 e inaugurado em 14 de abril de 2012. Inicialmente, 
recebia matrículas de 0 a 3 anos, em período integral, nos agrupamentos de ber-
çário, maternal I, maternal II e maternal III. As primeiras crianças a frequentarem 
o CMEI vieram da creche comunitária da cidade, uma entidade filantrópica, até 
então, apoiada pela prefeitura (QUATIS, 2016). 

A partir do ano de 2013, quando, no município, o maternal III65 passou a in-
tegrar as escolas e não mais as creches, o CMEI concentrou suas vagas no 
berçário, maternal I e II 66. 

No ano de 2016, início dessa pesquisa, o CMEI tinha nove grupos: dois de 
berçário, três de maternal I e quatro de maternal II. O Quadro 8 indica os dados 
finais de 2016, referentes a número de grupamentos e matrículas67.

Quadro 8 - Quantitativo de grupos e número de crianças- última movimentação de 2016

Grupo Nº de grupamentos Nº de crianças

63 Apesar do texto normativo não explicitar a singularidade da creche e das crianças que habitam essa modalidade, 
refere-se, também, a ela.
64 No ano de 2016 a sala de professores foi adaptada também como sala de leitura.
65 Crianças com 3 anos completos até 31 de março do ano letivo a ser frequentado. 
66 Crianças de 2 anos completos até 31 de março do ano letivo a ser frequentado.
67  Durante a pesquisa de campo foi sinalizada desistências de matrículas durante o ano.
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CMEI
Berçário 2 17

Maternal I 3 43
Maternal II 4 61

Fonte: Dados disponibilizados pela Coordenação de Educação Infantil (Quatis, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Arretche (1999) destaca que em meio à diversidade presente no Brasil, há 
municípios capazes de assumir a gestão de políticas educacionais sem a depen-
dência dos incentivos advindos do regime de colaboração da União, a partir de 
programas de indução. Essa realidade, entretanto, não é a observada em Quatis 
e tão pouco na grande maioria dos municípios brasileiros que, em oposição, 
apresentam baixa capacidade econômica, expressiva dependência de transfe-
rências fiscais e frágil tradição administrativa. Frente ao exposto observa-se que 
a agenda da Educação de Quatis sofre estreita influência do repasse de verbas. 
Fato referendado durante o trabalho de campo, no qual os recursos do FUNDEB/ 
2007; PNATE/ 2004; PNAE/1955; PDDE/1995 e Brasil Carinhoso/2012 foram 
enunciados.  Ratifica-se, assim, que programas que têm por finalidade prestar 
assistência financeira no contexto das políticas de ampliação do acesso e da 
qualidade da educação são decisivos para minimizar as disparidades socioeco-
nômicas observadas nas diferentes regiões da federação.  

Frente ao exposto, o Proinfância, enquanto programa voltado para a amplia-
ção do atendimento educacional de crianças de 0 a 5 anos, inscreve-se no con-
texto das políticas públicas da municipalidade como um marco na ampliação do 
atendimento educacional de bebês e crianças pequenas. Dados confirmados 
com a pesquisa, tendo em vista que em 2016 as matrículas de bebês e de crian-
ças de até 2 anos e 11 meses no CMEI representaram 74% do atendimento 
municipal na modalidade e, em 2017, 56%. Conclui-se, portanto, que para além 
da ampliação do número de vagas observada, a pesquisa coloca em tela a ne-
cessidade de continuidade de políticas públicas que persigam a meta mínima de 
atendimento educacional a 50% das crianças de até 3 (três) anos até o final da 
vigência do Plano Nacional de Educação –  PNE (BRASIL, 2014).
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O CAMINHO INICIAL DA ANÁLISE

No contexto da Educação Infantil, consideramos como desafio imergir nas 
ações que caminham pela vertente de institucionalização de crianças cada vez 
mais jovens, colocando em discussão as normatizações e normalizações imbri-
cadas no processo de escolarização da infância. Questionamos: todo mundo 
tem que estar na escola em nome do direito, mas como se dá o direito na prática 
para além da legislação? O que produz a escola? Em que contexto se produz 
a escola? Que criança é produzida com um processo de escolarização/insti-
tucionalização sustentado na norma jurídica? Que racionalidade fundamenta a 
garantia do direito à Educação Infantil? E ainda: para que estamos escolarizando 
crianças desde a tenra idade? Interrogações consideradas fundantes para a dis-
cussão que se pretende à medida que a Educação Infantil não é tida como pos-
sibilidade, mas como ordem, regulamentando por meio da lei certa subjetividade. 

O objetivo, porém, não é estabelecer uma avaliação entre certo e errado, en-
tre o melhor e pior, pois acreditamos que diferentes elementos são constitutivos 
das realidades em suas múltiplas apresentações. Entretanto, foi preciso desviar 
das armadilhas determinadas pelo imediatismo atual, pela flexibilização, pelas 
exigências da globalização, colocando em análise os saberes, as concepções, 
as verdades, os juízos de valor, as teorias, o especialismo, o próprio lugar de 
saber-poder. 

É necessário “estranhar” as questões que se apresentam como verdades ins-
tituídas, à medida que, segundo Scheinvar (2009): 

[...] a “infantilização” da criança [...] e a localização da escola como 
espaço de aquisição de conhecimentos e de formação cidadã, são en-
tendidas como produções articuladas através do conceito de proteção 
que, em um processo de desnaturalização, revelam-se como disposi-
tivos de controle cujos efeitos estão incorporados nas estratégias de 
governo. 

O direito que institucionaliza acaba aprisionando as resistências, acomoda 
e modela, tentando inibi-las. Segundo Passetti68, as normas instituem-se com 
objetivo específico: estabelecer um equilíbrio, um convívio manso, no qual os 
68 Palestra “Foucault anti-fascista, São Francisco de Sales e atitudes parrhesiastas”, proferida no 2° Colóquio Interna-
cional de Filosofia Política Estratégias, Relações De Poder, Liberdade do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais – UFRJ 
realizado no Rio de Janeiro de 24 a 25 de Agosto de 2009.
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indivíduos respondem com docilidade a uma posição de controle e às práticas 
ditas normais. É um cuidado para controlar condutas, por meio de uma vigilância 
discursiva que promove informações e concepções, administrando e contendo 
as resistências. Governa-se acreditando no sujeito capaz de participar de forma 
controlada e controladora, vigilante e vigiado.

O direito à Educação Infantil – primeira etapa da Educação Básica – garantido 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB n°9394/96) é esta-
belecido como uma demanda popular, à medida que as mulheres se inseriram 
significativamente no mercado de trabalho, prevalecendo o sentido de guardar 
as crianças.

A atual Constituição e as emendas constitucionais institucionalizaram a Edu-
cação Infantil como forma de escolarização. Esta é a tensão própria do debate 
que se coloca para a área, visto a maior defesa para assumir a Educação Infantil 
como etapa de educação estabelece-se sobre dois referenciais. O primeiro é 
a ideia do estabelecimento normativo de espaços voltados ao atendimento e 
acolhimento da primeira infância a partir de referenciais educacionais e legais 
e o segundo, compreende a garantia a esta etapa de educação como direito da 
criança, sendo ambos entendidos como avanço. 

Colocamos em análise tal compreensão, visto que estas deliberações permi-
tem como contraproposta a transformação do direito em obrigação, voltando-se 
à escolarização e ensino, assim como à institucionalização crescente de crian-
ças cada vez mais jovens. Do mesmo modo, a criança acaba entendida como 
indivíduo público tornando-se propriedade compartilhada por todos, dispondo de 
seus corpos, saberes, desejos, virtualidades, devires. 

EMERGÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL

A infância é uma construção discursiva da Era Moderna e sua visibilidade 
se dá pela propagação dos discursos. Intensificam-se os enunciados sobre a 
infância e as verdades sobre o que é próprio a esta etapa de desenvolvimento 
nos campos do comportamento, da ação e da linguagem. Decorrem do universo 
infantil categorizações, normatizações e classificações, por ser este um objeto 
de exercício de poder, cuja prática é pautada em olhares particulares, dando 
ênfase aos cuidados diferenciados nesta etapa da vida, apesar de inespecífica 
em relação aos períodos que compreende. Faixas etárias são definidas e rea-
grupadas de forma constante, tendo por base modelos comportamentais, aos 
que correspondem espaços normalizadores, nos mais diversos formatos, tais 
como o escolar, o recreativo, o religioso, entre outros. Estabelecem-se normas 
em torno do crescimento e do desenvolvimento infantil “salutar”, bem como das 
ações voltadas à formação de cidadãos do mundo moderno. 

A infância como objeto de controle, como prática discursiva, assim como ocor-
re com as práticas pedagógicas, em particular escolares, adotam formas e con-
cepções diversas. Rastreá-las é uma maneira de fazer emergir os fundamentos 
de sua forma contemporânea que, no Brasil, se inscreve em códigos legais sus-
tentados na noção de direitos sociais. 
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No que se refere à criança no Brasil, até meados do século XIX, a assistência 
à infância era marcada pela ação caritativo-religiosa voltando-se ao recolhimen-
to em instituições de caridade dos expostos e órfãos69. A República valeu-se do 
Estado para conter a população “sobrante”: os menores e os desvalidos. Não 
exterminou totalmente o trabalho escravo nem aboliu o trabalho infantil, dentre 
outras desigualdades existentes na época. Práticas históricas que permanecem 
nas relações sociais hoje, embora algumas em menor escala, como no caso do 
trabalho escravo ou mesmo do trabalho infantil (ARANTES, 2006). 

A primeira medida que o Estado brasileiro efetivou para a infância das classes 
com poucos recursos financeiros, negra e imigrante, foi o ensino de ofícios que 
se voltava ao controle, obediência, moralização, captura e manutenção de sua 
condição social. 

Na segunda metade do século XIX o movimento abolicionista e o movimento 
higienista começaram a fazer duras críticas ao uso de escravas como amas-de-
-leite e ao uso da Roda dos Expostos70. Deflagra-se a luta pela reeducação físi-
ca, moral e intelectual das mães da elite, alertando para a transmissão de doen-
ças e a ameaça de transtornos fundados em superstições quando da utilização 
das amas-de-leite71. Instaura-se um período científico higienista de assistência 
à infância, no qual a filantropia “como abordagem despolitizante e pautada em 
uma estrutura hierárquica consolida uma rede de dependência e, nessa medida, 
culpabilização dos pobres, tendo como foco a família e, como referência, o mo-
delo burguês” (SCHEINVAR, 2006, p.53). O higienismo atua como instrumento 
do Estado, no sentido de promover a promessa do desenvolvimento saudável 
das crianças, de evitar a mortalidade, de transmitir os valores morais e perpetuar 
a obediência. 

Entre as medidas da medicina, uma das mais significativas foi o procedimento 
de higienização da população, por meio do projeto de “urbanização da família”, 
da modificação de seus hábitos e de sua civilização. Foi este um mecanismo 
deflagrador de uma nova ordem para a secularização dos costumes e raciona-
lização das condutas (COSTA, 2004). O cuidado então se institucionaliza como 
forma de atenção diferenciada à infância em relação aos adultos, em favor da 
intervenção, moralização e instrução da população.

Tais intervenções caminharam em um processo de distanciamento e enfra-
quecimento do saber familiar, que redundou na necessidade crescente de inter-
mediação de profissionais especializados (médicos, psicólogos, pedagogos, en-
tre outros). Isto aconteceu por meios de medidas adotadas com a verticalidade 
de normas programadas, sem levar em conta o conhecimento que as famílias 
poderiam ter em relação aos cuidados infantis (DONZELOT, 1986). Os novos 
“especialistas” passam a ser vistos como os que detêm os saberes necessários 
69 Segundo Arantes (2006) eram consideradas expostas às crianças que não tinham filiação reconhecida, moralmente 
abandonadas, ou seja, concebidas fora do casamento. Essas crianças eram geralmente abandonadas nas igrejas, casas 
de parentes ou na rua. Os Órfãos eram as crianças com filiação reconhecida, órfãs de pai e mãe, ou somente de pai, 
filhas, cristãs velhas, brancas, de bom procedimento e donzelas.
70 A Roda dos Expostos era um mecanismo semelhante a uma roleta utilizada nas instituições voltadas a atender os 
expostos. Na Roda as pessoas colocavam as crianças sem ser identificadas. Os órfãos faziam uso de uma instituição 
diferenciada, voltada ao recolhimento das órfãs, cuja ação era para direcioná-las, preferencialmente, ao matrimônio. 
71 Superstições quanto à absorção, pelas crianças brancas, dos hábitos e das condições ditas “inferiores” dos negros 
pelo leite das amas-de-leite.
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para o cuidado da infância e a ordenação familiar, estabelecendo estratégias de 
adequação que valoram o saber, colocando sob questão o saber fazer. As práti-
cas são pautadas em práticas de verdade e consequentemente de hierarquia, de 
poder. Todavia, Foucault (2005) assinala para a desconstrução da ideia de ver-
dade única, absoluta e neutra, compreendendo-a como uma produção histórica 
e social que não pode ser entendida de forma objetiva e unilateral. 

No Brasil, as primeiras creches instituem-se nas primeiras décadas do século 
XX, implantadas por médicos e com um caráter médico-sanitarista, sendo apre-
sentadas em substituição e/ou oposição às Rodas dos Expostos, para que as 
mães não abandonassem seus filhos e filhas. As creches possuíam um trabalho 
de cunho assistencial-custodial, cuja preocupação era voltada à alimentação, 
higiene e segurança física. A indicação de criação de creches visava à regula-
mentação do trabalho feminino, a desobrigação do Estado e o fortalecimento 
das entidades privadas. Essas instituições tinham como perspectiva educacional 
coerência com as proposições dirigidas à submissão das famílias e das crian-
ças da classe pobre. Objetivava o afastamento da criança pobre de influências 
perniciosas do meio do qual era originária (FARIA, 1997), assim como prover 
sua subsistência, melhorar suas condições de saúde, inspirar-lhe os hábitos de 
trabalho, educá-la, sem esquecer que eram pobres.

Com base nessa concepção, a partir da década de 40 começam a surgir di-
versos órgãos de amparo assistencial e jurídico destinados à infância, que vão 
instituindo-se como resultado de interesses médicos, jurídicos, empresariais, 
políticos, religiosos e pedagógicos, a partir de três influências básicas: médi-
co-higienista, jurídico-policial e religiosa. Do ponto de vista médico-higienista, a 
assistência à infância era voltada para as questões da mortalidade infantil, com 
projeto mais global direcionado para o saneamento, objetivando a civilidade72 
e a modernidade73. Do ponto de vista jurídico-policial, a assistência à infância 
direcionava-se para as questões da legislação trabalhista e criminal, voltando-se 
para a infância considerada “moralmente abandonada” (KUHLMANN JUNIOR, 
1998). Do ponto de vista religioso, a assistência à infância era norteada pela 
secular experiência da caridade, apresentando-se a Igreja como um dos susten-
táculos da sociedade capitalista.

Desde a década de 1960 aos anos 1980, as formas de atendimento e acolhi-
mento na Educação Infantil não sofreram mudanças significativas, mantendo-se 
as creches voltadas para as pessoas de pouco poder aquisitivo, realizando um 
trabalho assistencialista visando assistir à criança nos campos da alimentação, 
da higiene e da segurança física. As creches particulares para as classes de 
maior poder aquisitivo, cuja ação era denominada educativa, propunham-se a 
desenvolver atividades direcionadas aos aspectos cognitivos, emocionais e so-
ciais da criança. O tratamento diferenciado partia do pressuposto que a criança 
era um ser fragmentado, cujo cuidado e educação eram departamentos desco-
nexos e independentes.
72 Processos de normatizações e controle de todos os detalhes da vida social e do cotidiano da população impondo 
comportamentos próprios da classe burguesa.
73 Realidade social organizada a partir de um conjunto de características relativas à estrutura da nova ordem sócio-e-
conômica: o capitalismo.
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 A partir de 1964, no contexto da ditadura civil militar instalada no país, se 
estabelece o período Militar-Científico de assistência à infância, prevalecendo 
à visão que o menor abandonado e infrator brasileiro são objeto de segurança 
nacional, sendo função do Estado disciplinar, reprimir e reeducar. Em 1964 o 
Serviço de Assistência ao Menor (SAM) foi extinto criando-se em seu lugar a 
Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) com objetivo de forne-
cer atendimento aos proferidos menores carentes.

Nesse período, sob o lema estudante é para estudar e trabalhador para traba-
lhar, a ordem prevalente na ditadura estabelecia que escolas fossem construídas 
em todo e qualquer lugar e o acolhimento em creches e pré-escolas baseou-se 
na ideia de maior atendimento com menores custos.  A criança era tida como 
problemas de segurança nacional e sua formação deveria ser uma forma de 
normalizá-la para que respondessem docilmente aos controles, normas e regras 
impostas.

Em 1967, a quinta Constituição Federal revalida a política assistencialista 
existente e praticada para a infância, reforçando a ação caritativa do setor priva-
do, à medida que determina que o atendimento das crianças de zero a seis anos 
seria prestado através da organização de berçários pelas empresas empregado-
ras de mães e mediante convênio com outras entidades.

Nessa época, as creches passam a ser vistas como necessárias para vários 
grupos da sociedade, em consequência do crescimento do operariado, da orga-
nização crescente dos trabalhadores rurais em busca de melhores condições de 
trabalho, do pouco espaço para recreação de crianças pequenas, do aumento 
de mulheres (mães ou não) no mercado de trabalho formal e o decorrente supor-
te para a ida das mães ao trabalho74. Assim, aumenta o número de creches nos 
âmbitos público e filantrópico voltadas para as pessoas de pouco poder aquisiti-
vo e as creches particulares para as classes de maior poder aquisitivo.

Com base na dicotomia entre cuidado e educação ninguém era responsável 
integralmente pela criança e dessa forma, à classe de menor poder aquisitivo 
seria oferecida assistência às que se julgava como necessidades básicas e, por-
tanto, necessárias para que as crianças crescessem e pudessem, mais tarde, 
ingressar no mundo do trabalho, dando, assim, “tranquilidade” à sua família en-
quanto trabalhava. À classe de maior poder aquisitivo, a pré-escola propunha-se 
a oferecer a formação intelectual, sob o argumento da família desse grupo social 
ser capaz de expressar os vínculos de afeto através do cuidado que destina-
vam às “suas crianças” e de suprir as necessidades de alimentação, saúde e 
proteção mesmo fora da escola. Nesse contexto, o afeto era entendido como 
uma prerrogativa da família de maior poder aquisitivo e as relações de afeto e 
cuidado eram tidas como pertencentes a essa organização familiar. O objetivo 
da educação dessas crianças era favorecer a sociabilidade, a criatividade, a cog-
nição, a aprendizagem e, consequentemente, seu desenvolvimento através da 
disciplinarização de seus corpos, à medida que necessitavam preparar-se para 
as posições de mando.
74 A ampliação dessa discussão está referendada no livro História das mulheres no Brasil. DEL PRIORE (ORG.), M. 5ạ 
ed. – São Paulo: Contexto, 2001, bem como, em ROSEMBERG, F. O movimento de mulheres e a abertura política no 
Brasil: o caso da creche – 1984. São Paulo: Cortez; Fundação Carlos Chagas, 1995. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, outorgada em 1971 (LDB 5692), 
valida a prática de assistência voltada à infância pobre e praticada até então, 
deliberando que os sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade 
inferior a sete anos recebam conveniente educação em escolas maternais, jar-
dins de infância e instituições equivalentes. E em 1974, o Conselho Federal de 
Educação, através do parecer n◦ 2.018, propôs a elaboração de uma legislação 
com normas e procedimentos que regulamentassem a implantação de progra-
mas voltados às crianças em idade Pré-escolar, bem como indicou a busca de 
novas formas de recursos financeiros para subsidiar a Educação Pré-escolar. 
No mesmo ano, a Legião Brasileira de Assistência (LBA), encarregada pela ex-
pansão das creches e a FUNABEM passam a estar vinculadas ao Ministério de 
Assistência e Previdência Social e a LBA lança o Projeto Casulo visando dar 
apoio financeiro e técnico às creches em todo Brasil.

As incongruências do discurso político governamental evidenciavam-se pela 
difusão constante da necessidade da pré-escola compensatória e a inexistente 
verba específica, no orçamento da União, voltada ao atendimento da demanda 
da Educação Pré-escolar. Neste contexto, o governo baseava a política de ex-
pansão de creches e pré-escolas em parcerias, apropriando-se dos recursos 
das comunidades como espaços e força de trabalho, e estabelecendo convênios 
para o alargamento da Educação Infantil.

Nesta perspectiva, o Programa Nacional de Educação Pré-Escolar é lançado 
em 1981, sob responsabilidade da Coordenação de Educação Pré-escolar (COE-
PRE) em associação com o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) e 
com a LBA, para aumentar o atendimento à primeira infância.  

Na década de 80, após 21 anos de ditadura civil militar, com a ação de mo-
vimentos sociais o caráter educacional das instituições de Educação Infantil é 
discutido e questões como a ação compensatória das pré-escolas e a precária 
situação de atendimento à infância entram em pauta visando redefinir a função 
e os objetivos da educação da infância. 

Assim sendo, de acordo com Kuhlmann Junior (1998), nessa década iniciam-
-se, a partir da mobilização da sociedade através de diferentes movimentos so-
ciais dos mais variados segmentos (feminista, fabril, entre outros), as reflexões 
acerca de uma política voltada para infância. O ideal de acesso igualitário à Edu-
cação Infantil prevalece, deixando o conteúdo dessa forma de educação como 
um aspecto singular e não inerente ao próprio acesso. Acesso e direito passam 
a vigorar como palavras de ordem, deixando em segundo plano os conteúdos 
pedagógicos de tal demanda.

A Constituição Federal de 1988 estabelece a Educação Infantil como direi-
to da criança, dever do Estado e uma opção da família, ampliando “a maneira 
pela qual se tentou, desde o século XVIII, racionalizar os problemas propostos à 
prática governamental, pelos fenômenos próprios a um conjunto de seres vivos 
constituídos em população: saúde, higiene, natalidade, raças..., a biopolítica” 
(FOUCAULT, 2008, p.89).

Em 1990 é criado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, lei 8069/90), 
no qual criança é a pessoa até os 12 anos de idade incompletos e adolescente 
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aquela entre os 12 e os 18 anos incompletos. O ECA é criado defendendo a ga-
rantia dos direitos sociais, políticos e culturais das crianças e dos adolescentes. 

Com o objetivo de divulgar a situação do atendimento em creches e pré-esco-
las, a fim de traçar diretrizes para um atendimento de qualidade, em nível nacio-
nal e contribuir para orientar as discussões e trabalhos nos municípios brasileiros 
é criada, em 1994, uma Política Nacional de Educação Infantil (MEC/SEF/COE-
DI, 1994, p. 48). No início da década de 90 persistia a visão que as “funções” da 
educação voltada à infância estavam em ampliar e socializar os conhecimentos, 
preparando a criança para a escola e articulando-se ao ensino primário. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB 9394) pro-
mulgada para regulamentar a Constituição Federal de 1988, passou a estabe-
lecer que o atendimento das crianças de zero a três anos será feito em creches 
e de quatro a seis anos será feito em pré-escolas, compreendendo, ambas, a 
Educação Infantil, deixando de fazer parte esta etapa da educação das Secreta-
rias de Assistência Social, sendo incorporada à área da Educação. Em seu artigo 
29, a LDB, a época, dispunha que a Educação Infantil tinha como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança de zero a seis anos em seus aspectos físi-
co, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comu-
nidade. Como consolidações governamentais, são lançadas em 1998 e 1999, 
respectivamente, os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil 
(RCNEI) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, norma-
tizando a educação voltada às crianças de zero a seis anos. Contudo, suscita-se 
a necessidade de confrontar os atos com os fatos pensados e ditos (FOUCAULT, 
1994). O lançamento dos RCNEI significou, para muitos estudiosos da área de 
Educação Infantil75, um anacronismo das políticas voltadas à infância, visto os 
mesmos apresentarem em seu âmago uma concepção de desenvolvimento eta-
pista da criança e um referencial teórico ambíguo, bem como uma concepção do 
educar e cuidar dividida e fragmentada.

A Educação Infantil tem sido desde então alvo de muitas discussões e deba-
tes em torno das consequências que as decisões encaminhadas na Constitui-
ção Federal (1988), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 
9394/96) e nas demais deliberações legais trouxeram para a área, das quais 
elucidamos algumas. 

Primeiro levantamos o fato de ter colocado a criança no lugar de sujeito de 
direitos. Em segundo lugar, pela primeira vez a Educação Infantil foi proclamada 
como direito das crianças de zero a seis anos e dever do Estado, assim sendo 
todas as famílias que optarem deveriam ser contempladas com vagas em cre-
ches e pré-escolas públicas. Outra consequência foi reconhecer que a Educação 
Infantil é parte da Educação Básica, deixando de ser parte das Secretarias de 
Assistência Social, visando a partir de então, educar e cuidar das crianças de for-
ma indissociável e complementar, rompendo com os dois modelos de educação 
direcionados à infância, modelos estes já aclarados anteriormente. E por último, 
ao possibilitarem o desencadeamento de um debate sobre a qualidade da Edu-
75 Rosemberg, F. O movimento de mulheres e a abertura política no Brasil: o caso da creche – 1984. São Paulo: Cortez; 
Fundação Carlos Chagas, 1995; Cerisara, A.B. Professora de Educação Infantil, entre o feminino e o profissional. São 
Paulo: Cortez, 2002, entre outros.
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cação Infantil promovem também o debate acerca do profissional que nela atua. 
Contudo, se por um lado apontamos para mudanças significativas no âm-

bito das políticas públicas direcionadas à educação da infância, por outro lado 
constatamos algumas incoerências nas políticas governamentais. Dentre as in-
congruências deliberadas pelas determinações legais ressaltamos o reforço das 
ideias de Educação Infantil escolarizada e compensatória defendidas na década 
de 80, concepções essas que vinham sendo questionadas ao longo da década 
de 90. 

A Educação Infantil encontra-se assim “abarcada” e reconhecida como pri-
meira etapa da Educação Básica, incluída no mundo dos direitos. Entretanto, 
nos questionamos: que direito é esse? Quais as condições necessárias para 
o exercício do direito? Ou ainda, como coloca Foucault (1997), “num sistema 
preocupado com o respeito aos sujeitos de direito e à liberdade de iniciativa dos 
indivíduos, como será que o fenômeno “população”, com seus efeitos e seus 
problemas específicos, pode ser levado em conta?” (p.89).

EDUCAÇÃO INFANTIL: DIREITO E OBRIGAÇÃO COMO REFERENCIAIS DE 
AÇÃO

Ficamos, então, com a questão: para onde caminhou a Educação Infantil nes-
se contexto? Ao estabelecermos a relação entre abrangência do discurso legal 
sobre as práticas pedagógicas e a difusão quantitativa de atendimento das crian-
ças de zero a seis anos constatamos que este último se mostrou insuficiente 
para atender a demanda. As formas de funcionamento, em grande parte, são 
duvidosas tanto no âmbito estrutural, com lugares próprios e voltados a esse 
atendimento, quanto no âmbito de garantia dos direitos a igualdade, proteção, 
ao fazer infantil, dentre outros. Formam-se novos enunciados, mas não há uma 
ruptura dos conceitos historicamente produzidos e afirmados.

Os discursos voltaram seu foco para a garantia dos direitos sociais e indivi-
duais, mas o que se verifica é a prática de um cenário abarrotado de incoerên-
cias: se por um lado deparamo-nos com a propagação do discurso acerca da 
conquista de direitos a partir da Constituição Federal de 1988, por outro compro-
vamos no exercício diário um conjunto de determinações que se firmam apenas 
no aspecto legal e não na garantia efetiva do direito propriamente dito.

A qualidade à que referem os estudos e pesquisas relativas à Educação In-
fantil são divergentes dos preceitos legais, que correlaciona a qualidade aos 
aperfeiçoamentos e atualizações administrativos e avaliativos dos espaços de 
Educação Infantil, bem como de criação de propostas homônimas às praticadas, 
baseando as ações da Educação Infantil em padrões desenvolvimentistas que 
são produtores de modelação, controle e enquadramento.

Oito anos depois da Constituição Federal, em 20 de dezembro de 1996, a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) foi promulgada para 
regulamentar todo o sistema de ensino brasileiro e a Educação Infantil é incor-
porada nessa regulamentação. 

Os direitos constitucionais em relação à educação para a faixa etária de zero a 
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cinco anos foram mantidos na LDB 9394/96, mas ao realizarmos uma análise um 
pouco mais atenta verificamos algumas contradições nos preceitos legais trazidos 
pelas políticas públicas voltadas a Educação Infantil e sua concretização. 

A escolarização cada vez mais precoce das crianças vem balizada em dis-
cursos referentes ao respeito às diferenças, ao processo de desenvolvimento 
e suas etapas específicas, aos princípios éticos, estéticos e políticos. Contudo, 
nas ações cotidianas observamos que tais pressupostos vão dissipando-se em 
práticas e determinações – normativas ou não – homogêneas. Outro aspecto 
relevante é a propagação do discurso sobre o respeito aos princípios: éticos da 
autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum; 
políticos, dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e do 
respeito à ordem democrática e estéticos, da sensibilidade, da criatividade, da 
ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. Os mesmos 
também acabam gerando uma adequação das práticas às regras sociais neoli-
berais, ao situar a educação como mecanismo para que as crianças sejam mol-
dadas e enquadradas, acolhendo as demandas de eficiência. 

Igualmente propaga o conceito de educação etapista e disciplinadora, não 
considerando as múltiplas infâncias que povoam a realidade brasileira. Os tex-
tos legais e sua propagação também não garantem que práticas efetivamente 
profícuas sejam implantadas para que toda população de infantis, entre zero e 
cinco anos, tenha o exercício de seu direito à educação garantido, a partir de 
uma nova racionalidade. 

O que constatamos nas práticas políticas e sociais em relação à infância e à 
sua educação, é que há, muitas vezes, a perpetuação da prática da assistência 
e implantação de modelos e normalizações. Não se discutem outras possibilida-
des e só se vê na institucionalização a probabilidade do aprendizado e do direito. 
Não rompe com as práticas de controle, buscando ainda mais uma homogenei-
zação das práticas que sustentam a produção de determinada infância ampara-
da na escolarização, no disciplinamento e na perpetuação de modelos, a fim de 
subsidiar a prática de qualidade nas instituições. 

Mas o que são padrões de qualidade? A partir de que referencial são esta-
belecidos? Enquadram-se, então, os estabelecimentos em determinações pre-
ventivistas por meio da operacionalização e instrumentalização, aprisionando 
os fazeres em metas, objetivos, padronizações e modelos. Todos, então, são 
convocados à participação constante, mantendo o controle, os modelos, a ade-
quação.

DIREITO A EDUCAÇÃO INFANTIL E CONTROLE SOCIAL: (IN)CONCLUSÕES 

A complexidade da Educação Infantil evidencia-se nas práticas cotidianas das 
instituições voltadas a esse serviço, que testemunham que promulgações de 
leis, por si só, não garante o direito nem modifica práticas afirmadas. Embora 
compreendida atualmente no campo do direito, o que se experimenta na institu-
cionalização da Educação Infantil são práticas paradoxais, como a garantia do 
direito a esta etapa da educação. Esta a lógica da norma, sustentada no direito, 
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que determina o dever que tem que ser cumprido. As crianças e sua educação 
também são atravessadas pelo direito no mundo modelar instituído pela socie-
dade de controle, à medida que se inclui os excluídos em modelos aceitáveis, 
consagrando a todos como participantes ativos do próprio controle, enquadrados 
na sociedade de plenos direitos (PASSETTI, 2003).

Constata-se nas práticas políticas e sociais, em relação à infância e a educa-
ção voltada a ela, a perpetuação da prática caritativa e filantrópica. É dado um 
estado, uma natureza e uma essência à infância, favorecendo uma concepção 
sobre a criança em que ela não é vista como alguém que é, mas como “algo” a 
que todos têm direito, como o direito a dispor dos corpos. A criança, como sujeito 
de direito, converte-se em seu objeto, mantendo-se uma visão romantizada e 
idealizada da infância por meio de práticas educacionais de homogeneização, 
com o intuito moralizar, normatizar e disciplinar. As normas de controle vão se 
“infiltrando” nas ações cotidianas e a sofisticação do controle é produzida pela 
sofisticação da norma. 

O sistema de normalizações consolidadas está presente no ideário jurídico 
sustentado nas micro-relações. O saber-poder opera no indivíduo capturando-o 
em mecanismos de regulação por meio de dispositivos de controle como a esco-
la, que atua no sentido de evitar o surgimento de manifestações de insubordina-
ção. O Direito imprime segurança e corporifica a normatização. Foucault (1993) 
propõe a observação cuidadosa das relações de poder que se estabelecem não 
como poder de um, mas como ação de pessoas sobre pessoas; como uma prá-
tica, um fazer do homem sobre o homem, buscando a articulação entre saber 
e poder, considerando que estes funcionam como condição para que práticas 
específicas de poder sejam permanentemente atualizadas. 

O discurso é uma produção de verdade e, como tal, afasta-se da condição 
de imparcialidade, assim como toda relação humana, é uma relação de poder. 
As verdades são naturalizadas, sem se pensar nos diversos sentidos de nossas 
práticas, bem como nos seus efeitos. O que se faz, para que e como, não é 
colocado em análise no cotidiano da Educação Infantil. A verdade produz con-
troles sociais e políticos na formação da sociedade e esta valida certos poderes 
sustentados em saberes, pois segundo Foucault (1993, p.10) “[...] a verdade não 
existe fora do poder ou sem poder [...] a verdade é deste mundo; ela é produ-
zida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de 
poder”.

Baseando-se em práticas de verdades, de “veridição”, como nos aponta Fou-
cault (2008), a sociedade se institui assim por relações efêmeras, passageiras 
e utilitárias, nas quais os indivíduos buscam o que há de imediato, o que é útil e 
como pode sê-lo, transformando o imediatismo em palavra de ordem e almejada 
por todos.

O direito, então, se apresenta como aparelho de governo, um mecanismo de 
poder. Estabelece-se uma relação análoga e recíproca entre os discursos e o 
exercício de poder, mas os mesmos exercícios implicam nos discursos produzi-
dos sobre o direito e vice-versa. O poder produz e é produzido pelos discursos, 
com as formas de organização, com as leis e as legalidades, com as regras, com 
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as normas. Tendo como norte o caminho genealógico76 de Foucault, na conclu-
são deste incide-se na questão que consideramos precedente: Quais as pers-
pectivas do homem para produzir este ou aquele caminho?  

Mesmo tendo se tornado a Educação Infantil um espaço normatizado pelo 
direito e pela obrigação, suas práticas estão inscritas em movimentos históricos 
e como tais apontam para novos devires, contendo escapes das capturadas 
próprias da sociedade de controle. Não só a normalização e disciplinarização 
são possíveis, à medida que as práticas sociais e políticas em nossas relações 
são produtoras de subjetividades múltiplas. Portanto, que outros mecanismos 
de ação podem ser instituídos para rompermos com as formas contemporâneas 
de controle? Que caminhos podem ser traçados para intervirmos no que está 
posto? E, anteriormente a essas questões, tornamos a interrogar: Que criança é 
produzida no processo de escolarização? O que é produzido com a instituciona-
lização da criança na Educação Infantil? O que produzimos?

Um dos desafios da Educação Infantil é buscar responder a essas e tantas 
outras questões, refletindo sobre as relações de saber-poder, o que se passa e o 
que se firma como verdade, possibilitando, então, a organização de espaços de 
liberdade, resistência, convivência e discussão. 

Deleuze (1992) diz que “não cabe temer ou esperar, mas buscar novas ar-
mas”. Consideramos necessário ponderar, na perspectiva foucaultiana, a possi-
bilidade de se estabelecer na Educação Infantil um espaço de correlação entre 
campos de saber, tipos de normatividade e formas de subjetividade, dentro de 
uma determinada cultura (FOUCAULT, 1983). Espaço este possível para trocas, 
interações e redimensionado como fluxo de resistências (PASSETTI, 2007), de 
insurreição e de movimento de aversão à sociedade de controle onde o rompi-
mento ao modelo seja possível e não entendido como defeituoso e violento. 

Deste modo, discutir as possibilidades de pensar a Educação Infantil como 
uma construção e não como uma adequação – uma modelação – é controverter 
as concepções acerca da educação, da pesquisa, da docência, da infância, da 
aprendizagem, da escola, do currículo, do indivíduo, do coletivo, do Ser Huma-
no, sendo preciso, então, estarmos abertos às mudanças, às transformações, às 
insurreições. Tentando desviar das armadilhas determinadas pelo imediatismo 
atual, colocando em análise os saberes, as concepções, as verdades, os juízos 
de valor, as teorias, o especialismo, o nosso próprio lugar de saber-poder não 
para que o certo ou o errado fiquem determinados, mas para problematizar as 
práticas e liberá-las dos determinismos morais (FOUCAULT, 1984). 

Se a entrada da Educação Infantil no mundo do direito – reconhecendo a criança 
como sujeito de direito – está intimamente ligada às rupturas históricas, também sa-
bemos que não bastam aprovações de textos legais e que não se trata de assegurar 
novas ou velhas concepções, mas de colocarmos em análise as afinidades que vão 
se firmando nas micro-relações com a produção de novos conceitos.

Questionar, como indica Passetti, as adesões e prevenções alardeadas na 
76 Para Foucault (1993, p. 7) genealogia é: [...] chegar a uma análise que possa dar conta da constituição do sujeito na 
trama histórica. É isto que eu chamaria de genealogia, isto é, uma forma de história que dê conta da constituição dos 
saberes, dos discursos, dos domínios de objeto, etc. sem ter que se referir a um sujeito, seja ele transcendente com 
relação ao campo de acontecimentos, seja perseguindo sua identidade vazia ao longo da história.
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sociedade de controle e as institucionalizações produzidas – e que também pro-
duzimos – pode ser o caminho. O pensar sobre as relações de saber-poder, 
o que se passa e o que se firma como verdade, possibilita a organização de 
espaços de liberdade, resistência, convivência e discussão. Assim, e somente 
assim, podemos romper com os ditames sociais de controle, modelos, padrões 
e disciplina que nos são impostos cotidianamente e aos quais nos sujeitamos, 
quase sempre, com mansidão.
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Refletir acerca da Educação Infantil do Campo (EIC) implica, antes de mais 
nada, discorrer sobre duas concepções: a de Educação Infantil e a de Educação 
do campo. Essas duas temáticas se intercruzam e dialogam em um cenário de 
reivindicação por uma educação mais democrática e igualitária. 

A Educação Infantil na ótica na legislação é concebida como a primeira etapa 
da Educação Básica, e ter por objetivo a promoção e o desenvolvimento das 
crianças menores de 6 anos nos seus diferentes aspectos: físico, psicológico, 
intelectual e social.  (BRASIL, 1996). E a partir da aprovação da Emenda Cons-
titucional nº 59/2009, passou a se prever a obrigatoriedade do ensino para a 
população a partir dos 4 anos de idade, seja aquelas moradoras do campo e/ou 
da cidade. 

Os estudos acerca da Educação do Campo ganharam força nos anos finais 
de 1980, período em que essa discussão adentrou na agenda educacional do 
país, sobretudo, pelas reivindicações dos trabalhadores ligados aos movimentos 
sociais camponeses. Desse modo, o cenário em que se delineou o aprofunda-
mento das reflexões sobre a temática apresentou arraigado aos desafios e lutas 
na defesa por direitos sociais, – dentre eles o de ter uma educação digna e de 
qualidade. No processo de debate, em contraposição a uma educação carac-
terizada como “rural”, trabalhadores camponeses ligados a movimentos sociais 
deram início ao movimento de articulação Por uma Educação do Campo. O ob-
jetivo dessa articulação foi o de pensar uma escola que desenvolvesse ações 
educativas de interesses dos camponeses e dos trabalhadores do campo, valo-
rizando sua cultura e forma de organizar sua vida. 

Vale destacar, ainda, que ambas temáticas e lutas se compõem no contexto 
de uma intensa resistência e contradição ao sistema capitalista e à política neo-
liberal no Brasil. Ao analisarmos a ordem social na lógica do capitalismo, con-
cordamos com Antunes (2001) quando este assinala que a maioria esmagadora 
da população não vive com os requisitos mínimos para a satisfação humana, 
existindo uma gritante desigualdade social que gera uma lógica destrutiva do ho-
mem e da sua força geradora de trabalho. Nesse processo, destroem-se direitos 
sociais, brutaliza-se a força humana do trabalho de homens e mulheres, tornan-
do-se degradável a forma de ser da classe trabalhadora. Mantém-se, então, “o 
circuito reprodutivo do capital” (ANTUNES, 2001, p. 38). 
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O enfrentamento crítico das determinações impostas pela ordem social do 
capital decorre de um comprometimento coletivo de diferentes interlocutores. 
No caso da Educação Infantil e da Educação do Campo, é possível perceber 
um continuo enfrentamento por parte da população, de educadores, estudiosos, 
pesquisadores, dirigentes educacionais, sindicatos e militantes envolvidos nos 
movimentos sociais que lutam pela garantia de uma educação mais justa e de 
qualidade. 

Tendo em vista essas premissas, os apontamentos que faremos ao longo des-
se artigo é fruto dos estudos desenvolvidos em nossa dissertação de mestrado 
e integra o projeto “Políticas públicas e educação da infância em Goiás:  história, 
concepções, projetos e práticas”, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos da Infân-
cia e sua Educação em Diferentes Contextos –NEPIEC/FE-UFG.

 
A EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO NO CENÁRIO POLÍTICO E EDUCACIONAL

Com a aprovação da Constituição Federal de 1988, outras legislações foram 
criadas no sentido de garantir e defender os direitos das crianças, destaca-se a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96), que incorporou 
a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, representando 
um marco na integração de creches e pré-escolas aos sistemas de ensino e as 
DCNEI (2009) que demarcaram a necessidade de se promover uma proposta 
pedagógica que compreenda as crianças como sujeito histórico que precisa vi-
ver sua infância de maneira plena. 

Ainda que, o atendimento à Educação Infantil esteve prescrito na legislação, 
considerável parte da população de crianças de 0 até 6 anos de idade residentes 
em áreas rurais não são atendidas em instituições de Educação Infantil, sobretu-
do as crianças de 0 a 3 anos, estudos de Mendes (2016) revelaram a ausência 
de atendimento para essa parcela da sociedade.  Isto aponta para uma impor-
tante reflexão: um direito mesmo que presente em lei, nem sempre se materia-
liza na prática. 

São vários os desafios envoltos no atendimento da criança menor de 6 anos, 
que se acentua ainda mais quando nos referimos ao atendimento à Educação 
Infantil no campo. Muitos espaços rurais não possuem escolas voltadas para 
esse seguimento e quando possuem a educação é oferta em formato de turmas 
multisseriadas o que interfere na qualidade desse atendimento. Outrossim, as 
mães trabalhadoras que precisam inserir-se no contexto do trabalho rural não 
possuem um lugar adequado para deixarem seus filhos. A ausência de compro-
misso com a infância do campo acentua ainda mais as contradições das políticas 
públicas educacionais. 

Dada essa realidade, refletir acerca da Educação Infantil do Campo é uma ta-
refa da agenda educacional brasileira. Ademais, novos aportes legais colocaram 
desafios para o atendimento efetivo dos direitos sociais conforme as exigências 
expressas a partir da CF/88.  A referida, EC- nº 59/2009, por exemplo, tornou 
obrigatória a entrada na criança de 4 anos em turmas de pré-escola, seja em 
áreas urbanas e/ou rurais (BRASIL, 2009b). Com isso, a expansão da oferta da 
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Educação Infantil é, concebida, como sendo uma real necessidade apresentada 
aos diferentes gestores públicos, sendo incontornável a construção de propostas 
e de criação de creches e pré-escolas, tanto em espaços urbanos quanto em 
espaços rurais. 

Ressalta-se que as diferentes legislações preverem que as crianças têm o di-
reito de brincar, fantasiar, compartilhar experiências e construir a sua identidade. 
Esse é um direito garantido pela CF de 1988 e pela LDB (1996), as quais esta-
belecem à família, à sociedade e o poder público a responsabilidade de zelar e 
respeitar os direitos das crianças desde a mais tenra idade, garantindo o aces-
so a instituições educativas como creches e pré-escolas. É imprescindível para 
toda a criança desenvolver-se em um ambiente saudável e seguro, uma vez que 
entendemos que as primeiras aprendizagens na infância são insubstituíveis. 

Contudo, estudos realizados por Mendes (2016) apontam que a oferta educa-
cional para as crianças 0 até 6 anos de idade moradoras do campo apresenta-se 
um problema em nosso país. Os indicadores de pesquisas nacionais (IBGE) 
evidenciam que as crianças menores de 7 anos pertencentes aos espaços rurais 
brasileiros praticamente estão excluídas do acesso à primeira etapa da Educa-
ção Básica. Há uma reduzida oferta em turmas de pré-escolas localizadas em 
áreas urbanas para as crianças de 4 a 6 anos, sendo que, quando existente, esta 
é ainda considerada de baixa qualidade. Para o segmento populacional de 0 a 3 
anos, o atendimento aparece praticamente inexistente.

 A política de ampliação de vagas e a matrícula de todas as crianças de 4 até 6 
anos de idade, sejam moradoras das cidades ou do campo, tornou-se obrigatória 
com a aprovação da EC 59/2009. Essa ampliação de vagas se configura como 
um impasse e, ao mesmo tempo, revela-se um direito que precisa ser estabeleci-
do. Uma vez que, não basta ampliar e atender a tal demanda, a oferta necessita 
acontecer respeitando a realidade e os diferentes modos de vida das crianças 
pertencentes ao campo.  

Resultados da Pesquisa Nacional Caracterização das práticas educativas 
com crianças de 0 a 6 anos residentes em áreas rurais (BRASIL/MEC/UFRGS, 
2012), desvelam a existência de um modelo de atendimento urbanocêntrico de 
Educação Infantil sendo ofertado àquelas crianças.

Observa-se que ao refletirmos sobre o atendimento à Educação Infantil do 
campo, significa refletir sobre seus diferentes determinantes. Não é possível 
pensar em uma política única, uma vez que a densidade populacional das crian-
ças residentes em área rural não é igual, mas, sim bastante diferenciada. Mas 
antes de tudo, é preciso, promover o atendimento dessas crianças próximo a 
suas moradias, a partir de sua realidade de vida. Deslocar as crianças para as 
escolas urbanas é promover o silenciamento de suas culturas, identidades e 
bem como destitui-las de um direito já previsto em lei.  

O que se percebeu na pauta das pesquisas e nas reivindicações de diferentes 
movimentos sociais foi que o atendimento a Educação Infantil do campo, acon-
tece de maneira precária e, sobretudo em áreas urbanas. Permitindo o desloca-
mento dessas crianças pelo transporte escolar. 

Para Ana Paula Silva, Jaqueline Pasuch e Juliana da Silva (2012, p. 186) faz-
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-se necessário olhar de maneira criteriosa para o movimento que se tem feito de 
atender as crianças residentes em área rural, em escolas urbanas, isto, porque:  

O espaço rural é caracterizado pelas longas distâncias, estradas de 
terra ou leitos de rios, muitas vezes com obstáculos naturais. O próprio 
caminho para a escola já caracteriza uma especificidade da Educação 
infantil no campo, e, portanto, necessita ser compreendido e cuidado 
tanto no cotidiano da instituição como do ponto de vista da política 
pública. O modelo como é realizado o transporte tem implicações para 
pensar a qualidade da educação, os impactos na educação da criança, 
a pratica pedagógica, a organização de espaços/tempos.  

Um importante documento que nos ajuda a prever esse atendimento, são 
as “Orientações Curriculares para a Educação Infantil do Campo”, elaboradas 
por Ana Paula Soares da Silva e Jaqueline Pasuch no ano de 2010. No introito 
desde documento as referidas autoras dão destaque a questão da diversidade 
de infâncias que integram a Educação Infantil do campo, e sinalizam a necessi-
dade de se falar em “crianças do campo”, uma vez que são múltiplos os mora-
dores dos espaços rurais. Anunciam a invisibilidade das crianças do campo no 
contexto das políticas públicas; e sinalizam para a urgência de se pensar uma 
educação para elas no lugar em que vivem, em conformidade com a sua reali-
dade, distante dos processos de nucleação e do uso do transporte escolar para 
as escolas urbanas. 

 Ademais, resgata-se nas orientações, a importância do diálogo com as pro-
fessoras e os professores que lidam com as crianças do campo, mesmo em es-
colas urbanas. Já que esse aparece como um dos únicos meios de atendimento 
e enquanto não se transformar é necessário que os professores e as escolas ur-
banas pensem também nas crianças advindas de áreas rurais. As autoras comu-
nicam a necessidade de os docentes construírem seus projetos desenvolvidos 
nas escolas tendo em vista a diversidade e a realidade das crianças moradoras 
do campo. Essas são questões que não podem se perder mesmo que as escolas 
para as crianças do campo estejam na cidade. Isolar e modificar a vida dessas 
crianças é roubar-lhes o direito de viverem uma infância plena: 

A história de pouco investimento nos territórios rurais resultou no ofere-
cimento de vagas, para as crianças do campo, em escolas urbanas e, 
consequentemente, no número ainda reduzido de creches/pré-escolas 
no campo. Essa realidade precisa ser transformada o mais rápido pos-
sível no sentido do oferecimento de vagas no próprio campo, adequan-
do-se às orientações e definições legais que proíbem o transporte das 
crianças extracampo, ou seja, do campo para as cidades. Contudo, 
até que isso não se modifique, é importante que as creches/pré-es-
colas urbanas que ainda acolhem as crianças do campo orientem-se 
também pelos princípios da educação do campo (SILVA E PASUCH, 
2010, p. 5). 

Além das referidas orientações, destaca-se os prenúncios das DCNEI de 
2009 que orientam as possibilidades de trabalho com as crianças de Educação 
Infantil. Interessante e necessário o destaque de aspectos presentes nas DC-
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NEI: importância da brincadeira, da construção da identidade das crianças, da 
participação da comunidade na da instituição, a indissociabilidade entre o cuidar 
e o educar e a organização dos tempos e espaços de maneira que permitam so-
cialização e construção de conhecimento pelas crianças. Diferentes estudiosos, 
assim como, Silva e Pasuch (2010, p.14) reafirmam a importância de se garantir 
uma “A articulação entre o planejado e o inusitado deve ser constante, seja na 
escuta da criança, da pesquisa e das perguntas que ela faz sobre o mundo, seja 
no próprio fazer do professor”.

Vale ressaltar que atualmente existem propostas significativas em torno da 
criança pequena, especialmente aquela organizada pela MST - as Cirandas In-
fantis. De acordo com Méliga (2014) o avanço desse projeto educativo é a ênfase 
que se dá ao trabalho como elemento importante para a formação dos sujeitos.  
Apesar disso, enquanto uma proposta educativa para as crianças moradoras do 
campo, na ótica da estudiosa, falta elementos mais próprios de uma pedagogia 
para a criança camponesa. 

Edna Rossetto (2010) acerca das Cirandas Infantis declara que é: 

[...] um espaço de educação não formal mantida por Cooperativas, 
Centros de Formação e pelo próprio MST. Tais espaços têm como ob-
jetivos organizar as crianças Sem Terra em coletividades, desenvol-
ver o trabalho educativo, cuja perspectiva é da emancipação humana. 
As Cirandas Infantis Itinerantes acontecem em algumas atividades do 
MST, tais como: cursos, marchas, reuniões, congressos e as Cirandas 
Permanentes são as que funcionam nos assentamentos, nas escolas 
e nos centros de formação do MST etc.

Entretanto, é mister dizer que tais ações mesmo que relevantes não alcançam 
a lógica do sistema educacional do país, mesmo que contribuam de maneira sig-
nificativa para a formulação de uma proposta pedagógica par a Educação Infantil 
do campo. Pensando em um contexto de educação formal, questiona-se: como 
tem se materializado esse atendimento educacional? 

Resultados de investigações da Pesquisa Nacional “Caracterização das práti-
cas educativas com crianças de 0 a 6 anos residentes em áreas rurais” (BRASIL, 
MEC/UFRGS, 2012) mostram a existência de um modelo de atendimento urba-
nocêntrico de Educação Infantil sendo ofertado àquelas crianças. Observa-se 
ainda que o atendimento ao nível pré-escolar tem ocorrido em escolas que aten-
dem, principalmente crianças do ensino Fundamental (BARBOSA et al., 2014). 

Para mais, estudos e pesquisas realizados pelo Nepiec/UFG, também anun-
ciam as realidades como a apresentada pela Pesquisa Nacional - MEC/UFR-
GS (2012), mormente no Estado de Goiás. Majoritariamente, o atendimento das 
crianças pertencentes a pré-escola tem sido realizado em escolas urbanas, so-
bretudo em turmas compartilhadas com o Ensino fundamental. 

A fim de ter acesso à educação, essas crianças fazem uso do transporte es-
colar, percorrendo longos trajetos que podem ultrapassar uma hora de viagem.  
As crianças que utilizam esse meio de deslocamento, sem muito cedo de suas 
casas, em certas ocasiões deslocam sem o almoço e ao chegar as instituições 
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não recebem alimentação adequada. Tais condições precisam ser repensadas, 
as crianças desde a mais tenra idade, tem direito a uma educação digna e de 
qualidade. Há uma urgência de maior infraestrutura, formação dos professores, 
contextualização do currículo com a realidade de vida das crianças e melhorias 
no transporte escolar. 

Até mesmo as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009) 
reconhecem no artigo 8º as especificidades da educação infantil em espaços 
rurais:

§ 3º - As propostas pedagógicas da Educação Infantil das crianças 
filhas de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, 
ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, 
caiçaras, povos da floresta, devem:
 I - Reconhecer os modos próprios de vida no campo como funda-
mentais para a constituição da identidade das crianças moradoras em 
territórios rurais; 
II - Ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas cul-
turas, tradições e identidades, assim como a práticas ambientalmente 
sustentáveis;
III - flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas e atividades respei-
tando as diferenças quanto à atividade econômica dessas populações;
 IV - Valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações 
na produção de conhecimentos sobre o mundo e sobre o ambiente 
natural; 
V - Prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as 
características ambientais e socioculturais da comunidade. 

Nesse sentido, é mister dizer que a Educação Infantil do Campo é um direito 
de todas as crianças moradoras de territórios rurais. Faz-se a defesa de uma Edu-
cação Infantil a qual possa ser garantida a partir de destinações orçamentárias 
próprias e eficazes, que acabe com o compartilhando de espaços físicos, mate-
riais pedagógicos, mobiliários com outras etapas como acontece com o Ensino 
Fundamental, essa realidade rouba da criança a possibilidade de constituir-se 
como pertencente de seu espaço educativo e formativo. 

RESULTADOS DA PESQUISA DE MESTRADO: ALGUNS APONTAMENTOS  

Os resultados obtidos na realização do mestrado são oriundos de investiga-
ções acontecidas no município de Bela Vista de Goiás no Estado de Goiás, em 
especial no que se refere ao atendimento da pré-escola. 

A etapa empírica da nossa pesquisa teve início com o mapeamento dos muni-
cípios que integram a microrregião de Goiânia, capital de Goiás, a fim de conhe-
cer a realidade de atendimento às crianças residentes em área rural em turmas 
de pré-escola. A delimitação pela microrregião de Goiânia se deu a partir de 
investigações iniciais do NEPIEC sobre a Educação Infantil do Campo (NEPIEC, 
2012). Tais verificações explicitaram a ausência de estudos no Estado de Goiás 
acerca dessa temática, indicando a existência de um quadro significativo no le-
vantamento a ser realizado por cada microrregião goiana.
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A partir da análise dos dados demográficos da cidade, descobriu-se que 27% 
da população de Bela Vista de Goiás é moradora de área rural. Em relação ao 
quantitativo de crianças menores de 6 anos de idade, os dados do último censo77 
revelaram que deste total de 24.554 habitantes, 1.964 são crianças. O perfil das 
crianças atendidas em turmas de pré-escola moradoras do campo no município 
de Bela Vista é majoritariamente compreendido por filhos de agricultores e tra-
balhadores rurais assalariados. Em relatos feitos pelos gestores das instituições, 
grande parte dessas crianças são oriundas de famílias de baixa renda e rece-
bem auxílio do Governo Federal por meio de programas sociais. Participaram da 
pesquisa, profissionais de 7 escolas: 5 diretoras/es, 8 coordenadoras pedagógi-
cas e 7 professoras, totalizando 20 participantes. 

As informações coletadas mostraram que em 2016 eram atendidas em Bela 
Vista de Goiás 617 crianças em turmas de pré-escola. Dessa parcela, 134 crian-
ças são residentes em área rural. Este número é significativo tendo em vista o 
total de crianças da Educação Infantil atendidas na rede, ou seja, representa 
um percentual de 21,72% do atendimento ofertado às crianças de 4 a 6 anos de 
idade nesta rede pública municipal. 

Em relação à estrutura física das instituições, diversas leis, normatizações 
e pesquisas já têm enfatizado a importância da qualidade dos espaços físicos 
e o aspecto estrutural das creches e pré-escolas. Nas instituições observadas, 
existem turmas de pré-escolas que compartilham as salas com o Ensino Funda-
mental, e outras, exclusivas para as crianças de 4 a 6 anos. 

Em relação a esse compartilhamento de salas, observamos pudemos per-
ceber que todo o mobiliário era impróprio para a faixa etária de 4 a 6 anos. As 
crianças ficam em posições corporais inadequadas, seus pés suspensos e os 
rostos parecem desaparecer atrás das mesas e cadeiras. Esse é um dos inúme-
ros aspectos negativos impostos às crianças que estudam em turmas de pré-es-
colas em escolas. Escolas estas as quais expressam aquilo que as pesquisas já 
indicam: a qualidade, os projetos e a organização do trabalho educativo com as 
crianças ficam comprometidos (BARBOSA, et all, 2014). 

Outro ponto de análise enfatizado por nós se refere aos espaços externos 
das escolas visitadas, em especialmente os parques, os quais consideramos de 
grande relevância na construção de uma identidade do espaço das crianças de 0 
até 6 anos de idade. Conseguimos identificar que dentre as 7 instituições visita-
das, 3 não possuem parques infantis, 2 contém pouquíssimos escorregadores e 
os brinquedos de metal envelhecidos, somente 2 integram parques mais amplos 
e possíveis de serem utilizados pelas crianças.

As pesquisas realizadas pelo NEPIEC, demonstram que os espaços dos par-
ques podem expressar “[...] uma importante marca da infância, uma vez que nele 
as crianças e as professoras têm a possibilidade de brincar, interagir, realizar 
jogos de alternância, usufruir da função social do brinquedo resignificando-os”. 
(BARBOSA, et all, 2014, p. 12). 

77  O IBGE realiza o censo demográfico da população de dez em dez anos, por isso, não é possível encontrar o detalha-
mento por faixa etária da população mais recente. Conseguimos identificar somente a projeção estimada para o ano de 
2015 que apresenta um aumento considerável em número de habitantes totalizando aproximadamente 27 mil pessoas.
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Outro aspecto desafiador revelado em nossa pesquisa, foi a forte dependên-
cia com o transporte escolar para o atendimento educacional das crianças ad-
vindas de área rural. Importante ressaltar ainda que essa discussão acerca do 
uso do transporte escolar como único meio para o atendimento as crianças do 
campo é pauta de debates de diferentes estudiosos da temática da Educação 
Infantil do campo e também da Educação do Campo. Essa questão já aparece 
como importante elemento nas pesquisas nacionais e regionais realizadas no 
país, discussão que já foi apontada em escritos de Arroyo e Caldart e Molina 
(2010); Pasuch e Silva (2010); Barbosa e Albuquerque (2011) entre outros.

Ainda acerca do transporte escolar foi possível perceber que esse percurso 
até a instituição é considerado cansativo e ruim para as crianças. Na visão dos 
profissionais das escolas, a maioria das crianças chegam à escola com fome 
e sonolenta, necessitando de alimentação e lugar para descansarem. Inexiste, 
contudo, uma destinação orçamentaria específica para suprir essa necessidade.

Peloso (2015) pontua nas suas análises, acerca da infância do e no campo, 
que a exposição das crianças moradoras dos espaços rurais aos processos de 
educação urbana, causa um processo de estranhamento de seus valores, suas 
identidades e culturas. Neste contexto, a partir de tal afirmativa, a pesquisadora 
conclui que essa experiência acaba por não contribuir com o fortalecimento e 
a constituição de uma identidade do campo. A estudiosa enfatiza ainda que a 
infância no campo está sujeita às limitações de contextos, de classe social, de 
cultura e etnia. Por isso, não se pode pensar em uma única e universal infância, 
mas sim em infâncias.

Estudos de Foerste, Dettmann e Paixão (2015) destacam que ainda há muito 
que ser feito para conseguirmos atingir o mínimo de qualidade prevista na legis-
lação para a Educação Infantil, especialmente a EIC. Na ótica desses autores, 
tirar as crianças de suas comunidades para frequentar as escolas urbanas pare-
ce não promover realmente uma Educação Infantil de qualidade.

Tais condições reveladas em nossa pesquisa sinalizaram uma realidade pre-
sente em diferentes cidades brasileiras e desvelaram a necessidade de um dire-
cionamento na criação de uma Política Nacional de Educação Infantil do Campo. 
As especificidades da EIC carecem de serem atendidas, uma vez que sozinhos 
os municípios não conseguirão promover uma Educação Infantil que promova e 
respeite o desenvolvimento da criança na sua totalidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio dessa pesquisa, foi possível considerar que a realidade vista no 
Município de Bela Vista de Goiás reitera questões e problemáticas existentes 
em todo o território nacional, a exemplo: a dependência com relação ao trans-
porte escolar para que aconteça a oferta educacional e a necessidade de rever 
a segurança desse transporte; a falta de ações de formação profissional para os 
sujeitos que trabalham com as crianças do campo; a relevância de se repensar 
as propostas educativas e os currículos, para que possam ser respeitadas as 
especificidades da vida e cultura do campo, assim como ser compreendida a 
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estreita relação entre o trabalho e a cultura como elementos da dinâmica de vida 
do campo

Portanto, defendemos a existência e o direito de as crianças do campo terem 
uma Política Nacional de Educação Infantil do Campo, que viabilize projetos e 
ações que assegurem os seus direitos. A partir dos estudos e pesquisas reali-
zados, observamos o esforço para realização de estratégias, de cunho paliativo, 
para fazer o atendimento das crianças menores de 7 anos. Entretanto, estas aca-
bam por desconsiderar a identidade dos sujeitos moradores do campo. Apesar de 
ser importante a garantia da oferta da pré-escola para as crianças e, apesar que, 
muitas vezes, isso seja feito em escolas urbanas, ainda é imprescindível que o 
acesso seja acompanhado de um projeto que supere o modelo urbanocentrista. 

Educar crianças sejam as do campo ou as da cidade, requer assumir um com-
promisso ético, político e social com cada sujeito. Nesse sentido, responsabili-
zarmo-nos por uma EIC significa comprometer-nos com: a infância do campo, o 
cotidiano delas, sua cultura, o trabalho desenvolvido pela comunidade, bem como 
a identidade de casa sujeito envolvido em tal contexto local. Portanto, não é sufi-
ciente fazer adaptações nos currículos, salas urbanas, é preciso, sobretudo, co-
nhecer, valorizar e respeitar a história de cada indivíduo.   

Consideramos que as problemáticas encontradas no cenário da Educação In-
fantil do Campo, são problemáticas conjunturais e estruturais. Estas estão subme-
tidas a uma lógica capitalista cujo sistema não privilegia a formação de professo-
res e a valorização da cultura e trabalho; não encaminha a destinação correta de 
orçamentos que supram as necessidades básicas das crianças; e, ainda, não se 
preocupa com a qualidade da estrutura e organização dos espaços físicos.  Mas, 
o atendimento às crianças pertencentes à pré-escola, que antes estava silenciado, 
será cada vez mais alarmado na medida em que se colocarem em prática a fisca-
lização e o cumprimento da EC/2009 e na luta cotidiana por uma educação infantil 
de qualidade em diferentes contextos. 
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INTRODUÇÃO

Há uma máscara da qual eu ouvi falar muitas vezes durante minha in-
fância. Os vários relatos e descrições minuciosas pareciam me advertir 
que aqueles não eram meramente fatos do passado, mas memórias 
vivas enterradas em nossa psique, prontas para serem contadas. Hoje 
quero recontá-las. Quero falar sobre a máscara do silenciamento (KI-
LOMBA,2016, p. 171).

Em diálogo com a produção do Grupo de Pesquisa Infância, educação, socie-
dade e cultura, da Universidade Federal do Espírito Santo, o qual integramos, 
pretendemos investigar possíveis (des)continuidades na operacionalização das 
políticas públicas que regimentam a institucionalização das infâncias no Brasil 
desde o século XVIII e suas possíveis conexões com a educação infantil em 
tempo integral na contemporaneidade.

A partir de estudo exploratório quanti-qualitativo realizado por Araújo (2015a), 
identificou-se como os critérios de matrícula na educação infantil em tempo inte-
gral em diferentes municípios do Estado do Espírito Santo priorizam crianças de 
famílias consideradas em situação de vulnerabilidade social, acentuando estig-
matizações e a introdução de novos processos de exclusão.

Analisamos que decisões políticas aparentemente travestidas como garan-
tia da igualdade de direitos podem trair esses princípios ao demarcar territórios 
e tempos restritos para grupos sociais que já vivenciam um histórico de res-
trição, podendo suprimir suas possibilidades de experiências culturais amplas, 
trânsitos e ocupações de posições visíveis na sociedade.

O Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) assim expressa em sua meta 
6, estratégia 6.2:

instituir, em regime de colaboração, programa de construção de esco-
las com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendi-
mento em tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou 
com crianças em situação de vulnerabilidade social.

78 Pesquisa com financiamento da Capes.
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Araújo (2015b) problematiza os critérios de matrícula e os sentidos da educa-
ção infantil em tempo integral na atualidade, os quais, em diferentes instâncias, 
assumem um caráter assistencialista, filantrópico, alinhado com referências de 
políticas públicas brasileiras dos séculos XVIII e XIX. Revelam-se, então, dife-
rentes camadas de processos de exclusão social e cultural nas infâncias. 

Desse modo, a presente pesquisa de crianças negras e em situação de po-
breza, que indicam possibilidades de suas repercussões na educação em tempo 
integral no município de Vitória (ES). No transcorrer dos séculos, tais relações se 
refletem tanto nas práticas pedagógicas quanto no cerne das políticas públicas, 
fazendo-nos pensar sobre as conjunturas que lançavam o olhar sobre as crian-
ças e as infâncias com práticas de controle e de dominação para alguns. 

Ao chamar a atenção para a existência de diferentes modelos de infância e di-
versas perspectivas teóricas que tratam da temática, algumas defendendo uma 
linearidade e outras que consideram a existência concomitante de modos de 
infância, Kuhlmann Júnior (2015) evidencia realidades de classes mais altas e 
outras subalternizadas, atentando para como os estudos sobre infância de Ariès 
(2016), por exemplo, desconsideravam essas últimas da sociedade, padronizan-
do as análises a partir dos contextos europeus e de parcelas da sociedade com 
maior poder aquisitivo. 

Ao escrever a História social da criança e da família, em 1973, Ariès argumen-
tou que a infância no Brasil surgiu no século XIX e na França, no século XVII, 
provocando contrariedade em Kuhlmann Júnior (2015), que defende a existência 
do sentimento de infância no Brasil desde o século XVI, com a catequese dos 
jesuítas. 

Esses campos de disputa e de revisões no terreno das pesquisas sobre in-
fância podem suscitar reavaliações sobre os modos de operar a educação e 
as visões sobre as crianças, os quais são geralmente liderados pelas classes 
dominantes, como a nobreza e a burguesia, em detrimento das classes popu-
lares.  O sentido da criança como aquela que não tem voz, invisibilizada, pode 
vir a ser acentuado, se ela integra classes mais subalternizadas, encontrando 
em Kuhlmann Júnior (2015, p. 23) uma crítica contundente, que orienta nosso 
pensamento:

mesmo em abordagens que tomam a infância e um sua referência 
etimológica, como os sem-voz, sugerindo certa identidade com as 
perspectivas da história vista de baixo, a história dos vencidos, essa 
visão monolítica permanece e mantém um preconceito em relação às 
classes subalternas, desconsiderando a sua presença no interior das 
relações sociais. Embora reconhecendo o papel preponderante que os 
setores dominantes exercem sobre a vida social, as fontes disponíveis 
[...] geralmente favorecem a interpretação de que essas camadas so-
ciais teriam monopolizado a condução do processo de promoção do 
respeito à criança.

Os processos de institucionalização das infâncias de crianças negras e em 
situação de pobreza, que antecedem a educação em tempo integral e são or-
denados pelo Estado, em alinhamento com a caridade pública e religiosa e com 
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instituições privadas, evocam estratégias de implantação de políticas públicas 
que passaram a ser recebidas pela população como dádiva, com caráter salva-
cionista, mas, na verdade, são mantenedoras de subserviências de determina-
das classes.

INDÍCIOS DE DISCRIMINAÇÃO DE RAÇA E CLASSE NAS PRIMEIRAS INS-
TITUIÇÕES PARA CRIANÇAS NO BRASIL

Criada no século XVIII no Brasil, sendo a primeira delas em 1726, na Bahia, 
a partir de inspiração nas experiências de Portugal, a Roda de Expostos foi uma 
instituição que precedeu asilos e creches, com acolhimento precário e insalubre 
a crianças abandonadas em sigilo. Em sua maioria, eram crianças negras, filhas 
de mulheres escravizadas. (CIVILLETI, 1991; PILLOTI e RIZZINI, 2011; LIMA e 
VENÂNCIO, 1991).

Com a Lei do Ventre Livre, promulgada em 28 de setembro de 1871, filhas 
e filhos de mulheres escravas nascidos após essa data seriam livres. Tendo as 
mães que trabalhar nas casas das mulheres brancas, instaura-se o problema de 
estas se incomodarem com a presença das crianças negras e não quererem res-
ponsabilizar-se por sua educação, o que resultou na criação de asilos e creches 
(KUHLMANN JÚNIOR, 2015).

Antes de tal legislação, a fim de impedir que os filhos trilhassem o mesmo 
caminho da escravidão, muitas mães negras deixavam, sob anonimato, suas fi-
lhas e filhos nas Rodas de Expostos das Santas Casas de Misericórdia. Também 
ocorria de eles serem ali colocados pelos próprios senhores, com vistas a obter 
lucro, oferecendo essas mães para serem alugadas como amas-de-leite para 
outros bebês de famílias brancas. Encontramos no pensamento de Kuhlmann 
Júnior (2010, p. 78) uma análise que condiz com a passagem do século XVIII 
para o século XIX:

a creche, para as crianças de zero a três anos, foi vista como mui-
to mais do que um aperfeiçoamento das Casas de Expostos, que re-
cebiam as crianças abandonadas; pelo contrário, foi apresentada em 
substituição ou oposição a estas, para que as mães não abandonas-
sem suas crianças.

Segundo o Jornal do Comércio de 2 de julho de 1899, a Casa de Expostos 
da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro foi criada em 1738 e funcio-
nou até 1899. Recebeu 42.937 enjeitados, crianças majoritariamente negras, 
experimentando, após a abolição da escravatura, em 1888, queda no número 
de atendidos, o que culminou no seu fechamento (apud CIVILETTI, 1991, p. 35). 

A crítica dos higienistas à utilização da Roda de Expostos, assim como das 
amas-de-leite, o que Civiletti (1991, p. 35) apresenta como filantropia higiênica, 
fundamenta-se na intenção de “reformular a vida das mulheres abastadas em 
face dos filhos”. Assim, a preocupação era com a integridade das mulheres bran-
cas, para que elas não dependessem das mulheres negras, com seus conside-
rados maus hábitos e suas insatisfações originadas da saudade dos filhos, as 
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quais tinham, ainda, que cuidar dos filhos das mulheres brancas.A partir dessas 
análises, faz-se fundamental considerar como a (in)visibilidade da criança pobre 
foi assumindo diferentes contornos a partir de uma sociedade brasileira articu-
lada “ao projeto de sociedade e civilidade em curso” (ARAÚJO, 2016, p. 190). 

Assim, no Brasil do século XIX, se os asilos e creches eram pensados para 
pobres, os maternais e jardins de infância eram voltados para os ricos. São evi-
dentes as aproximações a partir da centralidade dos interesses das classes mais 
abastadas e das políticas higienistas vigentes. 

No mesmo ano, 1875, foi criado o Asilo dos Meninos Desvalidos (RJ) e o Ins-
tituto de Menores Artífices (MG), destinados às crianças de classes populares. 
Enquanto isso, os primeiros jardins de infância no Brasil, no colégio Menezes 
Vieira (RJ, 1875) e na Escola Americana (SP, 1877), foram direcionados para 
crianças de classe alta.

“O filho da escrava é olhado como escravo em redução, somente diferente 
do escravo adulto que mais tarde será pelo tamanho e pela força” (MATTOSO, 
1991, p. 90), sendo conduzido à condição de mercadoria pela subjugação, ex-
ploração, violências físicas, psicológicas e simbólicas. Seus direitos, portanto, 
são aniquilados perante a destituição da sua humanidade, da sua objetivação. 

Com o marco histórico da abolição da escravatura, em que, teoricamente, 
não mais havia permissão para a criança negra ser explorada, surge, a partir 
de 1890, a condição de “menor”. Se antes a criança era aproveitada até os oito 
anos, aquelas sem família, sem funções, eram abandonadas. 

Na República, “a criança pobre [...], antes vista pela lente da caridade e do 
assistencialismo, passa a ser vista segundo sua capacidade econômica e pro-
dutiva” (ARAÚJO, 2016, p. 190). Em relação à época, Mattoso (1991, p. 78) 
afirma que “a criança branca livre e até mesmo a criança de cor livre podem ter 
seu prazo de ingresso na vida ativa protelado, enquanto a criança escrava, que 
tenha atingido certa idade, entra compulsoriamente no mundo do trabalho”. A 
busca pela projeção da imagem de um país modernizado, que tem como objetivo 
inserir-se em um cenário de progresso industrial e agrícola, induzem e reiteram 
tais práticas.

VIRADA DO SÉCULO XIX PARA XX: A ASSISTÊNCIA CIENTÍFICA, O ESTA-
DO E O “MENOR”

Pilloti e Rizzini (2011) oferecem uma contribuição fundamental para as refle-
xões que envolvem as infâncias de crianças pobres e negras quando enfocam 
um Estado que assume papel de pai e os estereótipos já demarcados no proble-
ma de enquadramento e controle social do pobre. Está em cena não somente a 
pobreza, crianças em “vulnerabilidade” e “risco social”, mas também o sentido 
de caridade pública, filantropia e, depois, o sentido de uma educação mais cien-
tífica.

A assistência científica desenhava-se em consonância com a fé no progres-
so e na ciência, característica da virada do século XIX para o XX, com base na 
caridade pública e filantropia; ideias e desejo de um Brasil civilizado que orien-
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tavam as políticas e ações e o imperativo de um discurso normalizador. Alguns 
aspectos favorecem as análises comparativas com os critérios de matrícula da 
educação infantil em tempo integral, a saber: 

1. Conjunto de medidas preconizadas se apresentava não como direito 
do trabalhador, mas como mérito dos que se mostrassem mais subser-
vientes, segmentando a pobreza [...] e dificultando acesso a bens ma-
teriais. A sua função, de acordo com essa visão preconceituosa, seria 
disciplinar os pobres e os trabalhadores; 2. O papel do Estado e das 
organizações da sociedade civil; 3. Método científico que estaria per-
mitindo a sistematização das ações e legitimando todas aquelas que 
adotassem referências aos conhecimentos científicos, em uma inter-
pretação naturalizada e cristalizada das relações e estruturas sociais 
(KUHLMANN JÚNIOR, 2015, p. 60-62)

Contrário aos pressupostos da legislação, o tempo integral nas escolas públi-
cas de educação infantil, no município de Vitória, Espírito Santo, em diferentes 
instâncias, evidencia o quanto seus critérios, estruturas e lógicas de funciona-
mento aproximam-se do caráter assistencialista instaurado nas políticas públicas 
brasileiras no século XIX. Os critérios de matrícula para o acesso às escolas exi-
gem que as famílias comprovem sua vulnerabilidade, respondendo a inquéritos, 
expondo sua vida privada, suas fragilidades, sendo subservientes, transpondo, 
de alguma forma, a “assistência científica” do século XIX para o século XXI. 

Apresenta-se, então, no contexto do Espírito Santo, a situação de “vulnera-
bilidade e risco social” como um componente determinante para o acesso e a 
permanência das crianças na instituição (ARAÚJO, 2016, p. 191), sem garantir a 
possibilidade concreta de reinvenção do agir humano, mas como fixação do ou-
tro na sua própria “carência” e ou “vulnerabilidade” (ARAÚJO; PEIXOTO, 2017, 
p. 80).Da mesma forma, no Brasil do século XIX, para as famílias pobres, com-
preendidas como incapazes de autocuidado e de provisão das suas necessida-
des básicas, “insinuam-se como terceiros: filantropos, médicos, estadistas que 
pretendem proteger, educar, disciplinar seus filhos” (PERROT apud KUHLMANN 
JÚNIOR, 2015, p. 24). 

Além disso, tal virada de século trouxe à tona o termo “menor”, que começa 
a aparecer frequentemente no vocabulário jurídico brasileiro. Em 1920, passou 
a ser usado para referir-se às crianças em situação de abandono, marginalida-
de, sendo-lhes atribuídos direitos específicos. Não eram “filhos de família”, mas 
crianças tuteladas pelo Estado como ameaças ou vítimas, retiradas das ruas no 
contexto de projetos higienistas, reduzidas à imagem de “delinquentes”, detento-
res de vícios, vistos como ameaça para a sociedade. Com castigos nos moldes 
dos aplicados aos adultos, passam a ser orientados para o trabalho, com o in-
tuito de preservar a infância de más tendências e prevenir/proteger a sociedade 
contra maus elementos.

Entre 1923 e 1960, os menores passam de caso de polícia para caso de as-
sistência e proteção. Com a criação do Código de menores (1927), o trabalho 
infantil passa a ser questionado, tornando-se ilegal. Órgãos e instituições são 
criados com o propósito de garantir o acolhimento: Departamento Nacional da 
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Criança (1940), que visava a salvar a família e a proteger a criança; Legião Bra-
sileira de Assistência (1942), atendendo à maternidade e às crianças de até seis 
anos; Serviço de Assistência ao Menor (1941) e Fundação Nacional de Bem-es-
tar do Menor (1964) (PILLOTI; RIZZINI, 2011).

Pilloti e Rizzini (2011, p. 20) contrapõem-se à propaganda positiva de tais 
instituições, ponto que nos interessa na análise da educação infantil em tempo 
integral:

a institucionalização pressupõe, em primeiro lugar, a segregação do 
meio social a que pertence o “menor”: confinamento e a contenção 
espacial; controle do tempo; submissão à autoridade – formas discipli-
nares do interno, sob o manto da prevenção de desvios ou da reedu-
cação dos degenerados.

Ao investigarmos e analisarmos os mecanismos engendrados na história da 
educação infantil que repercutem nas políticas do tempo integral no Brasil, espe-
cificamente, no município de Vitória (ES), buscando compreender os possíveis 
impactos das decisões na (in)visibilidade pública de crianças pobres e negras do 
território em questão, interessa-nos suas possíveis ressonâncias nas gestões, 
práticas pedagógicas e relações interpessoais dentro da escola, identificando 
aproximações e distanciamentos em relação às imagens das crianças negras e 
pobres projetadas nos processos históricos.

Destacamos resoluções que impactaram a sociedade no Brasil do século XX, 
gerando revisões no modo de perceber as infâncias e as crianças. Estas passam 
a ser vistas pelo ângulo do reconhecimento jurídico de direitos seus até então 
não instituídos. Com a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) eo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), fica demarcado que criança é pessoa 
com até 12 anos de idade incompletos; o adolescente tem entre 12 e 18 anos e, 
tal como a criança, é sujeito de direitos.

Com a Lei e diretrizes e bases da educação nacional (BRASIL, 1996) e as 
Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil (BRASIL, 2010), dentre 
outras medidas, orientam-se os direitos no território da educação, de modo que 
a criança passa a ser considerada

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, nar-
ra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, pro-
duzindo cultura (BRASIL, 2010).

Estreitamente relacionada a essa visão de criança, o mesmo documento em-
penha-se em difundir a obrigatoriedade em considerar os princípios que devem 
reger as propostas pedagógicas de educação infantil, a saber:

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do res-
peito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, iden-
tidades e singularidades. Políticos: dos direitos de cidadania, do exer-
cício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Estéticos: da 
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sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expres-
são nas diferentes manifestações artísticas e culturais (BRASIL, 2010).

Araújo (2016) afirma que temos, assim, a dupla reconfiguração do direito da 
criança pela via da destituição e de suas “carências”, considerando que as ma-
trículas no tempo integral da educação infantil têm como referência a vulnerabi-
lidade e o risco social. 

Se “a história da assistência tem sido também a da produção de uma imagem 
do pobre como ameaça social a ser controlada” (KUHLMANN JÚNIOR, 2015, 
p. 27) e esse pobre, em sua maioria, é negro, quais são as garantias de uma 
educação que desloque a imagem da criança negra e pobre, retirando-a da es-
fera da proteção e do assistencialismo, reiterada em muitas circunstâncias pelas 
instituições públicas de ensino?

Para Kuhlmann Júnior (2015, p. 15), “a educação seria apenas uma peça 
do cenário subordinada a uma determinada contextualização política ou socioe-
conômica, mas elemento constitutivo da história da produção e reprodução da 
vida social”.  Sendo assim, não seria coerente examinarmos as tessituras das 
relações sociais e institucionais da contemporaneidade sem voltar o olhar para o 
passado e escavar suas fundações, sobretudo, reconhecendo a educação como 
propulsora de transformações e afirmações de discursos em todos os campos 
de conhecimento, projetando hierarquias e dinâmicas de opressão, instituindo 
privilégios e subalternidades.

CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL

A pesquisa revela-se fundamental a partir do estudo exploratório quanti-qua-
litativo realizado por Araújo (2015b), o qual identificou como os critérios de ma-
trícula na educação infantil em tempo integral em diferentes municípios do Espí-
rito Santo priorizam crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social, 
acentuando estigmatizações e a introdução de novos processos de exclusão. 

Julgando ser importante questionar se é possível uma educação infantil em 
tempo integral que desloque a imagem da criança negra e pobre da esfera do 
assistencialismo e da condição de ameaça social, este estudo objetiva aprofun-
dar as investigações a respeito das concepções que orientam tais critérios e dos 
impactos de sua aplicação nas experiências escolares e sociais das crianças, 
examinando os processos históricos.

Sendo assim, consideramos como objetivos específicos da pesquisa: 1) com-
preender as estruturas engendradas a partir do modo como são vistas as crian-
ças e suas famílias, dos critérios de matrícula e seus impactos nas experiências 
cotidianas na escola e na formação das crianças negras e pobres; 2) investigar 
em que medida os critérios promovem ou acentuam discriminações de raça e 
classe; 3) analisar os critérios de matrícula, refletindo sobre possibilidades de 
configurações que instaurem processos democráticos de acesso e permanência 
na escola, na busca por garantir a equidade de direitos e o reconhecimento da 
pluralidade e das diferenças.
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CAMINHOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS

Além de pesquisa bibliográfica, já em andamento, será adotada a etnografia 
(SARMENTO, 2003) propondo, como campo de pesquisa, uma turma de crian-
ças com idade de quatro e cinco anos de um centro municipal de educação 
infantil localizado em Vitória (ES) com atendimento exclusivamente em tempo 
integral.

A contribuição da pesquisa etnográfica se dá pela possibilidade de aprofun-
damento obtido a partir da permanência prolongada da pesquisadora na insti-
tuição. Serão realizadas coletas de dados por meio de observação participante, 
produção de diário de campo, registros fotográficos, análise de documentos das 
instituições e das instâncias governamentais (projeto político-pedagógico, atas 
de reunião, leis, decretos, portarias, planos), conversas e entrevistas semies-
truturadas com crianças, famílias, funcionários e gestores das instituições. Nos 
diálogos e registros produzidos com crianças, propomos considerá-las como co-
produtoras de dados, ativas na construção de hipóteses e detentoras de voz 
(CARVALHO; MÜLLER, 2010, p. 66-67).

Com relação aos aspectos éticos, as crianças serão convidadas à participa-
ção na pesquisa, cuja confirmação ocorrerá a partir de seu próprio interesse e 
também do interesse e autorização de suas famílias, sendo-lhes possível desistir 
da participação no decorrer do estudo.

Os estudos de Araújo e Peixoto (2017) e Araújo (2016, 2015a, 2015b, 2011), 
fornecem uma leitura crítica das políticas públicas para a educação infantil em 
tempo integral, tangenciando as práticas de proteção e provisão a partir de aná-
lises dos documentos oficiais e de conjunturas políticas e jurídicas, voltando o 
olhar para a criança, como sujeito ao qual precisa estar garantido, na aplicabili-
dade das leis, o direito a ter direitos.

Do período dos jesuítas à contemporaneidade, as análises dos processos de 
institucionalização e de judicialização das infâncias no Brasil são tecidas com Pi-
lloti e Rizzini (2011), que delineiam uma emersão de políticas, leis e instituições 
com enfoque nas infâncias e percursos históricos, revelando processos discrimi-
natórios, excludentes, violentos e desiguais para crianças pobres e negras, as-
sim como para suas famílias. As empreitadas higienistas, filantrópicas, juristas, 
religiosas e pedagógicas revelam estruturas de um Brasil que busca civilizar-se, 
acompanhando padrões internacionais e disposto a forjar e invisibilizar as infân-
cias inadequadas ao projeto civilizatório.

Kuhlmann Júnior (2015) também nos propõe entrever os lugares determina-
dos para diferentes infâncias, expondo claramente as distâncias entre raças e 
classes sociais, envolvendo as instituições e políticas públicas do século XVII ao 
século XX, notadamente na educação infantil.

CONCLUSÃO

Ansiamos por um processo de pesquisa etnográfica que, a partir das revela-
ções do campo a ser investigado, possa contribuir para as indagações referentes 
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à formulação e à aplicabilidade das políticas públicas, aprofundar as investiga-
ções a respeito das concepções que orientam tais critérios e dos impactos de 
sua aplicação nas experiências escolares e sociais das crianças e suas famílias.

Esperamos investigar melhor a interioridade de um processo que continua a 
desafiar o campo da educação infantil e as prerrogativas das políticas públicas 
na afirmação dos direitos das crianças pequenas. 
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INTRODUÇÃO

Educação infantil indígena recebe uma definição específica nesta pesquisa ao 
lançar um olhar sobre a infância e a criança indígena, uma infância e criança que 
é diversa e é representada por seus povos e comunidades, na sua singularidade 
cultural.

No Brasil, a educação infantil voltada aos povos indígenas ainda é uma te-
mática pouco desenvolvida nos círculos de eventos científicos em educação e, 
particularmente, na área da educação infantil. Silva (2013) afirma que,

O que nos surpreende é que, passados quase 20 anos desde a pri-
meira produção citada e, diante da constituição de um campo de pes-
quisa e de estudos sobre crianças indígenas, constatamos que ques-
tões aparentemente tão introdutórias [...] ainda são tão necessárias 
e urgentes. [...] ainda existe um desconhecimento geral sobre tais 
populações, principalmente quando tratamos da educação das 
crianças indígenas [...] (SILVA, 2013: 150, grifos meus).

Esta afirmativa continua atual, passados cinco anos de sua citação e todos 
os documentos governamentais no campo das políticas de currículo que houve-
ram desde os anos 1990 até estes dias, como as DCN (Diretrizes Curriculares 
Nacionais – Educação Infantil  e Educação Escolar Indígena), os PNE (Plano 
Nacional de Educação) federal, estadual e municipais e, atualmente, a BNCC 
(Base Nacional Curricular Comum) revelam o descaso do estado brasileiro com 
a temática da educação infantil indígena, especialmente, no que diz respeito a 
efetividade.

A produção a que se refere Silva (2013) é “A temática indígena na escola: 
novos subsídios para professores de 1.º e 2.º graus”, organizada por Aracy Lo-
pes da Silva e Luís Donisete Benzi Grupioni, obra publicada em 1995, numa 
parceria entre o MARI (Grupo de Educação Indígena da USP), o MEC (Ministério 
da Educação e Cultura) e a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura).

Está em curso, ainda, a luta por uma educação infantil voltada para as crian-
ças indígenas brasileiras, por uma educação de qualidade que une aos conheci-
mentos dos povos indígenas, os saberes e tecnologias da sociedade envolvente. 
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Sociedade envolvente é uma categoria conceitual utilizado nas áreas da antro-
pologia e da etnohistória, de resistência indígena, ao se considerar os conheci-
mentos do colonizador/opressor, geralmente, conhecimentos europeizantes.

A ideia de se propor um debate sobre as políticas de currículo para a educa-
ção infantil indígena é justamente argumentar a favor de uma educação diferen-
ciada que seja gerida por Projetos Político-Pedagógicos no formato de territórios 
etnoeducacionais e, acima de tudo, contribua para a produção de conhecimento, 
essencialmente, indígena, em cada território etnoeducacional. 

O debate se estrutura em dois níveis: o primeiro é a articulação da educação 
escolar indígena presente nas DCN com os Territórios Etnoeducacionais; o se-
gundo nível é a breve análise da produção existente sob o descritor “educação 
infantil indígena”.

Diante destas proposições iniciais o objetivo deste texto é problematizar a 
temática da educação escolar de crianças indígenas sob a perspectiva da abor-
dagem dos territórios etnoeducacionais. Este objetivo exige, antes de tudo, outra 
concepção de infância e criança, que não a ocidental, caracteristicamente bran-
ca, europeia, cristã, exclusiva, homogênea, superior. Esta exigência se expande 
para que sejam problematizadas estas questões sob o crivo da identidade de 
cada povo indígena brasileiro, o que amplia o conceito de currículo diferenciado, 
presente nas políticas educacionais voltadas às populações indígenas.

REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção apresenta o tema da educação infantil indígena a partir das DCN 
para a Educação Escolar Indígena (Brasil, 2013) e se articula ao decreto dos 
Territórios Etnoeducacionais (Brasil, 2009a) na defesa de uma educação em que 
as políticas de currículo estejam garantidas e efetivadas, respeitando-se cada 
comunidade, cada povo indígena, que opta adotar a educação infantil.

As diretrizes (DCN) da educação escolar indígena não estão desvinculadas 
das demais diretrizes: as diretrizes de cada etapa da educação básica e res-
pectivas modalidades, constantes no documento Brasil (2013). Assim, os pres-
supostos da educação escolar indígena e, particularmente, a educação infantil 
indígena atrela-se às diretrizes da educação infantil, à modalidade da educação 
especial, à diretriz em direitos humanos na educação, e assim por diante.

A educação infantil indígena precisa ter assistida e garantida, sobretudo e, 
fundamentalmente, uma educação escolar diferenciada, que, no debate central 
deste artigo, organiza-se sob a abordagem dos territórios etnoeducacionais – 
defende-se, neste artigo, também, que os territórios etnoeducacionais sejam e 
estejam para além de um decreto presidencial, ou seja, que  os territórios etnoe-
ducacionais se tornem categoria analítica para pesquisas na área da educação 
escolar indígena e, particularmente, para as investigações em educação infantil 
indígena, no debate sobre políticas de currículo.

O que significa educação “diferenciada” nas DCN para a educação escolar 
indígena e que devem estar presentes na educação infantil indígena, por conse-
quência e lógica? Educação escolar diferenciada é aquela que assegura
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[...] que os princípios da especificidade, do bilinguismo e multicultura-
lismo, da organização comunitária e da interculturalidade fundamen-
tem os projetos educativos das comunidades indígenas, valorizando 
suas línguas e conhecimentos tradicionais [...] (BRASIL, 2013, p. 356).

Esta assertiva “diferencial” para os currículos já estava garantida na constitui-
ção federal de 1988 nos artigos 78 e 79. Da LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional) vem a prerrogativa que é competência da União apoiaro 
desenvolvimento de currículos diferenciados – para este artigo: políticas de cur-
rículo para a educação escolar indígena.

A educação escolar indígena, entendida também a partir do Parecer 14/99 do 
CNE (Conselho Nacional de Educação) é sustentada, levando-se em considera-
ção os direitos dos povos indígenas, o que inclui suas crianças, a terem acesso 
às informações e conhecimentos tecnológicos ou não, científicos ou não, da so-
ciedade envolvente, ou seja, os direitos das crianças indígenas são os mesmos 
das crianças do estado nacional brasileiro (GUTIERREZ, 2013).

Como afirma Carneiro (2015):

Os benefícios da cultura tecnológica, a economia, do conhecimento, 
do acesso ao mercado de trabalho e ao consumo devem estar ao seu 
alcance, bem como o conjunto de condições obrigacionais por parte 
do Estado indispensáveis para cumprimento do mandamento constitu-
cional do respeito à dignidade humana e de igualdade de direitos, sem 
preconceitos de origem, raça, cor, idade, sexo, religião, condição social 
e quaisquer outras formas de preconceito (CARNEIRO, 2015, p. 752).

As DCN da educação escolar indígena e as DCN da educação infantil ali-
nham-se nos discursos dobre a Proposta Pedagógica e a concepção de “crian-
ças indígenas” (Brasil, 2009b; 2010). Se reforça nestes documentos a relação 
entre os conhecimentos e saberes dos povos indígenas e os conhecimentos 
e tecnologias da sociedade envolvente. É corrente, por exemplo, a expressão 
“bem viver”, assim como, multilinguismo, organização pedagógica, calendário 
diversificado, aspectos de gestão escolar, etc.

A seção 4 das DCN da educação escolar indígena (Brasil, 2013) destaca as 
etapas de escolarização, da educação infantil ao ensino médio e modalidades. 
Sobre a educação infantil, o documento afirma que a mesma é um direito e uma 
escolha dos povos indígenas.

Considera-se neste artigo que o caráter diferencial dos currículos para a edu-
cação infantil indígena encontra apoio e consolidação nos Territórios Etnoedu-
cacionais, bem como, sustentação para pesquisa e produção de conhecimento, 
eminentemente indígena e produzido por indígenas (Silva, 2016 a). Os Territó-
rios Etnoeducacionais é a garantia da diferenciação no currículo da educação 
escolar indígena infantil.

O decreto que instituiu os Territórios Etnoeducacionais (Brasil, 2009a) é uma 
construção democrática e coletiva, sendo ouvidas as comunidades indígenas, 
os entes federados, a FUNAI (Fundação Nacional do Índio), a CNEEI (Comissão 
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Nacional de Educação Escolar Indígena), os conselhos estaduais de educação 
escolar indígena e a CNPI (Comissão Nacional de Política Indigenista).

Quanto aos objetivos dos territórios etnoeducacionais (Brasil, 2009a):

Art. 2.º São objetivos da educação escolar indígena: 
I - valorização das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manu-
tenção de sua diversidade étnica; 
II - fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de 
cada comunidade indígena; 
III - formulação e manutenção de programas de formação de pessoal 
especializado, destinados à educação escolar nas comunidades indí-
genas; 
IV - desenvolvimento de currículos e programas específicos, neles in-
cluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comu-
nidades; 
V - elaboração e publicação sistemática de material didático específico 
e diferenciado; e 
VI - afirmação das identidades étnicas e consideração dos projetos 
societários definidos de forma autônoma por cada povo indígena.

O artigo 7º do decreto exige para cada território etnoeducacional um plano 
de ação para a educação escolar indígena que seja submetido à comunidade. 
Sobre o plano de ação, este deve contemplar:

I - diagnóstico do território etnoeducacional com descrição sobre os 
povos, população, abrangência territorial, aspectos culturais e linguís-
ticos e demais informações de caráter relevante; 
II - diagnóstico das demandas educacionais dos povos indígenas; 
III - planejamento de ações para o atendimento das demandas educa-
cionais; e
IV - descrição das atribuições e responsabilidades de cada partícipe no 
que diz respeito à educação escolar indígena, especialmente quanto à 
construção de escolas indígenas, à formação e contratação de profes-
sores indígenas e de outros profissionais da educação, à produção de 
material didático, ao ensino médio integrado à educação profissional e 
à alimentação escolar indígena. 

O parágrafo único deste mesmo artigo afirma que o Ministério da Educação 
dará toda a assistência necessária, tanto técnica quanto de recursos na forma-
tação dos planos de ação.

O debate aberto nesta pesquisa, portanto, em seu primeiro nível, é que a 
educação infantil indígena diferenciada se apoie e se “garanta” nos Territórios 
Etnoeducacionais. Não se exclui desta discussão a linguagem e a cultura in-
dígenas (Silva; Bassani, 2017) e, neste aspecto de “diferenciação”, ampla, a 
política de currículo não se fundamenta num currículo urbano, universal/único, 
não indígena, trata-se de uma política de currículo estruturada em Territórios 
Etnoeducacionais.
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METODOLOGIA

A metodologia da pesquisa é bibliográfica, segundo Sampieri; Collado; Lúcio 
(2006). Para estes autores, a pesquisa bibliográfica,

[...] consiste em identificar, obter e consultar a bibliografia e outros ma-
teriais que sejam úteis para os objetivos de estudo, do qual se deve 
extrair e recompilar a informação relevante e necessária sobre o nosso 
problema de pesquisa (SAMPIERI; COLLADO; LÚCIO, 2006, p.54).

Seguindo a prerrogativa e encaminhamento da problemática da pesquisa, 
a metodologia, permite também, que sejam elaboradas novas perspectivas de 
pesquisas ou novas investigações; permite que definições e conceitos sejam 
elaborados. 

Assim, estrutura-se uma discussão teórica que encaminha uma definição de 
educação infantil indígena, primeiramente, a partir das DCN e do decreto Brasil 
(2009a) que instituiu os Territórios Etnoeducacionais. 

Num outro momento, nesta pesquisa, organiza-se uma definição de educação 
infantil indígena a partir da discussão teórica inicial e do levantamento da produ-
ção de conhecimento sobre a educação infantil para povos indígenas, no perío-
do de 2014 a 2018 (atual) utilizando-se do descritor “educação infantil indígena” 
no google acadêmico. Neste levantamento, foram acessados 14.300 resultados, 
em 0,08 segundos, entre os meses de março a maio de 2018, excluindo-se cita-
ções e patentes. Todos os resultados foram formatados para serem classificados 
no idioma português, apenas. 

Prosseguiu-se a busca, para fins desta pesquisa, até à página 10. Para o 
espaço e objetivos deste artigo nem todas as referências foram citadas. Esta 
delimitação foi necessária ser feita, mas que, de nenhuma forma, alteram os re-
sultados, já que, ao longo da busca, os dados já se saturam, ou seja, nos dados 
vão se repetindo as temáticas da produção sob o descritor utilizado.

A metodologia permitiu, assim, responder à pergunta da pesquisa e atinge 
seus objetivos ao organizar dois níveis de um único debate, sobre a educação 
infantil indígena, permitindo, ainda, uma definição de educação infantil indígena, 
bem como indica tendências dos estudos e as lacunas em aberto, como potencial 
de investigação futura, construídos no elencamento da base google acadêmico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O primeiro nível do debate sobre as políticas de currículo para a educação 
infantil indígena foi abordado na seção do referencial teórico no qual se estabe-
lece a articulação dos Territórios Etnoeducacionais aos princípios da educação 
infantil presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais, em que se abrem possi-
bilidades, não somente para a construção dos Projetos Políticos Pedagógicos – 
que devem ser o resultado dos planos de ação oriundos da criação de Territórios 
Etnoeducacionais – mas, fundamentalmente, a produção de conhecimento que 
é gerada por cada povo indígena, em particular, e que repousa sobre a questão 
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da terra, a luta pela sua defesa e reconquista, bem como a dinamização e repro-
dução de sua cultura.

Neste segundo nível do debate, em que se elenca a produção de conheci-
mento sobre a educação escolar de crianças indígenas, os estudos trazem títu-
los como educação de crianças indígenas, crianças indígenas, pequenos indíge-
nas, etc. Não se encontram no elencamento, de maneira geral, uma designação 
ou definição de educação infantil ligada às crianças indígenas, muito menos um 
debate que discuta a infância e criança indígenas, singularidades, práticas ou 
experiência em um determinado povo, enfim. Os poucos trabalhos sob o título de 
educação infantil indígena não organizam uma definição clara ao longo do texto, 
é apenas uma citação geral, quase que “naturalizada”.

Parte dos estudos apresentam atividades desenvolvidas em escolas não in-
dígenas. Algumas citam a Lei 11.645/08, outras não. São trabalhos na mesma 
linha de Silva (2015) que aborda a temática indígena em escolas não indígenas. 
E, como grande parte das cidades brasileiras atendem as crianças indígenas em 
escolas urbanas, estudos desta natureza aparecem no levantamento realizado 
e são muito relevantes, sobretudo para a discussão da multiculturalidade, por 
exemplo, em trabalhos como de Alves; Ferreira (2016) e Costa (2017).

Tiriba; Flores (2016) trazem uma discussão e crítica bem atual, na questão da 
educação infantil aos povos indígenas. Trata-se de uma discussão no interior da 
BNCC (Base Nacional Curricular Comum), discussão essa, que encontra con-
cordância nesta pesquisa sobre políticas de currículo para a educação infantil 
indígena. A concordância culmina numa crítica não apenas ideológica, mas, es-
sencialmente técnica do documento da BNCC. Para as autoras, que analisaram, 
à época, a segunda versão do documento, o mesmo reproduz,

[...] uma concepção dogmática de conhecimento porque assume como 
universal saberes que serviram à produção da cultura ocidental, os 
quais, em verdade, foram produzidos em resposta a interesses locais 
e/ou de classe. Nesta concepção, o compromisso de democratização 
do saber é entendido, simplesmente, como compromisso de estender 
a cobertura do ensino a toda a população, sem que haja um questio-
namento sobre as origens e o destino social deste saber [...]; sem que 
se incluam outras epistemologias que não são dominantes, justamen-
te porque foram subordinadas pelas primeiras [...] (TIRIBA FLORES, 
2016, p.172).

Para as autoras,

Em busca de visões de mundo em sintonia com a perspectiva de socie-
dades sustentáveis, é fundamental mergulhar nas tradições ancestrais 
e participar de um diálogo fraterno entre os diferentes povos e comu-
nidades tradicionais que integram e constituem o povo brasileiro. Essa 
proximidade é essencial para a ruptura com um modelo de sociedade 
e de escola que se reproduz graças à dominação da Natureza e ao 
controle dos corpos. Valorizando a cultura desses povos [...] (TIRIBA 
FLORES, 2016, p.178, grifos meus).
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A crítica das autoras é justamente, a promulgação de um documento que fere 
“acordos” antigos, fere a legislação educacional, fere os pressupostos da cultura 
e das culturas, dos povos indígenas brasileiros; fere, sobretudo, os estudos já 
acumulados nas áreas da antropologia e etnohistória.

Ainda falando de legislação educacional, sobre currículo ou políticas de currí-
culo para a escola indígena, voltada às crianças, surgem trabalhos que trataram 
de jogos e brincadeiras, práticas desenvolvidas em escolas indígenas, na for-
ma de relatos de pesquisa e também de pesquisas, propriamente, de mestrado 
e doutorado, como Tananta (2017) que realiza uma pesquisa na comunidade 
Kokama Tauaru, em Tabatinga, Amazonas; Santos, Almeida e Profice (2014) fa-
lam das brincadeiras das crianças Tupinambá. Porém, todo referencial é ociden-
tal, europeizante e não indígena. Por isso, a investida nos territórios etnoeduca-
cionais e a busca de referenciais que possam ser construídos pelos indígenas e 
com os indígenas, por cada povo em particular. 

Falar de jogos e brincadeiras indígenas é de uma riqueza sem igual; os signi-
ficados construídos ancestralmente é que devem vir à tona, na consideração não 
em um “saber” inferiorizado para “exaltar” aquele que é produzido por brancos, 
europeus ou brasileiros pesquisadores da “urbes”, mas, sim uma construção 
referencial que, como afirmam Tiriba; Flores (2016) valorizem a cultrura(s) dos 
povos indígenas. É este, o principal debate que deve ser travado em encontros 
como este, do Simpósio Luso Brasileiro de Estudos da Criança e da Infância. 

Voltando ao grupo de trabalhos que dialoga sobre as políticas de currículo, se-
melhante ao debate sobre a BNCC, Pinheiro; Santos (2016) questionam o atual 
Plano Nacional da Educação (PNE – 2014/2024):

As recomendações quanto à educação indígena da CONAE de 2010 
não trazem como ação prioritária a educação infantil, somente o 
ensino fundamental e médio, mas reforçam a “[...] garantia da amplia-
ção da educação básica intercultural nas escolas indígenas” [...], de 
forma enfática, reivindica que a educação infantil não seja “[...] implan-
tada precipitadamente nas comunidades indígenas [...]” sem conside-
rar sua cultura e realidade [...] (PINHEIRO; SANTOS, 2016, p.86, grifos 
meus).

Além de não priorizar a educação infantil indígena, afirmam Pinheiro; Santos 
(2016), o atual PNE “[...]silencia para a reivindicação do movimento indígena 
de criação de um Sistema Próprio de Educação Escolar Indígena, em nível 
nacional (PINHEIRO; SANTOS, 2016, p. 90, grifos meus)”.

Logo, o PNE se organiza como um grande obstáculo para a autonomia de 
gestão das escolas indígenas e, assim como o atual BNCC, contraria políticas de 
currículo já existentes, bem como, as pesquisas já consolidadas, principalmente, 
na antropologia e na etnohistória, também na educação.

Trabalhos voltados para a construção de materiais pedagógicos ou projetos 
de trabalho, mas sem a constatação ou referência aos territórios etnoeducacio-
nais, também são frequentes, como Silva; Vieira e Soares (2016) que discorrem 
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sobre interculturalismo e multiculturalismo.
Estudos sob o enfoque dos territórios etnoeducacionais são poucos que tra-

tam especificamente das questões da infância e da criança, a questão da luta 
pela terra. Bergamaschi, Sousa (2015) tratam dos territórios etnoeducacionais 
- um dos poucos trabalhos nesta direção.

Alguns referenciais teóricos sobre práticas pedagógicas e o currículo, volta-
dos a cada povo indígena são recorrentes, por exemplo, em Ribeiro (1977), Lo-
pes e Grupioni (1995), Grupioni, Vidal e Fischmann (2001), Bergamachi, Zen e 
Xavier (2012); um destaque de referenciais é Melia (1979) e Lopes da Silva; Leal 
Ferreira (2001). Estes referenciais contribuem para um subsídio teórico e tam-
bém epistemológico para que se desenvolvam planos de ação etnoeducacionais 
que tenham o foco em comunidades indígenas, em particular e, sobretudo, a 
particularidade das crianças indígenas dessas comunidades, desses povos.

Encontram-se os trabalhos como os de Almeida, Franco e Silva (2015) que 
tratam de uma experiência de currículo na educação infantil sob a perspectiva 
patrimonial em um projeto envolvendo a cultura da comunidade. Nesta mesma li-
nha tem-se Almeida et al. (2017) que falam de infância e criança Apinajé; Macha-
do (2016) em sua dissertação de mestrado fala das crianças guarani e kaiowá, 
em Mato Grosso, numa pesquisa sobre a educação infantil para estes povos; 
Grando (2016) discorre sobre a educação da criança indígena em Mato Gros-
so. Silva; Garcia (2017) falam dos “pequenos indígenas” Mbyá-Guarani. Tiriba; 
Profice (2018) nos trazem as crianças tupinambá e o “brincar no cotidiano”. Os 
autores apresentam a tese de Léa Tiriba, “Crianças, natureza e educação infan-
til”, de 2005 e, mesmo assim, no artigo de Tiriba; Profice (2018) ainda aparecem 
referenciais, por exemplo, vigotskianos sobre o brincar e a brincadeira.

Enquadram-se neste último grupo também, pesquisas como de Arantes, Bar-
bosa e Araújo (2014) na temática da cultura indígena. Debates sobre linguística 
e o bilinguismo na escola indígena, tem-se, Silva; Bassani (2017), quando abor-
dam o tema das políticas linguísticas. Machado; Neves (2017) falam de currículo 
na educação infantil no contexto da Amazônia. Inserem reflexões sobre cultura, 
considerando a diversidade de sujeitos neste contexto. Silva et al. (2016) trata 
da educação escolar indígena e a questão da cultura também. Teóricos recor-
rentes nestas pesquisas são Geertz (1978) e Hall (2009). Em todos estes tra-
balhos faltam referenciais originalmente indígenas na discussão, como aponta 
Silva (2016a). Se aposta que os territórios etnoeducacionais são um potencial 
para estas produções e cosmovisões eminentemente indígenas e produzidas 
nos territórios.

O quadro a seguir sintetiza o breve levantamento das produções e indica as 
principais tendências temáticas, bem como, os encaminhamentos necessários 
diante das lacunas percebidas ao longo do breve estudo de levantamento.
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Quadro 1: tendências e lacunas para o estudo das políticas de currículo para a educação in-
fantil indígena (EII)

Tendências Lacunas: potencial de pesquisa para políticas 
de currículo para a EII

Rico referencial na 
antropologia e na et-

nohistória que discutem 
diretamente a temática 

indígena.

Um referencial europei-
zante e dos clássicos 
da sociologia que tra-
tam de identidade(s). 

Referenciais teóricos não indígenas, ou seja, mui-
tos referenciais eurocêntricos, colonialistas que 
nada contribuem no tocante a uma proposta dos 

territórios etnoeducacionais.
Poucos trabalhos na temática dos territórios et-
noeducacionais: no máximo se aproximam de 

leitura do decreto, mas, nada efetivamente reali-
zado que possa contribuir à produção de conhe-

cimento.
BNCC e PNE: a questão da luta e da resistência 
por uma educação escolar indígena e uma edu-

cação infantil indígena.
O brincar e a brincadeira que desloquem o refe-
rencial da psicologia da educação clássica para 
um referencial construído sobre os conhecimen-
tos indígenas e na perspectiva dos territórios et-

noeducacionais.
A busca de construções teóricas para que os Ter-
ritórios Etnoeducacionais se torne categoria analí-
tica, antropológica e educacional, para os estudos 
em educação escolar indígena e educação infantil 
indígena, para além de um decreto presidencial.

Muitos trabalhos com a 
ênfase na temática da 

criança indígena, enun-
ciado em um povo/co-
munidade: os guarani, 

os apinajé, etc.

Bilinguismo e multilin-
guismo é uma temática 

recorrente.

Há estudos sobre a 
criança indígena, mas 
pouca discussão sobre 
a categoria de infância 
e de criança indígena, 
sobretudo e, principal-
mente sob um referen-

cial antropológico.

Brincar e brincadeiras 
são temáticas recor-
rentes, mas poucos 

trabalhos que enfatizem 
o brinquedo entre os 

indígenas e, respectiva 
cosmovisão sobre o 

brincar, a brincadeira e 
o brinquedo na infân-
cia de cada um destes 

povos.
Aparecem experiências 
sobre a temática indí-
gena em escolas não 
indígenas; às vezes 

citam a 11.645/08, mui-
tas vezes, não.

Currículo, políticas e 
cultura são temáticas 

recorrentes, assim 
como: muli-inter-cultu-

ralismo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

CONCLUSÃO

Os dois níveis de debate, quais sejam, o primeiro, em construir a perspectiva 
de uma educação infantil para as crianças indígenas, com base nas DCN e nos 
territórios etnoeducacionais e, o segundo, a partir de um levantamento sobre as 
pesquisas sobre o tema, de 2014 a 2018, procurando encontrar e “situar” a pro-
dução de conhecimento, ambos os níveis, se articulam aos seguintes aspectos, 
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que não se esgotam e não são “fechados” entre si e, julga-se, que precisam de 
outras investigações para seu entendimento, são os seguintes:

• A educação infantil indígena é uma educação diferenciada e bilíngue.
• Deve estar restrita à opção de cada povo indígena e, portanto, seu 

plano de ação sob o formato dos territórios etnoeducacionais de-
vem atender a especificidade para cada povo indígena.

• A educação infantil indígena, sob os territórios etnoeducacionais, 
conduz, inevitavelmente, às políticas de currículo articuladas à 
pesquisa em educação, produzida pelos próprios povos indígenas, 
na recuperação e consideração da produção de conhecimento na-
cional, acumulado pelas áreas da antropologia e da etnohistória.

Neste primeiro nível do debate, uma primeira aproximação para definição de 
“educação infantil indígena”: ela é uma particularidade da educação escolar in-
dígena, que já possui uma produção de conhecimento histórica, advindas da 
antropologia e da etnohistória e, nesse sentido, toda caracterização educacional, 
uma vez aceita pelos povos indígenas brasileiros, não pode descartar esta pro-
dução antropológica e histórica. Por último, para fins de estruturação de políticas 
de currículo e de pesquisa, a educação infantil indígena deve estar pautada na 
“diferenciabilidade”, no bilinguismo e na opção por se ter ou não esta educação 
e, portanto, esta educação escolar deve estar organizada em (ou “sob”) territó-
rios etnoeducacionais – como categoria de análise antropológica/educacional, 
para além de um decreto presencial.

Passando ao segundo nível do debate oriundo do elencamento de pesquisas, 
complementa-se uma definição de “educação infantil indígena” como: aquela edu-
cação que se produz nas comunidades e povos indígenas e se estruturam a partir 
delas em seu próprio gerenciamento, que une aos conhecimentos científicos não 
indígenas aqueles conhecimentos que pertencem aos seus próprios povos; dina-
mizam sua cultura e continuam a resistência e a luta pela terra e seus direitos.

Políticas de currículo, portanto, para os povos indígenas e suas escolas, vol-
tadas para suas crianças, devem respeitar estes dois níveis de debate, cons-
truídos nesta pesquisa, qual sejam: no nível 1, o debate da “diferenciabilidade” 
da educação escolar indígena, particularmente, aquela voltada para crianças 
indígenas - a quem se designa nesta pesquisa, a terminologia “educação infantil 
indígena”, conceituada de forma geral, a partir dos territórios etnoeducacionais; 
no nível 2, o debate pela defesa de uma política de currículo que, acima de tudo, 
é uma política de pesquisa, para geração de produção de conhecimento eminen-
temente indígena e produzida pelos próprios indígenas.
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INTRODUÇÃO

A educação infantil como campo de pesquisa educacional tem, nas últimas 
décadas, consolidado seu espaço na área acadêmica brasileira. Nesta conjun-
tura, a pesquisa de caráter histórico, especificamente no campo da educação 
infantil, tem contribuído cada vez mais na compreensão da constituição dessas 
instituições em seus distintos contextos sociais, possibilitando assim, o reco-
nhecimento de suas múltiplas identidades nos tempos atuais. Pois como pontua 
Kuhlmann Jr. (2010, p. 7) “a história, embora tratando do passado, do que já 
aconteceu, é dinâmica e exige a ampla pesquisa e a crítica das fontes, que re-
nova interpretações e exige procedimentos próprios de investigações e análise.” 

Este trabalho objetiva conhecer a implementação do Jardim de Infância Mar-
garida, primeira instituição de cuidar e educar crianças pequenas no município 
de Videira/SC. Este é um recorte da pesquisa de conclusão de curso de Licen-
ciatura em Pedagogia que investigou a institucionalização da educação infan-
til no mesmo município no período de 1978 até 1996. A temática da pesquisa 
surgiu pela ausência de registros bibliográficos que preservassem a história e a 
memória dessa trajetória no município de Videira. A construção desse trabalho 
foi realizado a partir das memórias das pessoas que viveram o processo de insti-
tucionalização da educação infantil do município de Videira, tecida com algumas 
poucas fontes documentais encontradas.

PERCURSOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Para atingir os objetivos da pesquisa foi realizada uma investigação de caráter 
histórico e documental de abordagem qualitativa. O itinerário investigativo iniciou 
com uma aproximação com a Secretaria de Educação79 do município de Videira/
SC. Este primeiro contato teve como objetivo localizar a primeira instituição de 

79 Órgão responsável por desenvolver as políticas pedagógicas e os assuntos relacionados à educação infantil do 
município.
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educação infantil do município. A partir das informações cedidas na secretaria, 
foi localizado o Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI Amélia Zanesco 
Peretti, situado no bairro Prolar, como a possível primeira instituição de atendi-
mento de crianças no município. No entanto, não foi encontrado nenhum docu-
mento na Secretaria de Educação que registrasse o surgimento destes estabe-
lecimentos no município. 

Seguindo a indicação de que a instituição de educação infantil Amélia Za-
nesco Peretti tenha sido a primeira do município buscou-se informações nos 
documentos da instituição. O Projeto Político Pedagógico – PPP apresenta um 
breve histórico da instituição, que foi escrito através de relatos de pessoas da 
comunidade onde está inserida. No PPP foram encontrados o nome de uma das 
primeiras pessoas que atuaram nesse estabelecimento de educação infantil. A 
localização e o primeiro contato com esta pessoa foi feito através de uma rede 
social e tinha como intuito perceber o interesse em participar da pesquisa. 

A localização e seleção dos sujeitos participantes da pesquisa foram realiza-
das por meio da técnica snowball (bola de neve), onde os entrevistados iniciais 
indicam outros convidados e esses indicam outros possíveis entrevistados. Esta 
técnica consiste em uma espécie de rede de pessoas, que possibilita o levan-
tamento de dados até que sejam encontrados os objetivos definidos. Conforme 
Baldin e Munhoz (2011, p. 332) “essa técnica é uma forma de amostra não pro-
babilística utilizada em pesquisas sociais onde os participantes iniciais de um es-
tudo indicam novos participantes que por sua vez indicam novos participantes”. 

Assim, as entrevistas realizadas para a elaboração desse trabalho iniciaram a 
partir da localização da profissional que atuou no Jardim de Infância Margarida 
e que seu nome constava no PPP do CEMEI Amélia Zanesco Peretti. Ao final da 
entrevista, esta por sua vez indicou outras possíveis pessoas para fornecerem 
mais informações sobre o mesmo assunto. 

Essa estratégia resolve o problema de acesso de forma conveniente: 
pelo menos se conhece alguém que pode ser observado ou entrevista-
do, e pode-se tentar fazer com que este indivíduo o apresente a outros 
e seja seu fiador, desse modo deflagrando uma espécie Amostragem 
em bola de neve. (BECKER, 1993, p. 155).

O grupo participante da pesquisa foi constituído por cinco ex-profissionais que 
trabalharam no Jardim de Infância Margarida na época do seu funcionamento. 
Profissionais que atuaram como professoras, coordenadora e assistente social, 
destas, três já estão aposentadas e duas continuam trabalhando em outras fun-
ções na esfera da administração municipal.

Com a intenção de preservar a identidade dos sujeitos que participaram da 
pesquisa, os nomes reais foram substituídos por nomes fictícios. Não sendo as-
sim possível identificar os dados como a identidade, idade, sexo e função profis-
sional dos sujeitos envolvidos. Os nomes reais das pessoas entrevistadas foram 
trocados por personagens da Disney em alusão ao nome Margarida, personagem 
que nomeia a instituição objeto desta investigação. A primeira pessoa entrevista-
da será designada com o nome Pato Donald, em sua entrevista foi citado outra 
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pessoa que participou do fenômeno investigado e foi denominado Mickey Mouse. 
O Mickey Mouse também indicou outro sujeito para ser entrevistado, chamada de 
Minnie. Por sua vez, no final da entrevista, Minnei também recomendou a próxima 
entrevista que foi nomeada Mary Poppins, que por fim indicou o Pateta.

Para a coleta dos dados foi utilizado a entrevista semi-estruturada, instrumen-
to fundamental para a construção desse trabalho, vista como técnica básica de 
coleta de dados. Para Gil (2011, p. 109) a entrevista é “uma forma de interação 
social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma 
das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação.” 

Na pesquisa qualitativa o tamanho da amostra a ser entrevistada depende do 
ponto em que os dados coletados sejam suficientes para gerar saturação teórica. 
Baldin e Mugnoz (2011, p. 332) explicam que “o “ponto de saturação” é atingido 
quando os novos entrevistados passam a repetir os conteúdos já obtidos em en-
trevistas anteriores, sem acrescentar novas informações relevantes à pesquisa”, é 
isso que diferencia a pesquisa qualitativa da pesquisa quantitativa. Nesse sentido, 
considera-se que nessa pesquisa a temática foi saturada quando mais nenhum 
dado foi adicionado durante as entrevistas e que as informações obtidas começa-
ram a se repetir.

A outra fonte de coleta de dados utilizada na elaboração desse trabalho foi 
a pesquisa documental. De acordo com Lüdke e André (1986, p. 39), “os docu-
mentos constituem também um fonte poderosa de onde podem ser retiradas evi-
dências que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador”. Durante 
os caminhos percorridos nessa pesquisa, foram encontrados alguns documentos 
que ajudam a compor as narrativas dos sujeitos entrevistados. Foram utilizadas 
fotos que foram fornecidas pelas pessoas entrevistas. Foi também utilizado como 
fonte documental o Projeto Político Pedagógico do CEMEI Amélia Zanesco Peretti 
e decretos e leis municipais da época, ambos foram fornecidos pela Prefeitura 
Municipal da cidade.

A última fase da pesquisa é a análise dos dados, nessa fase tornamos os da-
dos inteligíveis o que “significa organizá-los de forma a propor uma explicação 
adequada àquilo que se quer investigar” (GIANFALDONI E MOROZ, 2006, p. 85). 
Após a realização das entrevistas, as mesmas foram transcritas, o que possibilitou 
a familiarização dos dados coletados. Depois de transcrever todas as entrevistas, 
os dados coletados foram pré-analisados, categorizados, codificados juntamente 
com a análise documental de todo o material obtido na investigação. O que permi-
tiu compreender como se estabeleceu cronologicamente a primeira instituição de 
educação infantil no município de Videira.

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM VIDEIRA/SC:  ME-
MÓRIAS DE QUEM VIVENCIOU ESSA TRAJETÓRIA

O Jardim de Infância Margarida, primeira instituição de atendimento infantil do 
município de Videira/SC, de acordo com os sujeitos da pesquisa, foi inaugurada 
em 1978 em um bairro recém fundado de classe popular. A sua implementação 
ocorreu de forma semelhante a de outros contextos brasileiro, como um recurso 
social de combate aos efeitos da pobreza, em meio a um processo de expansão 
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deste tipo de atendimento infantil promovido pelo Estado (VIEIRA, 1988). 
Sabemos que as primeiras creches públicas brasileiras tinham como finalidade 

atender as crianças pertencentes às classes trabalhadoras e menos favorecidas 
economicamente. Nesse contexto, as creches configuraram-se numa proposta as-
sistencialista a essas crianças e suas famílias. Conforme Barbosa (2006, p. 83), 
“as primeiras creches brasileiras surgiram como um mal necessário, procurando 
atenuar a mortalidade infantil, divulgar campanhas de amamentação, atender às 
mães solteiras e realizar a educação moral das famílias.” A necessidade deste tipo 
de atendimento infantil é evidenciado pelas transformações sociais pulsionadas 
pelo modelo produtivo capitalista, pelo crescimento urbano e aumento da mão de 
obra feminina nas indústrias ocorrido a partir de meados do século passado.

Em âmbito local, o município de Videira, inserido na mesma conjuntura nacional 
faz, no final da década de 70, o primeiro movimento de promover atendimento a 
crianças pequenas em espaço institucionalizado, “[...] o prefeito na época era o 
Tadeu Comerlatto, ele me convidou para trabalhar com um bairro que havia recém 
iniciado, bairro Pro Lar. Aí então eu comecei meu trabalho lá e vi que tinha bastan-
te criança na rua” (ENTREVISTA COM MARY POPINS, 20 de novembro de 2017).

A iniciativa de implantação de uma creche pública de atendimento a crian-
ça pequena foi promovida pela prefeitura do município por meio da secretaria 
de assistência social. A creche, compreendida como espaço de atendimento de 
crianças pequenas configurava-se como parte de uma política de proteção à in-
fância ligada as instituições de saúde e de assistência social desde a década de 
40 (VIEIRA, 1988). Os trabalhos iniciaram no pavilhão da igreja da própria comu-
nidade, que concedeu o espaço para que o atendimento fosse iniciado, “[...] nós 
trabalhamos uns meses no pavilhão da igreja, a comunidade cedeu [...] a gente 
foi nas casas, fez entrevistas, olhou quantas crianças tinham e assim foi, daí ela 
começou a funcionar” (ENTREVISTA COM MINNEI, 19 de outubro de 2017). 

Os dados levantados pela pesquisa apontam que a iniciativa do município em 
implementar este espaço de atendimento a criança pequena ocorreu por meio 
de convênio estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Videira/SC e a Legião 
Brasileira de Assistência – LBA80, que a partir de 1977 passa exercer forte atua-
ção na área da creche com o lançamento do Projeto Casulo. Esse projeto foi res-
ponsável pela expansão da política de educação pré-escolar no país e conforme 
Oliveira (2011, p. 112) “[…] orientava monitoras com formação no então segundo 
grau de ensino para coordenarem atividades educacionais que conviviam com 
medidas de combate à desnutrição”. A LBA, devido a associação que manteve 
com o Estado e por este assumir um caráter de executor indireto das políticas 
sociais na área da creche, funcionou neste período como órgão de repasse de 
recursos financeiros para as instituições conveniadas em todo território nacional.

[...] iniciamos esse trabalho de educação infantil, financiado pela LBA 
(Legião Brasileira de Assistência), que era nessa época uma institui-
ção que dava um volume, um suporte financeiro muito bom pra gente 
fazer um trabalho de fato bem concreto. (ENTREVISTA COM MARY 
POPPINS, 20 de novembro de 2017).

80 A Legião Brasileira de Assistência – LBA foi criada em 1941 com o intuito de ordenar serviços sociais do governo, ten-
do como foco principal a atuação nas famílias dos convocados da segunda guerra mundial. Após a guerra, os programas 
estavam destinados a assistência da maternidade e da infância (ANDRADE, 2010).
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Até a Constituição Federal de 1988 o atendimento a crianças menores de 7 
anos de idade era de responsabilidade da assistência social de cada cidade, pois 
esse atendimento era visto apenas como uma necessidade de acolhimento, de 
amparo, de guarda, e não como um direito da criança e também não era respon-
sabilidade do Estado fornecer um atendimento especializado a essa faixa etária. 
Dessa forma, de acordo com Kuhlmann (2010), as instituições de educação in-
fantil antes da Constituição Federal de 1988 eram vinculadas a assistência social 
e não a educação, se caracterizando como educação assistencialista. Essa, “pro-
movia uma pedagogia da submissão, que pretendia preparar os pobres para acei-
tar a exploração social. O Estado não deveria gerir diretamente as instituições, 
repassando os recursos para as entidades.” (KUHLMANN, 2000, p. 8).

Oliveira (2011, pág. 112) destaca que “iniciativas como essas, no contexto da 
época, serviram para amenizar desigualdades e assistir necessidades básicas, e 
não para promover aprendizagens”. O fato de essas instituições infantis possuí-
rem vínculos com órgão de assistência social comprova o discurso das mesmas 
possuírem somente orientações assistencialistas e não pedagógicas. Essas ins-
tituições de guarda tinham como função disciplinar politicamente, tecnicamente 
e cientificamente a camada popular (BARBOSA, 2006).

Entre as décadas de 40 e 80 do século XX, a LBA como órgão colaborador 
do Governo criou e efetivou as principais políticas sociais para atenuar os pro-
blemas das famílias de baixa renda no país. Devido ao convênio com a LBA, 
fazia parte das atribuições das profissionais que atuavam no Jardim de Infância 
Margarida, atuar nos serviços de assistência social, realizando orientações de 
promoção da saúde e de combate a desnutrição, tanto para as crianças, como 
também para os pais, conforme relatado nas entrevistas.

[...] Nós visitávamos as famílias, fazíamos as reuniões, orientava na 
parte de planejamento familiar, na horta comunitária, na higiene, as-
sim, trabalhando o todo da pessoa, né, o seu cotidiano da vida, com 
todos os seus problemas. Então a gente fazia, tinha um índice alto de 
alcoolismo, então daí a gente trabalhou o alcoolismo lá no bairro. [...] 
A gente fez uma análise de toda a situação, elaborou um diagnóstico 
do bairro e viu o que era mais necessário e a partir desse diagnóstico 
nós começamos a implantar os programas, daí. (ENTREVISTA COM 
MARY POPPINS, 20 de novembro de 2017).

Deste modo, conseguimos averiguar que a implementação do Jardim de In-
fância Margarida ocorreu por meio do Projeto Casulo, que tinha o objetivo de 
desenvolver atividades de orientação familiar, pois “após se dar conta da des-
percebida pobreza nacional, o remédio proposto para o “4º estrato da população 
brasileira”81, é a criação de novas vagas para as crianças de 0 a 6 anos, “a baixo 
custo”82, nas creches Casulo” (KUHLMANN JR, 200, p. 10). Os relatos das entre-
vistadas indicam que o atendimento das crianças que iniciou no pavilhão da igre-
ja da Vila Prolar permaneceu neste local até ser aprovado pela LBA o projeto de 
educação pré-escolar do município e a construção de um novo estabelecimento. 
De acordo com as fontes da pesquisa, o município de Videira tinha como com-

81  Grifos do autor.
82 Grifos do autor.
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promisso fazer o levantamento de quantas crianças seriam atendidas, a neces-
sidade e o interesse da comunidade em receber uma instituição de atendimento 
infantil para em seguida iniciar o trabalho com as crianças. 

Em contrapartida a LBA, após visita no local para conferir as condições de 
acolhimento das crianças, faria a liberação dos recursos para construção de um 
novo prédio, bem como para manutenção e formação das profissionais que lá 
atuavam “[...] se fosse aprovado continuaria, daí nós iniciamos, veio a fiscali-
zação, aprovou, construiu a escola e ai a gente começou” (ENTREVISTA COM 
MINNEI, 19 de outubro de 2017). De tal modo, é neste contexto que nasce a 
primeira instituição de atendimento infantil no município de Videira/SC, que re-
cebeu o nome de Jardim de Infância Margarida. Uma das pessoas entrevistadas 
relata o motivo por ter recebido esse nome.

[...] precisava um nome para ir a um desfile de 7 de setembro que 
a gente participou. Então foi daí mesmo, a Margarida dos filminhos 
infantil, não é uma margarida de flor, era a Margarida relacionada a 
personagem da Disney, mesmo porque eu lembro que a gente mandou 
pintar Jardim de Infância Margarida e foi com uma Margarida, que era 
a personagem que foi no desfile. (ENTREVISTA COM MINNEI, 19 de 
outubro de 2017).

Na imagem abaixo (FIGURA 2), fornecida por uma das pessoas entrevistadas, 
pode-se notar o desenho da personagem junto a outros desenhos na parede da 
sala do Jardim de Infância Margarida.

FIGURA 1 - FOTO DAS CRIANÇAS NO JARDIM DE INFÂNCIA MARGARIDA.

Fonte: Imagem fornecida pela Minnie (2017).

Depois da aprovação do projeto pela LBA o prédio próprio da instituição foi 
construído pela prefeitura. A estrutura “[...] era de madeira, era bem pequena, 
só tinha uma cozinha, a sala de aula, os banheiros e tinha um parquinho bem 
na frente da igreja.” (ENTREVISTA COM PATETA, 20 de novembro de 2017). 
Conforme relatos das pessoas entrevistadas, o Jardim de Infância Margarida foi 
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construído onde atualmente está o CEMEI Amélia Zanesco Peretti, destacado 
em verde na figura abaixo. Em amarelo é a atual igreja e em azul o atual pavilhão 
da igreja83.

FIGURA 2 - LOCALIZAÇÃO DA PRIMEIRA CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA 
MARGARIDA.

Fonte: Adaptado do Google Earth (2018).

A casa de madeira construída em 1978 foi substituída em 1982 por um espaço 
maior, também de madeira para atender ao mesmo tempo, o Jardim de Infân-
cia Margarida e o CEBEM – Centro de Bem Estar do Menor, conforme PPP do 
Cemei Amália Peretti, (2016, p. 06) “[...] em 1982 iniciou-se a construção de um 
outro prédio para atender a clientela do CEBEM e do Jardim, já que ambos os 
prédios não ofereciam condições de trabalho e foram demolidos”. Este novo es-
paço conciliava o atendimentode crianças pequenas e adolescentes, possuindo 
uma sala de berçário, uma sala mista para crianças de pré-escolar do Jardim 
de Infância Margarida e uma sala para os adolescentes do CEBEM. Somente 
no ano de 1986, quando a nova instalação do CEBEM, localizado em um bairro 
próximo foi concluída que as instituições foram separadas. 

No período da implementação do Jardim de Infância Margarida os profissio-
nais que lá atuavam assumiam as seguintes funções: uma professora sem for-
mação mínima, duas auxiliares, uma merendeira e uma pessoa que cuidava da 
limpeza. Compunha o grupo uma assistente social que era a responsável por 
visitar as famílias, realizar as reuniões com os familiares e criar programas de 
assistência a população. Quanto da formação para atuar na organização dos 
processos educativos com as crianças, as entrevistadas afirmam que não se fa-
zia nenhuma exigência de formação na época, mas que posteriormente passou 
a se exigir formação em magistério para atuar como professora (ENTREVISTA 
COM MICKEY MOUSE, 18 de outubro de 2017). 

O convênio do município com a LBA contemplava a formação das profissio-
nais responsáveis pelo atendimento das crianças neste espaço, com o objetivo 

83 Segundo a entrevistada Mary Poppins, na época existia outra igreja e outro pavilhão que ficavam mais para perto do 
Jardim de Infância Margarida, “[...] depois eles tiraram essa igreja, o salão paroquial e construíram ali”, (ENTREVISTA 
COM MARY POPINS, 20 de novembro de 2017) onde estão atualmente.
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de orientar o trabalho por elas desenvolvido. As entrevistadas revelam que es-
tas formações eram fornecidas pela LBA, que na época possuía uma sede na 
cidade vizinha de Caçador, “[...] vinha as pessoas da LBA lá de Caçador para 
dar cursos para nós, para poder desenvolver com as crianças” (ENTREVISTA 
COM PATO DONALD, 18 de outubro de 2017). A partir destas formações que as 
profissionais eram orientadas como proceder com as crianças, como destacado.

[...] nós trabalhamos toda a parte motora, coordenação motora, [...] eu 
me lembro assim que tinha mesas compridas com cadeirinha, não era 
individual, então a gente dividia por faixa etária. Assim, os menores, os 
medianos de 6 anos e quem ia para a escola, daí você ia desenvolven-
do mais atividade diversificada de acordo com a idade. [...] E assim ia 
preparando para a escola. [...] Nós trabalhávamos muito com material 
alternativo, então nós confeccionávamos os dominós de cores, tudo, 
tinha muito material pedagógico, muita coisa, fantoches, historinhas, 
muita coisa era desenvolvido. (ENTREVISTA COM MINNEI, 19 de ou-
tubro de 2017).

O Jardim de Infância Margarida na época da sua implementação recebia cer-
ca de 30 a 40 crianças com idades entre 4 a 6 anos de famílias da classe popular 
vindas tanto da Vila Prolar e como de outros bairros da cidade. Os alunos eram 
filhos de mães que trabalhavam foram de casa, mas também eram aceitos os 
filhos de mães que não trabalham fora.

[...] eram bem carentes, mas eles eram muito amorosos, [...] era aque-
las mães que tinham que trabalhar, as vezes não tinham com quem 
deixar. [...] Na verdade a gente fazia muito isso, de recolher eles da rua 
e trazer [...] não importava se a mãe trabalhava ou não. (ENTREVISTA 
COM MICKEY MOUSE, 18 de outubro de 2017). 

FIGURA 3 - FUNCIONÁRIAS DO JARDIM DE INFÂNCIA MARGARIDA CUIDANDO DAS 
CRIANÇAS NA HORA DA REFEIÇÃO.

Fonte: Imagem cedida por um dos entrevistados (2017).
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Nas considerações dos sujeitos desta pesquisa fica evidenciado novamente 
que a criação do Jardim de Infância Margarida ocorre no contexto dos aconteci-
mentos que marcaram a sociedade no século passado. Assim como em outras 
regiões do país o município de Videira84 foi marcado pelo crescimento na área 
industrial, atraindo cada vez mais trabalhadores para a cidade em busca de em-
prego. Vivendo em âmbito local a experiência da urbanização, aumento popula-
cional e principalmente da mudança do papel da mulher no mundo do trabalho 
e por consequência na sociedade, surge a demanda de espaços coletivos de 
cuidado e educação das crianças pequenas. Estes foram um dos aspectos re-
levantes na implantação do Jardim de Infância Margarida na época, pois muitas 
famílias não tinham com quem deixar seus filhos.

[...] a escola era bem aceita pela comunidade, porque para eles foi um 
avanço ganhar uma educação infantil, um pré que não se falava ali. As 
crianças das mães iam trabalhar tinham onde ficar. [..] porque até en-
tão as mães não tinham onde deixar seus filhos. (ENTREVISTA COM 
MINNEI, 19 de outubro de 2017).

Portanto, assim como no restante do território brasileiro, as instituições videi-
renses de educação infantil surgiram também para atender os filhos das mães 
operárias, que necessitavam de um lugar para deixar os seus filhos enquanto 
enfrentavam a jornada de trabalho dentro das empresas que estavam se ins-
talando. Kuhlmann (2000) explica que o surgimento de instituições coletivas de 
cuidado e educação de crianças pequenas, era uma forma que garantir o direito 
de trabalho das mães. 

As instituições de educação infantil tanto eram propostas como meio 
agregador da família para apaziguar os conflitos sociais, quanto eram 
vistas como de educação para uma cidade igualitária, como instrumen-
to para a libertação da mulher do jugo das obrigações domésticas, 
como superação dos limites da estrutura familiar. (KUHLMANN, 2000, 
pág. 11). 

Durante o período de pesquisa não foi encontrado documentos legais com a 
data exata de fundação do Jardim de Infância Margarida. Porém, de acordo com 
a Lei Municipal Nº 122/1992, o nome dessa primeira instituição de educação 
infantil se manteve como Jardim de Infância Margarida até a data de 23 de julho 
de 1992, quando o seu nome foi alterado para Creche Elase/Aprosul, localizada 
ainda na Vila ProLar. A creche Elase/Aprosul teve essa denominação até a data 
de 16 de fevereiro de 2005, conforme a Lei Municipal Nº 1500/05. No PPP do 
CEMEI Amélia Zanesco Peretti, conta que o nome foi alterado, pois passou por 
um processo de ampliação e quando reinaugurado recebeu denominação  para 
homenagear uma professora que trabalhou em uma determinada época na Es-
cola Básica Padre Bruno Pokolm, situada no bairro Vila Verde e que faleceu no 
ano de 2001.
84 Nesta época o município de Videira, mesmo situado no interior do estado de SC e com uma população de cidade de 
pequeno porte, vivia a expansão da atividade industrial devido a cadeia produtiva de produtos alimentícios.
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De acordo com o PPP do CEMEI Amélia Zanesco Peretti, a creche Elase/
Aprosul ficava no bairro Vila Verde (destacado em vermelho da FIGURA 5) e o 
Jardim de Infância Margarida na Vila Prolar (destacado em preto da FIGURA 5), 
ambos são bairros vizinhos. Analisando as Leis Municipais da época, em 1992 
o nome Jardim de Infância Margarida foi alterado recebendo a denominação 
Elase/Aprosul e foi transferida para a Vila Prolar através da Lei Municipal Nº 
122/1992. A creche Elase/Aprosul foi alterada para CEMEI Amélia Zanesco Pe-
retti em 2005, com a Lei Municipal Nº 1500/05.

FIGURA 5 – DISTINÇÃO DO BAIRRO VILA VERDE E DA VILA PRO LAR.

Fonte: Adaptado do Google Earth (2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos perceber que o surgimento do Jardim de Infância Margarida partiu 
de uma necessidade social da cidade.  A gênese da educação infantil das crian-
ças pequenas videirenses aconteceu com a parceria entre a Prefeitura Municipal 
de Videira, a Secretaria de Assistência Social do município e a Legião Brasileira 
de Assistência – LBA, através do Projeto Casulo, com o intuito de amenizar os 
problemas sociais da época. Observa-se que os órgãos públicos buscam políti-
cas sociais para “resolver o problema” da classe trabalhadora com o objetivo de 
fortalecer o interesse do capital.

Contudo, a partir dos relatos e materiais encontrados no período de investi-
gação dessa pesquisa, pode-se notar que a educação infantil no município de 
Videira surgiu com o mesmo perfil das instituições já existentes em outros luga-
res do país na época. Essas instituições tinham como característica principal o 
assistencialismo, sobretudo pelo fato dessas instituições estarem ligadas direta-
mente a Secretaria de Assistência Social. 
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Um fato que comprova o assistencialismo inserido nessas instituições infantis 
na época é a questão de ser um ambiente apenas de cuidado, conforme uma 
das falas encontrada nas entrevistas, “ia lá cortava cabelo, levava no médico ti-
rar piolho, um monte de coisa” (ENTREVISTA COM PATETA, 20 de novembro de 
2017). Essas instituições focalizavam no atendimento direcionado a saúde, hi-
giene, alimentação das crianças e também fornecia orientação às famílias aten-
didas, o que seguia o padrão de âmbito nacional de instituições que acolhiam 
crianças pobres, com caráter médico-sanitarista e assistencial.

Pode-se observar então que, a partir do levantamento da memória viva, obtido 
através das entrevistas, foi possível realizar uma retrospectiva histórica da insti-
tucionalização da educação infantil no município de Videira e preencher, mesmo 
que parcialmente, esta lacuna que estava aberta na história da educação em tal 
município.
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INTRODUÇÃO

A Educação Infantil (EI) nem sempre foi um direito das crianças brasileiras. 
Reconhecida pela Constituição Federal (BRASIL, 1988) e pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional-LDBEN (BRASIL, 1996), esta etapa da educação 
é responsável pelo atendimento às crianças de 0 a 5 anos, configurando-se em 
um desafio no que tange a universalização da pré-escola e a ampliação da oferta 
de vagas em creche. Após a Constituição Federal (BRASIL,1988), a educação 
infantil, constituiu-se na primeira etapa da educação básica, inaugurando com 
isso a ampliação efetiva da educação do nascimento aos 17 anos de idade. O 
artigo 211 da CF/88 afirma que “os municípios atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e na educação infantil” e o 212 instituiu que, para o financiamento 
do ensino público, “a União aplicará anualmente, nunca menos de 18%, e os 
estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, no mínimo da receita resultante 
de impostos mais as transferências intergovernamentais provenientes”.

Este artigo apresenta resultados iniciais de duas pesquisas85 de mestrado em 
curso no Núcleo de Estudos da Infância: Pesquisa & Extensão - NEI:P&E, vincu-
lado ao Programa de Pós-Graduação em Educação - ProPEd/UERJ. A primeira 
é sobre financiamento da Educação Infantil, em diferentes municípios, observa 
o grau de investimento nesta etapa da Educação Básica, através da análise de 
documentos municipais com foco nas matrículas de crianças de 0 a 5 anos e 
registros contábeis aplicados entre 2013 e 2016. A segunda analisa a política pú-
blica de Educação infantil – PPEI, existente no município de Itaboraí-RJ, durante 
o mesmo período. 

AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ: UMA ANÁLI-
SE A PARTIR DO CICLO DE POLÍTICAS

O Ciclo de Políticas (Ball e Bowe, 1992) é a orientação teórico-analítica ado-
tada, a partir da noção de três facetas ou arenas: a política proposta, a política 
de fato e a política em uso (MAINARDES, 2007).  As reflexões sobre as políticas 
85 Plataforma Brasil: 1.661.130, FAPERJ/Cientista do Nosso Estado – E-26- 203.093/2016.
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de Educação Infantil no município de Itaboraí, serão subsidiadas por meio do 
aporte teórico da abordagem do policycycle approach, formulada pelo sociólogo 
inglês Stephen Ball e por colaboradores (Bowe; Ball; Gold, 1992; Ball, 1994a). 
No Brasil, essa abordagem passa a ser utilizada nos textos das pesquisas sobre 
políticas educacionais e currículo a partir da década de 2000 (LOPES, 2002, 
2004, 2006; LOPES; MACEDO, 2006; MORGADO, 2003; DESTRO, 2005; MAI-
NARDES 2006).

Inicialmente, Ball e Bowe (1992), propuseram a análise das políticas a partir 
de três contextos que se relacionam em um ciclo contínuo. São eles: contexto de 
influência, contexto da produção do texto da política e contexto da prática. Para 
os autores, esses contextos não são etapas lineares, tampouco apresentam 
uma dimensão sequencial, temporal ou hierarquizada. Cada contexto apresenta 
arenas, lugares e grupos de interesse, as políticas são construídas e circulam 
em diferentes espaços envolvendo disputas e embates.

Com base no Ciclo de Políticas, o processo político é compreendido como um 
ciclo multifacetado e dialético, para interpretá-lo, é fundamental que se considere 
os diferentes contextos e sujeitos envolvidos. Para Ball (2011) é preciso romper 
com a ideia de que as políticas têm sua origem distante das pessoas, o autor 
argumenta que o processo de tradução e recriação garante ao sujeito protago-
nismo, tornando-o ator ativo das políticas.

A pesquisa bibliográfica e documental são procedimentos metodológicos 
utilizados na produção de dados – qualitativos e quantitativos – necessários 
à composição do material de análise. Dos documentos federais fizeram parte 
das análises, dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 
Educação - SIOPE86; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB87 (BRASIL, 
2007), bem como dados quantitativos fornecidos pelo Sistema Educacenso88, 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística89; além dos documentos mu-
nicipais do setor de matrículas e estatísticas da Secretaria de Educação de Ita-
boraí/RJ. Outro documento elencado referente às propostas de construção de 
creches municipais foi o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – PROINFÂN-
CIA (BRASIL, 2007).

Os dados compilados estão organizados em quadros comparativos para iden-
tificar os efeitos das novas políticas de financiamento, em especial, após imple-
mentação da Lei 12.796 (BRASIL, 2013), que diz respeito à obrigatoriedade de 
matrícula e frequência das crianças de 4 e 5 anos na educação básica.

Tratando-se de uma pesquisa documental, à medida que tecemos análises de 
documentos e legislações nacionais e municipais, se fez necessário investigar, 
selecionar, seguir etapas e procedimentos. Foi preciso organizar informações 
para serem posteriormente analisadas (GIL, 2018). Para tanto, seguimos Mi-
nayo (2008, p.22), que define “a metodologia inclui as concepções teóricas de 
86 www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/siope/relatorios/relatorios-municipais
87 Lei nº 11.494/07
88 www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb
89 http://portal.inep.gov.br/censo-escolar
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abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a apreensão da realidade 
e também o potencial criativo do pesquisador”. Essa postura traduz o que será 
feito neste trabalho, partindo da concepção teórico-analítica escolhida, buscar 
caminhos que nos aproxime da realidade. Aprendemos a organizar os dados e 
criar formas especificas de lidar com os elementos disponíveis, para analisar nos 
documentos não apenas o que estava explicito, explicado nos dados quantitati-
vos, mas também realizar análises qualitativas dos mesmos dados e com eles 
significar a realidade. 

O MUNICÍPIO DE ITABORAÍ E O CENÁRIO DA PESQUISA

Itaboraí encontra-se localizado na Região Metropolitana do Estado do Rio de 
Janeiro. Também conhecida como Grande Rio, a Região Metropolitana é forma-
da pela cidade do Rio de Janeiro e mais 20 municípios vizinhos. Com 12.330.186 
habitantes, em 201690, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, de acordo com 
o Censo de 2010, é a segunda maior área metropolitana do Brasil, após a Gran-
de São Paulo, terceira da América do Sul e vigésima maior do mundo.

Situado em área de baixada litorânea, às margens da Baía de Guanabara e 
a 45 km de distância da capital, Itaboraí faz divisa com os municípios de Guapi-
mirim, São Gonçalo, Cachoeiras de Macacu, Tanguá e Maricá. Segundo dados 
publicados pelo IBGE, em 2017, o Itaboraí possuí uma área territorial de 430.374 
km² e uma população estimada de 232.394 habitantes, distribuída em oito distri-
tos (Itaboraí (Sede), Porto das Caixas, Itambi, Sambaetiba, Visconde de Itaboraí, 
Cabuçu, Manilha e Pacheco).

Historicamente, a economia da cidade esteve baseada na manufatura da 
cerâmica (decorativa e utilitária), fruticultura, agricultura de subsistência, api-
cultura, pecuária extensiva, extrativismo mineral, indústria e setor terciário (co-
mércio e serviços). Ocupada por propriedades rurais, a construção da ponte 
Rio-Niterói (1969-1974) foi um marco para a cidade, pois acelerou o processo 
de urbanização. Contudo, o crescimento urbano se deu de forma desordenada 
e com infraestrutura deficiente. Itaboraí tornou-se uma “cidade-dormitório”, onde 
boa parte da população necessita buscar emprego na capital ou em outros mu-
nicípios da região e da Baixada Fluminense.

Em 2006, devido a sua localização estratégica que possibilita a integração aos 
portos de Itaguaí e do Rio de Janeiro, o município foi anunciado como sede de um 
dos maiores empreendimentos da Petrobras, o Complexo Petroquímico do Rio 
de Janeiro (COMPERJ). Segundo a empresa, o COMPERJ teria como objetivo 
a expansão da capacidade de refino de petróleo através da construção de duas 
refinarias, uma unidade de gás e uma estação petroquímica. Tornando-se o cora-
ção de um grande parque industrial, capaz de transformar profundamente o perfil 
industrial, econômico e ambiental da região.

Em março de 2008 as obras de terraplanagem foram iniciadas com previ-
são de início da primeira fase de operação do COMPERJ, em 2014. O cená-
90 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE). Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/
itaborai/panorama
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rio otimista transformou as características da cidade, que vivenciou um grande 
crescimento imobiliário com a construção de modernos edifícios corporativos, 
shopping, hotéis, empreendimentos residenciais, novas lojas e negócios, atrain-
do empresas e trabalhadores de diversas partes do Brasil, pela promessa de 
geração de mais de 200 mil empregos diretos e indiretos. Entretanto, a crise 
política envolvendo denúncias de corrupção na Petrobras provocou a suspensão 
dos contratos com as empresas terceirizadas e, posteriormente, a paralisação 
das obras. Em 2015, o que se viu foi uma crise sem precedente onde os serviços 
públicos foram diretamente afetados.

Os efeitos da crise atingiram diversas áreas, inclusive a Educação. As pers-
pectivas de investimentos na infraestrutura das 86 escolas existentes, a reforma 
e a construção de 03 novas unidades, assim como a valorização dos profissio-
nais da educação, contrastaram com a queda na arrecadação de impostos. No 
ano de 2016, a rede pública municipal de ensino foi surpreendida com a falta de 
merenda nas escolas e os atrasos no pagamento dos salários dos professores 
e demais funcionários. No entanto, no ano de 2018 foi anunciado para o mês de 
junho o retorno às obras. A possível retomada de investimentos no COMPERJ 
tem gerado uma expectativa mais positiva na população. 

EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM NÚMEROS

A rede pública municipal de ensino de Itaboraí-RJ é composta por 90 escolas 
distribuídas em oito distritos de modo a atender a população de 93 bairros. Pos-
sui aproximadamente 30.017 alunos, nas etapas a seguir: Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA)91. A tabela 
abaixo representa a distribuição da população por situação do domicílio (IBGE, 
2010) e o quantitativo de escolas municipais em cada distrito.

Tabela 1: População e quantitativo de escolas municipais por distrito

Distritos População total Número de escolas
Itaboraí (Sede) 107.117 38

Porto das Caixas 3.782 3
Itambi 23.111 11

Sambaetiba 4.867 3
Visconde de Itaboraí 8.201 4

Cabuçu 8.353 6
Manilha 58.572 21

Pachecos 4.005 4

Fonte: Divisão de Matrículas e Estatísticas

91 Dados fornecidos pela Divisão de Matrícula Estatística da Secretaria Municipal de Educação em fev. 2018.
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A Tabela 1 apresenta os distritos de Itaboraí (Sede) e Manilha com os maiores 
contingentes populacionais e, por essa razão, concentram o maior número de 
escolas. 

A Tabela 2 traz um panorama do atendimento na rede municipal de ensino, 
entre os anos de 2013 e 2016, através do levantamento quantitativo de turmas, 
organizado por etapas de ensino, incluindo a modalidade EJA. Observa-se uma 
ampliação no número de turmas de 16% de Educação Infantil, objeto deste arti-
go, entre os anos de 2013 e 2016.

Tabela 2: Quantitativo de turmas 2013-2016

ANO/ETAPA//MODALIDADE
Ano Ed.Infantil Fundamental I Fundamental II EJA TOTAL
2013 278 643 312 116 1349
2014 277 654 312 116 1359
2015 306 672 308 118 1404
2016 323 682 315 161 1481

Fonte: Quadro de turmas da Divisão de Matrícula e Estatística

A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ

Para contextualizar o território pesquisado, apresentamos dados referentes à 
organização da Educação Infantil no município. De acordo com estudos realiza-
dos por Gabriela Reis (2016), o atendimento educacional às crianças com me-
nos de três anos de idade passou a fazer parte do Sistema Municipal de Ensino, 
somente em 2008, quando as três creches municipais existentes, mantidas pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS, passaram a ser admi-
nistrada pela Secretaria Municipal de Educação, consolidando o que determina 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN 9394 (BRASIL,1996). 

Com relação ao atendimento às crianças de 4 e 5 anos, a rede municipal de 
ensino oferecia Educação Infantil (pré-escola) em algumas unidades escolares. 
A partir de 2008, teve início uma mobilização pela ampliação da oferta de vagas 
na educação infantil em unidades próprias, chegando a um total de 19 unidades 
até o ano de 2015.  

As novas unidades de Educação Infantil, entretanto, não resultaram de cons-
truções empreendidas para esse fim, mas foram alojadas em casas alugadas e 
adaptadas que em decorrência da precariedade de seus espaços, passaram a 
atender um pequeno quantitativo de crianças, majoritariamente, em horário par-
cial (REIS, 2016).

Em 2018, a rede pública municipal de ensino de Itaboraí conta com 68 unida-
des de Educação Infantil, sendo 48 escolas de ensino fundamental que abrigam 
turmas de 3 a 5 anos. Há 20 instituições exclusivas de Educação Infantil, os cha-
mados Centros Municipais de Educação Infantil – CEMEI, voltados às crianças 
de 2 a 5 anos. Desse quantitativo, apenas 03 CEMEI e 02 escolas municipais 
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oferecem atendimento educacional em horário integral. Nesse contexto, as po-
líticas para a educação da primeira infância no município de Itaboraí, configu-
ram-se em um desafio ainda maior, uma vez que não há oferta de vagas para as 
crianças com menos de 2 anos.

Dos Centros Municipais de Educação Infantil - CEMEI, 12 são casas ou pré-
dios alugados que passaram por pequenas ou moderadas adaptações, 02 são 
prédios cedidos pelo Estado através da municipalização, 01 prédio pertence ao 
município de São Gonçalo, que faz divisa com Itaboraí, havendo apenas 05 pré-
dios próprios. Estes dados reafirmam o que já fora sinalizado por Reis (2016) 
sobre a falta de investimentos na construção de novas unidades de Educação 
Infantil.

Como parte das políticas de ampliação de matrículas em creches e pré-esco-
las, em 2012, o município aderiu ao ProInfância e solicitou ao governo federal 
verbas para a construção de três unidades. Duas construções foram iniciadas, 
como previsão de inauguração para o ano de 2016; porém, as obras foram inter-
rompidas. No início de 2017, integrantes de diferentes esferas governamentais 
visitaram as unidades em questão e afirmaram que as obras seriam concluídas. 
No entanto, até meados de 2018, as obras não foram retomadas.

Seguindo os desafios apresentados, a Tabela 3 analisa a progressão de ma-
trículas e oferta de vagas em creches e pré-escolas municipais. O ponto de re-
flexão são os possíveis efeitos nas políticas educacionais locais, em decorrência 
das mudanças legais amparadas pela Lei 12.796 (BRASIL, 2013), que tornou 
obrigatória a matrícula e a frequência em pré-escolas para crianças a partir de 4 
anos de idade.

Tabela 3: Progressão de matrículas na Educação Infantil 2013-2016

Município Matrícula - Educação Infantil
Creche Pré-Escola

2013 1238 3014
2014 1070 3361
2015 1294 3530
2016 1138 3595

Fonte: Sinopses Estatísticas FNDE

Embora seja possível perceber o crescimento no número de matrículas na 
pré-escola, quando a analise se dá no segmento creche, verifica-se uma oscila-
ção no número de matrículas, o que aponta para um desequilíbrio na oferta de 
vagas entre creche e pré-escola. A obrigatoriedade de matrícula e frequência a 
partir dos 4 anos e o desafio imposto aos municípios, quanto à universalização 
da pré-escola, tem contribuído para que o déficit no atendimento educacional em 
creches seja ainda maior.
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FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: DISPOSITIVOS LEGAIS E 
SEUS EFEITOS

Os recursos financeiros são imprescindíveis à Educação para a expansão do 
atendimento, ampliação da oferta de vagas e das edificações, recursos humanos 
e pedagógicos, bem como variadas ações que visam a melhoria da oferta com 
qualidade. 

O Plano Nacional de Educação – PNE92 (BRASIL, 2014), atribuiu ao Inep a 
responsabilidade por estudos e pesquisas das metas do Plano, tendo como uma 
das referências os censos educacionais nacionais. O Censo Escolar é, portanto, 
ferramenta indispensável para que os diversos atores educacionais e a socie-
dade em geral possam conhecer a situação educacional do país, do Distrito Fe-
deral, estados e municípios, de modo a acompanhar a efetividade das políticas 
públicas.

Observatório do PNE93 toma por base os dados apresentados pelo Censo De-
mográfico de 2010, em relação ao quantitativo de crianças que frequentavam es-
cola ou creche. Os dados apontam que a municipalização da Educação Infantil 
prescinde de uma política pública mais consistente, pois além da crescente de-
manda por vagas, a baixa oferta dos serviços, principalmente em creches, onde 
é comum encontrar-se modelos com ênfase na guarda e controle das crianças. 
Realidade presente, sobretudo, nas regiões mais pobres do país. O Observa-
tório ainda descreve, que há na maioria dos municípios brasileiros limitações 
financeiras e técnicas, mesmo assim 30,4 % das crianças de 0 a 3 anos estão 
matriculadas em creches e 90,5 %  em pré-escola. 

Tabela 4: Porcentagem de crianças que frequentam a escola

Porcentagem de Frequência à Educação Infantil
Pré-escola Creche

Brasil 90,5 % 30,4 %

Rio de Janeiro 93,2 % 33,2 %

Itaboraí 81,9 % 21,7 %

Fonte: Observatório do PNE/2015

Com 90,5% das crianças de 4 e 5 anos na pré-escola, a meta de universa-
lização até 2016, não parece distante para o país; porém ressalta-se que os 
9,5% restante significa cerca de 500 mil crianças fora do sistema educacional e 
que as desigualdades regionais são marcantes. Além disso, o foco não pode se 
restringir ao atendimento, sem um olhar especial para a qualidade da proposta 
educacional.

Na etapa da creche (0 a 3 anos), o Plano Nacional de Educação (2001 – 2010) 
92 Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014
93 http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil/dossie-localidades.
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estabeleceu o atendimento educacional de 30% até 2005 e 50% até 2010, meta 
descumprida e agora postergada para o final da vigência do novo Plano (2014 – 
2024). De acordo com o Observatório do PNE, há um déficit de vagas, próximo a 
2,4 milhões. Há também a dificuldade de precisar a regionalização da demanda 
excluída que permita planejar detalhadamente a expansão desse atendimento.

Conforme tabela acima, a rede municipal pública de Itaboraí apresenta per-
centuais abaixo das médias estadual e nacional, para a faixa etária de 4 e 5 
anos. O cenário para creche é ainda mais preocupante, pois o município possui 
índices inferiores a média nacional que é de 30,4 % e a estadual que é de 33,2 
%. Os indicadores apontam a necessidade investimentos significativos para a 
expansão e a oferta de vagas nesta etapa da educação básica.

Tais fatos evidenciam a importância da ampliação dos espaços de Educação 
Infantil existentes, a construção de novas unidades em substituição às casas e 
prédios alugados, bem como a captação de recursos específicos e investimen-
tos em políticas públicas evolvendo as três esferas: federal, estadual e munici-
pal, com vistas à garantia dos direitos das crianças pequenas no que tange à 
educação pública, gratuita e de qualidade.

Por meio da implementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica – FUNDEB (BRASIL, 2007), o poder público investiu na educa-
ção das crianças de até 3 anos, a partir dos recursos financeiros destinados às 
creches (FUNDEB Inc. I, Art. 8), bem como a garantia de acesso das crianças à 
pré-escola (FUNDEB §3, Art. 8; §4, Art. 10).Em 2016, o valor por aluno/ano dos 
anos iniciais do ensino fundamental urbano foi estabelecido em R$ 3.203,18, 
conforme pode ser identificado na tabela abaixo. Utiliza-se para esta análise a 
ponderação 194, bem como o investimento anual por aluno entre os anos de 2013 
a 2016.

Tabela 5. Valor/Aluno – 2013 a 2016

Fonte: Portal FNDE

Frente ao que foi dito sobre políticas públicas nacionais de financiamento é 
preciso retornar aos dados da rede municipal de Itaboraí-RJ, para analisar os 
recursos aí aplicados. Na tabela abaixo observa-se o impacto financeiro sobre o 
número de matrículas e os respectivos anos de vigência.

94 Ponderação significa definir o valor/aluno de acordo com os desdobramentos da educação básica. Fator de Pondera-
ção I corresponde ao ensino fundamental, anos iniciais urbano.
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Tabela 6: CRECHE (“Demonstrativo da Função Educação”)

Despesas 2013 2014 2015 2016
Empenhadas 4.432.601,76 11.490.460,61 8.990.409,98 3.390.059,53
Liquidadas 3.447.558,42 7.019.735,57 8.443.501,68 2.997.492,93
Pagas 3.319.924,07 6.847.552,01 7.718.978,93 2.176.502,89

Fonte: http://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/siope/relatorios/relatorios-municipais.

A tabela 6 descreve o grau de investimento financeiro em creches, no perío-
do de 2013 a 2016, de modo que a análise dos dados, nos permite verificar os 
efeitos da lei 12.796/2013, na que se refere à oferta de vagas para esta etapa da 
educação básica. As despesas empenhadas são calculadas a partir projeção de 
vagas e per capita estabelecidas para a vigência do ano subsequente. As despe-
sas liquidadas são valores corrigidos e prontos a serem transferidos para débito, 
a partir das correções feitas pelo grau de investimento. As despesas pagas são 
os valores debitados pela Administração Pública Municipal, quanto ao número 
de alunos matriculados, professores vinculados à modalidade, reforma e amplia-
ção da rede pública municipal de ensino. A estimativa de receita total deverá es-
tar em consonância com o estabelecido nos Art. 15, 21 e 22 da Lei 11.494/2007.

A Tabela 7 analisa os dados financeiros da Pré-Escola.

Tabela 7: PRÉ-ESCOLA (“Demonstrativo da Função Educação”)
Despesas 2013 2014 2015 2016
Empenhadas 10.806.373,53 16.347.623,35 18.333.503,70 9.541.698,24
Liquidadas 8.401.006,24 16.123.435,81 16.615.161,17 8.302.976,46
Pagas 8.090.089,01 15.723.383,17 14.340.493,31 5.712.388,57

Fonte: http://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/siope/relatorios/relatorios-municipais

Os dados apresentados mostram que o empenho no investimento da pré-escola 
aumentou, significativamente, entre os anos de 2013 e 2015, com uma projeção na 
oferta de vagas empenhadas em torno de 70%, em detrimento às vagas na creche, 
onde o avanço não foi significativo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a promulgação da Lei 12.796/2013, ficou em evidência a necessidade 
de adequação da rede pública municipal de educação de Itaboraí/RJ, frente às 
novas diretrizes de políticas educacionais. Itaboraí é um bom exemplo de como 
não é possível implementar políticas a partir do que foi idealizado por políticos e 
sociedade civil, distantes daquele contexto. O campo do fazer real envolve arti-
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culações entre a política idealizada e a que é possível de se realizar de imediato 
no contexto da prática. Este embate entre o ideal e o possível se aproxima do 
que Ball e Bowe (1992) tentaram caracterizar introduzindo a noção de Ciclo de 
Políticas. Um ciclo contínuo constituído por distintas facetas e arenas políticas. 
O que percebemos, ao analisar as políticas de financiamento local, em interlocu-
ção com as nacionais é o que podemos chamar de ressignificação das políticas 
pelos atores que a realizam. Como preconizado pelos referidos autores, deve-se 
romper com a ideia de implementação em sentido unidirecional, pois os contex-
tos políticos são inter-relacionados e atemporais.

Os estudos de demandas e projeções de vagas referentes aos anos de 2013 
a 2016, de Itaboraí-RJ, conforme dados da própria Secretaria Municipal de Edu-
cação, registram uma redução de 8% nas matrículas na creche, enquanto as 
matrículas para a pré-escola aumentaram em 19%, gerando desigualdades no 
financiamento desta modalidade. 

Sabemos que a Educação Infantil é a etapa que absorve maiores recursos 
financeiros se comparada com as demais da educação básica. Em Itaboraí/RJ, 
os investimentos em creche tiveram uma redução de 73% (Tabela 6), enquanto a 
pré-escola teve um aumento de 70% dos recursos destinados à ampliação desta 
etapa educacional, no período recortado, tendo em vista o empenho financeiro 
desta etapa (Tabela 7).

A análise dos dados do município demonstra que para efetivar o atendimento 
no prazo estipulado pela Lei 12.796/2013, a oferta da Educação Infantil para a 
faixa etária de 0 a 3 anos (creche), foi reduzida de forma a absorver o atendi-
mento de 4 e 5 anos (pré-escola) nas Escolas de Educação Infantil. Ainda que 
a gestão municipal (2013 – 2016) tenha se comprometido a reunir esforços com 
a promessa de ampliar o investimento para a faixa etária de 0 a 3 anos, a pri-
meira estratégia foi reduzir a oferta de uma etapa cuja obrigatoriedade não está 
expressa em lei, para cumprir uma demanda mais urgente, ou seja, ampliar o nú-
mero de vagas na pré-escola. Isto demonstra o embate entre a política proposta, 
a política de fato e a política em uso, como colocado por Ball e Bowe (1992).

A vinculação de recursos oriundos do FUNDEB/2007 representou um avanço 
importante para a educação infantil. Todavia, esses recursos não correspondem 
às reais necessidades da demanda, tendo em vista a singularidade e a comple-
xidade desta etapa de vida. 

Frente a isso, as crianças pequenas em idade de creche encontram-se excluí-
das da política proposta por meio de textos e discursos que os tornam invisíveis 
quanto ao seu direito à Educação, perecendo em mecanismos de defesa, aja 
vista a sua invisibilidade em Lei. Apesar do aumento na oferta de vagas para 
a Educação Infantil, principalmente na pré-escola, o município de Itaboraí está 
distante de atingir a Meta 1 do Plano Nacional da Educação (2014 – 2024), so-
bretudo no que diz respeito à ampliação em 50% do atendimento em creches. 
Esta realidade pode ser constatada através dos índices apresentados pelo Ob-
servatório do PNE.

Este trabalho conclui que mesmo um município como Itaboraí/RJ, que am-
pliou o número de unidades, a partir de aluguel de imóveis na cidade, acaba por 
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negligenciar a educação infantil, em especial, o segmento creche, mantendo, 
inclusive a não oferta de berçários à população, apesar de haver demanda. Não 
cumpre também no que se refere ao parâmetro do custoaluno reduzindo, a re-
ceita municipal para esse segmento educativo, uma vez que as despesas com 
crianças nessa faixa etária são maiores.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa ao estudo teórico e prático do Estatuto da Criança e 
do Adolescente e das escolas de período integral, cujo enfoque será a análise 
reflexiva das possíveis divergências jurídicas que se verifica quando à aplicação 
das respectivas políticas públicas voltadas a dimensões formativas.  Segundo 
reportagens divulgadas pela mídia nacional regional, vemos constantes debates 
relacionadas à criação de períodos integrais de aula nas escolas, sendo assim, 
há uma necessidade de um estudo mais aprofundado sobre o assunto, uma vez 
que os efeitos da criação de tais períodos exercem grande influência na vida das 
crianças na fase escolar, visto que elas iram passar grande parte do dia, nas 
escolas, e muitos dos direitos elencados pelo ECA poderão talvez  não serem 
atendidos se não houver uma política pública séria e voltada para este projeto. 

Desde modo, torna-se imprescindível, um estudo dos direitos e garantias fun-
damentais das crianças, visando à pacificação e a convivência harmônica entre 
a educação de qualidade e a cidadania, para que haja uma conscientização 
social de que, além da escola, a criança precisa viver com a família, ter lazer a 
descanso. 

Quando a legislação pátria recepcionou a doutrina da proteção Integral fez 
uma opção que implicaria num projeto político-social para o país, pois ao con-
templar a criança e o adolescente como sujeitos que possuem características 
próprias ante o processo de desenvolvimento em que se encontram, obrigou as 
políticas públicas voltadas para esta área a uma ação conjunta com a família, 
com a sociedade e o Estado.

A pesquisa foi desenvolvida alicerçada em referenciais teóricos geral, edu-
cacional, legislativo e prático. O referencial teórico geral observa e propõe solu-
ções a uma ótica isolada e mecânica das mazelas do sistema educacional, pois 
o insucesso escolar não pode desprezar as origens do aluno, a história de sua 
família e da escola, que atestam o despreparo para acolhê-lo, em decorrência de 
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sua condição socioeconômica e cultural, denotando a complexidade da matéria 
e a necessidade de uma completa abordagem.

Ao discorrer-se acerca do referencial educacional, destaca-se a relevância na 
construção de uma pedagogia contemporânea voltada a educação integral, ca-
paz de atender aos interesses prioritários dos adolescentes excluídos e incluídos 
e da sociedade em geral, embasada nas ideias de Paulo Freire, além de citar 
outros pedagogos, notadamente oposicionistas à pedagogia tradicional.

No tocante ao referencial teórico legislativo, a apreciação do tema é efetivada 
à luz da Constituição Federal do Brasil, Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei nº 8.069/90) e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 
9.394/96), pois são diplomas legislativos que preconizam a construção da deno-
minada escola cidadã, e erigiram o direito à educação, entre outros, como uma 
prioridade absoluta para crianças e adolescentes.

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

O DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO BRASIL

O Direito da Criança e do Adolescente tem sua origem a partir do questio-
namento dos movimentos sociais indignados com a realidade da criança e do 
adolescente brasileiros, afrontados na quase totalidade de sua cidadania. Essa 
indignação tornava-se maior à medida que se analisava o modo com que foram 
historicamente tratados pela legislação brasileira, ou seja, como meros objetos 
de intervenção, tutelados pela lei e pela justiça; situação essa que, pouco a 
pouco, desejamos que se transforme, haja vista as garantias estabelecidas na 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e regulamentadas pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº. 8.069/90. Tais garantias têm por 
fundamento dois pilares importantíssimos: a concepção da criança e do ado-
lescente como “sujeitos de direitos” e a afirmação de sua “condição peculiar de 
pessoa em desenvolvimento”.

O Direito da Criança e do Adolescente caracteriza-se, essencialmente, pela 
sua interdisciplinaridade, uma vez que nos encontramos frente a um ramo do 
direito que se edifica a partir das premissas dos Tratados e Convenções Interna-
cionais, no plano do Direito Internacional Público e Privado; no que concerne ao 
direito interno, tem sua base em primeiríssimo lugar na Constituição Federal, na 
sequência estabelece relações com o Direito Civil, Penal, Trabalhista, Proces-
sual e, ainda, com outras leis como, por exemplo, a Lei da Ação Civil Pública, a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em se tratando de outras áreas 
do conhecimento humano, o Direito da Criança e do Adolescente possui uma 
relação estreita com a Psicologia, o Serviço Social, a Pedagogia, a Sociologia, a 
Criminologia, entre outras.

A proteção integral reconhecida na Constituição da República Federativa do 
Brasil, de 1988, consolida-se essencialmente no art. 227, que declara os direitos 
especiais da criança e do adolescente, como o da vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
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liberdade e à convivência familiar e comunitária, os quais devem ser garantidos 
pela família, pelo Estado e pela sociedade. Esta concepção constitui a Doutri-
na da Proteção Integral, a qual foi agasalhada de forma plena pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

Como sabemos, a ideia da proteção especial da população infanto-juvenil en-
contra seu marco na Declaração de Genebra de 1924, que já determinava a ne-
cessidade de se garantir à criança uma proteção especial; seguida pela Decla-
ração Universal de Direitos Humanos das Nações Unidas, de 1948 - Paris - que 
previa o direito a cuidados e assistências especiais à infância.

Outro documento que podemos citar é a Declaração Universal dos Direitos da 
Criança, de 1959, assinada pelo Brasil, representando princípios e não obriga-
ções para os Estados signatários.

Já a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de San José, ra-
tificada pelo Governo brasileiro em 1992, estabelece que todas as crianças têm 
direito às medidas de proteção que a sua condição de menor exige, por parte da 
família, da sociedade e do Estado (art. 19).

Neste conjunto de documentos internacionais merece destaque a Convenção 
Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada por unanimidade pela As-
sembleia Geral das Nações Unidas, em sua sessão de 20 de novembro de 1989, 
a qual consagra a Doutrina da Proteção Integral. O Brasil ratificou a citada Con-
venção com a publicação do Decreto n° 99.710, de 21 de novembro de 1990, 
transformando-a, portanto, em lei interna. Segundo tal doutrina, as crianças — 
nesta categoria estariam compreendidos todos os seres humanos com idade in-
ferior a 18 anos — são sujeitos de direitos especiais, devendo ser resguardadas 
por se encontrarem num processo de desenvolvimento e, assim, merecedoras 
de prioridade absoluta.

 A EDUCAÇÃO

Inicialmente devemos buscar alguns conceitos importantes como educação: 

“Processo de desenvolvimento de aptidões, de atitudes e de outras 
formas de conduta exigidas pela sociedade. Processo globalizado que 
visa à formação integral de uma pessoa, para o atendimento às neces-
sidades e às aspirações de natureza pessoal e social.” (cf. BRASIL. 
Ministério da Educação e Cultura. Serviço de estatística educacional. 
Cuiabá: SEC/MT; Rio de Janeiro: FENAME, 1981. 144 p.).

Pode ainda ser entendido como o conjunto de atividades destinadas a trans-
mitir conhecimentos, a fomentar valores morais e a compreender princípios fun-
damentais aplicáveis ao longo da vida. (cf. DB - Mercosul).

O conceito de educação abrange o acesso das crianças à educação infantil 
(creches, ou entidades equivalentes e pré-escolas), bem como ao ensino funda-
mental, mesmo para aqueles que não tiverem acesso a ele na idade própria, o 
ensino médio e, ainda, o ensino superior.

O direito à educação é um direito subjetivo da criança e do adolescente, con-
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forme o disposto no artigo 53, e deve ser garantido pelo Estado, conforme asse-
gura o art. 54.  A educação é um direito público subjetivo porque é um dever do 
Estado, que configura um direito plenamente eficaz e de aplicabilidade imediata, 
podendo ser exigido judicialmente, caso não seja prestado espontaneamente.

O Poder Público deve estimular pesquisas, experiências e novas propostas 
relativas ao calendário, currículo etc.

A Constituição Federal de 1988 trouxe várias mudanças que aprimoram o 
conceito do direito à educação. Além de reiterar a obrigatoriedade e a gratuida-
de, o texto constitucional considera que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito 
é direito público subjetivo, podendo compelir autoridade competente a responder 
pelo seu não cumprimento. Com isto, os pais têm uma poderosa arma na defesa 
de seu direito de educar os filhos, caso prefeitos, governadores ou secretários de 
educação não estejam oferecendo oportunidade de educação gratuita a todos.

O art. 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente é coerente com o texto 
constitucional, uma vez que este último fixa no art. 227, reiterando no art. 208, 
que o direito à educação, com absoluta prioridade, é dever da família, da socie-
dade e do Estado. Portanto, a responsabilidade isolada e retórica das Constitui-
ções anteriores ganha um sentido mais amplo e abrangente com o novo texto 
constitucional. O pai negligente, tanto quanto o Poder Público desleixado, pode 
ser chamado a responder pela não matrícula da criança na escola. O cumpri-
mento deste artigo é assegurado por instrumentos eficientes e eficazes para que 
cada família cumpra com seu dever de exigir escola para os filhos, utilizando 
inclusive os instrumentos legais que estão à sua disposição.

Nesta pesquisa optou-se por abordar os pensamentos pedagógicos de van-
guarda por meio do maior educador brasileiro, Paulo Freire, que sintetiza as 
correntes transformadoras em evidente oposição à pedagogia conservadora, 
mecanicista e fragmentada cartesiana-newtoniana, compreendendo a educação 
como um ato político.

É considerado um dos primeiros, senão o primeiro, a romper com os 
paradigmas dominantes, criando um pensamento pedagógico novo e autônomo, 
caracterizado como elaborado, ousado, crítico e radical. Para ele, a conquista 
do novo em educação é essencial para desacomodar os professores, refutando 
o pensar ingênuo e a formação elitizante que eles detêm, a fim de que possam 
ser transformadores permanentes da realidade.

O pedagogo acredita que a educação é um instrumento de participação e 
organização das massas. Na obra Educação como prática da liberdade disser-
ta a respeito do conceito de consciência transitiva crítica, caracterizada como 
desafiadora, transformadora e prática, e o elemento essencial para o alcance é 
o diálogo crítico, ao invés da escuta e obediência da pedagogia dominante (Ga-
dotti, 2002).

Propugna que, na ação dialógica, os sujeitos se encontrem para a transfor-
mação do mundo em colaboração, e não como na ação antidialógica, de cará-
ter conquistador, que gera a coisificação do ser. Salienta que, neste processo, 
o educando precisa lutar contra si mesmo, contra seus preconceitos, contra o 
fatalismo social inculcado pelas elites dominantes, o paternalismo colonial etc. 
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(Gadotti, 2002).
Freire expõe em Pedagogia do Oprimido a crítica radical à pedagogia 

capitalista, denomina-a bancária, sustenta que a consciência do oprimido é dual, 
ou seja, composta de duas partes: de um lado estão hospedados os valores, a 
ideologia e os interesses do dominador; de outro, o desejo e a necessidade de 
libertar-se.

A concepção bancária da educação definida pelo destacado pedagogo (1987) 
como instrumento de opressão, pelo qual, finalmente, o educador é o que sabe e 
o sujeito do processo e os educandos, os que não sabem, meros objetos, impõe 
seja combatida.

Aspira o insigne educador a uma formação criativa e problematizada, fundada 
na relação dialógico-dialética entre educador e educando, como leciona Gadotti 
(2002), na qual ambos aprendem juntos.

Afinal, conforme Freire, ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: 
os homens se libertam em comunhão (1987, p.32).

Nessa linha de compreensão, a inclusão da educação integral escolar como 
um instrumento de transformação social, pressupõe, necessariamente, o en-
gajamento de familiares, alunos, professores, escola, comunidade, conselhos 
municipais, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, especialmente, 
mediante a elaboração de projetos de inclusão, com vistas a uma libertação 
concomitante de todos.

Para Gadotti (1979), cognominando Paulo Freire de pedagogo dos oprimidos, 
com precisão, entende que uma escola não será comunitária numa sociedade 
de classes, não sendo ela uma ilha de purezas em que antagonismos e contra-
dições não penetram, simplesmente porque ela também faz parte da sociedade.

Ensina Freire (1979) que a educação tem caráter permanente. Não há seres 
educados e não educados. Estamos todos nos educando. Existem graus de edu-
cação, mas estes não são absolutos.

No livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, 
o educador que se enaltece defende uma ação educativo-crítica concebendo 
os alunos como sujeitos sócio-históricos culturais, ratificando a característica do 
lecionar como um ato político destinado a formar cidadãos.

EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS: COMPROMIS-
SO COM A QUALIDADE DO ENSINO

Desde o início do governo do atual prefeito, a educação em São Luis de Mon-
tes Belos Goiás tem sido marcada por grandes realizações visando sempre o 
melhor para os alunos. O aumento do número de vagas, implantação de novas 
propostas de ensino, uma maior valorização de profissionais, informatização de 
todas as escolas, melhoria nas instalações físicas, ampliação das bibliotecas 
foram algumas delas. Atualmente são cerca de 694 alunos que frequentam as 9 
(nove) Unidades Educacionais, entre Escolas Municipais e Centros Municipais 
de Educação.

Durante a pesquisa de campo observou-se que no ensino Fundamental – 
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várias ações foram implementadas nas escolas da rede municipal, objetivando 
de redimensionar a proposta político-pedagógica para o ensino fundamental de 
qualidade. Escolas em tempo integral e atendimento especializado aos alunos 
portadores de necessidades educativas especiais são realidades na Rede Mu-
nicipal de Educação (RME). No âmbito pedagógico, a avaliação do Sistema de 
Ciclos tem permitido avançar em discussões de temas, que anteriormente eram 
relegados a segundo plano.  Educação Integral – Este ano a Secretaria Munici-
pal de Educação (SME) planeja inaugurar mais 1 (hum) centro Educacional que 
irá trabalhar com o modelo de ensino em tempo integral. Ao todo, 694 alunos 
estão matriculados nessas instituições que têm como diferencial do ensino co-
mum as atividades desenvolvidas no contraturno do ensino regular, como judô, 
futebol, vôlei, artes cênicas, dança, informática, línguas, contação de histórias, 
jogos matemáticos, música e atendimento pedagógico e psicopedagógico. (In-
formações obtidas através pesquisa de campo).

Escolas e Centros existentes em São Luis de Montes Belos-GO, com os res-
pectivos quantitativos de alunos.

Tabela 1:

Unidade Nome Numero de Alunos
Escola Espaço Ativo Lane Gonçalves Dias 75
CMEI Criança Feliz I 64
CMEI Criança Feliz II 54
CMEI Elyene Evangelista Cardoso 136
CMEI Nossa Senhora Aparecida 36
CMEI Santa Inês 76
CMEI Shekina 73
CMEI Valéria Jaime Peixoto Perillo 63

TOTAL 694

(Dados obtidos pelo pesquisador, junto a SME)

As escolas em tempo integral, são vistas como local onde se dá grande par-
te do processo educacional, tem função de organizar o conhecimento assiste-
mático recebido no dia-a-dia de cada um, valorizá-lo, ampliá-lo e atualizá-lo, e 
desenvolver as habilidades potenciais individuais dos seus alunos, além de pro-
porcionar o aprendizado da convivência coletiva. Porém, infelizmente a escola 
brasileira não atende à maioria das nossas crianças e adolescentes da maneira 
explicitada acima.

FAMÍLIA E ESCOLA E O DIREITO DE SER CRIADA E EDUCADA EM SUA 
FAMÍLIA

Antes da vigência da atual Constituição, as leis brasileiras que tinham como 
objetivo a proteção dos direitos da criança e do adolescente, no que se referia à 
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sua permanência no contexto família eram efêmeras e inconsequentes.
No âmbito internacional, a preocupação já é antiga e o texto mais importante 

relacionado à obrigatoriedade de manutenção do vínculo familiar é o contempla-
do pelas Nações Unidas na Declaração dos Direitos da Criança, de novembro 
de 1959, quando afirma no Sexto Princípio: “Para o desenvolvimento completo 
e harmonioso de sua personalidade, a criança precisa de amor e compreensão. 
Criar-se-á, sempre que possível, aos cuidados e sob a responsabilidade dos 
pais, e em qualquer hipótese, num ambiente de afeto e de segurança moral e 
material; salvo circunstâncias excepcionais, a criança de tenra idade não será 
apartada da mãe. A sociedade e às autoridades públicas caberá a obrigação de 
propiciar cuidados especiais às crianças sem família e àquelas que carecem de 
meios adequados de subsistência. É desejável a prestação de ajuda oficial e de 
outra natureza em prol da manutenção dos filhos de famílias numerosas”.

Com o crescente movimento popular de proteção dos interesses da criança 
e do adolescente, a Constituição Federal consagrou em duas oportunidades a 
necessidade da prevenção do desfacelamento da família. A primeira é no § 8”, 
do art. 226, que dispõe: “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa 
de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no 
âmbito de suas relações”.

A segunda, vem logo após, no art. 227: “É dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cul-
tura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, explora-
ção, violência, crueldade e opressão”.

Com esse espírito, o Estatuto da Criança e do Adolescente regulamentou a 
norma constitucional acima mencionada, através do artigo 19, que dispõe: “Toda 
criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família 
e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e 
comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de subs-
tâncias entorpecentes”.

O fato de a criança permanecer em sua família  foi erigido a direito fundamen-
tal pelo texto constitucional acima referido. Quando odireito é colocado nessa 
condição, significa que ele é a base para o desenvolvimento e aperfeiçoamento 
de alguma situação. Nesse caso, o interesse tutelado é o da criança, cujo vínculo 
familiar se quer assegurar.

O Dr. Jacques Leclerq, em artigo no jornal O Estado de São Paulo, tendo 
como título “A Família”, escreveu: “Não existe outra instituição tão próxima da 
natureza. Sociedade simples assente do modo mais imediato em institutos pri-
mordiais, a família nasce espontaneamente pelo simples desenvolvimento da 
vida humana (...). A família deve não somente fazer nascer filhos mas formá-los; 
de modo a permitir-lhes tomarem-se homens em toda a acepção do termo, para 
que por sua vez participem ativa e pessoalmente no processo psíquico de hu-
manidade”.

É na família que a criança aprende o sentido da liberdade; é nela que se 
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aprende e se inicia a atividade laborativa; é nela o ambiente em que se inicia e 
termina o ciclo de desenvolvimento do ser humano; é nela onde o ser humano 
se sente protegido e se apóia para percorrer o caminho que o leva a integrar-se 
na sociedade e no mundo.

Segundo Wilson Donizeti nos explica que não se pode perder de vista que a 
família é a primeira instituição a ser convocada para satisfazer as necessidades 
básicas da criança, incumbindo aos pais a responsabilidade pela sua formação, 
orientação e acompanhamento. Como núcleo principal da sociedade, a família 
deve receber imprescindível tratamento tutelar para proteger sua constituição, 
pois é no lar que a criança irá receber a melhor preparação para a vida adulta. 

Com propriedade, Maria Salete Nunes de Moraes, analisando a importância 
da família no desenvolvimento da criança, aponta que 

“na sociedade brasileira, por força de reflexos discriminatórios, a família 
não está devidamente identificada na conceituação moderna. Prevale-
ce, ainda, a codificação de uma visão do mundo das elites dominantes, 
preocupadas com a legitimação, em termos legais, dos laços familia-
res, com a definição do poder marital e paterno, com a legitimação da 
prole e a regulamentação do patrimônio. Devemos ter em mente que, 
se existe realidade histórica da família, ela é certamente, não apenas 
uma realidade objetiva. O que a constitui como tal não é o registro nos 
livros  dos cartórios. Ela transcende os registros objetivos, pois existe 
enquanto presença e não apenas valor. A atual legislação reconhece 
que a família, em suas relações de influências, em termos de instân-
cias microssociais, do cotidiano, das práticas e dos sentimentos, atua 
tanto na esfera do econômico, quanto na do cultural, sendo ainda a 
produtora e reprodutora da força de trabalho, desencadeando o pro-
cesso de socialização. Não se pode negar ser a família a pedra fun-
damental da vida da humanidade na sua expressão mais rica e signifi-
cativa: o centro da vida social. Entendemos que o desenvolvimento da 
criança está estritamente ligado à variação das condições ambientais 
que, de forma distinta e em diferentes combinações a cada momento, 
interfere em sua evolução. A convivência familiar é que vai servir de 
apoio à sua criatividade e ao seu comportamento produtivo. O lar e a 
família correspondem ao atendimento das verdadeiras necessidades 
pessoais, sendo a influência mais poderosa para a sua formação. O 
revigoramento da família e da comunidade, o resgate do exercício da 
cidadania, da capacidade de organização e de luta constituem a forma 
mais eficaz de avançarmos no processo de desenvolvimento social”. 

Não há, pois, possibilidade de enfrentar a situação do desfacelamento familiar 
se não se concluir pela prioridade e necessidade de garantir à criança e ao ado-
lescente sua permanência na família, recebendo uma aprendizagem adequada.

METODOLOGIA

A perspectiva metodológica a ser apresentada foi realizada através de entre-
vistas semi-estruturada que foi desenvolvida ao longo de dois meses, por meio 
de contatos semanais com as pessoas entrevistadas. Realizei visitas in loco a 
2 escolas em tempo integral da rede Municipal de Educação da cidade de São 
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Luis de Montes Belos–GO. Na fase da coleta de dados, busquei descrever no 
diário de campo o que acontecia à minha volta, especificando, em cada episódio 
constatado, as nuances e questões que o interlocutor vivenciava, levando-se em 
conta o objeto de estudo e questionamentos específicos, que permitiram a cons-
trução da fundamentação empírica desse estudo. Não se trata de um esquema 
rígido de procedimentos, mas um trabalho de campo aberto. Alerto para o fato 
de que os nomes das pessoas e de escolas citadas neste estudo foram trocadas 
ou omitidas com objetivo de preservar suas identidades.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nas duas unidades de educação em tempo integral pesquisadas, os alunos 
crianças e adolescentes evadidos do ensino fundamental nas escolas munici-
pais, objeto do estudo, são pessoas carentes sob todos os aspectos, isto é, 
financeiro, educacional e de perspectivas, que tendem a reproduzir a história 
secular de mazelas da família, cumprindo ao profissional que atua na área edu-
cacional, destacadamente ao professor, através do conhecimento e da vivência, 
indignar-se com a exclusão e empenhar-se na caminhada pela igualdade social, 
cujo caminho é somente um: assegurar a educação para todos, independente da 
origem socioeconômica e cultural.

Porém, não é esta a realidade histórica, tendo em vista que a escola culmina 
por reforçar e reproduzir a separação vigente na sociedade com relação a estes 
cidadãos que, do mesmo modo, excluem a si mesmos.

Inolvidável, nesta visão, destacar-se a compreensão de professores entrevis-
tados, pelo qual na atualidade, a educação em tempo verdadeiramente integral, 
com qualidade  e com respeito aos alunos é uma bandeira  ainda a ser conquis-
tada. Neste pensar, foi argumentado que se trata de uma verdadeira batalha, 
que visa a desacomodar os políticos que detêm uma formação elitizante, urgin-
do, inclusive, a mudança de sua postura enquanto pessoa, concluindo ao afirmar 
que a caminhada, embora acarrete mais trabalho, deve continuar, sendo pois 
que hoje os menos favorecidos estão dentro da escola.

Expondo uma nítida visão freireana, revelaram os educadores que as avalia-
ções passaram a ser emancipatórias, ou seja, toda a atividade desenvolvida pelo 
aluno é considerada, visando à construção do conhecimento, deixando de ser 
um banco acumulador de matérias.

A discriminação pelo poder econômico é detectada na fala de famílias abas-
tadas, que apresentam obstáculos para admitir a convivência com seus filhos, 
alunos de origem socioeconômica distinta, chegando a pedir para que eles se-
jam expulsos ou transferidos.

Foi argumentado, ainda, que os professores tendem a nivelar todos os alunos 
não considerando as diferenças, sendo reticentes para aceitar sugestões exter-
nas culminando por transferir a responsabilidade para outros órgãos públicos, 
como o Ministério Público ou o Conselho Tutelar.

Também foi perguntado se a estrutura da escola comporta o desenvolvimento 
de atividades por parte dos alunos que permanecem nestes estabelecimentos o 
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dia todo, alguns servidores disseram que em relação ao passado melhorou mui-
to pois antigamente faltava tudo e hoje pelo menos o básico é disponibilizado, 
temos carências em algumas áreas, mas fazemos o possível para superar as 
dificuldades.

Reforçando a teoria dialógica de Paulo Freire, os educadores asseveram que 
é necessário haver mais diálogo entre professor, aluno e família.

Frisam a importância de que o professor se desacomode, observando que há 
envolvimento deste nas atividades integrais visando uma ampliação do saber, 
vislumbrando-se aqui, que o rompimento de paradigmas com relação à pedago-
gia tradicional, é imperioso.

Além disso, foi dito que por alguns alunos que o docente detém uma visão 
retrógrada, estática e conteudista da educação, resistindo a ensinar aos alunos 
excluídos, que são considerados objetos, por causa da perplexidade.

A pesquisa transmite a ideia que vige nas instituições escolares uma peda-
gogia avessa à criação e a crítica, acumuladora de conteúdos — conteudista — 
denominada por Paulo Freire educação bancária e classista.

A respeito do que se denomina auto-exclusão da escola, que é oriunda dos 
próprios educandos, foi observado que a falta de empenho da nova clientela, em 
geral, bem como em razão de haver  ausência da consciência sobre a importân-
cia de uma formação adequada para os jovens da parte das famílias e também 
do próprio aluno.

Não obstante, concluíram os entrevistados que a escola em tempo integral 
começa a descobrir e a acreditar que o trabalho tem produzido bom resultado, 
uma grande motivação para um aprimoramento futuro.

Referem, por fim, o quanto é relevante que a escola ofereça um [...] leque de 
opções de ensino, a partir do ensino fundamental, para atender adequadamente 
aos diversos interesses deste universo de alunos, além dos cursos fundamental 
e médio clássicos, mais cursos de profissionalização e de preparação para o 
trabalho no nível médio.

É deveras esclarecedora a opinião exarada pelo qual o aluno se auto-discrimina, 
sendo portador de baixa autoestima. O professor é atrelado ao livrinho = (livro 
didático), cumprindo ampliar os horizontes, utilizando outras fontes de saber.

A conclusão obtida do relato dos educadores aponta para a complexidade e a 
imperiosidade de haver a ruptura do status quo que significa a democratização 
da educação nos moldes tradicionais, cuja marca predominante tem sido o elitis-
mo disfarçado, preconceituoso e excludente para aqueles com origem socioeco-
nômica e cultural diversa da dominante, vislumbrando-se que essa exclusão se 
retroalimenta, ou seja, do aluno excluído para o professor e vice-versa.

A instituição familiar, por seu turno, insiste em preservar uma mentalidade 
parternalista, visando a eximir-se das responsabilidades advindas do poder = 
(dever) familiar aguardando que o Estado forneça uma tutela irrestrita.

No que concerne às entrevistas com os alunos pobres — excluídos e incluí-
dos no sistema de ensino — a nota de uniformidade é a extrema influência da 
situação familiar, cultural, econômica e social na manutenção dos vínculos com 
a escola. No caso sub examine, os obstáculos passam a ser, indiscutivelmente, 
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superiores para conciliar a convivência numa família que apresenta carências 
de toda ordem com os estudos. Às vezes, conforme a vivência e a formação do 
aluno, é impossível a sua permanência na instituição escolar, como segue:

Dentre os alunos entrevistados, houve a afirmação daquele que não conside-
ra importante o estudo, porém, ao se investigar o motivo porque não frequenta a 
escola, afirmou que seu pai ingere bebida alcoólica diariamente. Referiu, ainda, 
que não recebeu incentivo para frequentar os bancos escolares.

Trata-se de uma realidade vivenciada reiteradamente, nos conselhos tute-
lares aplicando medidas de proteção aos filhos, bem como aos pais, inclusive, 
responsabilizando-os administrativamente e, principalmente, mediante o enca-
minhamento a tratamento e aos grupos de Alcoólicos Anônimos.

Entretanto, os demais alunos entrevistados transmitem uma visão absoluta-
mente alentadora do significado do direito em tela, manifestando-se, numa única 
voz, que o estudo é essencial ao seu desenvolvimento como pessoa.

O teor da entrevista com uma coordenadora de educação reflete o clamor 
pela libertação dos atores na esfera educacional, que principiou por meio da de-
nominada constituinte escolar, espaço que foi criado para, dialeticamente, cons-
truir um novo projeto político-pedagógico para a escola.

Na pesquisa, destaca-se o relevante papel desempenhado pelos componen-
tes Conselho Tutelar, que nesta Comarca, vem contribuindo eficazmente para a 
realização do direito em tela, mediante a aplicação de medidas de proteção e o 
acompanhamento da efetiva frequência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pretendeu-se demonstrar que com a criação das Escolas em Período Integral 
em todo Município de São Luis de Montes Belos-GO deve-se adotar uma política 
pública comprometida por parte de nossos governantes de modo a possibilitar 
os investimentos necessários em todas as áreas como, estrutura físicas das 
escolas, qualificação profissional dos professores, etc., sob pena de  não serem  
reconhecidos  os mais elementares direitos, da criança e dos adolescentes que 
frequentam estas unidades escolares, tais como  a liberdade, a brincar, convi-
vência familiar, desenvolvimento e outros. 

Observamos, também que, a forma adotada atualmente pelas escolas muni-
cipais visitadas, que primam por uma jornada escolar quantitativa e não qualita-
tiva, devem sofrer alterações, pois com essa atitude teremos atendidos alguns 
direitos fundamentais que se encontram  em nossas normas de direito positivo 
como na  Constituição, no ECA, por exemplo, direito de ir e vir, à liberdade, ao 
lazer, a saúde mental, física e espiritual, desta forma  a escola será um local de 
aprendizagem e lazer para as crianças. Pois as unidades educacionais visitas 
não possuem uma estrutura física, adequada as necessidades atuais. 

As crianças permanecendo maior parte do dia nestas escolas não continua-
riam tendo o mesmo relacionamento afetivo com suas famílias, visto que, para 
o desenvolvimento de sua personalidade, estas devem crescer no seio de sua 
família, no entanto, se for assegurado o acesso à escola e ao ensino de quali-
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dade, a criança passa a ser tratada como sujeito de direitos (e deveres), como, 
aliás, preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, norteado pelo Princípio 
da Proteção Integral, o que abre um novo horizonte na sua vida, cujos reflexos 
atingem toda a sociedade.
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Moss (2001) é necessário prestar mais atenção nas constru-
ções da infância e localizar os estudos e as estruturas sociais na qual as crian-
ças estão inseridas para entender o que significa viver a infância em cada uma 
delas. Neste intuito, o presente texto pautou-se nas contribuições dos estudos 
sociais da infância a fim de dialogar sobre o contexto sócio-político da América 
do Sul e do continente Africano, com o propósito de se compreender as particu-
laridades e similaridades da infância no Hemisfério Sul.

 O interesse por estudar e investigar a infância, de acordo com Sarmento 
(2007), são recentes e surgem no final dos anos 80 e início dos anos 90, apre-
sentando uma nova abordagem para estudá-la no contexto social, orientadas 
pelo novo paradigma da infância proposto por James e Prout (1990). Rompendo 
com visões tradicionais das teorias da socialização e com a concepção univer-
salista do desenvolvimento infantil, o campo da sociologia da infância busca tra-
zer visibilidade social e científica para as crianças e a infância, considerando-as 
como atores sociais e a infância enquanto categoria da estrutura social. 

De acordo com o sociólogo alemão Honig (2009) os estudos sociais da infân-
cia, em pouco tempo, se tornaram reconhecidos enquanto um campo influente e 
interdisciplinar pela comunidade científica e também pelas discussões públicas 
realizadas acerca das crianças. O autor aponta como estudos pioneiros da in-
fância os realizados nos Estados Unidos da América, Reino Unido, Países Nórdi-
cos e na Alemanha, nos anos 80, sendo que estas contribuições sinalizam “o(s) 
lugar(es) social(is) da criança e enuncia uma orientação epistemológica distin-
ta face ao conhecimento pericial hegemônico durante décadas” (SARMENTO, 
2013, p. 20) 

Cabe destacar que a infância enquanto estrutura social foi uma das principais 
contribuições trazida para o campo, elaborada por Qvortrup, um dos autores 
fundantes do campo da sociologia da infância. Pensar a partir de bases estru-
turais95, modifica-se a perspectiva da infância enquanto desenvolvimento indivi-
95 De acordo com Qvortrup (2010), “pensar em termos estruturais rompe com os planos de vida pessoal; faz pensar não em 
termos do desenvolvimento da criança, mas, particularmente, no desenvolvimento da infância”. Ou seja, pensar em bases estru-
turais é compreender a infância como uma categoria permanente de qualquer estrutura geracional e não de maneira periódica.
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dual de cada criança e prioriza-se a infância enquanto categoria social, ao lado 
de adultez e velhice. Dessa forma,

Em termos estruturais, a infância não tem um começo e um fim tem-
porais, e não pode, portanto, ser compreendida de maneira periódica. 
É compreendida, mais apropriadamente, como uma categoria perma-
nente de qualquer estrutura geracional. As duas noções de infância 
– enquanto um período e enquanto uma categoria permanente – não 
se contradizem. Elas podem e, de fato, coexistem lado a lado, mas os 
significados de ambas são bem diferentes. (Qvortrup, 2010, p. 635).

Sarmento e Pinto (1997) relatam que, na década de 1990, os estudos das 
crianças extrapolaram os limites da pedagogia e da psicologia, considerando o 
fenômeno social da infância como uma categoria social autônoma. Houve, en-
tão, um aumento da investigação acadêmica e maior publicação no campo da 
sociologia da infância. Em texto de 2005, Sarmento acrescenta que 

A sociologia da infância propõe-se a constituir a infância como objecto 
sociológico, resgatando-a das perspectivas biologistas, que a reduzem 
a um estado intermédio de maturação e desenvolvimento humano, 
e psicologizantes, que tendem a interpretar as crianças como indiví-
duos que se desenvolvem independemente da construção social das 
suas condições de existência e das representações e imagens histo-
ricamente construídas sobre e para eles. Porém, mais do que isso, a 
sociologia da infância propõe-se a interrogar a sociedade a partir de 
um ponto de vista que toma as crianças como objeto de investigação 
sociológica por direito próprio, fazendo acrescer o conhecimento, não 
apenas sobre infância, mas sobre o conjunto da sociedade globalmen-
te considerada. A infância é concebida como uma categoria social do 
tipo geracional por meio do qual se revelam as possibilidades e os 
constrangimentos da estrutura social. (p. 363).

Ao analisar que o campo tem produção internacional e que pesquisadores 
de diferentes países têm apresentado suas pesquisas em congressos da área 
e publicado seus trabalhos em livros ou periódicos, verificou-se que há pouca 
informação sobre os estudos da infância na América do Sul e na África lusófona.  

Nesta perspectiva o presente trabalho discorre sobre o interesse dessa ex-
pansão dos estudos acadêmicos sobre a infância nos países do hemisfério Sul, 
sendo que por meio de dados levantados por duas investigações de doutorado é 
possível apresentar algumas tendências para a configuração do campo nos paí-
ses hispano-falantes da América do Sul e dos países africanos lusófonos, bem 
como compreender como o contexto sócio-político influencia as produções cien-
tíficas e demandam maiores esforços sobre determinados objetos científicos.

ESTUDOS DA INFÂNCIA NO HEMISFÉRIO SUL: APORTES METODOLÓGICOS
 
Difundida em diferentes países de diversos continentes, o campo da socio-

logia da infância consolida-se e é foco de publicação na Current Sociology em 
2010. No volume 58 deste periódico foi apresentado um balanço da situação do 
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campo, para além dos países europeus, o qual tinha o objetivo de identificar a 
presença da sociologia da infância nos países Reino Unido, Finlândia, França, 
Alemanha, Itália, Holanda e Romênia, na Europa, Estados Unidos e Austrália.  
Autoras como Montandon (2001), Sirota (2001), Gaitán Muñoz (2006), Ferreira 
e Rocha (2015) também realizaram estudos apresentando balanços das pro-
duções nas línguas inglesa, francesa e dos trabalhos realizados na Espanha e 
Portugal. 

Com o intuito de aprofundar os estudos sobre o campo, recorreu-se as obras 
de Bourdieu (1983, 2003, 2004), para identificar elementos de análise do campo 
científico, no caso deste trabalho o campo dos estudos sociais da infância, de 
forma a compreender os elementos estruturantes envoltos no desenvolvimento 
e consolidação nos países do hemisfério Sul.

Bourdieu (2003, 2004) apresenta a noção de campo, a qual pode ser pensada 
nas relações de poder, nas posições ocupadas pelos agentes e instituições, de 
acordo com capital simbólico, cultural e econômico que cada um possui. Além 
disso, um campo se configura pelas posições, estratégias, lutas e interesses dos 
agentes nele inseridos. Segundo o autor, os campos são espaços estruturados 
de posições, cujas propriedades estão sujeitas a sua posição nesses espaços, e 
que podem ser consideradas independentemente das particularidades dos seus 
ocupantes. Além disto, os campos possuem suas próprias regras de funciona-
mento que são definidas a partir dos conflitos e relações de força travadas entre 
as pessoas dispostas a lutar dentro do campo (BOURDIEU, 1983, 2003).

Aos pesquisadores se torna essencial compreender a gênese social do campo 
científico (BOURDIEU, 2004), a fim de aprender às formas de seu funcionamen-
to, as regras do jogo, as produções simbólicas advindas dele, os investimentos 
econômicos realizados a fim de adquirir os mecanismos necessários para poder 
pensar em traçar uma trajetória no campo a partir das possíveis conquistas de 
espaços dentro dele.

A pesquisa sobre o campo no hemisfério Sul desenvolve-se a partir de duas 
investigações de doutorado: uma já finalizada e intitulada “Estudos da infância 
na América do Sul: investigação e produção na perspectiva da sociologia da 
infância”96; e a outra que encontra-se em fase de levantamento de dados, e que 
está intitulada “A abordagem sociológica nos estudos da infância: investigação 
nos países africanos de língua portuguesa”97, ambas realizadas na Faculdade 
de Educação da Universidade de São Paulo98. Estas investigações buscam pe-
los autores, áreas de conhecimento, correntes teóricas, aportes metodológicos, 
referências bibliográficas e demais informações que possibilitem compreender a 
forma como o campo dos estudos sociais da infância tem se desenvolvido nos 
países da África lusófona e dos países hispano-falantes na América do Sul.

Nessas pesquisas doutorais, o Brasil não foi considerado por já ter sido retra-
tado em investigações anteriores, tais como Castro e Kosminsky (2010), Nas-
cimento et al (2013), Quintero (2002) entre outros, as quais permitem observar 

96 Esta pesquisa contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
97 Pesquisa financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
98 As duas pesquisas estão sob orientação da Profa. Dra. Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento.



293

que após a aprovação da Constituição Federal (1988) e do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (1990), as crianças passam a ser reconhecidas como sujeitos 
de direitos, o que as transforma em foco da agenda política e as tornam visíveis 
na pesquisa acadêmica.  Reconhecem que as crianças estão sendo ouvidas e 
tem participado de pesquisas em diferentes campos do conhecimento e das prá-
ticas sociais, sendo que o desenvolvimento do campo tem apresentado estreita 
relação com o campo da educação, por ainda tratar-se de um campo de estudos 
em construção.  

A busca por pesquisadores foi realizada por meio dos elementos que definem 
o campo (BOURDIEU, 1983, 1996, 2004, 2004b, 2004c), ou seja, a institucio-
nalização, a existência das universidades, a exigência de formação na área, o 
trabalho com conhecimentos específicos, a organização do trabalho/categoria, a 
produção de periódicos para publicar o conhecimento produzido, a organização 
de eventos científicos, dentre outros que se configuram como algumas das for-
mas de se legitimar e estruturar um campo científico. 

Dessa maneira, o levantamento de dados das duas pesquisas (sul-americana 
e africana lusófona) consideraram: a) revisão bibliográfica dos estudos sociais 
sobre a infância; b) investigação sobre a estudos/produção/pesquisa sobre a 
infância nos cincos países africanos lusófonos e em nove países hispano-fa-
lantes na América do Sul em sites institucionais; c) levantamento de aspectos 
teórico-metodológicos encontrados nas produções; d) busca por  autores a partir 
das referências bibliográficas encontradas na produção; e) leitura do material 
encontrado; f) identificação de pesquisadores, localização e estabelecimento de 
contato por correio eletrônico; g) definição de critérios de escolha de um ou dois 
países para aprofundamento das investigações; h) agendamento de pesquisa 
nos países para realizar as entrevistas, visitas a universidades e bibliotecas, a 
fim de ampliar a coleta de material para realização das análises de dados das 
produções.

Primeiramente foram incluídas todas as produções que apresentavam relação 
com o paradigma da infância (JAMES; PROUT, 1990). Posteriormente buscou-
-se localizar todos os textos na integra para consultar os títulos das publicações, 
as palavras-chaves, os resumos e as referências bibliográficas, a fim de selecio-
nar os artigos que seriam incluídos ou não no corpus da pesquisa. Em seguida, 
foram verificados os currículos dos pesquisadores. 

Após leitura dos textos encontrados, pode-se identificar a aproximação de 
algumas produções no âmbito da sociologia da infância, os quais foram sele-
cionados para ampliar a compreensão do campo nos países hispano falantes e 
dos países africanos lusófonos. Sendo assim, após um processo de reflexão e 
análise das produções destes países identificou-se temas frequentes nas publi-
cações. Considerando os limites da discussão para este trabalho, o texto foca-
lizou elementos sócio-políticos que influenciam a produção no campo científico, 
apresentando os temas que nele tem se consagrado a fim de fornecer indicativos 
sobre o desenvolvimento do campo no hemisfério Sul.



294

ALGUNS INDICATIVOS SOBRE AS PRODUÇÕES NO HEMISFÉRIO SUL 

Destaca-se a forte influência da produção teórica do hemisfério Norte, apon-
tando as principais tendências de pesquisa no campo da sociologia da infância. 
Essas tendências influenciam e conduzem a forma como as pesquisas têm sido 
realizadas nos países do hemisfério Sul, os quais tomam as obras produzidas 
no Norte como suporte teórico em suas produções na tentativa de consolidar os 
estudos sociais da infância.

Considerando os aspectos linguísticos e a dominação da língua inglesa para 
as produções do campo, cabe destacar que para compreender a “produção 
teórica oriunda principalmente dos países centrais, isto é, com forte tradição 
eurocêntrica e ocidentalocêntrica, com as realidades de países periféricos (...) 
e de tradições linguísticas que ocupam lugar subalterno na difusão científica” 
(SARMENTO, 2013, p.23) demanda por investigar os contextos sócio, político e 
econômicos como impactantes de maneira distinta na vida das crianças e para 
os mecanismos de produções científicas. 

Neste sentido, parece oportuno dialogar com as obras de Boaventura Souza 
Santos, o qual apresenta as Epistemologias do Sul como uma proposta episte-
mológica subalterna que buscar ser uma alternativa para um projeto de domi-
nação capitalista, colonial e patriarcal. Para o autor, as epistemologias do Norte 
dominam os poderes e saberes, sendo até hoje correntes dominantes e paradig-
ma hegemônico. 

Assim, as epistemologias do Sul buscam validar as formas de conhecimento 
e práticas cognitivas dos grupos sociais presentes no Sul. Além disso, da visão 
àqueles que sempre foram marginalizados e esquecidos pela cultura dominante. 

Neste sentido, se faz oportuno destacar as contribuições de Moss (2001) 
quando enfatiza a necessidade de prestar mais atenção nas construções da 
infância e localizar os estudos e as análises das sociedades que as crianças 
vivem para compreender o que significa viver a infância em cada uma delas, nas 
palavras do autor, destaca-se que “precisamos explorar o relacionamento entre 
infância e o espaço histórico e contextual que cada criança vive” (MOSS, 2001, 
p.4). Neste sentido, as especificidades demográficas, econômicas, sociais e cul-
turais dos países são consideradas fatores impactantes nas vidas das crianças e 
configuram modos de ser crianças e de compreender a infância nestes espaços. 

Considerando as particularidades do hemisfério Sul, constituído por países 
colonizados e com realidades sociais diferentes do hemisfério Norte, não foi difí-
cil identificar que as preocupações com os temas de investigações envolvem as 
questões e problemáticas das sociedades nas quais as crianças estão inseridas.

Os países do Sul apresentam as maiores taxas de pobreza, violência e pro-
blemas sociais em âmbito mundial, sendo que a situação de dependência eco-
nômica se deve aos processos de colonização, imperialismo e neocolonização 
impostos pelas nações consideradas desenvolvidas.

Cabe mencionar que no final do século passado a situação era muito grave 
em certas regiões africanas, onde haviam milhões de indivíduos, sem condições 



295

básicas de vida. Ao mesmo tempo, tal quadro já se fazia presente em várias 
cidades latino-americanas, onde se notava que os índices de marginalidade, de-
semprego, dentre outros cresciam todos os anos, especialmente com o fim das 
garantias sociais, eliminadas pelo neoliberalismo.

As pesquisas indicam que os efeitos da globalização para a vida das crianças 
possuem um caráter normativo, demonstrando a importância e a necessidade de 
formulação de políticas públicas a favor do bem-estar das crianças, bem como o 
combate aos problemas que impedem a garantia e efetivação de seus direitos.

Por um lado, as pesquisas indicam que a inclusão da perspectiva das crianças 
nos processos investigativos proporciona a participação das crianças referentes 
aos desafios e as oportunidades a elas ofertadas; por outro, nota-se que o con-
texto social a participação das crianças ainda está distante de acontecer (ACOS-
TA; PINEDA, 2007; NOMURA; SOLARI, 2005; WALTER, 2006). 

Quanto as similaridades das produções africanas lusófonas e sul-america-
nas nota-se a aproximação de investigação sobre temas como: trabalho infantil, 
contextos rurais na configuração da vida das crianças, relações familiares, mu-
danças contemporâneas e o impacto para a infância, globalização e a infância, 
colonialismo, crianças em situação de rua, pobreza, infâncias do Sul, crianças 
em conflitos armados, adultocentrismo e representações sobre a infância. 

As produções se divergem quanto a temas locais mais específicos, tais como 
papel do Estado e política; intervenção precoce na infância; papel do educador 
de infância; necessidades educativas especiais; ludicidade; desenvolvimento da 
criança; participação ampla da sociedade civil; escolas e parasitoses intestinais; 
cuidar de criança. Quanto ao sul-americano os temas divergentes são: cida-
dania, infância indígena, estudos feministas e a infância, protagonismo infantil, 
menoridade, vulnerabilidade, proteção social da infância, imigração e racismo, 
consumo midiático, direitos das crianças, agência, participação, métodos de in-
vestigação com crianças, escolarização e experiências escolares, relações ge-
racionais e de gênero.

As produções indicam que as teorias sobre o desenvolvimento humano, o 
conceito de criança universal e a criança como devir influenciam na elaboração 
e desenvolvimento das políticas para infância, e referem-se sobre a necessidade 
de elaborar sistemas de proteção social para as crianças e adolescentes (BELO-
FF, 2012; LLOBET, 2011; UNDA, 2003).

Destaca-se que com a ratificação da Convenção Internacional sobre os Di-
reitos das Crianças (1989), os países tiveram que realizar ajustes e reformular 
políticas e ações direcionadas a infância a fim de garantir os direitos das crian-
ças, além de promover a visibilidade das crianças como sujeitos de direitos e não 
apenas como objetos de proteção (GAITÁN MUÑOZ, 2006a, p. 66).Neste mo-
mento observa-se um aumento das publicações sul-americanas, principalmente 
entre os anos de 2003 a 2010, nos quais destacam-se investigações que se 
preocupam em analisar as propostas de gestão dos países, o desenvolvimento 
de políticas para infância desde o enfoque dos direitos, assim como enfatizam 
demandas para a elaboração de uma agenda política voltada para garantir os 
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direitos das crianças e adolescentes.
Já nas publicações lusófonas do continente Africano há um número reduzido 

de pesquisas e de produções, sendo que as pesquisas, localizadas até o pre-
sente momento, debruçaram-se sobre temáticas relacionadas com doenças fre-
quentes da região, saúde das crianças, (in)sucesso escolar e questões relacio-
nadas ao gênero. Sabe-se que o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH dos 
países africanos lusófonos encontra-se em posições preocupantes (ACCESS 
AFRICA, 2016). Essa situação alarmante é um fato que leva os pesquisadores a 
se dedicarem em pesquisas que priorizam a situação de pobreza e as condições 
de vida das crianças nestes países.

Cabe mencionar que os problemas de atraso científico e tecnológico em paí-
ses colonizados, são, principalmente, sociais e políticos, e não exatamente cien-
tíficos e técnicos. No caso africano, dentre as questões que envolvem a produ-
ção do conhecimento, nota-se que as obras, produções e pesquisas são mais 
difíceis de serem localizadas (SOUZA, 201899), e a situação é ainda pior quanto 
aos temas sobre a infância e as crianças. Importante dizer que a infância foi 
esquecida por muitos anos, sendo que as crianças não eram valorizadas e não 
existiam políticas específicas para essa categoria social. Essa questão foi desta-
cada pelo pesquisador africano quando pontua que:

As pessoas não publicam muito sobre a infância, não têm Bienais e 
Congressos sobre a infância. A infância foi esquecida por muitos anos, 
agora há três ou quatro anos estão tentando resgatar, pois descobri-
ram que as crianças estão tendo muito problemas (reprovações). A 
ideia é resgatar a infância e os currículos, principalmente na pré-esco-
la. (Entrevista Moçambicano B, abril de 2018)100.

Um outro indicativo refere-se a dificuldade de encontrar os websites das uni-
versidades africanas, e quando estes são localizados, muitas vezes, não apre-
sentam informações sobre as produções, sobre os docentes, sobre a possível 
existência de grupos de estudos ou demais indicativos que permitam encontrar 
elementos da pesquisa sobre a infância. Em um âmbito geral, nota-se que as 
crianças não eram foco das políticas públicas e ainda no contexto científico po-
de-se observar que

a infância tem haver com o perfil da pessoa que trabalha com a infân-
cia, não teve formação básica e específica. Hoje com o surgimento dos 
cursos, as pessoas conseguem ter uma melhor formação para traba-
lhar com esses componentes. O acesso à infância não é fácil, não são 
todas as crianças que tem acesso à Educação Infantil. Geralmente a 
Educação Infantil ocorre só nas principais cidades, não há uma reali-
dade de Educação Infantil (Entrevista Moçambicano C, abril de 2018).

99 Informações extraídas do relatório de qualificação da tese doutorado em andamento: SOUZA, L. R. A abordagem 
sociológica nos estudos da infância: investigação nos países africanos de língua portuguesa. Relatório de qualificação 
doutoral apresentado na Faculdade de Educação na Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
100 Trecho da entrevista realizada na FEUSP em abril de 2018 com pesquisadores envolvidos no processo de coleta 
de dados coletados da pesquisa intitulada “A abordagem sociológica nos estudos da infância: investigação nos países 
africanos de língua portuguesa”.  A identidade dos entrevistados foi preservada. A mesma informação é válida para as 
demais entrevistas presentes no corpo deste texto.
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Pensando nesses problemas, na falta de política pública, nas precariedades 
de acesso à educação dos pequenos, sem contar com os problemas relaciona-
dos ao processo de produção científica, pode-se afirmar, a partir das produções 
localizadas, que a posição que as crianças ocupam na sociedade e no âmbito 
cientifico ainda é invisibilizada, o que justifica a carência de produções sobre a 
participação, agência e direito dessas crianças, temas que foram localizados 
com maior frequência nas produções sul-americanas. 

Em um âmbito geral, os estudos na América Latina indicam que as preocupa-
ções com o bem-estar infantil giram em torno da saúde, na oferta da educação, 
em proteção contra maus-tratos, exploração e violência, em questões relaciona-
das à cidadania, inclusão social, e na promoção de um sistema que garanta os 
direitos das crianças (AMES; ROJAS, 2010; LLOBET, 2011;TORRADO, 2009).

Cabe mencionar que as produções dos países da América do Sul indicam 
a baixa capacidade do Estado em garantir e fortalecer os direitos das crianças 
devido a fatores relacionados à realidade social e econômicas destes países, 
muitas vezes pela ausência de intervenções direcionadas para a infância, pela 
existência de planos e/ou de agenda política desarticulados, além dos problemas 
de gestão, o que tem configurado políticas direcionadas a proteção das crianças, 
deixando de lado a participação na sociedade e o exercício da cidadania (LLO-
BET, 2011, 2013; QUINTERO et al, 2007; TORRADO; ZULUAGA, 2009). 

Nos países lusófonos, encontra-se lacunas de publicações sobre os direitos 
das crianças, entretanto sobre a temática da participação as produções demons-
tram que o contexto sociopolítico tem sido referenciado pelas lutas de grupos 
minoritários representados a partir do ativismo de jovens, mulheres, familiares e 
da ação das feministas (BASTOS; DUARTE, 2016; CHAÚQUE, 2017; MUTHAM-
BE, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se que as pesquisas e as produções investigadas destacam que os es-
tudos se relacionam com as mudanças contemporâneas tais como a globali-
zação e o neoliberalismo.  Dentre os elementos encontrados notou-se grande 
preocupação com a infância à margem, principalmente no que se refere ao tra-
balho infantil, crianças em situação de rua, pobreza, vulnerabilidade, colonialis-
mo, abusos, explorações que as crianças estão expostas, além das discussões 
em torno de políticas sociais para a infância. Essas questões relacionam-se aos 
diversos contextos da infância presentes nos diferentes países, em razão, princi-
palmente, da desigualdade econômica, política e social na região. Estes fatores 
evidenciam o longo percurso para efetivação dos direitos das crianças.

Importante dizer que as produções indicam as contribuições do campo dos es-
tudos sociais da infância, ao lado da influência da Convenção Internacional dos 
Direitos das Crianças (1989) como fundamentais para considerar as crianças 
como sujeitos de direitos bem como pontuar a emergência para concretização 
destes direitos e promover avanços para agenda política voltada para infância. 

Foi possível identificar nas produções a necessidade de compreender os fato-
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res que se relacionam com a forma particular de ser criança em cada sociedade, 
sendo que a pesquisa com crianças torna-se um caminho possível para identi-
ficar suas problemáticas, expectativas, pontos de vistas sobre os contextos que 
abrangem suas vidas. Ressalta-se que conhecer a situação da infância desde 
uma perspectiva estrutural permite o entendimento do tipo de uma determinada 
sociedade e as formas de viver a infância. 

Importante dizer que as investigações realizadas na África Lusófona, até o 
presente momento, não permitiram localizar publicações que dialoguem com a 
perspectiva da sociologia da infância, bem como possibilitou compreender que 
a preocupação governamental com a infância ainda é recente nestes países, o 
que demanda pesquisas e estudos mais detalhados sobre o contexto da produ-
ção científica sobre a infância neste continente.

Considera-se que aprofundar a discussão do campo dos estudos sociais da 
infância com as Epistemologias do Sul, propostas por Santos (2007), pode ser 
um caminho para combater o monopólio das formas de saber, as hierarquiza-
ções postas, as relações dominantes sobre a produção e difusão do conheci-
mento, além de demonstrar a necessidade de superar o pensamento moderno 
ocidental e a sua lógica de exclusão (GOMES, 2012).

A partir de um diálogo Sul-Sul, cujas premissas epistêmicas instigam as la-
tências coloniais, capitalistas e patriarcais (SANTOS, 2007), apresenta-se um 
caminho para promover avanços no campo dos estudos sociais da infância no 
hemisfério Sul, tanto em aspectos teóricos e metodológicos, quanto para mudan-
ças no âmbito social, política e institucional. 

Deste modo, ao finalizar a pesquisa que ainda está em desenvolvimento, pre-
tende-se estabelecer interlocução com as pesquisas sul-americanas e brasileiras 
a fim de que se possa compreender o conjunto de produções do hemisfério Sul e 
a própria diversidade existentes nas abordagens da infância, além de possibilitar 
um diálogo com a produção de outros países de língua portuguesa e espanhola, 
ampliando os contatos e fortalecendo as possibilidades de estudos futuros.  
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INTRODUÇÃO

Este texto consiste num recorte de recente investigação realizada entre 2014-
2017, intitulada: A Educação Física como componente curricular: entre o apren-
dizado da cultura corporal de movimento e a cultura do laissez faire nas au-
las.101 Discutimos como as escolas no município de Aracruz-ES, com elevado 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)102 tem organizado suas 
ações. Balizamos nossa pesquisa a partir do objetivo: identificar os conheci-
mentos relacionados à cultura corporal de movimento103 que foram apreendidos 
pelos estudantes ao longo de sua jornada escolar, bem como os processos de 
aprendizagem-ensino vivenciados em escolas com alto Ideb. Isso, com o intuito 
de contribuir para a organização do currículo da Educação Física e construir, 
dados que auxiliassem na compreensão das limitações do trato pedagógico que 
tem sido atribuído à Educação Física como componente curricular da escola. Em 
virtude de a pesquisa ter se desenvolvido em diferentes espaços-tempos esco-
lares, tivemos a oportunidade de coletar dados relevantes sobre a qualidade do 
processo de aprendizagem-ensino nas escolas pesquisadas. Apesar de a ênfa-
se da pesquisa estar centrada na produção do conhecimento ligado à Educação 
Física, buscamos vislumbrar diferentes nuances e avaliações do e para o con-
texto escolar, a partir da ótica de diferentes sujeitos. Nessa ocasião, optamos por 
desenvolver nossa análise sobre a organização das ações das escolas a partir 
do olhar da gestão. 

Buscamos ao longo do trabalho de pesquisa ouvir os sujeitos e suas motiva-
ções para desenvolver suas ações. Desenvolvemos uma pesquisa com base 
na etnografia em virtude de suas características, pois, como uma investigação 
social, tem um caráter reflexivo e constitui um processo flexível. Com base em 
Hammersley e Atkinson (1994) é possível afirmar que a etnografia estuda casos 
ou um conjunto de casos, bem como tem maior preocupação em construir a teo-
ria por meio dos dados do campo, do que verificar hipóteses já existentes, daí 
a sua relevância para auxiliar no desenvolvimento da imersão no campo. Como 
101 Essa pesquisa recebeu financiamento do CNPq e apoio institucional da Secretaria de Educação de Aracruz-ES.
102 “O Ideb é um indicador de qualidade educacional que combina informações de desempenho em exames padroniza-
dos (Prova Brasil ou Saeb) – obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª séries do ensino fundamental 
e 3ª série do ensino médio) – com informações sobre rendimento escolar. […] O Ideb foi desenvolvido para ser um indi-
cador que sintetiza informações de desempenho em exames padronizados com informações sobre rendimento escolar 
(taxa média de aprovação dos estudantes na etapa de ensino).” (BRASIL, 2017).
103 Ver Bracht (2003), notadamente nas páginas 44 e 45.
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instrumentos de coleta de dados utilizamos: entrevista semiestruturada, obser-
vação participante, diário de campo e análise de documentos. Estabelecemos 
um olhar a partir das ciências humanas, mais notadamente, a partir da teoria do 
reconhecimento de Honneth (2003a). Entrevistamos Professores de Educação 
Física, Diretores, Vice-Diretores, Pedagogos, Subsecretária de Educação e de-
batemos com estudantes. Reiteramos que o recorte desenvolvido nesse texto, 
se baseia no olhar dos gestores sobre o processo de aprendizagem (Diretores, 
Vice-diretores e Subsecretária de educação).

Essa pesquisa foi desenvolvida em escolas municipais de Aracruz-ES que 
possuíam os resultados mais elevados no Ideb de 2013. Realizamos um recorte 
a partir da média geral do município como critério de seleção. As escolas parti-
cipantes da amostra deveriam ter média superior à do município, que em 2013 
alcançou 5,9. Foram selecionadas 09 (nove) escolas, pudemos ter acesso a 07 
(sete) delas, pois apesar de a autorização da Secretaria de Educação para o 
desenvolvimento da pesquisa, a autonomia da gestão local foi preservada para 
definir a participação ou não, na pesquisa. Apresentamos abaixo a evolução do 
Ideb das escolas selecionadas até 2013:

EMEFs
IDEB
2005

IDEB
2007

IDEB
2009

IDEB
2011

IDEB
2013

EMEF 01 4,9 4,9 5,3 6,0 6,3

EMEF 02 4,6 4,6 5,4 5,6 6,1
EMEF 03 - 5,1 6,5 6,4 6,3
EMEF 04 5,3 5,9 6,1 5,9 6,6
EMEF 05 5,5 5,5 6,4 6,8 6,3

EMEF 06 4,4 4,7 5,5 6,6 6,8

EMEF 07 4,2 4,2 5,3 5,1 6,5
EMEF 08 - 5,3 5,3 5,9 6,8

EMEF 09 - 4,8 5,7 6,1 6,3

FONTE: INEP (disponível em http://ideb.inep.gov.br/)

Organizamos esse texto da seguinte forma: apresentamos o balizamento teó-
rico do estudo, prosseguimos com a discussão de parte dos resultados conver-
sando com a gestão, e, por fim, passamos a conclusão do trabalho.

UM DIÁLOGO SOBRE OS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM-ENSINO A 
PARTIR DA TEORIA DO RECONHECIMENTO DE AXEL HONNETH

Honneth (2003a), busca construir uma teoria do reconhecimento, assinalando 
que os conflitos sociais têm motivações nas lutas por reconhecimento social. 
Esses conflitos, na sua ótica, consistem nos pontos de partida para o processo 
de evolução da sociedade. Em linhas gerais, propiciam processos emancipa-
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tórios dos sujeitos de interação envolvidos. Para Honneth (2003a), a categoria 
reconhecimento, possui centralidade na reconstrução do pensamento crítico. O 
processo de interação é constituído pelo reconhecimento mútuo que se ancora 
em três esferas: amor, direito e estima. As esferas do reconhecimento estão li-
gadas a um processo de auto-realização e construção da identidade individual, 
assim como da autonomia: a esfera do amor proporciona ao sujeito autoconfian-
ça, a esfera do direito favorece o desenvolvimento do auto-respeito e a esfera 
da estima propicia o desenvolvimento da auto-estima. Essas formas de reco-
nhecimento são condições intersubjetivas básicas para que se possa pensar em 
estruturas universais de boa vida ou eticidade. Para Honneth (2003a, p. 266),

[...] são as três formas de reconhecimento do amor, do direito e da 
estima que criam primeiramente, tomadas em conjunto, as condições 
sob as quais os sujeitos humanos podem chegar a uma atitude positiva 
para com eles mesmos; pois só graças à aquisição cumulativa de auto-
-confiança, auto-respeito e auto-estima, como garante sucessivamente 
a experiência das três formas de reconhecimento, uma pessoa é capaz 
de se conceber de modo irrestrito como um ser autônomo e individua-
do e de se identificar com seus objetivos e seus desejos.

Na esfera do amor, pressupõe-se uma dependência completa inicial, que evo-
lui para uma relação que proporciona aos sujeitos possibilidades de construção 
da auto-confiança, a partir dela, desenvolve-se formas de autonomia. Nesta, 
ocorre o reconhecimento de si próprio e do outro como sujeitos independentes 
que interagem no mundo. A partir dessa esfera, podemos sugerir possibilidades 
de compreensão da relação professor-estudante/estudante-professor no trato 
pedagógico no decorrer do desenvolvimento do currículo da escola, no qual os 
percursos dos estudantes são encetados com base nos pressupostos teóricos 
do docente cruzando e confrontando com os saberes trazidos pelos estudantes. 
A partir dos encontros sociais – aula – as relações de amizade, afeto e carinho 
são desenvolvidas e os caminhos de aprendizagem são potencializados.

A esfera do direito orienta-se no pressuposto de que os sujeitos se reconhe-
cem, reciprocamente, como seres humanos dotados de igualdade, que partilham 
as propriedades para a participação em uma formação discursiva da vontade. A 
igualdade humana é vista como uma dimensão construída historicamente e mar-
cada pela extensão de atributos universais, condição que permite ao sujeito o 
desenvolvimento do auto-respeito. Nessa esfera, as preocupações dos sujeitos 
na garantia do aprendizado, podem ser observadas como intenção de garantir 
a universalização do acesso ao conhecimento, e consequente ampliação de vi-
são de mundo e de emancipação dos sujeitos. No mesmo sentido, os docentes 
teriam seus direitos garantidos nessa relação, à medida que as condições ob-
jetivas básicas para desenvolvimento do seu trabalho e as garantias para sua 
subsistência de forma digna, fossem efetivadas nos diferentes espaços-tempos 
nos quais desenrola sua profissão.

Na esfera da estima, o pressuposto está ligado à ideia de uma estima social 
que permite ao sujeito referir-se, positivamente, às suas propriedades e capa-
cidades concretas, podendo o sujeito encontrar, a partir de quadros comparti-
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lhados de significação, a valorização de suas idiossincrasias. Nessa esfera, o 
sujeito pode, no contexto em que está inserido, perceber-se como autor de sua 
prática. O sujeito tem sua autoria reconhecida pelos pares, possibilitando ver-se 
a si mesmo como parte da paisagem, incluído e valorizado a partir de suas po-
tencialidades.

Ao nosso ver, fomentar a dimensão do currículo escolar, com base nas es-
feras do reconhecimento, é assumir um currículo com base na diversidade de 
sujeitos e de suas idiossincrasias. Gomes (2007, p. 32) argumenta que,

[...] assumir a diversidade no currículo implica compreender o nosso 
caminhar no processo de formação humana que se realiza em um con-
texto histórico, social, cultural e político. Nesse percurso construímos 
as nossas identidades, representações e valores sobre nós mesmos e 
sobre os ‘outros’. Construímos relações que podem ou não se pautar 
no respeito às diferenças. Estas extrapolam o nível interpessoal e in-
tersubjetivo, pois são construídas nas relações sociais. Será que nos 
relacionamos com os ‘outros’ presentes na escola, os consideramos 
como sujeitos sociais e de direitos?

Isso se articula com as questões centrais da teoria de Honneth (2003a), nas 
quais a identificação dos sujeitos, como parceiros de interação, pode oferecer 
caminhos para compreender os processos educativos fomentados pela escola 
como uma dimensão da vida humana.

Moreira e Candau (2007) sugerem que seja desenvolvida a sensibilidade do-
cente e de gestores para a pluralidade de valores e universos culturais. Essa sen-
sibilidade faz-se necessária não só para ampliar o intercâmbio cultural no interior 
de cada sociedade, e, entre diferentes sociedades, mas, também, deve resgatar 
manifestações culturais de determinados grupos cujas identidades se encontram 
ameaçadas. Para Moreira e Carvalho (2014, p. 46) “[…] abordar a diversidade 
implica considerar a construção de identidades, bem como o contexto das de-
sigualdades e das lutas sociais”. Esse processo se complexifica na elaboração 
curricular, haja vista que a seleção e organização das diferentes dimensões que 
permeiam o processo educativo sempre serão parciais e de acordo com o con-
texto sócio-político-econômico de seus idealizadores. Complementar a isso, vale 
ressaltar que, “tanto política, quanto práticas, constroem-se e desdobram-se em 
meio a situações de dominação, resistência e caos/liberdade” (MOREIRA; CAR-
VALHO, 2014, p. 43). Moreira e Carvalho (2014) salientam a necessidade de 
superar a dicotomia dominação/resistência, ressaltando a superação dos limi-
tes dessa dualidade, configurando, ao nosso ver, a “emergência de interstícios” 
(BHABA, 1998), sendo esses entre-lugares “locais” de experiências intersubjeti-
vas e coletivas. Neles, o interesse comunitário ou o valor cultural são negociados 
(BHABA, 1998). Os encontros sociais (que nesse caso são as aulas e demais 
atividades desenvolvidas na escola) geram uma nova cultura, que não será nem 
uma, tampouco a outra, mas uma nova condição cultural/social que oportuniza 
aos sujeitos possibilidades distintas de se ver e enxergar o mundo e aos outros. 
Para tanto, essa síntese somente é possível com o desenvolvimento do reco-
nhecimento mútuo, sobre o qual nos fala Honneth (2003a). “Essa passagem in-
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tersticial entre identificações fixas abre a possibilidade de um hibridismo cultural 
que acolhe a diferença sem uma hierarquia suposta ou imposta” (BHABA, 1998, 
p. 22). Tais encontros seriam pautados por preocupações, demandas pessoais 
e profissionais, pressões sociais-econômicas-políticas, objetivos e desejos, nem 
sempre convergentes, configurando situações de desrespeito mútuo (HONNE-
TH, 2003a). Essas são experiências intersubjetivas que provocam a construção 
de consensos mínimos e possibilidades de desenvolvimento da autonomia e 
emancipação dos sujeitos.

Garantir o direito à apropriação do conhecimento por todos, constitui um com-
promisso relevante na educação. Os processos de aprendizagem-ensino não 
podem se furtar de contribuir de forma consistente e bem sistematizada para o 
processo de formação humana dos estudantes, haja vista que, nesse processo 
são tratadas dimensões muito específicas da cultura no currículo escolar. 

O principal objetivo de um currículo que identifica e valoriza as idiossincrasias, 
está em construir o máximo de conhecimento possível com os estudantes, am-
pliando sua visão de mundo. De acordo com Ferraço (2005, p. 19),

Se pensarmos cada sujeito como inserido em diferentes contextos de 
vida, não há como desconsiderar que suas possibilidades de conheci-
mento estão relacionadas às relações entre esses contextos. A história 
de vida de cada aluno ou aluna não é uma história apenas pessoal, 
descolada dos contextos sociais, econômicos, políticos e culturais que 
existem. Há, então, diferentes possibilidades de conhecimento para os 
alunos que precisam ser consideradas e ampliadas quando nos dedi-
camos a pensar ou a realizar o currículo nas escolas.

Isso implica que cada pessoa atribuirá significados próprios ao currículo da 
escola, assim como, aos percursos de aprendizagem vivenciados. Ferraço 
(2005, p. 21) assevera que a função da escola consiste em “[...] ampliar as pos-
sibilidades de conhecimento, o que significa ampliar as redes de saberesfazeres 
existentes” (grifos do autor). Complementar a isso, Kunz (2014) assevera que a 
tarefa fundamental da educação é fomentar a emancipação104 dos sujeitos. “Isso 
implica, principalmente, um processo de esclarecimento racional e se estabelece 
num processo comunicativo” (KUNZ, 2014, p. 40). 

CONVERSANDO COM A GESTÃO

Nas conversas realizadas, identificamos que houve a produção de um currí-
culo e planos de ensino para cada área de conhecimento/série. Esse desafio, 
construir coletivamente o currículo, vem sendo enfrentado pelo município de Ara-
cruz-ES há mais de uma década, debatendo, avaliando e definindo as dimen-
sões do currículo e planos de ensino para toda a rede. Entretanto, desafio maior 
tem sido enfrentado pelas escolas ao desenvolver o trabalho docente com base 
nesse currículo. De maneira geral, podemos observar que as ações promovidas 

104 Kunz (2014, p. 41), define emancipação como “[...] processo de libertar o jovem das condições que limitam o uso da 
razão crítica e com isso todo o seu agir social, cultural e esportivo, que se desenvolve pela educação”.
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pela Secretaria de Educação, somadas ao “miudinho”105 das escolas, tem logra-
do êxito, haja vista o avanço observado nos índices oficiais de avaliação. Os 
efeitos dessa política, poder visto na comparação com os municípios da Grande 
Vitória, alguns, inclusive, com orçamento para educação muito superior ao de 
Aracruz-ES:

IDEB 2005 2007 2009 2011 2013

ARACRUZ 4.7 4.7 5.6 5.8 5.9

VITÓRIA 4.1 4.2 4.8 5.0 5.0

GUARAPARI 3.7 4.1 4.5 4.7 4.9

SERRA 3.8 4.3 4.6 4.8 4.5

VILA VELHA 4.3 4.5 5.0 4.9 5.2

CARIACICA 3.8 4.2 4.4 4.6 4.9

VIANA 3.6 4.3 4.0 5.0 5.0

FONTE: INEP (disponível em http://ideb.inep.gov.br/)

Elencamos a partir da fala de gestores elementos responsáveis para que as 
escolas alcançassem valores expressivos no IDEB, quais sejam: contato perma-
nente entre escola e famílias; foco do trabalho das escolas está na aprendiza-
gem dos estudantes; presença de profissionais comprometidos;106  realização de 
trabalho em equipe e em prol da aprendizagem; avaliação diagnóstica, consis-
tindo numa ferramenta poderosa, pois não tem um fim nela mesma;107 currículo 
e planos de ensino pensados e organizados pelo coletivo de docentes do muni-
cípio, que contempla a variedade de temas e objetivos que orientam as ações 
pedagógicas; ampla variedade de materiais pedagógicos que a escola disponi-
biliza para planejamento; acompanhamento pedagógico; uma escuta atenciosa 
dos diferentes sujeitos envolvidos no processo educativo.

Cabe salientar que o foco principal das escolas estudadas se centra no pro-
cesso de aprendizagem dos estudantes, de acordo com os diretores. Condição 
que demonstra preocupação com a garantia dos direitos e possibilidades de 
emancipação nos termos de Honneth (2003a) e Kunz (2014). Desse modo, a es-
cola se aproxima de seu intento formativo, fomentando a emancipação por meio 
da apropriação do conhecimento.

Para enfrentar o desafio da aprendizagem, a noção de participação de todos é 
essencial para a materialização do currículo. Tal participação apresenta para os 
gestores a demanda de articular e fomentar o trabalho coletivo, ou seja, faz-se 
105 Miudinho, relatado por várias diretoras, consiste em elemento assaz relevante para a escola, pois trata-se da vivên-
cia no espaço-tempo do chão da escola. 
106 O que caracteriza um profissional comprometido na ótica dos gestores: assiduidade; planejamento contínuo; relação 
amistosa com os estudantes; disposição para o desenvolvimento do trabalho coletivo; tem por hábito realizar diagnósti-
cos frequentes e dar consequência a esses.
107 Quando ela é realizada: “Pensando nos alunos, nas dificuldades. Primeira coisa que a gente faz no começo do ano 
é o diagnóstico… a partir daí vamos traçando as ações (Diretora da EMEF 04). Além disso, tem os diagnósticos para o 
replanejamento.
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necessário o processo de convencimento dos parceiros de interação na escola 
a partir de suas singularidades. Identificamos que a postura do professor em 
relação às parcerias, constitui uma condição que interfere, significativamente, na 
forma como se organizam e se concretizam as práticas nas escolas. Diante de 
uma cultura escolar que possui valores e costumes construídos por vários anos, 
a busca por estabelecer uma relação de simpatia e empatia, pode determinar o 
sucesso ou insucesso na luta por ser reconhecido pelos componentes da escola. 
Importa salientar que as parcerias são muito relevantes para o estudo sistema-
tizado, tendo como horizonte o aprimoramento da prática. Para ser parceiro, 
primeiro, há a necessidade do estabelecimento de uma relação de confiança 
mútua. Essa se concretiza somente depois de efetivados os acordos intersubje-
tivos entre os sujeitos que fomentam as produções. A busca por reconhecimento 
numa cultura de colaboração consiste em um motivador para o desenvolvimento 
de acordos e do desenvolvimento de práticas. Nesse ponto, a gestão assume 
grande relevância ao assumir o papel de mediador no desenvolvimento dos tra-
balhos e nas relações entre os parceiros de interação.

A realização das ações nos contextos escolares ocorre com base em um perfil 
de professor, que denominam “professor comprometido”. Essa categoria é muito 
utilizada para qualificar e definir o sucesso das ações da escola. Muitas escolas, 
porém, apesar de possuírem o mesmo currículo, não apresentam alto Ideb, con-
forme relata a Diretora da Escola 01:

Se você analisar que todas as escolas têm o mesmo currículo, e há 
escolas com Ideb muito baixo, em relação a nossa. Então, a influência 
existe, mas é pequena. Porque o diferencial é a motivação que eu vejo 
aqui. Há uma valorização do profissional. E eu como gestora, disponi-
bilizo espaço, material, a participação da família na escola quando há 
necessidade, aciono os órgãos competentes: conselho tutelar, vara da 
infância se há necessidade, se a gente observa um caso de abandono 
ou descaso da família. Esse trabalho é feito semanalmente, mensal-
mente, o ano todo. E o incentivo para o aluno também: como para a 
leitura, com a aquisição de novos livros, e, vários momentos sociais 
durante o ano, para o aluno participar e se envolver com as atividades 
pedagógicas da escola.

Nessa fala percebemos que a noção de comprometimento estabelece correla-
ção com a motivação e a continuidade do trabalho. Além disso, o currículo pres-
crito é percebido como referência importante, no entanto, são as relações micro-
bianas, vividas no chão da escola que oportunizam o fomento da aprendizagem. 
Nos interstícios culturais (BHABA, 1998), as experiências de aprendizagem são 
materializadas a partir da reconstrução do conhecimento proporcionada pelo en-
contro entre os parceiros de interação.

Pela lógica da gestão, querer estar na escola não basta. Faz-se necessário 
que se queira participar ativamente, planejando e desenvolvendo as ações cur-
riculares no cotidiano escolar. Dessa forma, a condição de ser parte da escola é 
consolidada nas ações dos sujeitos. Para compartilhar dos consensos intersub-
jetivos que elevam à qualidade da aprendizagem, não se pode observar a escola 
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apenas como fonte de subsistência, precisa ser visualizada como possibilidade 
de realização profissional e de promoção de mudança para a vida de outras 
pessoas. Condição essa que nos habilita inferir uma relação direta com a esfera 
da estima social que nos fala Honneth (2003a). Assim sendo, o sujeito consegue 
se sentir reconhecido pela contribuição que proporciona e se implica a cada dia 
com a melhora dos resultados pessoais e profissionais. 

Outro ponto relevante para o Ideb elevado, encontra-se no fato de as escolas 
reconhecerem e acolherem as diferenças, sem indiferença (MOREIRA; CAR-
VALHO 2014; GOMEZ, 2007; HONNETH, 2003a; BABHA, 1998;). As avalia-
ções diagnósticas constantes buscam compreender os diferentes momentos de 
aprendizagem dos estudantes, trazem a esfera do amor como uma condição bá-
sica para que os sujeitos construam uma relação de confiança e auto-confiança, 
imprescindível ao processo de aprendizagem-ensino. Se sentir acolhido, querido 
e respeitado na sua singularidade, contribui para a construção da identidade e a 
autonomia em relação ao outro. Por exemplo: as crianças no primeiro ciclo tran-
sitam pelas três primeiras séries, sendo essas formadas por diferentes grupos 
de aprendizagem, identificados a partir de diagnóstico específico. Isso consiste 
numa importante estratégia pedagógica, na qual os estudantes vivenciam di-
ferentes turmas e parceiros de interação, gerando, assim, ampla experimenta-
ção de relações de aprendizagem e afeto. Os professores que recebem novos 
alunos nesse trânsito, não julgam o trabalho do professor anterior, tampouco, 
esperam ser julgados. Partem do momento do saberfazer, da aprendizagem do 
estudante e dão continuidade ao processo educativo.

Para que haja essa troca/trânsito, faz-se necessário, na relação profissional, 
o desenvolvimento da estima social, na qual os professores veem seu trabalho 
reconhecido pelos pares, à medida que contribuem para os diferentes grupos da 
mesma forma que os demais. Essa condição não reforça as vaidades individuais, 
mas, sim, fomenta um espírito de coletividade, sem eliminar as singularidades, 
pois as idiossincrasias dos sujeitos são contempladas no desenvolvimento das 
parcerias e organização dos agrupamentos. 

As escolas se organizam para garantir que os professores tenham dia de 
planejamento, de modo que possam trocar ideias e discutir ações com os peda-
gogos. Entretanto, mesmo com o tempo de planejamento garantido, os profes-
sores não conseguem dar conta de todas as atividades de planejamento dentro 
do espaço escolar. O trabalho não se encerra com o soar dos sinos. Muito do 
trabalho demanda mais tempo. Alguns educadores são retirados de suas famí-
lias, dos momentos de lazer, tornando ainda mais desvalorizada a carreira e a 
remuneração docente, pois são horas voluntárias, um tempo caro de que se 
lança mão para garantir e assumir a condição de professor comprometido com 
as propostas da escola. Sacrifício que se faz para garantir certo reconhecimento. 
Com isso, podemos perceber uma situação de desrespeito grave com a condi-
ção do trabalhador docente. Mas a busca por reconhecimento, acaba justifican-
do a necessidade dessa prática de levar trabalho para casa, pois se reconhece o 
empenho e o compromisso do professor quando ele se sujeita a isso. Na esfera 
macro, vemos um processo de desvalorização ainda maior com essa situação 
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de desrespeito promovida pelo não reconhecimento do trabalho que é desenvol-
vido em casa por parte da gestão pública. São tempos de trabalhos não com-
putados na carga horária oficial, portanto não remunerados. Importa ressaltar 
que as condições salariais de um professor podem gerar muitas insatisfações e 
conflitos com a profissão. Por maior que seja a afinidade com uma determinada 
profissão, o estímulo salarial representa o reconhecimento do valor social do tra-
balho que se desenvolve. A subsistência do professor se origina do seu trabalho; 
dessa forma, é legítima a busca por melhores ganhos. Notamos isso quando a 
Diretora da Escola 02 comenta com aumento da entonação de voz, que alguns 
professores lastimam viver com o seu salário, demonstrando muita insatisfação 
com os rendimentos. Tal condição é um sintoma da precarização do trabalho do 
professor na escola, como sugerem Molina Neto et. al. (2006). É notório que o 
professor precisa ter compromisso com o que faz dentro das salas de aula, na 
mesma medida, torna-se crucial que existam contrapartidas. O discurso apaixo-
nado pela educação e a luta por reconhecimento ainda existe, mas não devem 
ser os únicos estímulos para o desenvolvimento do trabalho. 

Essa questão do tempo de planejamento insuficiente também recai sobre o 
tempo destinado à formação, pois, percebemos situações em que esses mo-
mentos são contingenciados para o desenvolvimento de outras atividades pe-
dagógicas da escola, como preparação de materiais para mostras culturais e 
científicas.

Apesar de o planejamento principal ser uniformizado pela produção coletiva, 
realizada a priori na organização geral do currículo das escolas, há uma avalia-
ção permanente que se define como replanejamento. Isso consiste numa avalia-
ção do planejamento e uma reorganização das atividades, caso seja necessária. 
Apesar de não resolver os problemas, as gestões reconhecem a importância e 
os avanços com a produção de um currículo geral para as escolas e o quanto 
tem se apresentado como referencial de grande valor acadêmico e organizacio-
nal da rede municipal. Como destaca a Diretora da Escola 03: “Eu acho assim, 
que a questão de o currículo ser único no município ajuda para todas as escolas, 
porque se o aluno é transferido, com certeza pode não estar vendo a mesma 
situação, porque depende de turma para turma, mas assim, é padrão e tem que 
ver aquilo no ano”.

Outra questão destacada acerca da qualidade da educação no município é 
relatada pela Subsecretária de Educação, na qual situa o investimento para me-
lhorar a dimensão do saber ler e escrever como uma política relevante desen-
volvida no período 2002-2013. Segundo ela, hoje faz-se necessário não mudar 
o foco, mas ampliar para as demais áreas de conhecimento que não foram con-
templadas. Exemplo disso, são as ciências exatas, nas quais os estudantes têm 
apresentado resultados insatisfatórios, notadamente, nos últimos anos do ensi-
no fundamental, como ela relata: 

E outra coisa que a gente estava discutindo como equipe pedagógica, 
que é assim, se a gente for observar ao longo dos tempos, dos últimos 
anos 2012-2013, o investimento do próprio governo federal. Você vai 
olhar as universidades, por exemplo: os cursos, as formações; elas 
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são sempre mais voltadas para questão da alfabetização da língua 
portuguesa. E a matemática você não vê, por exemplo. Você não vê o 
governo federal com um programa voltado para área da matemática, 
mas você vê para a área da alfabetização. E que bom! Que eu acho 
que a gente caminhou um pouco né, com essa questão da alfabetiza-
ção por causa de todo esse suporte que tem. Mas parece que agora 
é hora assim, vamos olhar para a matemática. Também. Não pode 
esquecer das outras disciplinas, mas olhar um pouco para a questão 
da matemática (SUB-SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO).

Outra dimensão que se efetiva nas ações das escolas refere-se à participação 
dos pais. Essa é uma dimensão muito enaltecida pelos gestores. Mas como efe-
tivar essa ação? Mais fácil é fazer com que as famílias se adaptem à organiza-
ção da escola. Contudo, hodiernamente, não há como não reconhecer o esforço 
de cada grupo familiar para garantir seu sustento. Assim sendo, a escola precisa 
criar formas de contatar/conectar a família à escola, tais como o relato a seguir:

Esse ano se elaborou a questão da quinzena de provas, que cada pai 
recebe esse cronograma. Antes quando a gente fazia reuniões a noite 
vinham menos pais, agora a gente só faz no turno. No matutino às sete 
horas da manhã e aí a gente dá a declaração para o pai que precisa 
ir para o serviço, que estava aqui até tal hora, entendeu? A gente tem 
tido mais cuidado (DIRETORA DA ESCOLA 05). 

A Diretora da escola 06 enfatiza que utiliza grupo de WhatsApp e Facebook 
como formas de trazer as famílias para próximo da escola.

Além de uma relação mais próxima com as famílias, faz-se necessário que ou-
tras formas de reconhecimento recíproco sejam oportunizadas, como as ações 
que visam à democratização dos espaços e das opiniões, reconhecendo e va-
lorizando atividades desenvolvidas pelos estudantes, tais como as “assemblei-
nhas”, na qual os estudantes avaliam ações, apresentam problemas da escola, 
sugerem vivências para o currículo da escola, criticam, apresentam propostas 
de projetos, etc. Ações como essa, consistem em excelentes estratégias para 
valorizar e dar visibilidade ao olhar dos estudantes sobre os processos, espaços, 
sujeitos envolvidos e focados no seu processo de aprendizagem. A dimensão 
do debate coletivo com os estudantes, representa um momento em que são 
possíveis vivenciar quadros compartilhados de significação. Tal condição favore-
ce para que sejam construídas relações de reconhecimento mútuo (HONNETH, 
2003a), sendo ela uma condição intersubjetiva básica para a construção de con-
sensos coletivos e avanços no processo de aprendizagem-ensino.

Com base no exposto, vislumbramos um processo de aprendizagem-ensino 
que almeja mudanças na forma e nos significados que podem ser atribuídos ao 
ato de aprender, necessita revisar e avaliar criticamente os referenciais que fun-
damentam as práticas. Nesses termos, é profícuo observar o acolhimento da di-
versidade para a construção de outras formas de pensar e de fazer o currículo da 
escola (MOREIRA; CARVALHO 2014; GOMEZ, 2007; HONNETH, 2003a; BA-
BHA, 1998;). Soma-se a isso, o interesse pessoal em assumir uma nova forma 
de fazer e pensar a escola, que depende do sujeito, algo intrínseco que perpassa 
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pelas singularidades e pelo processo de formação pessoal/profissional. Noutros 
termos, o processo de aprendizagem-ensino de qualidade, somente é possível 
se efetivar, se os interessados na ação pedagógica intencional e planejada se 
implicam com o processo, caso contrário não há como fazer.

Assim sendo, buscar formas de fomentar as esferas do reconhecimento con-
siste em condição relevante para que os sujeitos se sintam contemplados e res-
ponsáveis pelo processo. Nesse ensejo, surge a possibilidade de processos 
emancipatórios e aproximação da condição de boa vida a partir da construção 
do auto-respeito, auto-confiança e auto-estima. Tal condição incita os indivíduos 
a se referirem positivamente, a si mesmos, aproximando-os ainda mais, de seus 
objetivos e desejos, tanto pelo viés profissional, quanto pelo pessoal, haja vista 
a indissociabilidade do SER professor e do SER pessoa nos processos de edu-
cação formal vividos na escola. Antes de ser professor, o SER é pessoa, e, essa 
dimensão não deve ser esquecida no processo educacional. Separar a pessoa, do 
professor, ou sobrepujar um ao outro, é negar que a profissão se desenrola como 
um encontro social permeado de conflitos, vivido por SERES que têm desejos, an-
gústias, que acordam mal-humorados ou de bem com a vida, que se alegram com 
pequenas coisas e que podem chorar e rir quando estão felizes ou tristes.

Apesar de a educação ser muito difícil, as esperanças são renovadas quando 
se percebe que a intervenção pedagógica proposta, está contribuindo para a for-
mação humana e provocando mudanças nas vidas dos estudantes. Além disso, 
quando a gestão escolar ocorre a partir das parcerias e amizades, elementos 
presentes na esfera do amor, observamos que impactam diretamente na forma 
como os compromissos com a prática cotidiana são encarados. Assim sendo, 
podemos ver a amizade na perspectiva de Honneth (2003a, 2003b) como uma 
dimensão da eticidade, que no espaço escolar, potencializa a felicidade docente, 
componente da auto-realização como profissional de educação. Isso fortalece o 
interesse do professor em ficar na escola e motiva a produção de novos traba-
lhos, fator que forma o professor para a busca de alternativas para lidar com o 
contexto no qual está inserido. Nesse bojo, as relações de reconhecimento mú-
tuo medeiam a construção dos objetivos comuns entre os parceiros de interação. 
O reconhecimento intersubjetivo na escola, que gera as amizades e as relações 
mais amorosas, contribui para que a formação do professor seja motivada para 
novos desafios no enfrentamento com novas questões nas aulas, na escola, na 
comunidade em que está inserido. 

A luta por reconhecimento pode ser vista como um motivador relevante para 
a auto-realização dos que vivem a escola. Nesse contexto, o “miudinho”, ex-
pressão utilizada por várias diretoras para comentar sobre a vida nas escolas, 
constitui-se no espaço-tempo para a construção da qualidade do processo de 
aprendizagem-ensino. Pois, trata-se da vivência no espaço-tempo do chão da 
escola, sendo nele, que a educação escolar se materializa. Lugar que trata das 
ações cotidianas, do ato de planejar, executar, avaliar, sofrer, chorar, sorrir, brin-
car, corrigir, envergar como vara, alinhar os pensamentos e recomeçar tudo no-
vamente. Trata-se de um lugar multifacetado e imprevisível, mas sobretudo um 
lugar de alegria. É no chão da escola que se constroem formas/caminhos para 
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a emancipação (HONNETH, 2003a; KUNZ, 2014) aproximando o sujeito com a 
condição de boa vida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As posturas nas escolas pesquisadas da rede municipal de Aracruz-ES, de-
monstram maturidade em relação ao papel que podem exercer na sociedade 
atual. Do mesmo modo, demonstra uma saturação com relação ao acúmulo de 
funções que são atribuídas à escola diariamente. Faz-se necessário que os com-
promissos com a aprendizagem apresentados pelos diferentes gestores, sejam 
materializados por diversos segmentos da sociedade, para que os setores que 
trabalham com as crianças, os adolescentes e os jovens, possam engendrar 
processos de formação humana, coerentes com os interesses dos sujeitos en-
volvidos, respeitando as idiossincrasias, os desejos e os objetivos pessoais. Os 
desafios enfrentados pelas escolas são muitos, assim como as limitações que 
ela possui ao lidar com essas questões relacionadas ao trabalho que se propõe 
desenvolver. Dessa forma, a cobrança de responsabilidade de outros setores, 
pode denotar um reconhecimento dos entraves que a escola possui, pois, iso-
ladamente, ela não consegue responder a todas as demandas que lhes são 
colocadas.

A possibilidade do reconhecimento mútuo como sugere Honneth (2003a), ma-
nifesta-se no contexto escolar como uma teoria potente para compreender como 
vêm se configurando as relações dentro de um contexto que é cada vez mais 
complexo, pois as formas de interação determinam as orientações para a mate-
rialização dos objetivos/expectativas (pessoais e profissionais). 

O campo das expectativas docentes e da instituição tem horizontes amplos, 
contudo, trabalhar na perspectiva do possível, favorece para que um pequeno 
sucesso não seja visto como um grande fracasso. Uma boa gestão no espaço 
escolar faz muita diferença, notadamente, se for construída com base no diálo-
go solidário. Ressaltamos que a cultura do diálogo existente nas escolas, têm 
potencializado momentos de alegria compartilhados por gestores, professores e 
estudantes. Por meio do diálogo, realizam-se muitos avanços, e, constrói-se pro-
cessos de sensibilização dos envolvidos no processo. Um fator que tem contri-
buído para o engajamento dos integrantes das comunidades escolares pode ser 
atribuído ao ambiente muito favorável à cooperação entre todos os integrantes, 
condição que favorece a construção de consensos intersubjetivos, pois atitudes 
com base na empatia e na simpatia facilitam as mediações entre os conflitos.
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APRESENTAÇÃO

Já são quase 30 anos desde a promulgação da Constituição de 1988, marco 
na história da Educação Infantil e a regulamentação dessa etapa da educação 
iniciou-se com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN nº 9.394/96). Desde então, 
começou todo um processo de revisão das concepções até então difundidas 
sobre a educação de crianças nos espaços coletivos, bem como das práticas 
pedagógicas, com vista a favorecer e ampliar os processos de aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças.

Este trabalho se constitui em um recorte do estudo desenvolvido para a pes-
quisa monográfica intitulada “A Ação Pedagógica junto às crianças de zero a dois 
anos: um olhar sobre o cuidado e a rotina”, referente ao Curso de Especialização 
em Educação Infantil – FE/UFG, em 2016. Tem-se por objetivo destacar e ana-
lisar as principais legislações, normas educacionais e documentos orientadores 
publicados e sancionados após a Constituição de 1988, que se referem à Educa-
ção Infantil. Para tanto, realizou-se um trabalho de natureza qualitativa, utilizan-
do como metodologia a pesquisa documental – LDBEN/96, Diretrizes Curricula-
res Nacionais da Educação Infantil de 1998 e 2009, Plano Nacional de Educação 
(2001-2011 e 2014-2024), entre outras publicações do Ministério da Educação e 
Cultura e pesquisa bibliográfica tendo como referência alguns teóricos da Edu-
cação Infantil, tais como: Kuhlmann Júnior (2015), Zilma Oliveira Ramos (2011 e 
2014), Thereza Montenegro (2005) dentre outros. 

Desse modo, foi possível conhecer as legislações, resoluções, pareceres e 
publicações, sobre a Educação Infantil, bem como, compreender o processo his-
tórico das políticas públicas para essa etapa da educação básica, seus avanços 
e desafios.

LEGISLAÇÕES E NORMATIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL – UM PERCUR-
SO HISTÓRICO

A promulgação da Constituição Federal em 1988 se constitui em um mar-
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co histórico importante para a Educação Infantil, uma vez que a Constituição 
estabelece que a educação das crianças menores de 6 anos de idade sejam 
transferidas do âmbito dos órgãos vinculados à assistência social para órgãos 
públicos responsáveis pela educação. Também em seu art. 211, a Constituição 
Federal estabelece para os Municípios a atuação prioritária na Educação Infantil 
e Ensino Fundamental.

Art. 208 – O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 
a garantia de: 
IV – educação infantil, em creche e pré-escola as crianças de até 6 
anos de idade (Constituição Federal, 2000, p. 119).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aprovado em 13 de julho de 
1990, vem reafirmar em seu art. 53, o direito à educação das crianças, visando 
seu pleno desenvolvimento e no art. 54, inciso IV, estabelece que o Estado de-
verá assegurar o atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 
anos de idade.

Em 1996, aprovou-se a LDBEN nº 9.394/96, em acordo com os aspectos 
estabelecidos na Constituição Federal de 1988. A LDBEN/1996 estabelece as 
diretrizes e bases gerais da educação brasileira, seja ela ministrada em insti-
tuições públicas, privadas ou conveniadas. Em seu capítulo I, art. 21, inciso I, o 
documento estabelece a composição dos níveis escolares, passando a Educa-
ção Infantil a compor a Educação Básica, junto com o Ensino Fundamental e o 
Ensino Médio.

No art. 29, é definida a finalidade da Educação Infantil, qual seja: o desenvol-
vendo da criança de até 6 anos de forma integral, considerando seus aspectos fí-
sico, psicológico, intelectual e social, de forma a complementar a ação da família 
e da comunidade. Dessa forma, fica definida a relação de parceria que se deve 
estabelecer entre instituição, família e comunidade, uma vez que a instituição 
deverá complementar a ação da família e não substituí-la. 

O art. 30 estabelece onde será oferecida a Educação Infantil, sendo que as 
crianças de até 3 anos serão atendidas em creches ou entidades equivalentes e 
as crianças de 4 a 6 anos, nas pré-escolas. Já o art. 31 define uma organização 
de regras comuns para a Educação Infantil, referentes ao processo de avaliação, 
a carga horária anual e diária para o atendimento em período integral e/ou par-
cial, a frequência e a expedição de documentos que comprovem o processo de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

Dois anos depois, em 1998, o MEC institui o Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil (RCNEI), que integra a série de documentos, Parâme-
tros Curriculares Nacionais. Segundo informações nele apresentadas, o RCNEI 
é o resultado de um debate nacional, que envolveu diversos profissionais que 
atuavam na área; assim, o documento tem um caráter orientador para a elabo-
ração das propostas pedagógicas, constituindo-se em um ponto de apoio às 
propostas.  

O Referencial define objetivos gerais e específicos para a Educação Infan-
til, relacionando-os com conteúdos e orientações didáticas como forma de ope-
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racionalizar o processo educativo. A estrutura foi organizada por idades, com-
preendendo as crianças de 0 a 3 e as crianças de 4 a 6 anos, dividindo-se 
em dois âmbitos de experiências, denominados: Formação Pessoal e Social e 
Conhecimento de Mundo, sendo que cada um se constitui em eixos de trabalho, 
tais como: Identidade e Autonomia; Movimento; Música; Artes Visuais; Lingua-
gem Oral e Escrita; Natureza e Sociedade; e Matemática.

O RCNEI estabelece princípios para embasar as experiências pedagógicas 
vivenciadas pelas crianças nas instituições de Educação Infantil, a saber: a su-
peração da concepção de educação assistencialista, entendendo que a educa-
ção para a criança passa a ser considerada um direito, principalmente no caso 
das instituições mantidas pelo poder público, apontando para a necessidade de 
se rever não só os aspectos legais, mas também as concepções sobre infância, 
as relações entre classes sociais, a responsabilidade da sociedade e o papel do 
Estado, considerando “a necessidade e que a educação de crianças pequenas 
deve promover a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos cog-
nitivos e sociais da criança” (RCNEI, 1998. p.17).

O Referencial considera que a concepção de criança vem se transformando 
historicamente, sendo possível considerar a existência de diferentes formas de 
se conceber a criança, dependendo da classe social, da cultura, do grupo étnico 
e religioso, entre outras possibilidades. O documento considera a criança como 
um sujeito social e histórico, que está inserida em uma organização familiar e 
em uma sociedade que possui uma determinada cultura, vivendo diferentes mo-
mentos históricos; sendo assim, a criança é marcada pelo meio social e também 
interfere nele, transformando-o. 

No que se refere ao EDUCAR e CUIDAR, o documento ressalta que as práti-
cas pedagógicas devem articular o cuidar, o educar e o brincar, sem nenhum tipo 
de divisão ou hierarquização, sejam das ações ou junto com os profissionais que 
atuam com as crianças menores (0 a 3) ou maiores (4 a 5). 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 
aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 
desenvolvimento das capacidades infantis, de ser e estar com os outros em uma 
atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso pelas crianças aos 
conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. (RCNEI, 1998, p.23).

O desenvolvimento integral está relacionado tanto à dimensão afetiva e dos 
cuidados no aspecto biológico, quanto à qualidade da alimentação e cuidados 
com a saúde. “Para cuidar é preciso estar comprometido com o outro, com sua 
singularidade, ser solidário a com suas necessidades, confiando em suas ca-
pacidades” (RCNEI, 1998, p.25). O brincar aparece no RCNEI como uma lin-
guagem infantil que possibilita o domínio da linguagem simbólica pela criança e 
age no campo da imaginação. Brincando, a criança representa acontecimentos 
de origem real e os vivencia para compreender a situação, o que contribui para 
a interiorização de regras e modelos adultos, no contexto de grupos sociais e 
culturais.

Outro conceito apresentado no RCNEI se refere às situações de aprendiza-
gens orientadas ou as que dependem de uma intervenção direta do professor, 
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possibilitando à criança uma diversidade de conhecimentos, que devem se ba-
sear não somente na proposta do professor, mas principalmente na escuta e 
observação das crianças “e na compreensão do papel que desempenham a ex-
perimentação e o erro na construção do conhecimento” (RCNEI, 1998, p. 30).

Assim, o documento afirma que a intervenção do professor faz-se necessária 
para que as crianças, de forma individual ou nas interações coletivas, ampliem 
suas capacidades de apropriação de conceitos, dos códigos sociais e da diferen-
tes linguagens, por meio da expressão, da comunicação, da experimentação, da 
reflexão e dos questionamentos através da elaboração de perguntas e respostas 
entre outras ações. As situações que propiciam a interação entre as crianças 
(conversas, brincadeiras, atividades coletivas etc.) são concebidas como pos-
sibilidades de trocas nas formas de comunicação e expressão em diferentes 
momentos, nos quais conflitos e negociações, ideias e soluções são elementos 
indispensáveis para o desenvolvimento da criança. 

A Resolução do Conselho Nacional de Educação e Câmara Educação Básica 
(CNE/CEB) nº 01, de 07 de abril de 1999, tendo como referencia o Parecer nº 
022, de 17 de dezembro de 1998, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil, legislação que define as normas específicas voltadas 
à Educação Infantil, uma vez que o texto da LDBEN/96 para essa etapa da edu-
cação é muito sucinto e genérico. 

Desta forma, confere-se a estas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
os programas que cuidem de crianças, educando-as de 0 a 6 anos, em 
esforço conjunto com suas famílias, especial importância, pelo ineditis-
mo de seus propósitos e pela relevância de suas consequências para a 
Educação Infantil no âmbito publico e privado. (Parecer CEB022/1998).

O Parecer CNE/CEB nº 022/98 ressalta a importância de se instituírem Polí-
ticas Públicas Nacionais para a Educação Infantil enquanto investimento social, 
considerando as crianças como sujeito de direitos. Segundo o documento, foi 
com esse caráter de atentar-se para as necessidades dessa etapa da educação, 
compreender seus anseios, dilemas, desafios, visões, expectativas e necessida-
de das crianças e propor políticas significativas que ele foi elaborado, acolhendo 
contribuições de diferentes espaços e mantendo um diálogo com segmentos 
responsáveis por crianças entre 0 a 6 anos. 

As DCNEI, através da Resolução CNE/CEB nº 01/99 vem nortear as propos-
tas curriculares e os projetos pedagógicos, estabelecendo paradigmas para a 
própria concepção desses programas de cuidado e educação com qualidade, 
sendo um documento de caráter mandatório para todas as instituições de cuida-
do e educação que atendem crianças de 0 a 6 anos.

O Parecer nº 022/98 traz alguns destaques quanto às concepções acerca 
dos programas para atendimento às crianças de 0 a 3 anos e de 4 a 5 anos, no 
momento histórico em que a Educação Infantil passa a ser de responsabilidade 
de órgãos voltados à educação e não mais à assistência social, o que requer 
mudança de conceitos e formas de se perceber essa etapa da educação. O 
documento também ressalta a fragilidade da formação dos profissionais, seja 
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nos Cursos Normais ou os de Pedagogia, fazendo-se necessária uma maior 
qualificação para atuação na Educação Infantil. Tal fato requer, portanto, um lon-
go percurso de formação inicial e continuada para que os professores e demais 
profissionais possam assumir com propriedade essa etapa da educação, uma 
vez que ela exige conhecimento acerca da infância, aprendizagem e desenvol-
vimento infantil, didática e metodologia, planejamento, entre outros. Segundo o 
Parecer: 

(...) os conhecimentos integrados a partir dos campos da psicologia, 
antropologia, psico e sócio linguística, história, filosofia, sociologia, co-
municação, ética, política e estética são muito superficialmente traba-
lhados nos cursos Normais e de Pedagogia, o que ocasiona uma visão 
artificial sobre as formas de trabalho com as crianças. Daí surgem as 
tendências que atribuem às didáticas e metodologias de ensino um 
lugar todo poderoso, como panacéia para o “ensino de qualidade”, de-
rivado de teorias quase milagrosas na consecução de resultados edu-
cacionais. (Parecer CNE/CEB nº 022/1998).

A Resolução CNE/CEB nº 01/99 é composta por 4 artigos e as diretrizes estão 
estabelecidas no seu art. 3º, por meio de 8 incisos, normatizando as propostas 
pedagógicas para a Educação Infantil. No inciso I, são estabelecidos os fun-
damentos em que se devem pautar as propostas pedagógicas das instituições 
de atendimentos as crianças de 0 a 6 anos, conforme os seguintes princípios: 
éticos, políticos e estéticos. Esses princípios devem nortear as propostas com o 
objetivo de subsidiar as práticas pedagógicas, articulando as ações de educar e 
cuidar para que crianças e famílias sejam inseridas na sociedade.

A variedade de identidades das crianças, suas famílias e dos profissionais que 
atuam nessa etapa da educação, deve ser respeitada, conforme estabelece o 
inciso II, não sendo permitida nenhuma forma de exclusão seja por gênero, et-
nia, religião, situação econômica ou cultural, respeitando os diferentes contextos 
ali inseridos. Essa diversidade de representações contribui para a formação da 
criança e dos demais envolvidos no ambiente educacional.

No inciso III, fica estabelecido que as propostas pedagógicas devem promo-
ver práticas de cuidado e educação, compreendendo a criança como um ser 
completo e indivisível; assim, as ações devem promover o seu desenvolvimento 
nos aspectos físico, emocional, afetivo, cognitivo, linguístico e social. Segundo o 
Parecer CNE/CEB nº 022/98, essa diretriz tem como objetivo romper com duas 
tendências existentes nos programas de Educação Infantil: uma que possui um 
olhar para o desenvolvimento da criança reduzido ao aspecto da socialização e 
ampliação de suas aptidões em atividades motoras, e a outra que possui uma 
perspectiva de treinamento da criança, preparando-a para a prontidão, para a 
alfabetização e o cálculo.

Para garantir a efetivação dessa Diretriz, o Parecer ressalta que se deve es-
tabelecer uma articulação entre os centros municipais de educação infantil e os 
profissionais de diferentes segmentos, que atendam às crianças e suas famílias. 
Essa questão se coloca como um grande desafio, visto que não há políticas in-
tersetoriais que assegurem tal articulação. 
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Seu inciso IV define que as propostas pedagógicas, através da realização de 
atividades intencionais, devem proporcionar às crianças a interação com dife-
rentes áreas do conhecimento e aspectos da vida cidadã. Segundo o Parecer, 
o objetivo é defender a “existência de propostas pedagógicas que deem conta 
da complexidade dos contextos em que as crianças vivem na sociedade bra-
sileira”, ou seja, que as propostas se apresentem de forma intencional, em um 
contexto de práticas de cuidado e educação, de forma prazerosa, lúdica, em que 
as brincadeiras, as atividades diversificadas e o contato com diversos materiais 
estejam presentes no cotidiano das ações.

Ressalta, ainda, que as múltiplas formas de diálogo devem se fazer presen-
tes, enquanto um dos eixos do trabalho pedagógico. Nessa perspectiva os pro-
fessores medeiam o processo educativo, de forma dialogada, rompendo com a 
visão tradicional de ensino, na qual eles são os únicos a conduzir/ditar as ativi-
dades educativas.

A avaliação está explicitada no inciso V e esse estabelece que tal avaliação 
deverá ser realizada através de acompanhamento e registros das etapas alcan-
çadas nas ações de cuidado e educação desenvolvidas com as crianças e não 
tem caráter de promoção ou retenção, mesmo sendo para o ensino fundamen-
tal. O Parecer CNE/CEB nº 22/98 esclarece que a avaliação deve ser entendida 
como instrumento diagnóstico e tomada de decisões, a fim de observar o desen-
volvimento do trabalho do professor com as crianças e suas famílias, possibili-
tando o aperfeiçoamento constante das ações de cuidado e educação que são 
intencionalmente desenvolvidas nesses espaços.

Os demais incisos, VI, VII e VIII estabelecem diretrizes quanto aos aspectos 
administrativos do trabalho nas instituições, destacando a importância da atua-
ção de um profissional habilitado para elaboração e coordenação das propostas 
pedagógicas, articulando a participação de todos os profissionais e das famílias, 
ressaltando, assim, a gestão democrática como premissa do trabalho. A propos-
ta pedagógica das instituições deve estabelecer às condições de funcionamento, 
o calendário e as estratégias educacionais a serem desenvolvidas.

A aprovação da Emenda Constitucional nº 59, em 11 de novembro de 2009, 
altera o art. 208 da Constituição de 1988, tornando obrigatória e gratuita a Educa-
ção Básica dos 4 aos 17 anos. Assim, a Educação Infantil no âmbito da pré-escola, 
torna-se obrigatória a partir dos 4 anos, com implementação progressiva até o 
ano de 2016.

Na mesma época, o Conselho Nacional de Educação – CNE, aprova o Pare-
cer CNE/CEB nº 20/2009 e a Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, re-
ferente à revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
(DCNEI). A atualização das DCNEI, após 10 anos de aprovação da anterior, é 
fundamental para incorporar os avanços das discussões da Educação Infantil na 
perspectiva política, das produções científicas e dos movimentos sociais.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, de ca-
ráter mandatório, orientam a formulação de políticas, incluindo a de 
formação de professores e demais profissionais da Educação, e tam-
bém o planejamento, desenvolvimento e avaliação pelas unidades de 
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seu Projeto Político-Pedagógico e servem para informar as famílias 
das crianças matriculadas na Educação Infantil sobre as perspectivas 
de trabalho pedagógico que podem ocorrer. (Parecer CNE/CEB nº 
20/2009).

A Resolução nº 05/2009 amplia consideravelmente a Diretriz anterior em dife-
rentes aspectos, estabelecendo conceitos que não estavam claros e amplia os 
que já existiam. Questões como currículo, objetivos e eixos de trabalho apare-
cem na nova Resolução, estendendo as discussões quanto ao trabalho pedagó-
gico desenvolvido na Educação Infantil.

Em seu art. 3º, a Resolução apresenta o conceito de currículo como conjunto 
de práticas que tem por objetivo articular os conhecimentos e experiências das 
crianças com os conhecimentos científicos. Para isso, o Parecer nº 20/2009 res-
salta que as práticas que fazem parte do cotidiano devem considerar as expe-
riências de aprendizagem das crianças em suas diversas dimensões e as ações 
devem ser planejadas intencionalmente e avaliadas de forma contínua. 

A concepção da criança como sujeito histórico e de direitos, aparece nas DC-
NEI em seu art. 4º, afirmando ainda que são nas interações, nas relações e prá-
ticas cotidianas que a criança vivencia e constrói sua identidade. A concepção 
ora estabelecida amplia consideravelmente o que estava posto na Diretriz an-
terior, no que se refere à identidade do sujeito. O Parecer CEB/CNB nº 20/2009 
esclarece ainda que a criança é o centro do planejamento e que o processo de 
interação que se estabelece entre criança e professor, no desenvolvimento das 
atividades, não só promove o desenvolvimento infantil, mas amplia no adulto as 
possibilidades de compreender e responder às iniciativas infantis. 

Cada criança apresenta um ritmo e uma forma própria de colocar-se 
nos relacionamentos e nas interações, de manifestar emoções e curio-
sidades, e elabora um modo próprio de agir nas diversas situações 
que vivencia desde o nascimento conforme experimenta sensações de 
desconforto ou de incerteza diante de aspectos novos que lhe geram 
necessidades e desejos, e lhe exigem novas respostas. Assim busca 
compreender o mundo e a si mesma, testando de alguma forma as 
significações que constrói, modificando-as continuamente em cada in-
teração seja com outro, seja com os objetos (PARECER CEB/CNB nº 
20/2009).

O art. 5º define que a Educação Infantil deve ser oferecida em espaços insti-
tucionais de educação, ou seja, não domésticos, enfatizando o desenvolvimento 
de ações pautadas no educar e cuidar das crianças atendidas, sem nenhum tipo 
de seleção e reforça a obrigatoriedade da matrícula das crianças de 4 e 5 anos. 

A Educação Infantil, segundo tal Parecer, tem seu lugar, finalidade e, princi-
palmente, sua identidade definida enquanto espaço institucional e educacional, 
sendo que outras demandas que surgem da família, tais como: atendimento no-
turno, atendimento nos finais de semana, entre outros são considerados legíti-
mos, mas deve-se considerar a mobilização de outras áreas para o atendimento 
à demanda que irá para além da esfera educacional.
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O Parecer CEB/CNB nº 20/2009 discorre sobre a necessidade de se atentar 
para a finalidade da educação, conforme consta da LDBEN/96, que compreende 
o desenvolvimento do educando, promovendo sua formação integral. O desen-
volvimento integral da criança deve considerar as formas como as crianças vi-
venciam e exploram o mundo, apropriam-se dos conhecimentos, expressam-se 
e se manifestam nessa fase da vida. Assim, o art. 7º pontua os aspectos que 
as instituições devem considerar no atendimento às crianças pequenas para 
cumprir sua função sociopolítica e pedagógica, principalmente no que se refe-
re a compartilhar e complementar a educação e o cuidado das crianças com 
as famílias e promover espaço de convivência entre crianças e adultos. Ainda 
ampliando os saberes e conhecimentos de diferentes naturezas, consideran-
do a igualdade de oportunidade entre crianças de diferentes classes sociais no 
que tange à cultura e possibilidade de vivência da infância e o rompimento das 
relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, gênero, regional, 
linguística e religiosa.

O art. 8º estabelece que a “Educação Infantil deve ter como objetivo garantir 
às crianças acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de co-
nhecimentos e aprendizagens de linguagens”,  bem como atenção aos direitos 
elementares das crianças. Para isso, deve-se considerar que as ações de cui-
dado são indissociáveis do processo educativo; que as diferentes dimensões do 
desenvolvimento (expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estéti-
ca e sociocultural) são indivisíveis; a promoção de uma gestão democrática com 
estratégias de escuta e participação das famílias respeitando suas formas de or-
ganização; e o reconhecimento das especificidades etárias e as singularidades 
dos sujeitos, promovendo a interação entre eles, observando as crianças com 
necessidades educacionais especiais e a diversidade cultural, social e religiosa 
presente na instituição.

As práticas pedagógicas a serem desenvolvidas na Educação infantil são de-
finidas no art. 9º da Resolução nº 05/2009, que estabelece que tais práticas 
devem ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras, garantindo 
experiências que possibilitem às crianças o conhecimento de si e do mundo, o 
uso de diferentes linguagens e formas de expressão, promovendo a ampliação 
dos conhecimentos. As práticas devem também possibilitar situações de apren-
dizagens mediadas com objetivo de desenvolver a autonomia das crianças em 
suas ações de cuidado pessoal.

O art. décimo amplia as diretrizes no aspecto da avaliação, expondo a neces-
sidade da observação e reflexão sobre as ações desenvolvidas e o processo 
de interação das crianças, utilizando-se de múltiplos registros, tanto dos adultos 
quanto das crianças. Ressalta-se a necessidade de continuidade dos processos 
de aprendizagens utilizando-se de estratégias nos momentos de transição vivi-
dos. Outro ponto de destaque é a necessidade de documentação especifica que 
permita o acesso das famílias às formas de trabalho da instituição com a criança 
e o seu processo de aprendizagem e desenvolvimento.

Por fim, o artigo 11 da citada Resolução discorre sobre a garantia de continui-
dade do processo de aprendizagem e desenvolvimento, respeitando a especifi-
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cidade etária “sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino 
Fundamental”.  

O primeiro Plano Nacional de Educação - PNE, foi aprovado pela Lei nº 
10.172, de 09 de janeiro de 2001, com vigência de dez anos, de 2001 a 2011. O 
documento estabelece como objetivos e prioridades a elevação do nível de es-
colaridade da população de maneira global, a melhoria da qualidade do ensino, a 
redução das desigualdades sociais, regionais, possibilitando o acesso dos sujei-
tos na educação e sua permanência nela, bem como a democratização da ges-
tão pública por meio da gestão democrática e do envolvimento dos profissionais.

O PNE 2001/2011 abrange todas as etapas e níveis de ensino, bem como as 
modalidades e especificidades culturais, os aspectos de financiamento e estru-
turais e a formação dos profissionais. Para cada aspecto discutido, o documento 
se divide em diagnóstico, diretrizes, objetivos e metas. No que se refere à Edu-
cação Infantil, o PNE trazia como ponto principal na meta 1 a ampliação da oferta 
de forma que, em cinco anos, o atendimento a crianças até 3 anos fosse de 30% 
e a crianças de 4 a 6 anos (ou 4 e 5 anos) fosse de 60 %. Para o final da década, 
a meta estabelecida era de 50% para o atendimento das crianças de 0 a 3 anos e 
80% de 4 a 5 anos. Para a Educação Infantil estavam definidas outras 25 metas, 
abrangendo diferentes aspectos dessa etapa de atendimento.

Com o término da vigência do PNE, iniciaram-se novas discussões e um novo 
documento foi aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, com vigên-
cia também de dez anos, de 2014 a 2024. O novo documento é composto de 
14 artigos, 20 metas e 254 estratégias, que serão responsáveis pelas políticas 
públicas da educação durante sua vigência. 

No PNE/2014-2014 a meta 1 refere-se à Educação Infantil, trazendo a univer-
salização do atendimento a crianças de 4 a 5 anos até 2016 e o atendimento  de 
50% a crianças menores de 3 anos, até o final da vigência do plano. Para a rea-
lização da meta 1, o documento aponta 17 estratégias para o desenvolvimento 
do trabalho.

Para além das legislações, o MEC, ao longo dos anos, promoveu várias dis-
cussões, debates, seminários e outras ações consultivas acerca das concep-
ções que norteiam a Educação Infantil. Durante esse período, o MEC lançou 
algumas publicações com o objetivo de subsidiar os estudos e ofertar material 
para o trabalho dos profissionais nessa etapa.

Um desses documentos se intitula Política Nacional de Educação Infantil: pelo 
direito das crianças de zero a seis anos à educação, que aponta a necessidade 
de parâmetros para a qualidade da educação infantil. As discussões coletivas 
que se desenvolveram ao longo no tempo contribuíram para a publicação do 
documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, ten-
do por objetivo “estabelecer padrões de referência orientadores para o sistema 
educacional no que se refere à organização e funcionamento das instituições de 
Educação Infantil” (Parâmetros de Qualidade, 2006, p.8).  

Ele foi impresso em dois volumes, sendo que no primeiro aborda as concep-
ções de criança e da pedagogia na Educação Infantil, apresenta o debate sobre 
a qualidade da educação em geral e especificamente da educação de criança 
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de 0 a 6 anos, apresentando algumas considerações de pesquisas recentes e a 
qualidade na perspectiva da legislação e da atuação dos órgãos oficiais do país. 

O segundo volume aponta as competências dos sistemas de ensino nos di-
ferentes níveis (Federal, Estadual e Municipal), discorre sobre a caracterização 
das instituições de Educação Infantil, partindo das definições legais e por fim, 
define os parâmetros de qualidade para os sistemas educacionais e para as ins-
tituições de Educação Infantil, objetivando estabelecer uma referência nacional 
que subsidie a discussão e implementação desses parâmetros.

Tais parâmetros foram organizados por aspectos, como forma de facilitar sua 
apresentação, deixando claro que todos estão intrinsecamente relacionados 
ao processo educacional, sendo eles: proposta pedagógica das instituições; a 
gestão das instituições; os professores e demais profissionais que atuam nas 
instituições; as interações de professores, gestores e demais profissionais; e a 
infraestrutura das instituições.

Na introdução do documento dos parâmetros, o MEC aponta como desdo-
bramento dessa publicação a elaboração de indicadores de qualidade, sendo 
o conceito desses indicadores como algo mais específico e preciso, podendo 
ser quantificado e servindo como instrumento para verificar a aplicabilidade dos 
parâmetros. Após novas discussões, em 2009, o MEC publica o documento In-
dicadores de Qualidade na Educação Infantil, que tem como objetivo detalhar os 
parâmetros em indicadores operacionais, com o intuito de oferecer aos professo-
res e demais profissionais, bem como à comunidade em geral um instrumento de 
caráter autoavaliativo, para apoiar o desenvolvimento do trabalho na instituições 
e subsidiar a qualidade do trabalho partindo desses resultados. O documento 
possui um caráter optativo em sua adesão.

Existem ainda outras publicações do MEC no que tange às concepções que 
permeiam a Educação Infantil, mas destacamos aqui somente algumas que, de 
certa forma, apresentam fundamentações para subsidiar a elaboração de pro-
postas pedagógicas das instituições que realizam o atendimento as crianças de 
0 a 6 anos. Por muitas vezes, as propostas pedagógicas das instituições, bem 
como as próprias práticas desenvolvidas com as crianças, não se fundamentam 
nas concepções e orientações legalmente estabelecidas, por desconhecimento 
do teor dos documentos pertinentes. 

REFLEXÕES SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os documentos elencados pontuam diferentes aspectos, concepções e orien-
tações acerca do atendimento às crianças de 0 a 6 anos em instituições de 
Educação Infantil. Algumas dessas concepções referentes à mudança das ins-
tituições do âmbito da assistência para a educação, à articulação entre educar 
e cuidar são questões primordiais para fundamentar a prática com as crianças. 
Em virtude disso, buscamos aqui estabelecer relação entre o exposto e alguns 
referenciais teóricos na perspectiva de analisar de maneira mais fundamentada 
essas questões. 

Segundo Kuhlmann Jr (2015), essa definição da Educação Infantil enquanto 
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dever do Estado no âmbito da Educação foi resultado de um luta iniciada na 
década de 1970, na busca de instituições de atendimento em creches e pré-es-
colas, que respeitassem os direitos das crianças e das famílias. Para o autor, é 
importante ter claro que mesmo ligadas ao campo da assistência, as instituições 
possuíam uma dimensão de trabalho educacional vinculada à educação assis-
tencialista. 

Para Kuhlmann:
A vinculação administrativa aos órgãos de assistência é um dos ele-
mentos sustentadores da concepção educacional assistencialista, pois 
desde o início já define o atendimento como exclusivo aos pobres que, 
por serem pobres, não teriam condições de educar adequadamente 
seus filhos. (2015, p. 185-186). 

Assim, para o autor, o reconhecimento das instituições de atendimento às 
crianças enquanto parte do sistema de ensino educacional, como o estabelecido 
na Constituição Federal de 1988 e na LDBEN/1996, dá a Educação de Infantil 
um caráter educativo vinculado a processo de aprendizagem e desenvolvimento 
das crianças de forma ampla e integral, nas palavras do autor “tornando-se uma 
instituição legítima e não um simples paliativo” (KUHLMANN JR, 2015, p.186). 

O autor ressalta, ainda, que o fato das instituições passarem para o sistema 
educacional não significa a superação dos preconceitos sociais que permeiam o 
processo de educação da criança pequena. Segundo ele:

(...) fazer parte do sistema de educação pública é quase o mesmo que 
fazer parte de um sistema que se tornou exclusivo para a educação 
dos pobres, o que facilita a passagem de creches e pré-escolas assis-
tencialistas a esse sistema sem alterar as concepções educacionais: a 
pedagogia da submissão também se faz presente no interior do siste-
ma educacional e não apenas na Educação Infantil. (KUHLMANN JR, 
2015, p. 186).

Para ele, o discurso enaltecendo o âmbito educacional sendo o “novo neces-
sário”, estabelece a educação como “o lado do bem” e a assistência como “o 
lado do mal”, o que possibilita um olhar de incompatibilidade entre os dois aspec-
tos, polarizando as dimensões de cuidado e educação. Dessa forma, temos uma 
contraposição entre as funções de guarda, proteção e a função educativa, o que 
não condiz com a realidade vivida, uma vez que as instituições de educação são 
responsáveis pelas crianças durante todo o período em que elas são atendidas, 
o que implica um atendimento educacional, mas também de guarda e proteção. 

Kuhlmann Jr. enfatiza a necessidade de se definirem parâmetros de qualidade 
para a superação práticas discriminatórias que ainda persistam, propondo uma 
outra forma de olhar a história das instituições de atendimento às crianças, tendo 
como perspectiva fundamentar as políticas públicas: 

- a questão não é educação versus assistência;
- na sua história, as instituições pré-escolares destinaram uma educa-
ção de baixa qualidade para as crianças pobres e isso é que precisa 
ser superado;



327

- no interior da instituição sempre estará ocorrendo algum tipo de edu-
cação (seja boa ou ruim) para a criança que a recebe;
- a educação de uma criança pequena envolve o seu cuidado, por isso 
destaca-se o papel de educar e cuidar atribuindo às instituições de 
Educação Infantil. (KUHLMANN JR, 2015, p.189).

Ainda referente à articulação entre assistência e educação, Montenegro 
(2006) afirma que existe uma dificuldade na compreensão do cuidado, em virtu-
de do componente emocional que o termo carrega, uma vez que o cuidar para 
além de uma habilidade técnica envolve também a disponibilidade para as rela-
ções afetivas entre os sujeitos.

Oliveira (2014) nos aponta para a relevância do olhar do professor frente as 
dimensões de educar e cuidar, uma vez que as crianças não fazem distinção 
entre ações de “cuidado” e as demais, pois todos os momentos são experiências 
que possibilitam o seu desenvolvimento.

(...) temos não apenas reconhecido que as crianças precisam ser aten-
didas em relação a momentos e fome, higiene, sono, insegurança, 
aborrecimento, como também defendido que, ao serem acolhidas em 
um ambiente que educa cuidando e cuida educando, podem as crian-
ças efetivar valiosas aprendizagens em relação ao cuidar de si, cuidar 
de outras crianças (evidentemente à sua maneira) e cuidar do ambien-
te. (OLIVEIRA, 2014, p.12)

Outro ponto destacado nas discussões de Oliveira (2011) refere-se a Consti-
tuição Federal de 1988, que “definiu o direito à educação das crianças de zero a 
cinco anos de idade em instituições de Educação Infantil como um direito social” 
(p. 119), isto é, um direito da criança, independente das condições das famílias. 
Segundo a autora, o fato de termos legislações e normativas que orientam a 
Educação Infantil, não garante uma igualdade nas ações, uma vez que as con-
cepções existentes possuem pesos próprios, considerando que os responsáveis 
por elaborar as políticas públicas, as famílias, bem como os educadores pos-
suem olhares e perspectivas específicas sobre esse atendimento.

Os ordenamentos legais aqui explicitados, a nosso ver, constituem-se em 
passos importantes para superar e fazer avançar o acesso das crianças e das 
famílias às instituições de Educação Infantil, compreendendo que essa etapa é 
um direito de todos que precisa ser respeitado e que deve constituir a base de 
luta da área e da sociedade como um todo. Tendo em vista que os avanços no 
campo da legislação e normativas não se concretizaram e que é preciso muita 
luta para sua efetivação, estamos diante de muitos desafios e lacunas, quais se-
jam: baixa qualidades dos equipamentos públicos disponíveis para o atendimen-
to à crianças menores de 6 anos; fragilidade na formação inicial e continuada 
dos professores e demais profissionais da educação; atendimento parcializado 
para crianças de  4 a 5 anos de idade; permanência do percentual de 50% do 
atendimento às crianças de 0 a 3 anos de idade; escassez de verbas para a 
Educação, em especial para a Educação Infantil; baixo salário dos profissionais 
da educação e carga horária intensificada; poucos recursos para materiais didá-
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ticos-pedagógicos como brinquedos diversificados e de boa qualidade.
Para finalizar, destacamos que o levantamento das legislações e normativas, 

bem como dos documentos orientadores implementados pelo MEC nos últimos 
anos, possibilitaram-nos uma visão de como a Educação Infantil vem sendo pen-
sada pelos órgãos que regulamentam nosso sistema de educacional. Podemos 
afirmar que há os avanços, desafios e lacunas a serem enfrentados cotidiana-
mente por todos aqueles que buscam a efetivação de um trabalho educativo de 
qualidade socialmente referenciada para as crianças brasileiras.
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INTRODUÇÃO

Este artigo resulta dos estudos realizados sobre as políticas públicas voltadas 
para a criança na faixa etária entre 0 a 5 anos. Tem por objeto de estudo o Plano 
Nacional de Educação - PNE, o Plano Nacional da Primeira Infância- PNPI e a 
Lei nº 13.257/2016, enquanto instrumentos legais que trazem metas propositivas 
para a infância, com recorte para a primeira etapa do desenvolvimento infantil. 

Apresentamos um panorama da Educação Infantil no país, as dificuldades 
para a realização das metas do PNE, PNPI, mediante as contradições obser-
vadas nas políticas públicas em um Estado de cunho neoliberal, como a EC 
95/2016,que caminha na contramão dos pressupostos legais discutidos pela so-
ciedade.

Utilizamos da pesquisa documental e empírica, com dados secundários dis-
ponibilizados, entre outros, pelos Institutos IBGE e Inep, os quais foram subme-
tidos a análise qualitativa.  

O PLANO NACIONAL PARA EDUCAÇÃO E O PLANO NACIONAL DA PRI-
MEIRA INFÂNCIA: DOCUMENTOS QUE SE COMPLETAM

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96 se cons-
titui em uma política de Estado uma vez que determina as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Fica estabelecida na Lei a participação dos três entes fede-
rados: União, Estado e municípios na oferta da educação pública, bem como a 
definição das incumbências de cada ente.

Entre as incumbências da União destaca-se a elaboração do Plano Nacional 
de Educação - PNE de forma colaborativa entre os entes federados (Art. 9º, I), 
enquanto que o Art. 87, § 1º determina o prazo para a elaboração do referido 
Plano:

É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da 
publicação desta lei.
§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta lei, en-
caminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, 
com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a 
Declaração Mundial sobre Educação para Todos (BRASIL, 2001).
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A conquista deste marco legal, embora apresente limitações e contradições 
expressas em seus dispositivos, é fruto da luta de classes sociais e de forma es-
pecífica dos educadores que, desde o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova 
em 1932, vêm travando embates com o setor privatista na busca de uma edu-
cação pública de qualidade social e para todos. Desta forma, o PNE passa a se 
constituir em uma política de Estado e em 09 de janeiro de 2001 é promulgada a 
Lei 10.172 que trata do Plano Nacional de Educação para o decênio 2001-2010.

Sobre o PNE (2001-2010) vasta literatura tem realizado análises sobre seus 
avanços e retrocessos, tanto do ponto de vista do alcance de suas Metas, como 
da eficácia de sua efetivação enquanto política pública de Estado. Findo a vigên-
cia da Lei 10.172/2001, caminhamos para a implantação de um novo Plano, que 
ocorreu por meio de debates e discussões com a participação da sociedade civil 
organizada e do governo, nas conferências municipais, estaduais, regionais e na 
Conferência Nacional de Educação (CONAE) em 2010. Em 2014, no dia 25 de 
junho, no governo Dilma Rousseff é sancionada a Lei 13.005/2014 que aprova o 
Plano Nacional de Educação - PNE, com vigência por 10 (dez) anos, com vistas 
ao cumprimento do disposto no Art. 214 da Constituição Federal.

O referido plano, enquanto política pública de Estado, traz 20 Metas com des-
taque para a Meta 01, que dialoga com o objeto deste estudo: “Universalizar, 
até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de 
idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em Creches de forma a atender, 
no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE” 
(BRASIL, 2014).

Interessa-nos sobremaneira neste estudo uma leitura de algumas ações po-
líticas que se expressam, materializam por meio das políticas públicas voltadas 
para primeira infância no Brasil.

A preocupação com a infância e o desenvolvimento humano há muito tem to-
mado conta das reflexões e produções nas áreas técnicas, teóricas e científicas 
de várias áreas do conhecimento, como a Educação, Psicologia, Sociologia, Di-
reito e afins. Fato é, que no curso da história, fomos não somente confabulando, 
mas verificamos o quanto nos parece premente a necessidade de organização e 
sistematização destes conhecimentos, com o intuito de buscarmos mudanças e 
movimentos sociais que possam suscitar possibilidades minimamente efetivas.

A Rede Nacional Primeira Infância, foi criada em 2006 e se caracteriza como 
uma organização nacional de entidades governamentais, da sociedade civil, do 
setor privado, de organizações multilaterais e de outras redes, cuja missão seria 
trabalhar a articulação de organizações e pessoas afim de defender os interes-
ses das crianças de 0 a 6 anos (PNPI, 2010). A Rede surge como uma resposta 
as ações e pactuações assumidos em discussões internacionais.

Neste sentido, de comum acordo com os propósitos dos tratados assumidos 
mundialmente pelo Brasil, e em consonância com a Constituição Nacional e de-
mais programas internos, foi elaborado em 2010 um Plano Nacional da Primeira 
Infância (PNPI) considerado como um marco para a primeira infância no Bra-
sil, aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CONANDA) em dezembro do mesmo ano.
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Neste Plano estão traçadas as diretrizes gerais e os objetivos e metas 
que o País deverá realizar em cada um dos direitos da criança afirma-
dos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, pelas leis que se aplicam aos diferentes setores, como educa-
ção, saúde, assistência, cultura, convivência familiar e comunitária e 
outros que lhe dizem respeito. [...]Ele se articula, também, com outros 
Planos e compromissos nacionais: Plano Nacional de Educação, Pla-
no Nacional de Saúde, Plano Nacional de Assistência Social, Plano 
Nacional de Cultura, Plano Nacional de Combate à Violência contra a 
Criança, Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária etc 
e se atualizará e complementará com outros planos que venham a ser 
elaborados (RNPI/PNPI, 2010, p. 12).

Trata-se, pois de uma Plano que transcende um determinado setor ou orga-
nização e busca a articulação com diferentes setores e instâncias responsá-
veis pelo pleno desenvolvimento humano e conquistas subjetivas.  

Será em março de 2016 que o PNPI ganhará status de Lei, no governo 
Dilma Rousseff, com a sanção da Lei nº 13.257, que dispõe sobre as políticas 
públicas para a primeira infância. No que diz respeito especificamente à oferta 
de educação para a primeira infância, podemos destacar, o Art.2º que traz um 
entendimento do grupo de crianças que compõem a primeira infância: “Para 
os efeitos desta Lei, considera-se primeira infância o período que abrange os 
primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da 
criança” (BRASIL, 2016).

Nos seus 43 artigos, a Lei 13.257/2016, ao unir as diretrizes e os princípios 
de tantas pastas governamentais, agregando objetivos e ações para a imple-
mentação de políticas públicas voltadas à primeira infância, serve como mais 
um instrumento jurídico e legítimo de garantia das ações de proteção à infân-
cia.

A EDUCAÇÃO INFANTIL EM DADOS

A educação é direito de todos, assegurada pelo art. 205 da Constituição 
Federal e tem seu início na Educação Infantil – primeira etapa da Educação 
Básica. Entretanto, a realidade tem-se mostrado diferente, porquanto o direito 
atribuído constitucionalmente a todos os cidadãos brasileiros não se tem efe-
tivado na prática, uma vez que há crianças sem escola, há demanda e não há 
oferta de ensino em todas as modalidades que compõem o nosso sistema edu-
cacional. Em especial, vamos observar que não há oferta de Educação Infantil 
suficiente, posto que mais de 8,8 milhões de crianças, estão desassistidas de 
uma política educacional voltada para esta etapa da educação. 

De acordo com o último censo educacional, realizado pelo Inep, em 2017, 
29,8% das crianças entre 0 a 3 anos estavam matriculadas em Creches, en-
quanto que 86,1% das crianças entre 4 a 5 anos foram atendidas na Pré-Es-



333

cola.  A Tabela 01 mostra que não conseguimos atingir a Meta 1 do PNE que 
anunciava universalizar até 2016 o atendimento em Pré-Escolas para crianças 
de 4 a 5 anos.  
Tabela 01: Projeção População Infantil 0 a 5 anos - Matrículas Educação Infantil e % Atendimento - 

Brasil- 2017

Projeção 
população 

0-3anos

Matrículas Creche

0-3 anos

% atendimento Projeção 
população

4-5 anos

Matrículas 
Pré-escola 

4-5anos

%

 atendimento

11.418.828 3.406.796 29,8 5.922.970 5.101.935 86,1
               

Fonte: IBGE/Inep/elaboração pesquisa

As crianças entre a faixa etária de 0 a 3 anos são as mais atingidas em rela-
ção à oferta na Educação Infantil, com um atendimento médio de 29,8%. 

A Tabela a seguir traz os dados das crianças matriculadas em Creches em 
todo o país, observadas as regiões.

Tabela 02: Matrículas na Creche - Brasil - Região Geográfica – por dependência Administrativa - 2017

Região 
Geo-

gráfica

Número de Matrículas na Creche

Localização/Dependência Administrativa

Total Geral

Urbana Rural

Total Fe-
deral

Esta-
dual Municipal Privada Total Fe-

deral
Esta-
dual

Munici-
pal Privada

 Brasil  
3.406.796 3.186.543 1.401 3.618 2.013.920 1.167.604 220.253    62 858 206.314 13.019

 Norte  
152.398 133.100

- 563 107.254 25.283 19.298 -
35

19.183 
80

 Nor-
deste  780.992 620.116 202 325 418.026 201.563 160.876 - 732 151.016 9.128

 Su-
deste  1.684.114 1.657.526 823 944 937.758 718.001 26.588 62 48 23.402 3.076

 Sul  558.811 548.099 332 260 392.956 154.551 10.712 - 7 10.259 446

Centro-
-Oeste*  230.481 227.702 44 1.526 157.926 68.206 2.779 - 36  2.454 289

Fonte: IBGE/Inep

*Incluídas as matrículas do Distrito Federal
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Ao observamos os resultados do censo educacional do ano de 2017, concluí-
mos que o atendimento às crianças nesta etapa (0 a 3 anos) concentra-se na 
rede municipal, com um total de 2.220.234 matrículas, o que representa 65% 
do total. Esta concentração das matrículas nesta rede, reforça o que diz a LDB 
9.394/96 no Art. 1, inciso V: 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
[...]
V- oferecer a educação o infantil em creches e pré-escolas, e, com 
prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis 
de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as neces-
sidades de sua área de competência e com recursos acima dos per-
centuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção 
e desenvolvimento do ensino (BRASIL, 1996).

Entretanto, embora seja dado ao município a incumbência de oferecer esta 
etapa da educação enquanto direito constitucional, um dado que ganha des-
taque no cenário nacional nos preocupa. Trata-se do número de atendimento 
realizado pela rede privada. São 1.180.623 crianças atendidas por esta rede, o 
que representa 35% do total. 

Quando analisamos estes dados considerando as regiões do Brasil, os re-
sultados se divergem. Na região Norte a participação da rede privada na oferta 
de matrículas é de 17%, enquanto que no Nordeste é de 27%. Na Região Sul o 
percentual é de 28%, no Centro-Oeste 30% e, por fim, na Região Sudeste a rede 
privada tem a maior participação com 43% das matrículas na Creche. 

Vale destacar as contribuições de James Heckman, vencedor do prêmio No-
bel de Economia em 2000, vastamente aludido em razão de suas pesquisas que 
apontam as taxas de retorno de investimentos públicos em diferentes ciclos da 
vida. Seus estudos indicam que o investimento na Primeira Infância aponta um 
retorno várias vezes superior que os realizados nas demais etapas de desen-
volvimento humano. Suas contribuições mostram que tais investimentos princi-
palmente direcionados às famílias pobres, podem mudar o curso do desenvolvi-
mento humano destas crianças, suscitando melhor adaptação e enfrentamento 
de fatores de risco ao longo da vida (CUNHA; HECKMAN, 2011).

Estudos do Observatório do PNE mostram que em 2015 o atendimento às 
crianças entre 0 a 3 anos na região Norte foi o menor: 13,8%. A Região Centro-
-Oeste aparece em seguida com 23,5%, Nordeste com 25,4% e as Regiões Sul 
e Sudeste com 37% e 37,9% respectivamente. Os atendimentos das Regiões 
Norte, Centro-Oeste e Nordeste foram abaixo da média nacional daquele ano, 
que alcançou 30,4%. Esta diferença reforça as desigualdades históricas obser-
vadas no Brasil em relação à educação, bem como a dualidade também histórica 
na oferta da educação pública e privada, quando constatamos que os percen-
tuais de matrículas só foram alcançados em decorrência da participação do setor 
privado na oferta da educação.



335

Realizamos um estudo considerando a projeção populacional dada pelo IBGE 
para esta faixa etária e o crescimento observado em relação às matrículas, indi-
cado pelo Inep. As Tabelas a seguir evidenciam este movimento:

Tabela 03:  Projeção População Infantil 0-3 anos -  Crescimento Matrícula – Creche - Brasil - 
2018-2021

Projeção 
população

0-3 anos

2018

Crescimento 
matrícula 

6,13% ano

2018 

Projeção 
população

0-3 anos

2019

Crescimento 
matrícula 

6.13% ano

2019

Projeção 
população

0-3 anos

2020

Crescimento 
matrícula 

6,13 %ano

2020

Projeção 
população

0-3 anos

2021

Crescimento 
matrícula 

6,13 % ano

2021

11.281.157 3.615.632 11.146.044 3.837.270 11.013.203 4.072.494 10.886.636 4.322.137

Fonte: IBGE/Inep/Dados deste estudo

Tabela 04: Projeção População Infantil 0-3 anos Crescimento Matrícula – Creche-  Brasil -  
2022-2024

Projeção 
população

0-3 anos

 2022

Crescimento 
matrícula 

6,13% ano

2022 

Projeção 
população

0-3 anos

2023

Crescimento 
matrícula 

6.13% ano

2023

Projeção 
população

0-3 anos

2024

Crescimento 
matrícula 

6,13 %ano

2024
10.765.769 4.587.083 10.645.564 4.868.271 10.527.372 5.166.696

Fonte:IBGE/Inep/ Dados deste estudo

De acordo com estudos do Inep, no período de 2013 a 2017, as matrículas 
em creche cresceram 24,5%.  Em 2017 o aumento foi de 5,2%. Neste caso, a 
média de crescimento nestes últimos anos foi de 6,13%. Considerando o perío-
do 2018 -2024, com um crescimento médio de matrículas em 6,13 chegaremos 
em 2024 com 5.166.696 matrículas, o que representa 49% da população infantil 
nesta faixa etária.   Significa que este crescimento precisa se ajustar no período 
para que seja suficiente no atendimento da Meta 1 proposta no Plano Nacional 
de Educação: “[...] ampliar a oferta de Educação Infantil em Creches de forma a 
atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste 
PNE” (BRASIL, 2014).

Em relação ao atendimento às crianças de 4 a 5 anos, o cenário nacional é 
mais promissor, haja vista que em 2017 chegamos a um atendimento de 86%, 
embora com uma considerável participação da rede privada.
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Tabela 05: Matrículas na Pré-Escola - Região Geográfica – por dependência Administrativa- 2017

Região 
Geográ

fica

Número de Matrículas na Pré-Escola

Localização/Dependência Administrativa

Total 
Geral

Urbana Rural

Total Federal Estadual Municipal Privada Total
Fe-
de-
ral

Esta-
dual Municipal Priva-

da

 Brasil  5.101.935 4.401.204 1.480 43.416 3.188.694 1.167.614 700.731 55 8.814 677.231 14.631 

 Norte       
501.217 

     
371.560 94        623      311.309        

59.534 
  

129.657 
        

-   
       
784 

        
128.501 

         
372 

 Nor-
deste  

  
1.479.915 

  
1.068.032 260        429      683.201      

384.142   411.883         
-   

    
3.305 

        
398.432 

    
10.146 

 Su-
deste  

  
2.051.564 

  
1.965.065 888        537   1.483.314      

480.326 
    

86.499 
        
55 

       
582 

          
82.698 

      
3.164 

 Sul       
684.219 

     
635.331 191     2.257      480.979      

151.904 
    

48.888 
        

-   
    

1.892 
          
46.607 

         
389 

Centro-
-Oes-

te* 

     
385.020 

     
361.216 47   39.570      229.891        

91.708 
    

23.804 
        

-   
    

2.251 
          
20.993 

         
560 

Fonte: IBGE/Inep

* Incluídas as matrículas do Distrito Federal

As matrículas da Pré-Escola concentram-se, na maioria, na rede municipal, 
com um total de 76% do total. Um atendimento percentual maior que o referente 
à Creche, que foi 65% neste ano. As matrículas na rede privada alcançaram um 
percentual de 23%, também menor que o observado na Creche (35%). Cabe res-
saltar que tanto na etapa Creche como Pré-Escola é comum o governo municipal 
firmar parcerias com entidades privadas, sem fins lucrativos, as quais oferecem 
Educação Infantil, subsidiada com recursos dos fundos públicos, conforme está 
prescrito no Art. 5º, §4º:

§ 4º O investimento público em educação a que se referem o inciso VI do 
art. 214 da Constituição Federal e a meta 20 do Anexo desta Lei engloba 
os recursos aplicados na forma do art. 212 da Constituição Federal e 
do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem 
como os recursos aplicados nos programas de expansão da educação 
profissional e superior, inclusive na forma de incentivo e isenção fiscal, 
as bolsas de estudos concedidas no Brasil e no exterior, os subsídios 
concedidos em programas de financiamento estudantil e o finan-
ciamento de creches, pré-escolas e de educação especial na forma 
do art. 213 da Constituição Federal (BRASIL, 2014, grifo nosso).

Este tema tem sido pauta recorrente nas agendas educacionais, em especial 
entre os pesquisadores que se dedicam ao financiamento da educação, os quais 
analisam as parcerias público-privado como preocupantes do ponto de vista da 
educação, enquanto direito constitucional.  Embora estas instituições cobrem 
mensalidades subsidiadas, ainda permanece a necessidade de a população pa-
gar pelo acesso a este nível da educação.
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Ao considerarmos as projeções populacionais para os períodos seguintes e o 
crescimento médio das matrículas na Pré-Escola (de 2013 a 2017 foi de 4,35%), 
podemos inferir que a universalização da Pré-Escola poderá ocorrer em 2020, 
quando 100% das crianças serão atendidas. A Tabela 06 apresenta este estudo.

Tabela 06: Projeção População 4-5 anos e Crescimento Matrícula -Pré-Escola- Brasil - 2018-2020

Projeção 
população

4-5 anos

2018

Crescimento 
matrícula 

4,75%/ano

2018 

Projeção 
população

4-5 anos

2019

Crescimento 
matrícula 

4,75%/ano

2019

Projeção 
população

4-5 anos

2020

Crescimento 
matrícula 

4,75%/ano

2020

5.844.988 5.344.277  5.770.376 5.598.130 5.698.635  5.864,041
         

Fonte: IBGE/ Inep/Dados deste estudo

Reconhecer a importância da Educação Infantil e não viabilizar a sua oferta é o 
mesmo que negá-la. Mesmo antes da publicação da LDB nº. 9.394/96, que trata 
da política educacional brasileira, temos observado a questão da oferta e deman-
da da Educação Infantil. A importância desta, na formação da criança, é defendida 
por estudiosos da área e de tantas outras, como é o caso da Psicologia.  

Partindo da multideterminação do comportamento humano, podemos consi-
derar que qualquer comportamento humano, pode ser aprendido a partir das ex-
periências com sua comunidade, pela ação de três níveis de variação e seleção, 
tendo influências filogenéticas, ontogenéticas e culturais, na aquisição destes 
repertórios (SKINNER, 1981).   Sendo assim, o desenvolvimento infantil é emi-
nentemente social e ocorre a partir dos contextos de relacionamento, sendo que 
a qualidade destes deve ser alvo de dedicação. A diferença qualitativa está entre 
o que a criança consegue fazer sozinha e o que ela precisa de intervenção para 
desenvolver seu potencial (BENN; GARBARINO, 1992). 

Nesse sentido, destacamos Vigotski (1998), que vai defender a importância 
da interação do indivíduo com o meio social que é fator preponderante e condi-
cional para a aquisição do conhecimento e, consequentemente, o seu desenvol-
vimento. Esta interação torna-se mais eficiente, no momento em que a criança 
tem a oportunidade de frequentar uma escola e receber a educação organizada 
e sistematizada. Para ele:

O aprendizado escolar induz o tipo de percepção generalizada, desem-
penhando assim um papel decisivo na conscientização da criança dos 
seus próprios processos mentais. [...] A consciência reflexiva chega à 
criança através dos portais dos conhecimentos científicos. (VIGOTSKI, 
1998, p.115).
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Embora os percentuais de atendimento tenham apresentado um crescimento 
considerável, em especial para as crianças na faixa etária de 4 a 5 anos, muitos 
obstáculos ainda necessitam de enfrentamento, especialmente quando se anali-
sa a situação das crianças nas diferentes regiões que compõem o Brasil.

Há que se ter um maior investimento para o atendimento desta política para a 
infância, o que passaremos a refletir no próximo item.

DESAFIOS FINANCEIROS PARA O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil é direito de todos, é alicerce importante na construção 
do conhecimento científico, é, portanto, dever do Estado oferecê-la a todos de 
forma pública, bem como assegurar à criança o acesso e permanência a uma 
educação de qualidade. Fala-se em direitos inalienáveis ao ser humano, mas é 
preciso validar estes direitos, com uma política real e concreta de financiamento, 
com possibilidades de reverter o quadro educacional do país, concomitante com 
o quadro socioeconômico nacional. Temos de maneira inquestionável na carta 
Magna brasileira, em seu artigo 227 a expressão “Prioridade Absoluta”, para a 
garantia dos direitos da criança e do adolescente (BRASIL, CF., 1988).

Na história da educação brasileira verificamos uma longa trajetória de lutas 
e reivindicações marcada por poucas conquistas dos educadores no que tange 
à garantia de recursos financeiros para financiamento da educação, nos seus 
diferentes níveis.

A Constituição de 1988 ratifica uma conquista da sociedade brasileira, quan-
do, em seu artigo 212 diz que: 

A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, 
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 
receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de trans-
ferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. (BRASIL, CF., 
1988).

Além da garantia destes percentuais, cuja fiscalização da aplicabilidade está 
a cargo dos Tribunais de Contas, a LDB 9.394/96 estabelece a criação de um 
Fundo de natureza contábil que passa a garantir a destinação de recursos para 
uma conta específica, com aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do En-
sino. No entanto, foi somente em 2007, por meio da Lei 11.494 de 20 de junho 
que a Educação Infantil passa a receber cobertura financeira de um fundo. Com 
a aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, significa que os 
alunos das Creches e Pré-Escolas públicas e de instituições privadas convenia-
das e/ou parceiras passam a receber de forma indireta um valor anual mínimo 
definido nacionalmente. Este recebimento é realizado via os Fundos de cada 
ente federado (Estados e Municípios) e serão administrados por um gestor e 
acompanhados por um Conselho fiscal.
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Não temos como objetivo neste artigo, discutir s limitações e avanços desta 
política de financiamento, no entanto é importante dizer que desde o Manifesto 
dos Pioneiros da Educação em 1932, que se luta pela existência de um fundo 
específico para a educação. Em 2007 a Educação Infantil passa a vivenciar esta 
conquista, o que nos leva a dizer que coincide com o crescimento da oferta das 
matrículas na rede pública.

A educação conta com um percentual fixo de recursos assegurados pela 
Constituição Federal, o Salário-Educação108 e parte do Produto Interno Bruto – 
PIB, conforme prevê o PNE Lei nº 13.005/2014 Meta 20.

Mesmo sendo consensual a necessidade de mais investimento na educação, 
o Brasil, nas últimas décadas, vem direcionando cerca de 6% do PIB para a 
educação de forma direta. No período entre 2005 e 2014 o maior percentual do 
PIB vinculado à educação, considerando todos os recursos foi de 6.0% nos anos 
2013 e 2014.  Observa-se que a educação infantil representou nestes anos 0,6 e 
0,7% do PIB. É importante frisar que a Meta 20 prevê 7% do PIB até 2019 e 10% 
até 2024 para a educação no país.

Tabela 07:   Estimativa do Percentual do Investimento Público Total em Educação em Relação 
ao Produto Interno Bruto (PIB), por Nível de Ensino – Brasil - 2005-2014

Ano

Percentual do Investimento Público Total em relação ao PIB (%)

Todos os Ní-
veis de Ensino

Níveis de Ensino

Educação Bá-
sica

Edu-
cação 
Infantil

Ensino Fundamen-
tal

Ensino 
Médio

 Edu-
cação 

Superior 
De 1ª a 
4ª  Sé-
ries ou 
Anos 

Iniciais

De 5ª a 
8ª  Sé-
ries ou 
Anos 
Finais

2005 4,5 3,6 0,4 1,5 1,2 0,5 0,9

2006 4,9 4,1 0,4 1,6 1,5 0,6 0,8

2007 5,1 4,2 0,4 1,6 1,5 0,7 0,9

2008 5,3 4,4 0,4 1,7 1,6 0,7 0,8

2009 5,6 4,7 0,4 1,8 1,7 0,8 0,9

2010 5,6 4,7 0,4 1,8 1,7 0,8 0,9

2011 5,8 4,8 0,5 1,7 1,6 1,0 1,0

2012 5,9 4,9 0,6 1,7 1,5 1,1 1,0

2013 6,0 4,9 0,6 1,6 1,5 1,1 1,1

2014 6,0 4,9 0,7 1,6 1,5 1,1 1,2

Fonte: Inep/MEC - Tabela elaborada pela Deed/Inep.

A que ser explicado que, quando se mostra o investimento público  total em 
educação, considera-se pessoal ativo e encargos sociais (inclusive, a estimati-
108 O salário-educação trata-se de uma contribuição social “com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o 
total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados” (BRASIL/LEI 9.424,1996, art. 15).
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va para complemento da aposentadoria futura do pessoal ativo), outras despe-
sas correntes, investimentos e inversões financeiras, os recursos para bolsa de 
estudo, financiamento estudantil e a modalidade de aplicação: transferências 
correntes e de capital ao setor privado. Não se incluem nestas informações as 
seguintes despesas: aposentadorias e reformas, pensões, juros e encargos da 
dívida, e amortizações da dívida da área educacional (MEC/Inep).

Embora a legislação indique a necessidade de ser adotado no país um Cus-
to-Aluno-Qualidade – CAQ, isto ainda não se efetivou. O que temos é um valor 
mínimo anual por aluno sendo que para os alunos da Creche e Pré-Escola os 
valores mínimos previsto para 2018 são: Creche e Pré-escola Parciais – R$ 
3.016,67; Creche e Pré-Escola Integrais – R$ 3.921,67. Estes valores mínimos 
representam: R$ 251,38 mês para o primeiro caso e R$ 326,80 mês para o se-
gundo. Tais valores estão bem abaixo do que se espera para a oferta de uma 
educação com qualidade social.

 
EMENDA CONSTITUCIONAL 95: UM FREIO PARA AS METAS

A Emenda Constitucional nº 95/2016 (EC 95)109, instituiu o novo Regime Fis-
cal, que consiste na observância obrigatória de limite à despesa primária (des-
pesa total menos a despesa financeira – amortização de dívidas, juros passivos, 
concessão de empréstimos) dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
para cada exercício dos próximos vinte anos.  Estudos como o de Sena (2017) 
alertam que: “Com o limite previsto na EC nº 95, haverá compressão das despe-
sas discricionárias e dos investimentos – o que afetará o conjunto das políticas-
sociais, inclusive a educação” (p.293).  

De acordo com estudos realizados sistematicamente por técnicos que pres-
tam consultoria à Câmara dos Deputados, esta política econômica afetará a edu-
cação uma vez que a receita líquida de impostos utilizada em educação não será 
mantida nos próximos anos.  Dados do Banco Central consideram que em média 
nos últimos anos, tem-se aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
22,7% da receita líquida de impostos (SENA 2017).  

Ao olharmos para as 20 Metas do PNE (2014-2024) constatamos, por obvie-
dade, a necessidade de recursos para a efetivação das Metas. As estratégias 
apresentadas também sinalizam alocação de recursos para o alcance destes 
propósitos. Mesmo reconhecendo que a população do Brasil está envelhecendo 
e que o crescimento populacional apresenta crescimento negativo, concorda-
mos com Sena quando ele afirma: 

A população brasileira está envelhecendo. Deixar de investir na edu-
cação nos patamares necessários, como identificados no PNE, nos 
vinte anos de vigência da EC nº 95/2016 – tempo de dois PNEs –, é 
condenar as gerações que serão a população economicamente ativa 
em vinte anos a terem uma baixa qualificação (p.294).

109 A Emenda Constitucional nº 95/2016 resultou da aprovação e promulgação do conteúdo da proposta de emenda 
constitucional que tramitou nas casas do Congresso Nacional – PEC nº 241/2016, na Câmara dos Deputados, que rece-
beu a designação de PEC nº 55 no Senado Federal.
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Em outro estudo técnico da Câmara dos Deputados concluiu-se que  

O exercício financeiro de 2017 foi o primeiro cujas despesas realizadas 
foram limitadas segundo regras estabelecidas pelo Novo Regime Fis-
cal. Nos termos da EC nº 95/2016, o piso constitucional da educação 
em 2017 foi ainda equivalente a 18% da receita líquida de impostos, 
apurado em R$ 49,0 bilhões, valor que, corrigido pelo IPCA, será man-
tido para os 19 exercícios financeiros seguintes (CONOF, 2018)

Significa dizer que temos uma limitação de investimento para os próximos 
anos, o que limita, desta forma, a ampliação das ações necessárias para o al-
cance das Metas previstas nas Leis nº13.005/2014 e nº13.257/2016, conforme 
analisamos neste estudo.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

A oferta da Educação Infantil, ao longo dos anos, não tem atendido à deman-
da, como se pode comprovar através dos dados apresentados neste estudo. 
Tais levantamentos produzem informações imprescindíveis para a definição de 
políticas públicas e a tomada de decisões de investimentos, que têm por fim 
viabilizar as ações governamentais ou mesmo da iniciativa privada. Constituem, 
pois, uma forte fonte de referência sobre a população no âmbito da federação e 
dos municípios que a compõem, em vários aspectos.

A discrepância entre os valores observados quanto ao financiamento, quantida-
de de crianças matriculadas sobretudo nas Creches, e as condições necessárias 
para a oferta e a garantia de educação básica nos moldes regulamentados pelas 
políticas públicas para a Infância, suscitam preocupação e forte incômodo cívico.

Os cortes financeiros previstos pela EC 95 têm sido considerados nos deba-
tes sobre a crise nacional e, por consequência, na negligência para com a pri-
meira infância, apontando para o distanciamento entre os dados científicos e os 
discursos governamentais, com vistas às decisões orçamentárias.

Todo o esforço das entidades sociais, de instâncias e grupos de debate que 
buscam a garantia e a articulação de vários setores sociais, aliado ao conhecimen-
to baseado em dados, como por exemplo a Rede Nacional Primeira Infância com 
a elaboração do marco legal da primeira infância através de PNPI e posterior a 
Lei 13.257/2016, em nada parecem influir sobre as deliberações governamentais 
atuais. Em documento intitulado de Manifesto Sobre a Proteção das Crianças em 
Tempos de Crise (de 24 de novembro de 2017), a Rede Nacional Primeira Infância 
alerta que “devemos aproximar mais as ciências e as políticas públicas, o conhe-
cimento e a experiência profissional das decisões governamentais. Para isso, é 
fundamental a decisão política e a vontade de fazer” (RNPI, p. 5, 2017).
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INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo abordar sobre a conquista do direito à edu-
cação implementada na Constituição de 1988, apontando os desafios e avanços 
enfrentados pela educação infantil nesses 30 anos. Reconhecemos que foi um 
longo caminho percorrido desde as ações assistencialistas oriundas das creches 
até a promulgação dessa constituição que traz o reconhecimento e a garantia da 
educação como direito da criança. 

Trinta anos depois, quais os avanços podem ser destacados a partir da con-
quista desse direito? Dentre alguns aspectos, ressaltamos a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação 9.394/96, que com o objetivo de promover a formação 
integral da criança, a educação infantil passa a compor a primeira etapa da edu-
cação básica. Mas, apesar de alguns avanços, observamos a partir do referen-
cial teórico de Sarmento (2007), que as crianças continuam sendo um grupo 
social fortemente afetado pelas desigualdades sociais e ausências de políticas 
públicas. Essa compreensão nos leva a questionar, quais as políticas públicas 
educacionais reflete a garantia do direito à educação conquistada pelas crianças 
nesses 30 anos?  Diante dos desafios e limites, identificaremos nesse corpus 
de análise da legislação, as que apontem para o respeito à criança, como ela é, 
ator social, sujeito de direitos, e não apenas como participantes menores, parte 
da sociedade, ou sujeitos à margem de um grupo social conduzido pelos adultos 
conforme Sarmento (2007).

I - CRIANÇA, INFÂNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR SOBRE A IN-
FÂNCIA NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Ao se pensar a educação infantil brasileira, se faz importante, sobretudo vol-
tar o olhar para o lugar destinado à criança e às concepções implicadas nesse 
atendimento. 

Durante muitos anos a inexistência de políticas públicas de atendimento à 
infância marcou a dura realidade das crianças brasileiras. Nessa perspectiva, 
segundo Marcos Freitas,
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a roda dos expostos foi uma das instituições brasileiras de mais longa 
vida, sobrevivendo aos três grandes regimes de nossa história. Criada 
na Colônia, perpassou e multiplicou-se no período imperial, conseguiu 
manter-se durante a República e só foi extinta definitivamente na dé-
cada de 1950! Sendo o Brasil o último país a abolir a chaga da escra-
vidão, foi ele igualmente o último a acabar com o triste sistema da roda 
dos enjeitados. (FREITAS, 1997, p.312)

 
Percebemos pelos longos 224 anos de duração da roda dos expostos no país, 

a escassez de um atendimento e de uma política pública que de fato consideras-
se as necessidades da criança. Os primeiros olhares sobre a educação brasileira 
vieram com os Jesuítas no século XVI, mas somente nos anos finais do século 
XIX e XX há registro de atendimento institucionalizado dedicado à criança. E 
esse olhar em forma de atendimento à criança esteve durante muito tempo atre-
lado a ações assistencialistas presente nas creches, segundo Rizzo: 

As primeiras creches foram criadas no Brasil no final do século XIX e 
início do século XX, e tinha como finalidade retirar as crianças abando-
nadas da rua, diminuir a mortalidade infantil, formar hábitos higiênicos 
e morais nas famílias, alicerçado em um caráter extremamente assis-
tencialista. Considerando que, nessa época, não se tinha um conceito 
bem definido sobre as especificidades da criança, a mesma era “[...] 
concebida como um objeto descartável, sem valor intrínseco de ser 
humano” (RIZZO, 2003, p. 37).

O caráter assistencialista dessas creches, promovido por profissionais ligados 
à área da saúde, abrangia apenas o aspecto físico da alimentação e higiene nos 
cuidados da criança da classe social pobre, por serem menos favorecida, care-
ciam da benevolência e da guarda num atendimento que era visto como possi-
blidade de compensar o déficit nutricional, social e cultural das crianças pobres.

As primeiras creches e Jardins de infância surgiram através da iniciativa de 
instituições filantrópicas e privadas. Com o crescimento da industrialização, e a 
inserção das mulheres no mercado de trabalho, muitas indústrias criaram esse 
atendimento das crianças, filhas das mulheres trabalhadoras em creche. De 
acordo com Kishimoto (1990, p.60):

A criação de vilas operárias no interior das fábricas, com habitação, 
creches, escolas maternais e assistência médica, é a estratégia ado-
tada por empresários interessados em não sofrer descontinuidade em 
sua linha de produção e dispostos a aumentar o potencial produtivo do 
operariado.

As políticas públicas educacionais direcionaram o olhar para as especificida-
des da Educação Infantil no final do século XX, influenciadas pelos movimentos 
sociais e como resultado de intensas lutas dos movimentos de mulheres traba-
lhadoras, sindicatos e universidades. Foi um longo caminho percorrido desde as 
ações higienistas e assistencialistas existentes nas creches até a garantia da 
educação pequena infância como um direito conquistado na Constituição Fede-
ral de 1988.



346

A educação infantil, que até então era direito dos filhos das mães tra-
balhadoras, passa, com a Constituição de 1988, a ser direito das crian-
ças: é responsabilidade do poder público municipal oferecer creches e 
pré-escolas a todas as crianças cujas famílias desejam esses serviços 
ou deles necessitem. (NUNES & CORSINO, 2009, p.19)

Com o passar do tempo, a função assistencialista das creches foi dando lu-
gar aos espaços educativos e essas mudanças influenciaram no surgimento de 
outras políticas públicas a fim de promover a garantia desse e outros direitos. A 
Constituição Federal de 1988 foi um marco legal para a Educação no sentido de 
se garantir às crianças o direito à educação.

Posteriormente, outro grande avanço a ser destacado se faz com a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) Lei nº 9394/96, na qual a garantia des-
se direito foi consolidada, e a Educação Infantil passou a se configurar como a 
primeira etapa da educação básica reforçando esse legado, quanto ao direito à 
educação, deixado pela constituição de 1988.  Na seção II nos Artigos 29 e 30 
da LDB, ela instituiu que o objetivo principal da Educação Infantil como primeira 
etapa da educação básica é a formação integral da criança como segue no tre-
cho abaixo:

Art. 29. 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, com-
plementando a ação da família e da comunidade.    
Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I - Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos 
de idade;
II - Pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de 
idade (BRASIL, 1996). 

Essas mudanças em prol do reconhecimento e valorização das especificida-
des infantis e da sua formação integral implicaram mudanças conceituais nas 
concepções de infância e educação infantil e em toda a estrutura no atendimento 
às crianças. A LDB, sofreu algumas alterações, dentre elas a obrigatoriedade da 
matrícula das crianças a partir de 4 anos de idade na Educação Infantil, a partir 
da lei 12.796 de 4 de abril de 2013. 

Nessa perspectiva de atendimento às crianças, a criação do Plano Nacio-
nal de Educação (PNE), já previsto na Constituição Federal de 1988 e na LDB 
9394/96, através da leinº 13.005, de 25 de junho de 2014, previa na meta 1 a uni-
versalização da Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos 
até 2016 e a ampliação do quantitativo de vagas nas creches no mínimo, de 50% 
(cinquenta por cento) das crianças de 0 até 3 anos até o final da vigência deste 
PNE nas unidades municipais de Educação Infantil de todo país. 

No entanto, a universalização não foi alcançada como mencionamos anterior-
mente e é evidenciado pelos dados do observatório do PNE:
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desde 2001, observa-se um crescimento constante na porcentagem 
dessas crianças na Educação Infantil, tendo atingido a marca de 
90,5% em 2015 segundo dados da PNAD. Desse modo, em números 
absolutos, aproximadamente 4,9 milhões das crianças brasileiras nes-
te intervalo de idade estão na pré-escola. Nos últimos 2 anos, de 2013 
para 2015, o indicador avançou 2,6 pontos percentuais, o que aponta 
que a Meta, que estipula a universalização do acesso para a Educação 
Infantil, provavelmente não será cumprida. 

Os dados oficiais apresentados pelo observatório do PNE reverberam o não 
cumprimento da garantia do direito a educação previsto na lei. Esse quadro 
também pode ser percebido em São Gonçalo, um município localizado no leste 
fluminense do estado do Rio de Janeiro. Essa Cidade com mais de 1 milhão 
de habitantes, que se configura na 2ª maior cidade em número de habitantes 
no Estado e a 16ª cidade do Brasil. Quanto aos equipamentos de educação In-
fantil na oferta de vagas, segundo dados do observatório do PNE, o município 
possuía em 2016 o quantitativo de 25 creches públicas e 170 creches da inicia-
tiva privada. Quanto a pré-escola, 69 escolas da rede pública atendem crian-
ças de 4 e 5 anos ao passo que 236 equipamentos que atendem a pré-escola 
pertencem a rede privada. A ampliação de vagas na rede pública ainda está 
muito aquém da real necessidade. Não há equipamentos públicos de ensino 
em números suficiente para garantir o direito educacional a sua população de 
0 a 5 anos de idade.

A universalização da pré-escola implica que os pais são obrigados a matricu-
larem seus filhos de 4 anos nas instituições de ensino, assim como, o município 
é obrigado a ofertar vagas para as crianças dessa idade. Se os pais não respei-
tarem essa legislação, podem ser multados com valores que variam de três a 
vinte salários mínimos ou detenção de quinze a um mês segundo o artigo 249 do 
Estatuto da criança e do adolescente (ECA). No entanto, como os pais poderão 
cumprir a lei, se a oferta de vagas não foi ampliada como previa a legislação e o 
quantitativo oferecido ainda não contempla todas as crianças? 

Apesar da grandeza e importância da conquista desse direito perpassar por 
uma constituição Federal, há quase 3 décadas depois, percebemos que pou-
co avançamos na garantia da conquista desse direito. Segundo o relatório do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 
2016 do Plano Nacional de Educação (PNE) em movimento do Ministério da 
Educação (MEC), o município de São Gonçalo tem a meta de atender 88% das 
crianças de 4 e 5 anos, mas vem oferecendo 85%, segundo dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) 2015. Quanto às crianças de 0 a 3 anos para a meta esta-
belecida de 50%, o município apresenta um percentual de atendimento escolar 
dessa faixa etária de apenas 32%.

O pouco atendimento na oferta e ampliação das vagas, previstas no PNE, 
principalmente para a primeiríssima infância revela o quanto ainda a invisibilida-
de e a negação do reconhecimento das crianças como sujeitos de direito vêm 
acontecendo neste município conforme os dados apresentados.
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 Outras políticas públicas de atendimento às crianças e suas especificidades 
foram surgindo, a partir da constituição Federal de 1988, dentre eles a criação 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990.  Nessa perspectiva, 
Nunes & Corsino (2009, pp. 19-20) apontam que: 

 
a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) sin-
toniza a infância brasileira como um tempo especial da existência so-
cial dos indivíduos, definindo a partir do reconhecimento da criança 
como um ser social que necessita ser protegido e amparado.

O surgimento dessa e outras legislações passam apontar uma mudança con-
ceitual no que se refere à compreensão e ao atendimento à criança. Segundo o 
ECA, em seu artigo 4º “é dever do poder público assegurar o direito das crianças 
e dos adolescentes à educação”. Já o artigo 54, inciso IV, expressa que “é dever 
do estado assegurar à criança o atendimento em creche e pré-escola às crianças 
de 0 a 6 anos110 de idade”.  No entanto, esse direito de fato também não ocorre 
na cidade do Rio de Janeiro, como percebemos nas efetivações das matrículas 
na educação infantil. Segundo informações do Jornal O Dia de 20/01/2018:111 
“Nas contas da defensoria, há um déficit de 35 mil vagas na cidade do Rio, o que 
a prefeitura nega. A Justiça também estabeleceu que sejam construídas mais 
creches e pré-escolas para atender a procura”.  Essas informações apontam o 
grande número de crianças que estão sendo cerceadas no seu direito básico à 
educação.

Apesar desses retrocessos no atendimento que vem se constituindo na nega-
ção de direitos conquistados, outro avanço nos direitos da criança, foi a publicação 
em 1988 do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI). Ele 
tem como objetivo de orientar os profissionais que atuam com as crianças nessa 
faixa etária. Percebemos, a partir da citação abaixo, esse reconhecimento em que 
o documento sinaliza a responsabilidade da sociedade e o papel do estado para 
com as crianças, agora como sujeitos de direito à educação:

Modificar essa concepção de educação assistencialista significa aten-
tar para várias questões que vão muito além dos aspectos legais. En-
volve, principalmente, assumir as especificidades da educação infantil 
e rever concepções sobre a infância, as relações entre classes sociais, 
às responsabilidades da sociedade e o papel do Estado diante das 
crianças pequenas (BRASIL, 1998, p.17).

Em sua introdução, o RCNEI nos apresenta de forma clara a exposição de 
seu objetivo que perpassa pela ideia da implementação de práticas pedagógicas 
de qualidade das ações no atendimento à criança: 

Este documento constitui-se em conjunto de referências e orientações 
pedagógicas que visam contribuir com a implantação ou implementa-
ção de práticas educativas de qualidade que possam mover e ampliar 

110 O inciso IV do artigo 54 do ECA de 1990 ganhou nova redação dada  pela Lei nº 13.306, de 2016 que  alterou na sua 
redação a faixa etária correspondente à Educação Infantil que era de 0 a 6 anos e passou a ser de 0 a 5 anos.
111 https://odia.ig.com.br/_conteudo/2018/01/rio-de-janeiro/5506809-defensoria-publica-pedira-multa-por-alunos-fora-
-da-creche-e-pre-escola-no-rio.html . Acessado em 19/04/2018
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as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças 
brasileiras (1998, p.13).

Ao assumir essa responsabilidade no atendimento à pequena infância, re-
conhecendo suas especificidades e seu direito à educação, envolve mudanças 
que vão muito além da ocorrida no texto da lei, e que interferem diretamente nas 
concepções de criança e infância, bem como na estrutura política, social e orga-
nizacional que envolve a qualidade da educação voltada às crianças.

No aspecto que envolve o termo qualidade, compreendemos que esta não se 
restringe aquela medida pelo desempenho dos alunos nas avaliações em larga 
escala. Vai além da aprendizagem, acesso e permanência da criança na esco-
la. Concordamos com Sandra Zákia, vice-presidente da ANPED, em resposta a 
Gusmão na pesquisa intitulada: “Significados da noção de qualidade da educa-
ção na arena educacional brasileira”, em que considera outros aspectos além 
da aprendizagem dos conteúdos para considerar a qualidade na educação, tais 
como:

Infraestrutura, equipamentos, materiais, dimensões objetivas de de-
senvolvimento do trabalho. Tem uma dimensão que é próprio clima 
das instituições escolares. São as relações de poder, as interações, as 
dinâmicas, os espaços de interação que propiciam a construção de um 
trabalho coletivo (GUSMÃO, 2013, p.109).

 
Nesse processo de tensões e mudanças, marcado pela transição dos aspec-

tos e concepções de infâncias, e na busca da qualidade no atendimento voltado 
à infância, o RCNEI apresenta os princípios que norteiam e direcionam as prá-
ticas pedagógicas na Educação Infantil. Esses princípios consideram as espe-
cificidades infantis, dentre eles destacamos dois deles, como apresentados na 
citação que segue: 

• O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas 
nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, ét-
nicas, religiosas; 

• O direito das crianças a brincar, como forma particular de expres-
são, pensamento, interação e comunicação, à interação e comuni-
cação infantil; (BRASIL, 1998, p.13).

Além desses, outros direitos são apresentados pelo RCNEI, tais como: “o 
acesso os bens socioculturais” de forma a ampliar as interações e os proces-
sos de comunicação das crianças. Os cuidados relacionados à sobrevivência 
infantil, e “a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção 
nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie algu-
ma” (BRASIL, 1998, p.13). Direitos esses que refletem a qualidade desejada 
na Educação Infantil.

O direito à educação também é reafirmado nas Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para a Educação Infantil (DCNEI), no Artigo 5º (2009), bem como a valoriza-
ção do brincar e das interações como fio condutor das práticas cotidianas como 
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apresentado na citação abaixo: 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida 
em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços 
institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos edu-
cacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 
0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, 
regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de en-
sino e submetidos a controle social (BRASIL, 2009).

A aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 
(DCNEI) através do parecer CNE nº 22/98 – CEB – Aprovado em 17.12.98, se 
constitui em outro avanço nas políticas públicas na garantia do direito à edu-
cação das crianças. O parecer destaca a importância da sua elaboração, pois 
refere-se à concepção e valorização da criança de forma a reconhecer suas 
especificidades e características próprias do ser criança, segundo esse parecer: 
“são seres humanos portadores de todas as melhores potencialidades da espé-
cie” (BRASIL, 1998, p.7). 

Dessa forma, observamos que a concepção de infância nessa legislação se 
traduz no respeito ao tempo da criança, suas vivências e sua formação integral.

Percebemos na leitura e análise da resolução Nº 5, de 17 de dezembro de 
2009 das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, no artigo 4º 
no que tange a concepção de criança: 

As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar 
que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico 
e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.  
(BRASIL, 2009).

Essa concepção de infância presente nas DCNEI que reconhece a criança 
como ator social como sujeito de direitos, ativo, criativo e produtor de cultura, 
revela alguns princípios de valorização e reconhecimento das especificidades 
da criança, dialoga com o conceito apresentado por Sarmento. Esse conceito é 
apresentado pelo autor, que de forma esclarecedora, aponta a distinção entre os 
termos infância e criança, nessa perspectiva, 

a Sociologia da infância costuma fazer, contra a orientação aglutinante 
do senso comum, uma distinção semântica e conceptual entre infân-
cia, para significar a categoria social do tipo geracional, e criança, refe-
rente ao sujeito concreto que integra essa categoria geracional e que, 
na sua existência, para além da pertença de um grupo etário próprio, é 
sempre um actor social que pertence a uma classe social, a um gêne-
ro, etc.(SARMENTO, 2005, p.371).

Esse conceito apresentado por Sarmento traz à luz um olhar de alteridade 
sobre a infância e a partir ele reafirmamos que nas DCNEIS a criança é vista 
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como integrante desse grupo geracional e, sobretudo, como atores sociais com-
petentes que integram essa categoria e nela imprimem suas especificidades e 
seu modo próprio de produzir e consumir cultura. À luz da sociologia da infância 
podemos compreender que o conceito de infância é uma construção cultural, 
histórica e social, e que “contrariamente ao que se passa ao nível do senso co-
mum, está longe de corresponder a uma categoria universal, natural, homogê-
nea e de significado óbvio” (PINTO, 1999, p. 63). 

II - A INFÂNCIA COMO CATEGORIA SOCIAL - CONTRIBUIÇÕES DE SAR-
MENTO 

Segundo Sarmento, as crianças como integrantes dessa categoria social con-
tinuam excluídas no direito e na participação política, não apenas no que tange 
ao direito ao voto, mas no reconhecimento de seus direitos e na representativi-
dade de seus interesses. Nas palavras do autor, 

A invisibilidade tem uma extensão correspondente na ausência da 
consideração dos impactos das decisões politicas sobre as diferentes 
gerações, especialmente a infantil (...) as crianças são o grupo geracio-
nal mais afectado pela pobreza, pelas desigualdades sociais e pelas 
carências das políticas públicas (SARMENTO, 2007, p.38).

A escassez de políticas públicas e ausência do reconhecimento da criança 
como sujeito de direitos a partir da fragilidade e da não garantia e efetivação dos 
direitos já conquistados, revela a negação e a invisibilidade produzida sobre a 
infância brasileira. 

Nas tensões cotidianas em que a infância ainda é marcada pela incompletu-
de, pautada na sua projeção do vir a ser o adulto esperado, a mesma vem sendo 
representada na sociedade e na visão do poder público, como uma fase apenas 
transitória e dependente. Borba (2008, p. 36) afirma que nesse processo de 
negação da infância, ela é marcada “[...] pelo que não é e pelo que lhe falta em 
relação ao adulto: in-competente, i-matura, i-racional”.  Essa compreensão traz 
no seu bojo a ausência do respeito ao tempo de ser criança, e as especificidades 
únicas desses atores sociais.

A criança tem singularidade própria, à sua maneira ela se modifica e produz a 
cultura infantil e consequentemente faz sua interferência na cultura da sociedade 
adulta. Nessa perspectiva, apresentamos no trecho abaixo, além do conceito de 
infância, a abordagem de Sarmento a respeito das culturas infantis:

 
A infância é, simultaneamente, uma categoria social, do tipo geracio-
nal, e um grupo social de sujeitos activos, que interpretam e agem no 
mundo. Nessa acção estruturam e estabelecem padrões culturais. As 
culturas infantis constituem, com efeito, o mais importante aspecto na 
diferenciação da infância (SARMENTO, 2007, p.36).

As culturas das crianças são o resultado das produções que lhes são apresen-
tadas pelos adultos associadas às produções culturais oriundas das interações 
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com outras crianças e com os adultos, em um processo dinâmico e participativo. 
Nessa perspectiva, o autor aponta que:

As crianças são competentes e têm capacidade de formularem inter-
pretações da sociedade, dos outros e de si próprios, da natureza, dos 
pensamentos e dos sentimentos, de o fazerem de modo distinto e de 
o usarem para lidar com tudo o que as rodeia(SARMENTO, 2005, p. 
373).

As culturas infantis se manifestam na maneira singular da criança se rela-
cionar com seus pares e com o seu mundo de maneira específica. Ela brinca, 
pensa, se constrói e constrói sua identidade enquanto participante ativo da sua 
realidade.

Sobre essa forma particular da produção de cultura pela criança, a partir da 
relação com seus pares e sua interação no mundo, Borba (2006) afirma que: 
“As crianças se encontram em um mundo estruturado por relações materiais, 
sociais, emocionais e cognitivas que organizam suas vidas cotidianas e suas 
relações com a realidade à sua volta” (BORBA, 2006, p.1). Nessa relação com 
a estrutura que as cercam, vão construindo suas identidades e sua participação 
no grupo social. Essa participação não se dá apenas na incorporação da cultura 
adulta imposta, “mas como sujeitos que, interagindo com esse mundo, criam 
formas próprias de compreensão e de ação sobre a realidade. Isso porque esse 
contexto não apenas constrange suas ações, mas também lhes traz novas pos-
sibilidades” (Idem, p.4).

Concordamos com as afirmações da autora, em que compreendemos a crian-
ça como sujeito ativo e parte integrante da sociedade. Ao interagir com seu gru-
po social produz culturas e novas possibilidades de ação a partir das suas intera-
ções frente a sua realidade social, ressignificando a cultura imposta pelo adulto.  
Nessa perspectiva reitera-se a importância de respeitar a criança como ela é na 
sua forma singular de ser e agir no mundo.  

As DCNEI propõe um currículo que considere essas culturas e as especifici-
dades das infâncias, considerando os saberes e experiências que as crianças 
trazem consigo. Assim conforme as DCNEI o objetivo principal da Educação 
Infantil expresso no artigo 8º consiste em:

garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e ar-
ticulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, 
assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao 
respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com 
outras crianças(BRASIL, 2009).

Consiste numa proposta que tem por finalidade dentre outras, dar suporte 
as escolas na elaboração do currículo de Educação Infantil, que proporcione a 
visibilidade e o reconhecimento das especificidades e da participação infantil, 
promovendo a reorientação das práticas e propostas pedagógicas, respeitando 
os princípios da ética, da política e da estética. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscamos nesse artigo compreender a trajetória da educação infantil brasi-
leira nessas três décadas, analisando as políticas e a efetiva garantia do direito 
à educação das crianças nesse período.Retomando a questão que norteou o 
texto, isto é, se de fato nesses trinta anos as políticas públicas garantiram o di-
reito à educação das crianças da Educação Infantil. Percebemos que foi longa e 
extensa a caminhada percorrida para se chegar ao que temos hoje com direito 
constitucional garantido à criança na Educação Infantil. 

Nessa caminhada, as políticas públicas voltadas para a infância, elaboraram 
legislações que apontaram avanços como a necessidade de ampliação do núme-
ro de vagas para a Educação Infantil. A universalização proposta no PNE trouxe 
consigo a ampliação no atendimento às crianças de 4 e 5 anos, mas deixou um 
pouco de lado a ampliação na oferta de vagas da primeiríssima infância de 0 a 3 
anos.  

Foi um tempo de rupturas, continuidades e descontinuidades das práticas 
assistencialistas presentes nas creches, à educação como direito constituído. 
Representou mudanças conceituais, novos paradigmas e outra perspectiva de 
atendimento à infância, em que a necessidade de ampliar o olhar no sentido de 
garantir uma educação de qualidade, com respeito ao ser criança, como direito 
da criança e não apenas como uma benesse à sua família. Esse direito reverbera 
numa educação infantil que inclua, ouça e respeite a criança, como ser participa-
tivo, ativo, criativo, produtor de culturas, dando visibilidade às suas produções, 
reconhecendo-as como “atores sociais de pleno direito”, como expressa a legis-
lação nos RCNEI e nas DCNEI que representaram importante valorização da 
infância, propondo mudanças no atendimento e nas concepções de infância e 
educação infantil.

Essa ação afirmativa presente nas DCNEI que aponta a qualificação do traba-
lho, a valorização e respeito à criança como ela é, sujeito de direitos, e não ape-
nas como uma parte da sociedade, menores, ou sujeitos à margem de um grupo 
social, limitados a participação e interesse do adulto, é fundamental na garantia 
efetiva do direito, é reafirmada na entrevista de Patrícia Corsino, à Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (2016),112 na qual a pes-
quisadora defende que:

Qualificar o trabalho educativo para as crianças menores de seis anos 
é fundamental para que o direito à educação signifique também a ga-
rantia de outros direitos das crianças, tais como: brincar, interagir, se 
expressar de diferentes formas e com diferentes linguagens, ser res-
peitada nas suas diferenças e não sofrer nenhum tipo de discrimina-
ção, ter acesso a culturas diversas (CORSINO/ANPED, 2016).

A autora apresenta nessa entrevista, a importância da qualificação do traba-
lho, na qual compreendemos a importância da formação continuada e troca de 
experiências das professoras da Educação Infantil como um caminho de possível 
112 Entrevista concedida a ANPED em 2016. Disponível em: http://www.anped.org.br/news/formacao-de-professoras-
-para-educacao-infantil-entrevista-com-patricia-corsino-ufrj.2016 . Acesso em: 04/08/2017.
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na efetivação do direito das crianças incluídas no espaço escolar. Sua fala nos 
leva a refletir que questões sobre a formação/qualificação dos que trabalham 
nas propostas pedagógicas para a infância precisam ser ampliadas no sentido 
de colocarmos em prática uma concepção de criança e infância que respeite o 
tempo da criança, às suas diferentes formas de expressão e principalmente que 
promova a garantia dos seus direitos.  

Acreditamos que uma prática pedagógica que de fato oportunize um atendi-
mento global à criança, ou uma formação integral como define a LDB 9394/96 
precisa sobretudo atentar-se para as DCNEI e o RCNEI, e pode se constituir 
numa prática que respeita o tempo de ser criança, as suas especificidades e os 
direitos da criança de aprender através das brincadeiras e das interações sociais, 
vivenciando múltiplas experiências e linguagens num trabalho em sala de aula 
que permita à criança viver sua infância na Educação Infantil de forma integral 
com todas as potencialidades que essa especificidade de atendimento exige e, 
sobretudo com a garantia dos direitos legalmente conquistados nesses 30 anos.

Reconhecemos a escassez de políticas públicas e principalmente a fragilida-
de na garantia dos direitos já conquistados, principalmente o direito à educação. 
Segundo dados analisados, a consolidação do direito à educação da criança 
pequena vem sofrendo com a falta de ampliação na oferta de vagas como vimos 
nos dados do PNE tanto nas creches quanto na pré-escola. 

Nessa perspectiva, percebemos que há muitas ações e políticas públicas que 
precisam ser revistas e implantadas, pois um direito constitucional conquistado 
já há quase três décadas, ainda não foi plenamente apropriado pelas crianças.
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas a educação infantil brasileira passou de “Rainha da Su-
cata113” vinculada única a uma política assistencial para se considerada primei-
ra etapa da Educação Básica, direito das crianças e famílias trabalhadores e 
dever de oferta do Estado. Estas mudanças no que se refere às políticas de 
oferta, bem como da legislação é resultado de um intenso debate no campo de 
pesquisa da área e luta dos movimentos sociais114, efeitos que tem potenciali-
zado a legislação normatização. Assim, é possível considerar que o Programa 
Nacional de Reestruturação e Aquisição de equipamentos para a Rede Escolar 
Pública de Educação Infantil (Proinfância) foi o Programa no contexto brasileiro 
de maior impacto no que se refere a ampliação da oferta de Educação Infantil e 
a universalização do acesso. O Programa faz parte da Resolução nº 6, de 24 de 
abril de 2007 e faz parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação 
(PNE) do Ministério da Educação, visa garantir o acesso de crianças a creches e 
escolas bem como a melhoria da infraestrutura física. Além disso, o Proinfância 
atua sobre dois eixos indispensáveis para a qualidade da Educação Infantil: a 
construção de creches e pré-escolas e aquisição de equipamentos adequados. 
O Programa atua a partir de um auxílio financeiro aos municípios, que encami-
nham solicitação documentada. 

Neste artigo voltaremos nossos estudos para a implementação e impacto do 
Proinfância nos municípios do Rio Grande do Sul, através de análises dos dados 
do Sistema de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação 
(SIMEC) e da Radiografia da Educação Infantil no Rio Grande do Sul divulgada 
pelo Tribunal de Contas do Estado.

O artigo está dividido em quatro partes. Na primeira, analisamos o impacto do 
113 Referência ao termo utilizado por Fúlvia Rosemberg em artigo na Revista Cadernos de Pesquisa (2002) para tratar 
da expansão da Educação Infantil a baixo custo. 
114 O Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB) é composto por 26 Fóruns Estaduais e 1 Fórum 
Distrital, constitui-se pela  defesa da Educação Infantil c com  pautas nacionais e específicas nos estados e municípios. 
Sua história de articulação expressa uma  ampla capilaridade no extenso território brasileiro, e tem se consolidado como 
ator político estratégico no debate sobre a educação infantil, o que o torna referência nos debates sobre o atendimento 
educacional para crianças de 0 até 6 anos. No Rio Grande do Sul, desde o ano de 1999 é constituído o Fórum Gaúcho 
de Educação Infantil e possui também seis fóruns regionais.
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Proinfância, em seguida apresentamos os dados da pesquisa quantitativa e, por 
último, relações entre a obra arquitetônica e pedagógica.

PROINFÂNCIA COMO POLÍTICA DE AMPLIAÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Destacamos aqui, o Proinfância como a Política de maior impacto para a Edu-
cação Infantil, afetando diretamente na realidade de muitos municípios contem-
plados com o Programa, já que contribui para a universalização da Meta 1 do 
Plano Nacional de Educação, que é:

universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crian-
ças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educa-
ção infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência 
deste PNE.  (BRASIL, 2014).

O contexto atual da oferta de acordo com o Observatório do PNE é que em 
2015 o percentual de crianças de 4 e 5 anos na Educação Infantil era de 90,5% 
na educação infantil, sendo que a meta é de 100% até 2016, e em relação a 
oferta da creche em 2015 era de 30,4%, sendo que a meta é de 50% até 2024.

Sabemos da dificuldade de atingir as metas planejadas no PNE, em especial 
porque a relação da oferta precisa estar implicada com a qualidade. As crianças 
e famílias brasileiras almejam uma instituição educacional que atenda os míni-
mos Padrões de Qualidade já referenciados em nosso país115.

Nesta perspectiva, o Programa Proinfância “tornou-se um programa federal 
abrangente e estratégico diante da baixa oferta de educação infantil nos municí-
pios brasileiros” (SCHABBACH; RAMOS, 2013, p. 9).

Nosso estudo refere-se ao estado do sul do Brasil, o Rio Grande do Sul e te-
mos como objetivo mapear a demanda, oferta e qualidade do atendimento das 
crianças pequenas da Educação Infantil em municípios gaúchos contemplados 
pelo PROINFÂNCIA.O presente artigo é um recorte da Pesquisa IMPLEMEN-
TAÇÃO DO PROINFÂNCIA NO RIO GRANDE DO SUL: ampliação da cobertura 
e desafios para a efetivação da qualidade na oferta de Educação Infantil (2017-
2021). A etapa inicial da pesquisa foi a realização de uma revisão bibliográfica 
acerca de estudos produzidos sobre o “PROINFÂNCIA”, sendo a busca foi rea-
lizada nos acervos de bibliotecas, Bancos de Dados: Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Scientific Electronic Library 
Online (SCIELO) e eventos científicos. Ao todo foram selecionados 41 trabalhos 
que compõem o estudo. A etapa seguinte foi a análise dos dados do Sistema 
Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC) e Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-RS), onde comparamos o número de vagas que precisam ser 
criadas para crianças de 0 a 6 anos no Rio Grande do Sul, ou seja a demanda 
115  Nos referimos ao documentos orientadores Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (2009), Critérios 
de Atendimento em Creches que Respeitem os Direitos Fundamentais das Crianças (1995, 2009), Parâmetros 
básicos de infraestrutura para instituições de educação infantil (2006),  Parâmetros básicos de infraestrutura 
para instituições de educação infantil. (2008), Parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil (2006).
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latente a partir dos  dados do TCE, e o desenvolvimento do Proinfância no Esta-
do, com base nos dados obtidos pelo SIMEC.  

Desde a criação do Programa em 2007, podemos ter a dimensão da sua 
relevância quando, dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, 371 
realizaram convênio com o Proinfância (SIMEC, 2017) entre os anos de 2007 e 
2015. A partir dos estudos dos dados do SIMEC podemos verificar o desenvolvi-
mento das obras, desde a execução até a conclusão da obra no estado do Rio 
Grande do Sul.

Tabela 1: Relação entre o ano e número de convênios com o Proinfância no Estado do Rio 
Grande do Sul

TOTAL DE CONVÊNIOS ENTRE 2007-2015

TOTAL DE CONVÊNIOS 643
2007 50

2008 47

2010 90
2011 101
2012 26
2013 148
2014 99
2015 1

Fonte: Elaboração Própria Grupo de Pesquisa (2018)

Podemos observar na tabela acima o grande número de convênios que foram 
realizados entre os anos de 2007 e 2014, porém em 2015 apenas um convênio 
é realizado. Podemos então associar esse declínio a alguns fatores como a crise 
econômica e política que o Brasil tem vivido nos últimos anos.

É importante mencionar que o Proinfância é uma política que se inicia no 
segundo mandato do governo Lula (2007-2011) e tem sua ampliação no que se 
refere ao número de convênios no primeiro mandato da Presidente Dilma Rou-
sseff (2011-2015), inclusive considerado como uma das estratégias do PAC 2 
(Programa de Aceleração do Crescimento), mas é possível observar que ao final 
do primeiro mandato há apenas um convênio. Também destacamos que desde 
2015 não há previsão de continuidade desta política, apenas alguns encaminha-
mentos jurídicos para a finalização de obras inacabadas.   

No Rio Grande do Sul, do total de 643 convênios no período 2007-2017, ape-
nas 358 obras foram concluídas, ou seja, 55,6%. Isso significa que 44,4% ainda 
estão vivenciando as inúmeras dificuldades para a conclusão das obras, e final-
mente a oferta de vaga para as crianças.
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Tabela 2: Situação das Obras no Rio Grande do Sul

SITUAÇÃO DAS OBRAS DO PROINFÂNCIA NO RS

TOTAL DE CONVÊNIOS 643
CONCLUÍDAS 358
INACABADAS 10
CANCELADAS 17

EXECUÇÃO 82
PARALISADAS 51

PLANEJAMENTO PELO PROPONENTE 38
LICITAÇÃO 19

EM REFORMULAÇÃO 65
CONTRATAÇÃO 3

Elaboração Própria do Grupo de Pesquisa (2018).

A partir da tabela acima destacamos o grande número de obras que ainda não 
foram concluídas, muitos são os problemas que ocasionaram isso, por exemplo, 
a Metodologia Inovadora (MI) que o FNDE passou a utilizar entre 2012 e 2015, 
quando a obra passa para construção pré-moldada. De acordo com o relatório 
de avaliação116 do Programa Proinfância, produzido pelo Ministério da Trans-
parência e Controladoria-Geral da União (CGU) essa decisão de mudança de 
metodologia de construção analisou possíveis riscos, pois uma vez que a MI é 
iniciada não pode retornar a obra de alvenaria tradicional, devido ao não apro-
veitamento do material. Outro fator reconhecido para a não conclusão das obras, 
pela avaliação do CGU é a falta de mão de obra especializada nos municípios, 
bem como a perda e danificação de materiais.

Na tabela abaixo apresentamos a classificação de Mesorregião no Estado, 
que são determinadas sete: Centro Ocidental, Centro Oriental, Metropolitana, 
Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste, de acordo para explicitar a situação 
das obras do Proinfância no Estado do Rio Grande do Sul.

Tabela 3- Situação das Obras do Proinfância por Mesorregião no Estado do Rio Grande do Sul

MESORREGIÃO
TOTAL DE 

MUNICÍPIOS
CONVÊNIOS 

PROINFÂNCIA
OBRAS CONCLUÍDAS % CONCLUÍDA

CENTRO OCIDENTAL 31
32

13 40,62 %

CENTRO ORIENTAL 54 50 37 74%

116 Fonte: http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/03/proinfancia-tem-baixa-eficacia-e-falhas-de-planejamento-aponta-cgu
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METROPOLITANA 98 240 100 41,6%

NORDESTE 54 55 36 65,45%

NOROESTE 216 178 148 83,14%

SUDESTE 25 54 11 20,37%

SUDOESTE 19 35 13 37,14%

Elaboração Própria Grupo de Pesquisa (2018).

É possível observar que durante o período de conveniamento e objeto de nos-
so estudo (2007-2015), foram construídas 358 escolas, com impacto direto na 
criação de mais de trinta mil matrículas para crianças de 0 a 6 anos. Destacamos 
aqui a Mesorregião Noroeste como o maior percentual de escolas concluídas, 
total de 83,14%, sendo justamente a mesorregião com o maior número de muni-
cípios, totalizando 216 municípios.

 Os dados referentes ao maior percentual de obras não concluídas na região 
sudeste (Rio Grande, Pelotas), vem ao encontro dos dados obtidos a partir da 
análise da Radiografia da Educação Infantil do Tribunal de Contas do Rio Gran-
de do Sul (2015) que demarca os municípios que mais precisam criar vagas para 
crianças de 0 a 3 anos e 4 e 5, respectivamente.
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A partir da tabela acima salientamos a necessidade de criação de mais 53.350 
vagas para crianças de 0 a 3 anos e desse total 36.621 são para a mesorregião 
Metropolitana (total de 98 municípios), que realizou o maior número de convê-
nios com o Proinfância, 240, mas destes apenas 100 obras foram concluídas e 
140 sem conclusão e algumas paralisadas.

Destacamos aqui, uma reunião no mês de abril de 2018 realizada entre o gru-
po de pesquisa e a coordenação Educacional da Federação das Associações de 
Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS) com objetivo de trocar informações 
acerca do contexto do Proinfância em nosso estado, entre muitas considerações, 
enfatizamos o relato do grande número de processos judiciais que foram abertos 
pelos municípios com a finalidade de dar continuidade ao andamento das obras, 
pois muitas hoje estão paralisadas, expostas a deterioração do  tempo, materiais 
sendo desperdiçados, bem como toda a complexidade de uma população inteira 
que tem uma demanda emergente por vagas na Educação Infantil, que se depa-
ra diariamente com um “bem público” ser deteriorado. 

Referenciando esta questão, o relatório do Tribunal de Contas da União afir-
ma que: 

Assim, sem contar o possível comprometimento da meta 1 do Plano 
Nacional de Educação PNE (universalização, até 2016, da educação 
infantil na pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos), existem 
indicativos de prejuízos financeiros ou custos adicionais para União e/
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ou para os municípios pelo não aproveitamento das obras paralisadas 
ou abandonadas, pela possível demanda de repasses extras para per-
mitir a finalização dos empreendimentos, pela necessidade de locação 
de vagas com o objetivo de atingir a meta e, ainda, pelos custos adicio-
nais com a proteção das obras inconclusas e dos materiais expostos 
às intempéries e às ações de vândalos. (TCU, 2016)

Portanto, é possível afirmar que em relação a oferta para a população de 
crianças 4 e 5 anos em nosso estado  precisam ser criadas 43.836 vagas, lem-
brando que de acordo com o PNE até o ano de 2016 todas  as crianças dessa 
faixa etária deveriam estar na escola, assim há uma  implicação direta entre as 
vagas que estas  obras inacabadas teriam sobre o número de crianças e famílias 
que estão demandando matrícula, que é de caráter obrigatório desde 2016. Po-
demos destacar que a implementação do Proinfância torna-se emergente para 
dar conta dessa defasagem que nosso estado anda vivencia em relação a oferta 
da Educação Infantil. Salientamos que o direcionamento normativo e político que 
centra no direito das crianças e na qualidade da educação ainda é uma luta no 
contexto brasileiro, a consolidação do Proinfância é uma obra política e pedagó-
gica em construção. 

DA CONSTRUÃO DE UMA OBRA ARQUITETÔNICA À OBRA PEDAGÓGICA

Acima destacamos dados referentes a construção de obras do Proinfância, 
nesta seção queremos apresentar algumas reflexões que temos problematizado 
referente a construção da obra pedagógica, isto é, aquela que se dá pelos sujei-
tos que irão tecer o cotidiano da escola. Esta obra é gestionada pela equipe da 
secretaria, direção e coordenação da escola, professores, profissionais, crianças 
e famílias. Enfim, são todos os sujeitos que fazem parte do cotidiano da escola.

Para obra arquitetônica foram necessários engenheiros, pedreiros, eletricis-
tas, muitos materiais, e tempo para concluir a escola, para a obra pedagógica 
são os sujeitos que fazem o dia a dia da escola que a partir de sua visão de 
mundo, de educação e de cultura, articulada pelos princípios teóricos e metodo-
lógicos destes sujeitos. A construção da obra pedagógica  tem o dia para iniciar, 
mas não tem o dia de acabar, pois é uma obra inconclusa, porque a educação 
se dá no processo.

 Nesta perspectiva, a educação infantil, como 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, comple-
mentando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 2013).

Este objetivo nos leva a considerar que a relação escola-família-comunidade 
é fundamental para a construção da obra pedagógica, aqui compreendida tam-
bém como uma proposta articulada às concepções das Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Infantil (2009) que tem como centro do currículo a ideia 
de criança sujeito e produtor de cultura. O Ministério da Educação Brasileiro atra-
vés da Coordenação da Educação Infantil (COEDI) desde promulgada as DCNEI 
(2009) e da implementação do Proinfância tem tido uma preocupação com a 



364

estruturação e fortalecimento das políticas e propostas municipais. Desta forma, 
o MEC foi articulador de projetos de assessorias117 que segundo Melo (2016) há 
uma correlação, já que:

O pressuposto é que os espaços físicos projetados como espaços edu-
cativos dependem de projetos pedagógicos para se transformarem em 
espaços educativos das crianças daquela comunidade, cidade, Esta-
do. As referências para a construção da obra pedagógica são princi-
palmente as normas jurídicas sobre o direito a educação infantil e as 
regulamentações das políticas públicas; as experiências cidadãs das 
crianças e suas famílias, as experiências cidadãs e de trabalho dos e 
das profissionais da educação, a produção acadêmica e documentos 
produzidos pelo MEC sobre os direitos das crianças e a qualidade da 
Educação Infantil. (MELO, 2016, p. 70)

Acreditamos na possibilidade que a construção de uma escola de educação 
infantil pode se dar por uma demanda de comunidades e famílias, por entende-
rem que este é um direito das crianças, assim a construção da proposta peda-
gógica também precisa ser uma demanda de todos, pois é a possibilidade das 
crianças terem uma experiência potente viver num espaço de educação coletiva 
pensado por todos que a acolheram neste mundo tão complexo, mas que acre-
ditam na sua possibilidade de reinvenção.

A PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS NA CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA PE-
DAGÓGICA DA ESCOLA

Os Direitos das Crianças no contexto brasileiro tem sido alvo de intensos de-
bates, críticas e tentativas de implementação em diferentes âmbitos, mas é pos-
sível afirmar, que no plano legal, temos assegurada uma legislação coerente 
com o discurso dominante, através do “Estatuto da Criança e do Adolescente” 
(Lei Federal. 8.069/1990), que irá completar 30 anos de existência. É possível 
afirmar que o ECA está articulado a Convenção dos Direitos Humanos da ONU, 
que apresenta-se como um  documento “um símbolo de uma nova percepção 
sobre a infância” (SOARES, 2005, p. 4).

Soares (2005) ao problematizar a concepção dos direitos das crianças na 
contemporaneidade, aborda que este documento “reconhece a individualidade 
e personalidade de cada criança, incorpora também uma diversidade de direitos 
que têm tendido a ser agrupados em três categorias: Direitos de provisão, Direi-
tos de proteção e Direitos de participação” (HAMMARBERG, 1990, p. 4).

Na perspectiva do Proinfância como uma política pública de oferta do Estado 
e de direito das crianças e suas famílias, reconhecemos que quando as crian-
ças acessam a escola, de alguma forma lhes é garantido o direito de proteção 
e provisão, já o direito de participação, ainda não é uma cultura vivenciada no 
cotidiano das escolas de educação infantil. Acreditamos que as Crianças podem, 
querem e precisam ser consultadas e ouvidas no contexto das decisões que 
117 Os municípios do Rio Grande do Sul foram contemplados por assessorias pedagógicas a partir do Projeto “Forta-
lecimento Institucional das Secretarias Municipais de Educação na Formulação e Implementação da Política Municipal 
de Educação Infantil” definido pela COEDI/MEC e integrada ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE, 2007).
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emergem nas escolas.
Consideramos que a escola como lugar de encontro entre as crianças e de 

produção de cultura entre os pares, possibilita que a organização dos tempos, 
espaços e a seleção e oferta de materiais precisa necessariamente privilegiar a 
opinião das crianças.

É possível pensar o quanto as crianças podem contribuir para a construção 
desta “obra pedagógica” da escola, tornando-se protagonistas desta construção 
junto com os professores, profissionais da escola, bem como com as famílias. 
Considerar as crianças protagonistas é mais do que pensar num conceito de 
criança ou de infância, mas de afirmar o seu direito e considerar o seu potencial, 
proporcionando oportunidades no cotidiano de se expressarem, pensarem, opi-
narem sobre a sua escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Estado do Rio Grande do Sul tem uma dívida social histórica no que se re-
fere a oferta de educação infantil, que por décadas a demanda sempre foi muito 
superior a oferta, em especial no que se refere a educação das crianças de 0 a 
3 anos e residentes no campo.

Nas últimas décadas uma ação articulada entre o Tribunal de Contas do Esta-
do do Rio Grande do Sul e o Ministério Público, possibilitou que muitos municí-
pios de alguma forma assumissem esta dívida em relação ao direito das crianças 
pequenas e realizassem esforços no compromisso para a ampliação da oferta. 
Nesta perspectiva, através política do Proinfância com a construção de novas 
escolas nos municípios, possibilitou a construção de uma nova cultura em rela-
ção ao direito à Educação Infantil, isto é, “as novas escolas coloridas no meio 
de uma grande zona de periferia apresentava uma nova referência de qual era 
o lugar de direito para as crianças pequenas” 118·, ou seja, a escola de educação 
infantil.

 Destacamos que esta política de construção também veio articulada a inú-
meros problemas, referentes à qualidade das obras, financiamento no primeiro 
ano de existência das escolas, mobiliários, problemas com infraestrutura e clima 
da região, entre outros que compunham a complexidade daquele novo cenário.

Consideramos que os dados apresentados neste artigo destacam que o Proin-
fância ampliou de forma significativa o direito das crianças gaúchas a educação 
infantil, sendo possível apontar que a oferta do espaço remete a construção de 
uma proposta educativa que leve em consideração a participação das crianças 
no projeto pedagógico das escolas.

Por fim, apontamos a necessidade da continuidade de estudos em relação a 
implementação do projeto arquitetônico e pedagógico, que contemple os parâ-
metros de qualidade construídos no contexto brasileiro. Salientamos a importân-
cia do Proinfância no que se refere ao direito de provisão e proteção das crian-
ças de 0 a 6 anos, quando tratamos da obrigatoriedade de oferta do estado e a 

118 Palestra de Encerramento do Projeto de Assessoramento técnico aos municípios que aderiram Proinfância. ao Proin-
fância (MEC/UFRGS) Salão de Atos, UFRGS. Dezembro de 2015
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importância da construção de uma cultura escolar propositiva no que se refere 
ao direito de participação das crianças. E como bem disse Ruth Rocha (2002):

“Não é uma questão de querer
Nem questão de concordar
Os direitos das crianças
Todos têm que respeitar”

Que o Proinfância no contexto brasileiro também seja reconhecido como uma 
obra arquitetônica e pedagógica que respeita o direito das crianças a participação.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta reflexões que vem sendo constituídas com base 
nos resultados das investigações relacionadas ao projeto de pesquisa “Políticas 
Públicas e Educação da Infância em Goiás: história, concepções, projetos e prá-
ticas”(BARBOSA et. al. 2013), coordenado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas 
da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos – Nepiec, da Faculdade de 
Educação, da Universidade Federal de Goiás. O citado projeto abrange vários 
subprojetos e se desenvolve com base no método dialético, compreendido na 
perspectiva do materialismo histórico-dialético (MARX, 2003). Nessa perspecti-
va, Busca-se, assim, conhecer, nesse sentido, os objetos de pesquisa em suas 
multideterminações (MARX, 2003), analisando, para tanto, as relações sociais, a 
história, a cultura, as propostas e processos educacionais, as políticas públicas, 
a infância, os diferentes sujeitos (crianças, adultos) envolvidos nos processos 
e nas concepções que permeiam o atendimento de crianças de 0 a 12 anos de 
idade119 e de suas famílias. 

Optamos no presente texto por enfatizar alguns aspectos provocativos resul-
tantes do processo de pesquisa sobre o Parque Mutirama em Goiânia120, Goiás, 
que revelou aspectos importantes da condição histórica e cultural dos parques 
enquanto espaços públicos que podem favorecer o exercício dos direitos por 
crianças e  famílias de baixa e média renda que os frequentam, destacando-se 
o direito ao lazer, às vivências culturais e às interações entre crianças e adultos, 
mediados por diferentes espaços, brinquedos e brincadeiras. 

A pesquisa aqui destacada para referenciar nossas discussões compôs-se 
como uma investigação histórica (PINSKY, 2006; KUHLMANN, 2007), aproprian-
do-se de elementos de história oral (ALBERTI, 2006), cotejando processos e 
análises de cunho bibliográfico e documental, com as seguintes etapas inter-re-
lacionadas: 1) mapeamento da produção teórico-acadêmica acerca dos Parques 
119 Tomamos como referência as crianças de 0 a 12 anos de idade pelo Estatuto da criança e do Adolescente – Lei 
Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
120 Dados dessa pesquisa compõe parte da dissertaçãode mestrado desenvolvida por Lilliane Arruda, contando com 
financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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Infantis, no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior (Capes), Biblioteca Digital de Teses e Disserta-
ções (IBICT)e no banco de dados do NEPIEC; 2) Levantamento dos documentos 
sobre o Parque Mutirama em legislações e decretos federais e municipais de 
Goiânia, bem como documentos, relatórios e imagens fotográficas produzidos 
especificamente no/sobre o Mutirama; 3) realização de etapa empírica da pes-
quisa in loco, realizando 24 entrevistas com diferentes participantes/informantes 
sobre a história, organização, dinâmica e função social do Parque Mutirama des-
de sua fundação, em 1969, até o ano de 2017.

A questão central a que a pesquisa sobre o Parque Mutirama se propôs a 
responder  foi: no seu processo histórico, no período de 1969 a 2017, o Parque 
Mutirama se constituiu como espaço de direitos das crianças?  Tendo por base 
as pesquisas desenvolvidas no Nepiec, pensamos ser necessário debater o di-
reito à educação e à formação e ampliação cultural, bem como o direito ao lazer. 
Desse modo, o artigo trata da presença de brincadeiras nos espaços do Parque, 
provocados por mediações materiais (brinquedos) e humanas, assumindo-se o 
Parque como lugar de convivências múltiplas, envolvendo diferentes relações 
étnico-raciais e classes sociais.   

O PARQUE MUTIRAMA DE GOIÂNIA, GOIÁS: CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA

Goiânia foi fundada em 24 de outubro de 1933 por Pedro Ludovico Teixeira, 
interventor Federal em Goiás, nomeado durante a Revolução de 1930. Enquan-
to nova capital do estado – a primeira capital foi a Cidade de Goiás –, assumiu 
uma proposta de implementação de desenvolvimento urbano aliado à política 
de responsabilidade de preservação ambiental, sendo planejada para manter 
a preservação de áreas verdes e arborizadas, em praças, avenidas, bosques e 
parques (QUEIROZ; FROTA, 2016; IBGE, 2012). 

Interessa-nos aqui tratar dos parques, enquanto espaços acessíveis aos ci-
dadãos de diferentes idades, aproximando-nos, por motivos de nosso objeto de 
reflexão, dos parques frequentados por crianças. De acordo com os estudos de 
vários autores brasileiros que se dedicaram aos estudos sobre a criação dos 
Parques Infantis (KUHLMANN JR.; RAMOS, 1985; OLIVEIRA, 1985, 2011; FA-
RIA, 1999, 2002; VIEIRA, 2004), estes surgiram para o atendimento das crianças 
no Brasil na década de 1930, ganhando uma função socioeducativa conforme, 
por exemplo, os projetos paulistas de Mário de Andrade que visavam atender as 
crianças filhos de proletários. Naquele momento histórico, o país passava por 
momentos difíceis, marcado por uma repressão política, pela ausência de direi-
tos civis e políticos, de participação e representação dos interesses da socieda-
de e com ausência de direitos de igualdade e de cidadania (PEREZ; PASSONE, 
2010; SOUSA; ALMEIDA, 2016).

A repressão e a cassação dos direitos foram também intensificadas na década 
de 1960 em que o Brasil sofreu o golpe militar, que perdurou no período de 1964 
a 1985. Foram anos de profundos retrocessos dos direitos políticos e civis, de 
desarticulação dos movimentos sociais, que afetou a vida de todos que no Brasil 
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permaneceram. Contudo, na contramão do Estado repressor, várias iniciativas 
no país tomaram forma, quer no campo educativo, quer no campo do lazer. Em 
que pesem as diferenças ideológicas entre esses projetos, vários deles serviram 
para se repensar, ainda que com referência no liberalismo – diferente, portanto, 
dos moldes dos parques infantis propostos na concepção de Mário de Andrade 
–, os espaços socioeducativos e de lazer de crianças.

 Foi nesse cenário que, após 36 anos de existência de Goiânia, foi inaugurado 
em 1969, em plena ditadura militar, o primeiro Parque de Diversões destinado 
às crianças goianienses. Conforme pontuam Sousa e Almeida (2016),Goiânia 
vivenciava um período acelerado no crescimento da população, por meio da 
ação imobiliária, a migração de pessoas para a cidade devido à construção de 
Brasília. Importante enfatizar que se tratava de um momento muito difícil para 
os brasileiros, em particular, para os prefeitos dos municípios, visto que os admi-
nistradores que não apoiavam o governo federal vigente sofriam repreensões e 
consequências diversas.

Naquela época, Goiânia era administrada pelo prefeito Íris Rezende Machado, 
em seu primeiro mandato, o qual manteve uma abordagem política de oposição 
ao governo militar, expressando-se por meio partidário e por ações político-ad-
ministrativas consideradas populares. Durante sua gestão, de 1966 a 1969121, o 
citado prefeito demarcou muitas construções na cidade de Goiânia, utilizando de 
Mutirão (em que contava com um coletivo de técnicos e de populares na reali-
zação de atividades, como, p. ex., a construção de casas e de redes de esgoto, 
etc), sem contar com o governo do Estado, para desenvolver muitas ações de 
construções, asfaltamento, limpeza dos espaços públicos, bem como, atendi-
mento à determinados interesses da população (CUNHA, 2008).

Entre as obras realizadas durante o mandato daquele político na prefeitura 
está o Parque Mutirama, situado em uma das áreas verdes do centro de Goiânia. 
Trata-se de um parque temático inspirado na Disneylândia, nos Estados Unidos 
da América, local para onde o prefeito havia viajado com a família à convite. De 
acordo com as informações documentais e obtidas por meio de entrevistas (AR-
RUDA, 2018), o Mutirama foi assim denominado juntando-se os nomes mutirão 
e autorama – brinquedo que faz parte desde o início do funcionamento do Par-
que. Para que se viabilizasse a construção deste, foram importados brinquedos 
adquiridos nos Estados Unidos e na Alemanha, que foram mostrados à popula-
ção em desfiles pela cidade, como forma de divulgação sobre a construção do 
Parque.

Quanto à finalidade sociopolítica do Mutirama, é possível afirmar que este não 
manteve identidade com os parques infantis paulistas. De fato, surgiu de uma 
preocupação do então prefeito em reunir em um único espaço crianças de dife-
rentes classes e estratos sociais a fim de estimular a convivência e possibilitar 
a elas lazer e entretenimento. Naquele contexto, não houve uma preocupação 
explícita e sistemática com um projeto socioeducativo e cultural para o Mutirama. 
Importante destacar que o Parque atendeu a muitas crianças filhos e filhas de 

121 Além desse período, Iris Rezende assumiu a prefeitura de Goiânia entre  2005-2010, e, atualmente, foi eleito prefeito 
para o mandato de 2017-2020.
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operários, que não possuíam outros locais para se divertirem ou se reunirem, 
como era o caso das famílias de média e alta renda que costumavam frequentar 
clubes de recreio e balneários, sobretudo, nos fins de semana e nas férias es-
colares. 

Às vésperas da inauguração do Parque Mutirama, prevista para 24 de outubro 
de 1969, o então prefeito, que ganhara visibilidade pelas estratégias políticas e 
administrativas que adotava, envolvendo articulação social, teve seu mandato 
cassado pelo regime ditatorial em vigor no país, para um período de dez anos, 
conforme relata um dos entrevistados da pesquisa:

[...] à ditadura estava lhe acompanhando tudo o que ele [prefeito] es-
tava fazendo. Quando o parque estava praticamente pronto para ser 
inaugurado, há uma semana da inauguração, quando o comandante 
da brigada militar daqui de Goiânia percebeu que o parque iria ser 
inaugurado e o frisson que estava indo na comunidade toda e o co-
mentário de que o parque desse tamanho, uma verdadeira Disneylân-
dia brasileira, na época ele [o comandante militar] deve ter entrado em 
contato com o governo lá em Brasília E aí eles chegaram à conclusão 
de que deveriam caçar o Íris. (Entrevistado 1, 2017).

Situado neste contexto, o Parque Mutirama foi inaugurado na nova gestão 
municipal, mantando-se inalterados os seus objetivos no período de 1969 até 
2010. No decorrer desses anos, o referido parque se constituiu como um espa-
ço socioeducativo de crianças e suas famílias, propiciando as interações das 
crianças em diferentes idades e classes sociais. Conforme entrevista com o seu 
idealizador:

O Mutirama não foi construído para ser fonte de renda da administra-
ção principal. Foi construído para atender a criança pobre, porque na 
época, eu me lembro de quando eu anunciei, eu disse: a minha preo-
cupação é fazer com que a criança, filho do soldado, cresça com o filho 
do coronel; que o filho do operário cresça se relacionando com o cons-
trutor da obra, com o filho do patrão. O objetivo era esse! Porque ia se 
criando a elite e outra população secundária lá embaixo. Porque isso 
é importante, isso acaba com a convivência. (Entrevistado 2, 2018). 

Conforme a tendência de outras cidades brasileiras – como p. ex., o primei-
ro parque temático criado no Brasil, em 1968, na cidade de São Bernardo do 
Campo, São Paulo, denominado de “Cidade da Criança” –, o Parque Mutirama 
pautou a sua proposta na unificação das classes sociais em espaços públicos, 
sendo este destinado às brincadeiras, à preservação ambiental e ao lazer das 
crianças e suas famílias.

DIREITO À BRINCADEIRA E AO LAZER NO PARQUE MUTIRAMA

Desde a sua fundação, em 1969, até o ano de 2017, o Parque Mutirama fun-
cionou  de modo vinculado à diversos órgãos e secretarias como: ao Centro de 
Educação, Recreação e Diversões (1969 a 1983), à Secretaria do Lazer e Meio 
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Ambiente (1984 a 1990), como autarquia direta(1991 a 1996 e 2013 a 2014), à 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL (1997 a 2012), à Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer – SETEL (junho/2014 a maio/2015), à 
Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer – AGETUL (2015 a 2017). Quan-
to a essa última, AGETUL, acabou por assumir a gestão/administração unificada 
de diversos órgãos e espaços: Mutirama, Zoológico, Clube do Povo e o Clube 
Morada Nova. O Parque esteve vinculado à prefeitura do Município de Goiânia, 
sendo normatizado por diferentes e diversas leis municipais. 

No decorrer de sua história, as vinculações socioculturais do Mutirama se 
consolidaram como proposta de atendimento às crianças e suas famílias, se 
constituindo como um espaço de diversão, lazer, educação, passeios em família, 
passeios vinculados às instituições municipais e estaduais de educação, desde 
a Educação infantil, possibilitando a interação entre crianças e adultos, media-
dos por diferentes espaços, brinquedos e brincadeiras.

As brincadeiras no Mutirama se efetivaram e consolidaram mediante proces-
sos e vivências constituídas historicamente e socialmente, com base nas inte-
rações entre diferentes famílias e grupos sociais, crianças de diferentes idades, 
público frequentador do parque e funcionários. A presença de brinquedos pagos 
e de canto de convivência com areia e brinquedos gratuitos (escorregador, fo-
guetes de ferro e outros) somados ao espaço físico amplo e arborizados favo-
receu a constituição de propostas envolvendo atividades esportivas e de lazer, 
mediadas ou não. Ademais, segundo informações de trabalhadores que estive-
ram presentes desde a fundação do Parque e seus frequentadores, ele se cons-
tituiu como um lugar de brincadeiras – imaginárias e reais – que possibilitaram 
a ampliação das vivências de crianças e adolescentes, cujos acompanhantes 
eram pais, mães, avós, notando-se a presença de diferentes significações para 
os atores sociais. 

[...] Kassya Duarte, 22 anos, conta com ares de nostalgia sobre os 
domingos passados em meio aos brinquedos. Ela dividia a paixão pelo 
bate-bate com a irmã Katiellen, dois anos mais nova, igualmente en-
cantada com as cores e os sabores do lugar. “Eu me lembro nitida-
mente de uma senhora que vendia doces e gritava alto: olha o pirulito, 
quem comprar fica bonito”.  Kassya lembra que saía de casa na primei-
ra hora da manhã e só deixava o parque no finalzinho da tarde. “Minha 
mãe levava uma muda de roupa para cada uma de nós. Brincávamos 
na parte paga e na areia, onde tinha o inesquecível escorregador em 
forma de foguete. Almoçávamos por lá e gastávamos horas nas filas 
dos nossos brinquedos preferidos.” [...] Para elas, o parque traz a lem-
brança de família unida. “O Mutirama é uma volta ao passado e precisa 
ser tratado com essa importância. Minha mãe ia, eu fui e hoje levo 
meus sobrinhos. É um presente que passa de geração para geração” 
(Jornal O Popular, 2017).

Vê-se no depoimento aqui destacado que a brincadeira tem um importante 
significado para as crianças frequentadoras do Parque. Como mostrou Vigotski 
(2008), duas questões fundamentais devem ser consideradas ao se tratar da 
brincadeira na infância: a brincadeira surge ao longo do desenvolvimento dos 
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primeiros anos de vida da criança e envolve aspectos socioculturais; o papel que 
a brincadeira desempenha no desenvolvimento está relacionado ao domínio e a 
criação de significados pela criança. A brincadeira não é uma atividade predomi-
nante, mas tem uma função principal no desenvolvimento infantil, não podendo 
ser concebida apenas como fonte de satisfação, já que existem outras atividades 
que podem possibilitar vivências de satisfação mais intensas do que as brinca-
deiras. Ademais, há brincadeiras que provocam tensão e insatisfação, como, por 
exemplo, alguns jogos desportivos baseados em competição.

O Parque Mutirama, no período de 1969 a 2011, proporcionou às crianças não 
só as brincadeiras com os brinquedos, o faz-de-conta, mas, também, propiciou a 
utilização de todo o espaço da instituição para as interações e as práticas espor-
tivas dentro do Parque, possibilitando que crianças e comunidade em geral pu-
dessem, por meio do esporte, participar de campeonatos escolares nas quadras 
de esportes ali construídas. Conforme relato de um funcionário:

Eu era professor voluntário de Educação Física de uma escola pú-
blica no Bairro Feliz em Goiânia. Na época eu me lembro de enviar 
um documento solicitando para utilizar as quadras que tinham aqui no 
Parque, para promover campeonatos na escola [em] que atuava. Me 
lembro que ganhamos um campeonato Sul América, conseguimos até 
uma viagem para Caldas Novas. Na época a escola não tinha muita 
opção para os alunos, aí promovemos um futsal masculino e feminino, 
envolvemos toda a escola, as crianças e os professores;  utilizávamos 
segunda, quarta e sexta para treinamento dos alunos. [...] segunda fe-
minino, quarta masculino e sexta os professores. Tínhamos o apoio da 
comunidade que doava bola, professores faziam vaquinha e comprava 
bola. Vínhamos para o Mutirama com um ônibus lotado, com umas 
30 crianças e mais os professores que vinham nos carros, porque as 
vezes no ônibus não cabiam todo mundo. Quando vínhamos, utilizá-
vamos do espaço inteiro do Parque, porque fazíamos um inter classe. 
Conhecendo outras pessoas, interagindo com outras pessoas, não só 
no futebol, mas sentávamos para conversar, o pessoal se apresenta-
va, tinha muitas escolas de outros bairros como o setor Pedro. Esses 
campeonatos aconteciam no Mutirama e nas escolas também. No Mu-
tirama utilizava a quadra de esporte, de vôlei, jogava, também, xadrez, 
dama, baralho, queimada. Solicitamos, às vezes, para as crianças vi-
rem somente para os treinos e campeonatos, mas fizemos também a 
solicitação para as crianças virem outros dias para brincarem também 
nos brinquedos. (Entrevistado 3, 2018). 

Observamos que o Mutirama possui um significado importante de representa-
ção histórica e cultural na vida de diferentes pessoas, cujas vivências aparecem 
marcadas por aquele espaço inicialmente público que lhes permitia usufruir da 
estrutura física e do ambiente temático. Importante destacar que aquele espaço 
carrega, também, uma história de representação de um tempo vivenciado pela 
ditadura militar, com brinquedos representando a marinha, o exército e a aero-
náutica. Há, por outro lado, a representação de temáticas sociais, ambientais e 
folclóricas – como a representação da Amazônia com índios, os animais selva-
gens como a onça e o tatu, a referência no folclore brasileiro com a escultura 
de Iara e Tristão, entre outros. A maioria dessas representações estiveram pre-
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sentes no Mutirama no período de 1969 a 2011. Devido às reformas posteriores, 
alguns brinquedos e monumentos permaneceram no parque até 2017.

O projeto de instalação dos brinquedos no Mutirama é condizente com o con-
texto sociocultural, histórico e econômico que passou o país nas últimas déca-
das. Tal projeto foi arquitetado não só para atender ao divertimento e ao lazer das 
crianças e suas famílias, mas, também, carregam histórias de vida, de pessoas, 
de representações sociais, de momentos históricos, que se referem à existência 
de uma realidade concreta de uma população infantil que necessita de espaços 
públicos para ampliar seu universo social e cultural. De 1969 a 2011 o Parque se 
manteve com a mesma constituição arquitetônica, contando com 13 atrações de 
brinquedos.  De 2012 a 2017, o Mutirama instalou 30 atrações depois da refor-
ma, ampliou o espaço físico, aumentou a quantidade de brinquedos eletrônicos, 
construiu os monumentos instalados no percurso do trenzinho (pontos represen-
tativos do Estado de Goiás e Goiânia) e do autorama. Permaneceram no Par-
que, depois da reforma ocorrida em 2012 alguns brinquedos, dentre eles: twister, 
autorama, aviãozinho, trenzinho. É preciso notificar que após aquela reforma foi 
retirada a área gratuita do Parque, composta pela área com areia, playground e 
as quadras poliesportivas, sendo que estas últimas passaram, a partir de 2017, 
a compor a parte externa do Parque Mutirama.

Assim, pode-se afirmar que as brincadeiras se efetivaram nos espaços do 
Parque, mas tais atividades não estavam isoladas daquilo que as crianças e 
adolescentes, bem como suas famílias, viviam em sociedade, sendo elas perten-
centes a diferentes grupos e classes sociais, com formações culturais distintas. 
Com a reforma do Parque e a sua reinauguração em 2012, perdurando até 2017, 
houve uma mudança no seu projeto político-administrativo, levando a outra con-
dição de atendimento à população. Ao se tornar um espaço com portões fecha-
dos e manter a cobrança, com exceção de crianças de 0 a 3 anos, para o acesso 
ao parque com o valor de R$ 16,00 para a entrada inteira e de R$ 8,00 – para 
crianças de 4 a 12 anos, idosos acima de 60 anos –, o Parque impossibilitou o 
acesso de crianças, adolescentes e famílias de baixa renda.

Em seus 48 anos de existência, o Mutirama exerceu uma significativa im-
portância na vida das crianças, suas famílias e funcionários que ali atuaram. 
Pode-se afirmar que essa instituição se constituiu como um espaço de descan-
so, lazer, diversão, convivência social e cultural, confraternização, passeios em 
famílias, o qual determinou novas experiências, convivências e lembranças das 
pessoas que por ele passou, como demonstra o depoimento a seguir: 

Era 1969 quando o Parque Mutirama abriu suas portas. De lá pra cá 
são quase 50 anos e uma lista incontável de histórias que abraçam 
diferentes gerações. Se o parque falasse, possivelmente não deixaria 
de fora histórias como a de Kalyna Ynanhiá, que viveu ali importantes 
momentos da sua infância. [...] Quando criança enxergava um Mutira-
ma sem defeitos. Ia ao parque com os pais e dois irmãos, Karla, hoje 
com 35 anos, e Carlos Júnior, atualmente com 32, e conta que se sen-
tia adulta ao poder fazer o percurso do Trem Fantasma sozinha. O 
brinquedo disputava o topo dos proferidos com o tobogã. A brincadeira 
só era interrompida para um lanche, no estilo piquenique, que a mãe 
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preparava em casa e que era servido com suco de caju ou maracujá, 
comprados geladinhos ali mesmo de um vendedor. No ano passado, 
a historiadora voltou ao parque para levar o sobrinho e, assim que 
colocou os pés no chão do multicolorido Mutirama, se sentiu criança 
novamente [...]. “O Mutirama esteve presente na minha infância e já faz 
parte da terceira geração da minha família. Ele fica fechado até poder-
mos reabri-lo aos moldes de 1969”. (Jornal O Popular, 2017).

Pode-se aferir, das entrevistas realizadas na pesquisa e nos jornais locais, 
que as brincadeiras presentes no Mutirama demonstram um rompimento com o 
paradigma de que a brincadeira é própria somente das crianças. Constata-se, 
nesse caso, a constituição de um processo no qual as brincadeiras e as inte-
rações sociais se fazem, também, nas relações entre crianças, adolescentes e 
adultos, brincando conjuntamente no parque. O campo da abstração e realidade 
na brincadeira imaginária se constitui como representação de uma dada realida-
de, que envolve não só o real concreto, mas, também, a dimensão imaginativa. 
Pelo que afirma Vigotski (2008), na brincadeira as crianças têm experiências que 
podem responder e/ou superar os desafios vividos em sua realidade cotidiana, 
os quais elas, ainda, não conseguem resolver.  

Por meio das interações que as crianças estabelecem no Mutirama – com seu 
espaço físico, os brinquedos, outras crianças e famílias, funcionários e outros –, 
pode-se afirmar que as crianças aprendem e se desenvolvem em diferentes as-
pectos, apropriando-se de determinadas regras estabelecidas no coletivo, hora 
impostas pelo grupo e hora construída coletivamente, como descrita por um en-
trevistado:

[...] tinha um brinquedo no parque de areia que era muito procurado, 
era um tipo de pião que rodava. Esse dava briga. Era um tipo de cogu-
melo e tinha um espaço que cabia o corpo da criança e um segurava, 
rodava e pulava. E o mais legal era quando você fazia isso rápido 
e alguém caia, vomitava. A regra era quem permanecia mais tempo 
no brinquedo, era quem vencia. Era uma brincadeira que quanto mais 
fazia farra no brinquedo, mais chamava a atenção de outras crianças 
para brincarem. Tinha até torcida de outras crianças. E tinha também 
um escorregador alto, bastante alto, que você tinha que subir um fo-
guete e era muito gostoso de descer nele. Não precisava de tapete 
como o tobogã. Praticamente quando descia nele, parava lá na frente. 
(Entrevistado 4, 2018).

A brincadeira representa uma atividade consciente que é especificamente 
humana. Na sua essência a brincadeira implica na “realização de desejos” (Vi-
gotski, 2008). Ela se consolida na ação das crianças e não surge somente nos 
desejos não satisfeitos isoladamente. A criança não tem apenas reações afeti-
vas isoladas a fenômenos isolados, mas tem tendências afetivas generalizadas 
externas aos objetos, sendo que a relação afetiva está associada ao sentido do 
fenômeno Seguindo o entendimento de Vigotski (2008, p. 26), “[...] na brincadei-
ra, a criança cria uma situação imaginária. Parece-me que é esse o critério que 
deve ser adotado para distinguir a atividade de brincar dentro do grupo geral de 
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outras formas de atividade da criança.” Nesse sentido, a brincadeira imaginária 
embora aconteça nas interações e relações que as crianças estabelecem uma 
com as outras, não podemos afirmar que a brincadeira imaginária é a única e 
principal, porque na brincadeira as crianças reproduzem, imitam o real que nem 
sempre é realizado no campo da abstração. Sobre esse aspecto, é significativo 
o depoimento de um operador de brinquedos do Parque: 

A função do Parque Mutirama hoje é levar alegria. O que eu acho que é 
mais lindo do parque é a imaginação, onde tem uma vinheta no Parque 
que diz assim: onde um adulto vira criança e o sonho nunca termina. 
Devido a gente atender a toda a família e de todas as idades, já acon-
teceu aqui conosco no Parque de a avó dizer: hoje estou realizando o 
meu sonho com os meus tantos anos de idade, hoje eu tenho o prazer 
de andar no carrossel [...] e também de estar proporcionando a realiza-
ção de uma criança viajar lá na idade adulta, como uma criança dizer: 
vou pegar meu helicóptero e vou até caldas novas. Isso acontece bas-
tante no mini bate-bate, as crianças dizerem: vou viajar, vou descansar 
os dias de serviço dessa semana, foi muito puxado! (Entrevistado 5, 
2018). 

As brincadeiras e a imaginação são processos humanos imprescindíveis e 
possibilitam a formação de seres criativos. Barbosa e Soares (2018) entendem 
essas atividades humanas como parte da cultura, estando esta e os fundamen-
tos simbólicos nela intrínsecos presentes nas práticas sociais, ainda que se re-
conheçam as contradições próprias de um processo histórico de exclusão da po-
pulação de baixa renda ao direito de manifestação da sua criação estética e aos 
produtos culturais. A vivência estética e a imaginação devem ser estimuladas 
desde a infância, constituindo-se como marcas nos sujeitos, potencializando-se 
durante as práticas educativas nos mais diferentes contextos. Nesse sentido, é 
preciso compreender que o Mutirama é mais do que um local de lazer, constituin-
do-se, sobretudo, por meio das relações que ali se estabelecem, em um locus de 
aprendizagem e desenvolvimento das crianças. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Parque Mutirama, desde sua inauguração, se constituiu como um espaço 
de lazer, recreação, cultura, turismo, educação das crianças possibilitando o di-
reito ao lazer à brincadeira, às vivências e interações de crianças de diferentes 
idades, credos, raças, etnia, classes sociais. Esse Parque esteve aberto à co-
munidade como um parque público de acesso a todos, mas passou a ter acesso 
restrito mediante o pagamento na entrada após sua reforma, em 2012. Essa 
nova configuração tem impossibilitado que muitas crianças e famílias pudessem 
frequentá-lo, elitizando seu atendimento. 

O Mutirama foi construído em um período em que Goiânia quase não ha-
via lugares de lazer para a população. Como um espaço público, possibilitou o 
acesso e a interação das classes sociais por meio das brincadeiras, do lazer, 
da recreação, da cultura e do esporte. O Parque proporcionou às crianças ao 
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acesso e a frequência de espaços públicos de lazer, de cultura e brincadeiras, 
que marcaram gerações. O Mutirama se constitui como Parque temático, urbano 
e de diversões dentro da cidade de Goiânia, que recebe crianças de diferentes 
bairros da cidade, de outros municípios do Estado de Goiás e de também de 
outros Estados.

Nos estudos realizados sobre a história do Mutirama percebemos que ele 
sempre esteve vinculado à prefeitura de Goiânia, como autarquia, vinculado a 
algumas secretarias do município como: Secretaria do Meio Ambiente, Secre-
taria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal de Turismos Eventos 
e Lazer, também como Agência Municipal. Todas as vinculações do parque es-
tiveram voltadas para as atividades de lazer, recreação, cultura, esporte com o 
atendimento destinado principalmente às crianças.

Nesse sentido, o Parque se constituiu historicamente como um direito so-
cial demarcando por uma conquista histórica, política, assegurando os direitos 
sociais voltados para o lazer, educação, à infância, ao esporte, à cultura, ao 
respeito, a convivência familiar e comunitária, o brincar, praticar esportes e diver-
timento, como determinam a Constituição Federal (BRASIL, 1988) e o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990).

Os estudos, pesquisas e as entrevistas, possibilitaram visibilizar a história dos 
Parques Infantis como um espaço de lazer e educação da criança por diferentes 
olhares, compreendendo o surgimento, a finalidade e a história do próprio Muti-
rama. As entrevistas e os periódicos demonstram que o Mutirama é uma das re-
ferências de muitas infâncias e de vivências (VIGOTSKI, 2008), permeia muitas 
gerações e tem uma expressividade não apenas local, sendo um dos pontos de 
visitação de muitas famílias e crianças. 

Buscamos com essas reflexões contribuir na defesa para o direito das crian-
ças e suas famílias a ter acesso aos Parques em espaços públicos e educativos 
como um direito de todas as crianças e de suas famílias, independentemente de 
raça, idade, gênero, etnia, credo, origem sócio-econômica-cultural.

REFERÊNCIAS 

ALBERTI, Verena. Fontes orais - Histórias dentro da história. In.: PINSKY, Carla 
Bassanezi. (Org.) Fontes Históricas. São Paulo: contexto, 2006, p. 154-202. 

ARRUDA, Lilliane Braga.O Parque Mutirama em Goiânia, Goiás: história e cons-
tituição de um contexto socioeducativo para crianças. Dissertação de Mestrado. 
Goiânia: PPGE/FE/UFG, 2018.

BARBOSA, Ivone Garcia, et al. Projeto políticas públicas e educação da infância 
em Goiás: história, concepções, projetos e práticas. Goiânia: UFG, 2013.  

_____; SOARES, M. A. Educação estética na perspectiva histórico-cultural: con-
tribuições à educação estética infantil de orientação dialética. In: PEDERIVA, 
Patrícia L. M.; BARROS, Daniela; PEQUENO, Saulo. Educar na perspectiva his-



378

tórico-cultural: diálogos vigotskianos. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2018.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 1988. Brasília: Senado 
Federal, 2008. 407 p.

_____. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990. Brasília, 2007. 177 p.

CUNHA, Cileide Alves. Aval do passado: Iris Rezende – Memória e Política (1958 
-1982). Goiânia: Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia. Universidade Fe-
deral de Goiás, 2008. (Dissertação de Mestrado).

FARIA, Ana Lúcia Goulart. Educação Pré-escolar e Cultura. São Paulo: Cortez, 
2002.

_____. A contribuição dos Parques Infantis de Mário de Andrade para a constru-
ção de uma pedagogia da Educação Infantil. Educação e Sociedade, n. 69, dez. 
1999.

IBGE/Goiás/Goiânia. História e Fotos acesso em: https://cidades.ibge.gov.br/ 
brasil/go/goiania/historicodata: 28/03/2018.

Jornal O Popular. Amor de mãe para filha. Disponível em < https://www.opopular.
com.br/editorias/magazine/amor-de-m%C3%A3e-para-filha-1.1319833 > .data: 
01/08/2017

_____. Palco de acidente na última semana, Mutirama integra lembranças de 
várias gerações. Disponível em <https://www.opopular.com.br/editorias/maga-
zine/palco-de-acidente-na%C3BAltima-semana-mutirama-integra-lembran%-
C3%A7as-de-v%C3%A Irias-gera%C3%A7%C3%B5es-1.1319824 > .data: 
01/08/2017

KUHLMANN JR. Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. 
Porto Alegre: Mediação, 2007.

KUHLMANN JR., Moysés e RAMOS, Maria Martha Silvestre. Políticas e orga-
nização do parque infantil no município de Campinas, São Paulo, décadas de 
1940 e 1950. 24ª reunião. anped.org.br/T0711731363413.doc, 1985. 

MARX, Karl.Contribuição à crítica da economia política. São Paulo: Martins Fon-
tes, 2003.

OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. Dos parques infantis às escolas mu-
nicipais de educação infantil: um caminho de cinquenta anos. Revista Escola 
Municipal - SME, São Paulo, v. 18, n. 13, [p. 11-8], 1985. 



379

_____. Educação Infantil: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2011.

PEREZ, José Roberto Rus; PASSONE, Eric Ferdinando. Políticas sociais de 
atendimento às crianças e aos adolescentes no Brasil. Cadernos de  Pesquisa. 
vol.40 nº.140 São Paulo May/Aug. 2010. Acesso em: http://dx.doi.org/10.1590/
S0100-15742010000200017. 07/12/2017.

PINSKY, Carla Bassanezi. (Org.) Fontes Históricas. São Paulo: contexto, 2006. 

QUEIROZ, Juliana Pugliesi Furtado e FROTA, José Arthur D’aló. Arte + Arquite-
tura Urbana: uma conexão entre projetos. Considerações sobre a Praça Univer-
sitária em Goiânia Seminário Nacional Pensando o Projeto Pensando a Cidade 
(ANAIS) Goiânia: FAV/ UFG, 2016 [ página 664 a 678]

SOUSA, Lorena Cristina Faria de e ALMEIDA, Cristiano Farias. O discurso da 
cidade compacta X cidade dispersa no contexto da mobilidade urbana: ponde-
rações sobre a cidade de Goiânia. Seminário Nacional Pensando o Projeto Pen-
sando a Cidade (ANAIS) Goiânia: FAV/ UFG, 2016 [ página 806 a 822].

VIEIRA, Sandra A. B. Os parques infantis da cidade de São Paulo (1935-1938): 
análise do modelo didático-pedagógico. Revista de Iniciação Científica da FFC, 
v. 4, n.1, 2004.

VIGOTSKI, Lev Seminiovich. A brincadeira e o seu papel no desenvolvimento 
psíquico da criança. In: Revista Virtual de Gestão de Iniciativas Sociais, n. 8, 
abril de 2007/ publicado em junho de 2008, p. 23-36. Texto traduzido por Zoia 
Prestes.



380

O PROGRAMA PROINFÂNCIA NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL E A FORMAÇÃO EM CONTEXTO: UMA 

ANÁLISE DO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO 
PEDAGÓGICO NAS UNIDADES E SISTEMAS DE ENSINO

Débora Teixeira de Mello
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM

 deboramellors@yahoo.com.br

Viviane Ache Cancian
Universidade Federal de Santa Maria –UFSM

INTRODUÇÃO 

Impulsionados pelos movimentos sociais e pelas pesquisas acadêmicas, mui-
tos foram os desafios que os anos de 1980 e 1990 impuseram sobre as políticas 
públicas para a educação de zero a seis anos, para a formação de profissionais 
e para o conhecimento que temos das crianças como cidadãs de direitos, de-
mandando elaborações que ampliavam o conhecimento desse campo. No en-
tanto, como a realidade dos municípios nos informam, que muitas dessas ques-
tões, apesar de terem obtido um significativo avanço, ainda necessitam de mais 
estudos e, principalmente, de maior inserção e integração entre as políticas de 
formação para a Educação Básica, especialmente da Educação Infantil, e as 
políticas de ampliação do atendimento às crianças menores de seis anos. 

O novo marco legal que garantiu o direito à educação na Constituição Fede-
ral de 1988 – CF/88, considerada uma linha demarcatória pelos especialistas 
da área, no sentido de que é a partir desta normativa que a criança pequena 
tem seu direito público subjetivo à educação reconhecido como um dever do 
Estado (CAMPOS,1999). Contudo, este direito reconhecido legalmente não é, 
ainda, de todo implementado, seja do ponto de vista do acesso, seja no que se 
refere à qualidade desta oferta, quando consideramos os índices de atendimento 
à população, especialmente àquelas crianças dos grupos considerados mais 
vulneráveis. Nesse contexto, mesmo com as conquistas na LDB 9394/96 e a 
consolidação da  educação infantil como primeira etapa da Educação Básica, 
assistimos a uma  ampliação da municipalização da Educação Infantil. Mas, este 
processo teve como consequências uma expansão da Educação Infantil, muitas 
vezes, num padrão de infraestrutura de instalações e equipamentos que não 
atendem as diretrizes da legislação. Diante desse cenário, esse projeto procurou 
analisar as determinações e os impactos da legislação educacional nas políticas 
e programas direcionados à pequena infância e a configuração das instituições 
responsáveis pelo atendimento a essa população, nesse caso a implementação 
do programa PROINFÂNCIA em municípios da região central, norte  e noroeste 
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doestado do Rio Grande do Sul.
Com inclusão dos municípios da região no Plano de Metas Compromisso de 

Todos pela Educação - os municípios que elaboraram o Plano de Ações Articu-
ladas (PAR) foram beneficiados com o Programa PROINFÂNCIA o Ministério da 
Educação (MEC) considera que a construção de creches e escolas de educação 
infantil bem como a aquisição de equipamentos para rede física escolar desse 
nível educacional são indispensáveis à melhoria da qualidade de ensino. Insti-
tuído pela Resolução n 6 de 24 de abril de 2007 e fazendo parte do Plano de  
Desenvolvimento Educacional (PDE). O MEC e o FNDE estabeleceram critérios 
para classificação dos municípios que foram estabelecidos segundo três dimen-
sões : a) populacional: prioridade aos municípios com maior população na faixa 
etária considerada, maior taxa de crescimento da população nessa faixa etária e 
como maior concentração de população urbana; b) educacional: prioridade aos 
municípios com menores taxas de defasagem idade-série no ensino fundamen-
tal e com maiores percentuais de professores com formação em nível superior; 
c) vulnerabilidade social: prioridade dos municípios com maiores percentuais 
de mulheres chefes de família, com maiores percentuais de jovens em situação 
de pobreza e com menores disponibilidades de recursos para financiamento de 
educação infantil (MEC, 2008).

Neste sentido, o conhecimento acumulado pela área nos remete a novas in-
tervenções e elaborações pautadas, em muitos casos, por “antigos/novos” pro-
blemas. Dentre estes, podemos citar a redução de vagas para as crianças da 
faixa etária dos zero aos três anos (creche) em função da obrigatoriedade do 
atendimento às crianças de 4-5 anos (pré-escola), pois mesmo sendo conside-
rada a primeira etapa da Educação Básica temos, no Brasil, o desafio de “ofere-
cer acesso à educação desde os primeiros meses de vida” (Brasil, PDE, 2011). 
Segundo dados publicados no Plano de Desenvolvimento da Educação (Brasil, 
MEC, PDE), “das 12 milhões de crianças brasileiras de até 3 anos, 18,4% estão 
matriculadas na educação infantil.” Além disso, as crianças da zona rural dis-
põem de 8% das matrículas nesta etapa. 

A formação inicial e continuada dos professores da educação básica encon-
tra-se entre as prioridades do Ministério da Educação explicitadas no Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE), para garantir educação de qualidade, 
centrada no aprendizado do educando. A criação da Política Nacional de For-
mação de Profissionais do Magistério da Educação Básica é uma das respostas 
a esse compromisso. Dentre os princípiosda política nacional está a formação 
docente construída em bases científicas e técnicas sólidas, como compromisso 
público de Estado. Pretende o Ministério aumentar o número de professores for-
mados por instituições públicas de educação superior e garantir um referencial 
de qualidade para os cursos de formação inicial e continuada, sintonizando-os às 
necessidades formativas da educação básica e aos problemas da sala de aula.

Tais especificidades estão explicitadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil, instituídas pela Resolução CNE/CEB nº 5, de dezem-
bro de 2009. Resultado de amplo processo de discussão entre especialistas e 
dirigentes da área, as diretrizes definem a concepção e o currículo da educação 
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infantil, como primeira etapa da educação básica. Para que sejam de fato im-
plementadas, é fundamental que os professores de educação infantil tenham 
sua formação, inicial e/ou continuada, baseada na mesma concepção e que sua 
prática pedagógica seja orientada pelo currículo explicitado nas DCNEI (2009). 
Daí ser estratégico que o MEC invista em ações de formação de professores 
com essa característica.

Frente às demandas explicitadas, em parceria com a Coordenação Geral de 
Educação Infantil (COEDI), da Diretoria de Concepções e Orientações Curricu-
lares para Educação Básica, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
juntamente com a Universidade do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 
(UNIJUÍ), e a Universidade de Passo Fundo (UPF), Universidades parceiras do 
MEC, executoras do PROINFÂNCIA, elaboraram um projeto com o objetivo de 
assessorar e acompanhar pedagogicamente as redes e sistemas de ensino na 
implementação do PROINFÂNCIA, visando qualificar a Educação infantil nos 
municípios do Estado do Rio Grande do Sul para alcançar a excelência em qua-
lidade no atendimento à criança de zero a seis anos.

O projeto através de suas ações realiza a formação continuada de gestores e 
docentes das redes e sistemas públicos de educação infantil, das instituições do 
PROINFÂNCIA,com vistas à implementação das Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para a Educação Infantil (DCNEI), abrangendo um total de 150 (cento e cin-
quenta) municípios da região centro, noroeste e norte do Estado do Rio Grande 
do Sul. Os municípios foram organizados em 3 (três) municípios polos: (1 (um) 
para a região Central,  1 (um) para região Noroeste e 1 (um) para a região Norte. 
O polo da região Central na cidade de Santa Maria, o polo da região Noroeste 
na cidade de Ijuí e o polo da região Norte na cidade de Passo Fundo. Cada um 
desses polos foi subdividido em 4 municípios referência, em função da proximi-
dade de acessos rodoviários, nos quais foram realizados encontros formativos.  
Além da formação para professores e gestores dos 150 municípios, 24 (vinte e 
quatro) desses municípios, distribuídos em oito municípios, para cada um dos 
03 três polos entre a Região Central, Noroeste e Norte que receberam visitas 
técnicas, devolutivas das visitas técnicas e formação em contexto nas Unidades 
do PROINFÂNCIA. Busca-se acompanhar a organização da estrutura e o funcio-
namento das instituições de Educação Infantil e contribuir para o fortalecimento 
das políticas públicas municipais de Educação Infantil. 

O ASSESSORAMENTO EM 150 MUNICÍPIOS: 

A interação entre experiência vivida e o conhecimento educacional estabelece 
as possibilidades de conexão entre o desenvolvimento profissional, a melhoria 
das práticas educativas e a produção de conhecimento a partir das necessida-
des formativas. A partir da experiência no ensino universitário, elaboramos uma 
perspectiva de formação educacional cujas bases estão presentes na investi-
gação-ação, que fornece as referências do trabalho investigativo e colaborativo 
como princípio educativo. 

Ao buscar a ampliação do entendimento de nossa atuação como professores 
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(as) formadores (as) no âmbito da universidade, situamos o trabalho a partir de 
experiências de formação em contexto, a partir de estudos de Oliveira-Formosi-
nho & Formosinho (2001);Formosinho (2002), e as discussões a partir das atuais 
Políticas de Educação para a Educação Infantil. O foco principal do projeto de 
assessoramento considerou as práticas educativas como um elemento articula-
dor da formação docente. Com a finalidade de criar movimentos que potenciali-
zassem a aprendizagem, porque não dizer, criando formas de aprender a partir 
dos problemas vivenciados e experienciados pelas unidades, gestores, profes-
sores, pais, crianças-infâncias.

A realização desse trabalho das Universidades junto as Unidades e do Proin-
fância teve no seu amâgo quatro princípios: sensibilização, problematização, 
investigação e criação. O primeiro princípio: a sensibilização foi construído e 
reconstruído durante todo o processo, com todos os sujeitos envolvidos a fim 
de que todos se implicassem. O segundo princípio: era o da problematização 
que buscou interferir na dimensão pedagógica das práticas educativas na E.I. 
através dos pressupostos políticos, pedagógicos, sociais e culturais. O terceiro 
princípio: o da investigação foi um desafio para as três Universidades envolvi-
das, pois demandava rever conceitos, saberes e concepções. O quarto princípio: 
o da criação foi um devir de possibilidades, a partir do qual as ações dos sujeitos 
envolvidos possibilitaram contribuir com a Política Nacional de Educação Infantil.

Ao estudarmos o desenvolvimento do projeto, ao longo dos Ciclos Formati-
vos, temos vivenciado uma mudança significativa no que se refere a formação 
de professores (as) nos municípios polos, um movimento de constituição das 
redes formativas nos municípios e de sua política de formação continuada. A 
realização de visitas às unidades que receberam as visitas técnicas e que par-
ticiparam dos ciclos formativos, foi muito importante, pois foi possível identificar 
nas unidades qual tem sido a contribuição do projeto de assessoramento para o 
desenvolvimento de atividades pedagógicas comprometidas com concepção e 
prática de Educação Infantil pautada pelas orientações das políticas. 

Daremos destaque neste artigo, a organização dos Ciclos de Formação,  
que foram conduzidos a partir de temáticas selecionadas, conforme o interesse 
dos professores (as) das unidades, e foram elaboradas súmulas com os con-
ceitos a serem estudados pelos grupos, sempre tendo como base as Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Infantil - DCNEIs (2009). 

O primeiro Ciclo de Formação implementado teve como Súmula I - Concep-
ções de infância e suas implicações para o trabalho pedagógico junto às crian-
ças de até seis anos de idade. As crianças em sua diversidade nas culturas 
contemporâneas em diferentes tempos e espaços na educação infantil (creches 
e pré-escolas) nas Unidades do PROINFÂNCIA, no segundo ciclo foi apresen-
tada a seguinte proposta: Súmula II - Linguagens Infantis – As especificidades 
do trabalho com os bebês e com as crianças de 04 a 06 anos em função das 
áreas de conhecimento no Currículo. O terceiro ciclo teve como súmula:  Súmu-
la III – Currículo e trabalho pedagógico – plano de ação para a educação Infantil 
(subsídios teórico-metodológicos para a elaboração de propostas pedagógicas/
DCNEI). Elaboração do Plano de Ação Institucional – municipal, unidades de 
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educação infantil e planejamento e registro (por faixa etária). Formação dos co-
letivos formativos em nível municipal e de microrregiões (municípios próximos) 
– apropriação dos conhecimentos em redes. E no quarto Ciclo de Formação foi 
elaborada a Súmula IV – Ação Pedagógica com Crianças Pequenas. 

A partir destas súmulas foi elaborado um referencial teórico para as forma-
ções com os professores (as). Entendendo o espaço como mais um educador, 
conforme Malaguzzi (1999) e da importância da qualidade do espaço oferecido 
às crianças na educação infantil, buscamos refletir com os professores(as) e 
gestores(as) das unidades do PROINFÂNCIA sobre cada momento da rotina das 
unidades, trabalhando com imagens e observações geradas, nas próprias unida-
des, a partir de visitas técnicas122 e através da análise de registros documentais 
como observações, fotos e documentos como projeto pedagógico e regimento.

Assim, procuramos discutir com o grupo, durante os Ciclos de Formação, 
qual o significado dos momentos da rotina para as crianças, questionando ro-
tinas engessadas, horários rígidos, procurando esclarecer culturalmente o que 
significa cada momento da rotina para as crianças desde o almoço, a ida ao 
banheiro, o momento do pátio, o momento do brinquedo livre. Refletindo sobre 
como tornar estes espaços e rotinas mais qualificados para as crianças, tornan-
do-as protagonistas neste espaço. 

No decorrer deste trabalho, algumas questões foram surgindo, tais como: qual 
a melhor forma de dispor os jogos e brinquedos ao alcance das crianças? Como 
ampliar o espaço dos berçários, diminuindo o número de berços e bebês con-
forto e deixando o ambiente mais acolhedor? De que forma qualificar o espaço 
dos banheiros para promover a autonomia das crianças? Como organizar o pá-
tio externo com mais brinquedos e permitindo o deslocamento das crianças em 
segurança? Como reorganizar a disposição do mobiliário no espaço das salas 
permitindo as crianças fácil acesso aos materiais e com espaço para a exposi-
ção das produções das  crianças? 

Neste contexto, pensar a organização dos espaços nos fez refletir junto ao 
grupo de professores (as) e gestores (as) sobre as  rotinas encontradas nas vi-
sitas técnicas das unidades  do PROINFÂNCIA. Iniciamos o trabalho com a dis-
cussão de uma concepção de infância, que norteia a nossa prática pedagógica 
com crianças pequenas, concepção que acaba por influenciar na organização 
dos tempos e espaços nas instituições de educação infantil. E algumas ques-
tões foram surgindo pensando nas criança como protagonistas e produtoras de 
cultura neste espaços: Como trazer atividades mais diversificadas para o coti-
diano das crianças (diminuindo e até retirando a televisão dessa rotina)? Como 
receber as crianças diariamente de forma mais diversificada, com um momento 
de acolhimento? Como superar as atividades mecânicas, mais voltadas para a 
reprodução, do que para a criação? Como os espaços educam? Que pedagogia 
norteia a concepção de espaço para que crianças pequenas desenvolvam sua 
autonomia?Que concepções de infância temos “presentes” nos diferentes espa-
ços da escola?
122 Visitas Técnicas de assessoramento e acompanhamento pedagógico para organziação e da estrutura e do funcio-
namento das unidades do PROINFÂNCIA, em 24 unidades de municipíos da Região Central, Norte e Noroeste do Rio 
Grande do Sul.
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Para nossas reflexões partimos da análise das Diretrizes Curriculares Nacio-
nais da Educação Infantil (MEC, 2009) tendo em vista que o mesmo é um docu-
mento considerado de extrema relevância para uma ação/prática pedagógica de 
qualidade, discutimos com os municípios retomando os princípios das DCNEIs 
(2009) sobre o tema espaços e tempos. 

Nas reuniões regionais com os municípios na discussão deste tema, ao apre-
sentarmos estas questões problematizadoras conseguimos, junto com os pro-
fessores, elencar alguns elementos do espaço e das rotinas que apresentavam 
situações que dificultam a organização e o protagonismo das crianças em rela-
ção ao espaço: o excesso de mobiliários nas salas comprometendo o espaço 
de movimentação  das  crianças; os jogos e brinquedos fora do alcance das 
crianças;  os brinquedos existentes  muito desgastados e inclusive alguns dani-
ficados; a falta de materiais brinquedos e jogos/livros adequados para todas as 
idades atendidas; o espaço de circulação, para as crianças limitado devido a pre-
sença de muitos móveis dispostos na sala; a ênfase em materiais (brinquedos) 
com pouco atenção as relações, interações e brincadeiras que se acontecem 
para além do brincar com brinquedos;  a confecção massificada de cartazes 
indicando silêncio, os modos de comportamento,  o ajudante do dia, chamada, 
como está o dia.

Com este diagnóstico inicial e a partir das visitas técnicas consolidamos da-
dos de uma pesquisa realizada junto as unidades em funcionamento nos municí-
pios, conseguimos junto com professores e gestores produzir alguns indicadores 
de ações a serem implementadas para qualificar o espaço da unidade para as 
crianças, entre eles: ampliar a pracinha e o número de brinquedos neste espa-
ço, providenciar material e mobiliário adequado a faixa etária de cada grupo de 
crianças possibilitando a elas o alcance dos materiais; providenciar espelhos 
seguros e na altura das crianças para todos os espaços, para que possam brin-
car e observar a própria imagem diariamente; ampliar os cantinhos e áreas de 
interesse semiabertas para as crianças: como o cantinho do teatro, das ativida-
des plásticas, dos jogos, do faz de conta, com pequenos cenários convidativos; 
adquirir e utilizar brinquedos de diferentes materiais adequados as necessida-
des das crianças pequenas (explorar texturas, sons, formas e pesos, morder, 
puxar, por e retirar, empilhar, abrir e fechar ligar e desligar encaixar e empurrar) 
em quantidade suficiente. E através destas reflexões conseguimos trazer para 
o grupo a necessidade de modificar, de dar novas configurações aos espaços/
ambientes das unidades e tornando-os mais interativos para as crianças, numa 
nova perspectiva.

Em relação ao tempo e as rotinas, também fomos construindo alguns princí-
pios pensando nos tempos para crianças pequenas, primeiramente lembrarmos 
que, a criança pequena precisa de um tempo maior para realizar suas atividades 
com possibilidades de interação/exploração do ambiente, para realizar a simples 
tarefa de comer, lavar as mãos, juntar um brinquedo, vestir um casaco, calçar um 
tênis, sapato... Então nos encontros refletimos sobre estes tempos nas unidades 
do PROINFÂNCIA: Que proposta de rotina menos engessada, seria possível? 
Como adequar os horários a (rotina) aos interesses das crianças? Como flexibi-
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lizar momentos como o horário do sono, conforme a necessidade das crianças? 
Nossas reflexões eram em torno de repensar o tempo a favor das crianças, 
respeitando as suas características, sem aligeiramento das atividades realiza-
das por elas, sem deixar as crianças submetidas aos tempos dos adultos com a 
possibilidade da criança ir desenvolvendo sua  autonomia nas suas atividades 
cotidianas.

Nossas observações e discussões com os municípios foram possibilitando fa-
zermos algumas considerações sobre o tempo/as rotinas nas unidades, nossas 
reflexões giraram em torno de como podemos tornar as crianças protagonistas 
nestes espaços quando nós adultos organizamos a distribuição do tempo nos 
espaços coletivos, e nestes termos esclarece Fortunati (2014):  

A ideia de que o protagonismo das crianças não seja apenas um con-
ceito para evocar, mas um potencial em torno do qual proporcionar 
condições e oportunidades também leva a conclusão de que o dever 
de testemunhar, este protagonismo deve ser a meta principal da pe-
dagogia da primeira infância, para compensar a falta de visibilidade 
das crianças possuem como pessoa nem sempre reconhecidas no seu 
próprio direito de opinião e de expressão (...) p.19

Quando planejamos os tempos considerando a criança como protagonista 
isto requer uma atitude de observação, de escuta de como as crianças se ex-
pressam oferecendo momentos de exploração/interação, a disponibilidade de 
vários elementos para exploração, em um ambiente organizado que estimule a 
ação da criança. As DCNEI (2009) vem propor uma ação dos professores que 
construam propostas pedagógicas que deem as crianças autonomia na realiza-
ção das suas interações em todos os momentos da rotina: no brincar, do jogar, 
na ida ao banheiro, nas refeições, na hora do sono.

Na  continuidade do trabalho foram realizadas algumas reflexões sobre o co-
tidiano das unidades com os professores e gestores das redes municipais  pro-
curando discutir a construção de uma nova rotina mais flexível, que respeite 
os tempos das crianças e fomos estabelecendo alguns princípios norteadores 
para qualificar as práticas/ações pedagógicas neste cotidiano: a) adequar os 
horários (rotinas) as necessidades das crianças; b)executar diariamente plane-
jamento conjunto com as crianças, oportunizando a tomada de decisões para 
compor a rotina, negociando os tempos, retomando, antecipando e encadeando 
eventos através de uma rotina ilustrada com fotografias, desenhos ou objetos 
significativos; c)conscientizar os professores da importância do registro através 
de reuniões, onde se tenha embasamento teórico que fundamente esta prática, 
iniciando registros; d) aumentar a frequência dos registros e das produções das 
crianças; e) diminuir o tempo de TV; f) proporcionar mais atividades diversifica-
das; g) revisar os horários do sono – compreendo que nem todas as crianças 
tem necessidade de sono ao mesmo tempo. 

Nossa preocupação foi de contemplar uma discussão de currículo com uma 
base teórica que permitisse ao grupo de professores, pensar em um currículo 
em outra dimensionalidade a partir do cotidiano das vivências e do mundo que 
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está no entorno das crianças, e articulando o conhecimento acumulado pela 
humanidade numa perspectiva de currículo em movimento. Um currículo que 
possibilitasse construir com as crianças o conhecimento, através das múltiplas 
linguagens (oral, escrita, movimento, pintura, música e dança), assim superando 
a visão de um currículo como programa escolar, ou como uma lista de conteúdos 
fragmentados. 

O currículo não pode ser definido previamente, precisa emergir e ser elabo-
rado em ação, na relação, entre o novo e a tradição É necessário, que se en-
contrem interrogações nos percursos que as crianças fazem. Para tanto, é fun-
damental, “emergi-las em experiências e vivências, complexas que justamente 
instiguem sua curiosidade (BARBOSA, 2010).

A partir do entendimento de currículo na educação infantil como práticas cultu-
rais e sociais vivenciadas pelas crianças cotidianamente,  iniciamos a discussão 
com os professores e gestores dos municípios das unidades do PROINFÂNCIA. 
Procuramos problematizar algumas questões, que encontramos com pesquisas 
realizadas inloco nas unidades como: datas comemorativas como eixo central 
do planejamento, atividades mecânicas mais voltadas à reprodução do que a 
criação das crianças, ausência de acompanhamento nos planejamentos e de 
coordenação pedagógica nas unidades, desenvolvimento do mesmo tema de 
projeto para todas as turmas, não havendo subtemas específicos para atender 
as necessidades de cada turma, padronização de atividades, excesso de folhas 
xerocadas com modelos a serem reproduzidos e ainda, trabalhos de recorte, 
colagem e pintura de folhas xerocas como atividades pedagógicas centrais.  

Neste contexto, buscamos refletir nas formações com os professores (as) e 
gestores (as) em como superar a visão de um currículo construído com temas 
de projetos em comum para toda a unidade, sem respeitar a identidade de cada 
turma. Procuramos refletir sobre um currículo que tem por base as datas come-
morativas esvaziado de sentido para as crianças. E problematizamos também, 
os modelos de atividades a partir da reprodução de folhas xerocadas como ativi-
dade central, utilizada muitas vezes diariamente pelos professores. 

Com essas questões nossa proposta foi de pensarmos como construir um 
currículo a partir de temas que emergem do interesses das crianças, observando 
os grupos de crianças e dando valor a escuta das suas falas. Diante do exposto, 
encontramos uma linha de condução para que pudéssemos melhorar a qualida-
de da ação/prática pedagógica com as crianças e isto, a partir de um trabalho 
conjunto  dos professores e gestores na unidade. 

Então, passamos a eleger a partir dos Seminários de Formação algumas prá-
ticas que poderiam auxiliar as unidades na implementação de um projeto peda-
gógico, tendo a criança como protagonista, e em relação a formação dos profes-
sores e gestores, conseguimos elencar algumas questões, que consideramos 
centrais para o trabalho pedagógico: estudar as Diretrizes Curriculares para a 
Educação Infantil (2009) fundamentando a prática e implementar as Diretrizes 
Curriculares para a Educação Infantil na prática pedagógica; a necessidade de 
realizar reuniões pedagógicas quinzenais com os professores; proporcionar mo-
mentos de encontros com os gestores para trocas de experiências; rever plano 
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de trabalho da Equipe Pedagógica e técnica; discutir os planos de atividades 
e proposta pedagógica da unidade; retomar a sistemática do PPP como docu-
mento referência para o trabalho pedagógico da escola e discutir as práticas de 
observação, registro e documentação; prever mais horas de formação e plane-
jamento semanais; e ainda, proporcionar momentos de formação voltados ao 
estudo das atividades, projetos e outros documentos referentes ao desenvolvi-
mento do trabalho com as crianças e aumentar a frequência dos registros e das 
produções das crianças.

E em relação a mudanças nas práticas pedagógicas cotidianas (rotinas e 
currículo) elegemos algumas prioridades: adequar os horários (rotinas) as ne-
cessidades das crianças; melhorar o desenvolvimento do currículo por meio de 
acompanhamento sistematizado do setor pedagógico da SME (Secretaria Mu-
nicipal de Educação; diminuir o tempo de TV; tornar a rotina flexível e com ativi-
dades diversificadas; promover um diálogo constante entre professores, pais e 
escola; estimular e incentivar as crianças para que desenvolvam sua autonomia; 
continuar com as formações dos docentes sobre a importância e as formas de 
organização da rotina, ponderando que esta deve vir para organizar e planejar 
o tempo e as atividades pedagógicas, sem engessá-las; estimular os docentes 
para que ofereçam sempre mais o contato das crianças com elementos da natu-
reza; proporcionar o contato com animais e a natureza, inclusive os bebês serem 
levados  ao pátio e poderem ter contato com a terra, grama e até mesmo com 
a areia e promover passeios em bibliotecas, museus. Estes são alguns aspec-
tos que consideramos relevantes para tornar o espaços das unidades espaços 
de vivências, de experiências mais enriquecedoras para as crianças onde elas 
possam conhecer, interagir e produzir cultura a partir das experiências propor-
cionadas nestes espaços. 

Esses processos formativos, as visitas técnicas e as devolutivas foram anali-
sados no final do primeiro ano de assessoramento e foi proposto às instituições 
espaços coletivos de interlocução e reflexão das práticas e das concepções que 
dão sustentação a essas práticas, a partir dos planos de ação, num exercício 
sistemático de investigação e problematização. 

Compreendia-se naquele momento a importância de assessoramento das 
escolas, na formação em contexto. Uma equipe de professores da Universida-
de, do projeto de assessoramento, participava da formação em contexto nas 
unidades do PROINFÂNCIA, junto com a direção, com a coordenação, com os 
professores e com a gestão da Secretaria Municipal de Educação, realizando a 
interlocução entre todos e buscando a construção de processos coletivos. Tínha-
mos por objetivo realizar uma assessoria que desafiasse os professores a serem 
sujeitos do processo, através da problematização dos fins educacionais em uma 
instituição de Educação infantil, com centralidade no processo das crianças, no 
diálogo constante com as famílias e na garantia dos direitos das crianças e das 
famílias.

A formação em contexto “orienta-se para a práxis, isto é, para a ação pro-
fissional situada que desenvolve práticas que dialogam com a teoria e a inves-
tigação (o mundo dos saberes), que se sustentam na ética e deontologia pro-
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fissionais e que abraçam a complexidade do ato educativo”, (FORMOSINHO, 
2016, p.930). Essa complexidade demanda responsabilidade e transformação 
da ação profissional, abertura e escuta nos processos formativos participativos, 
na concretização da pedagogia participativa. A pedagogia da participação, de 
natureza colaborativa, demandou reflexão, problematização, democratização, 
autoria, coautoria, e, portanto, espera-se que os princípios trabalhados ao longo 
do processo de assessoramento possam consolidar-se, garantindo um processo 
de continuidade da formação em contexto, após a retirada da universidade des-
se processo.

Essa experiência tem permitido que as universidades envolvidas se aproxi-
mem das realidades vividas nos 150 municípios, refletindo, problematizando, 
dialogando e socializando conhecimentos. Essa aproximação com a Educação 
Básica permitirá que se crie culturas institucionais outras, culturas que superem 
a visão adultocêntrica nas práticas pedagógicas na Educação Infantil, e que se 
institua processos auto-formativos, formativos e formativos em contexto para os 
professores que atuam na área.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A partir deste estudo,  evidenciamos o desafio a ser enfrentado pelos municí-
pios com a expansão da educação infantil na garantia de uma educação infantil 
de qualidade é a expectativa da formação de professores para atuar junto às 
crianças de 0 e 5 anos e, especialmente,  junto aquelas de 0 a 3 anos, atendendo 
as diretrizes da legislação. Consagrada na LDB 9394/96 art.62: a formação de 
professores para atuar junto à Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental – far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de gradua-
ção plena, admitindo-se como formação mínima a oferecida em nível médio, na 
modalidade normal. O perfil do professor para atuar junto às instituições de aten-
dimento a crianças pequenas, como as creches vêm sendo conquistado muito 
recentemente. A necessidade de formação desses grupos de educadoras, é um 
desafio colocado aos estados e municípios. 

Em nossa investigação, ainda constatamos que é pauta de discussão nos 
municípios a definição da faixa etária a ser atendida. As orientações do próprio 
MEC do atendimento das crianças de 0 a 5 anos nas unidades, nem sempre são 
consideradas, buscando-se  matricular primeiramente o grupo de 4 e 5 anos, e 
com menor prioridade o grupo de crianças de 0 a 3 anos. Encontra-se também 
ainda indefinida, a questão dos critérios para a distribuição de vagas, contata-
mos que a análise da situação de vulnerabilidade social da criança, nem sempre 
é atendida, prevalecendo como critério à condição de mãe trabalhadora. E para 
alcançar um número maior de matrículas opta-se pelo atendimento em turno 
integral para um número menor de crianças.

Esses dados demonstram que, apesar da legislação vigente, a situação de 
atendimento educacional e de cuidados às crianças dessa faixa etária desde 
1988, vem se modificando lentamente, a iniciativa de uma cobertura nacional, 
a partir do PROINFÂNCIA poderá ser uma política de ampliação de vagas na 
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educação infantil. E será uma política de maior impacto se os municípios conse-
guirem a formação de professores para atuar nessa etapa da educação básica. 
Deve-se apontar que a expansão da educação infantil, nesses municípios, de-
pende de uma política de continuidade na consolidação da ampliação ao acesso 
da educação infantil de qualidade às crianças de 0 a 5 anos. 
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Durante muito tempo, as crianças foram silenciadas nas pesquisas, pois os 
estudos que tinham a criança e/ou infância como foco privilegiavam a compreen-
são e a fala adulta sobre estes pequenos cidadãos. Eram os adultos que davam 
“testemunhos” de quem eram as crianças, que falavam em nome delas, que 
diziam como elas eram e/ou como deveriam ser.

De acordo com Marchi (2010), as mudanças em relação a esta forma das 
pesquisas  olharem para as crianças e para a infância ocorrem a partir do mo-
mento em que, na década de 80, houve o “deslocamento do olhar sociológico, 
o que quer dizer que o olhar sociológico vai se deslocar das macroestruturas, e 
vai se depositar nas microestruturas” (NOGUEIRA, 1995, p. 32).  Segundo esta 
última autora, a partir desse deslocamento, a Sociologia da Educação que tinha, 
até então, se ocupado apenas com as macro relações entre, por exemplo,  edu-
cação e reprodução, educação e classe social, educação e Estado, etc,, volta 
agora seu olhar para os atores sociais. Assim, os chamados “novos atores”, as 
crianças, índios, negros, deficientes mentais e físicos, pessoas idosas, profes-
sores, comunidades, passam a ser também objeto de estudo e reflexão a partir 
do contexto escolar. A Sociologia Interpretativa ou Hermenêutica retorna à cena 
teórica e é aberta a “caixa preta” (NOGUEIRA, 1995, p. 33) da escola em uma 
tentativa de articular a macroanálise e a microanálise sociológica, no intento de 
compreender a estrutura social a partir dos atores sociais que dela fazem parte.  
Segundo esta pesquisadora, 

Temos então, aquilo que Touraine chamou de o retorno do ator. Ele 
propõe que a Sociologia preste mais atenção às problemáticas cen-
tradas no sujeito, ou seja, a margem de autonomia de um indivíduo 
numa dada situação. Contrapondo-se àquela ideia do ser social como 
marionete: é uma marionete das forças sociais. A tentativa é de enxer-
gar as situações sociais, onde os atores têm uma margem relativa de 
independência na ação (NOGUEIRA, 1995, p. 33). 

É, portanto, com a “explosão do objeto sociológico” (NOGUEIRA, 1995, p. 
32), neste novo paradigma de investigação e a constatação de que as crianças, 
sujeitos do processo educativo, não eram ouvidas nas pesquisas que lhes diziam 

123 Este texto foi elaborado junto ao Núcleo de Estudos Interdisciplinar da Criança e do Adolescente – NEICA, cadastra-
do no Diretório de grupos de pesquisa do CNPQ, do qual as autoras fazem parte.
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respeito, que surge, nos anos 80, um novo campo de estudos, que é a Sociologia 
da Infância (MARCHI, 2010). São, portanto, três novas dimensões que ocorrem 
no âmbito da Sociologia da Educação que darão suporte ao surgimento da So-
ciologia da Infância como uma nova área de pesquisa: “1. Novas abordagens 
de caráter etnográfico; 2. Novas perspectivas de análise; 3. Novos objetos de 
pesquisa, objetos que a Sociologia da Educação nunca tinha tomado para si.” 
(NOGUEIRA, 1995, p.34)

O que não quer dizer que a infância não fosse pesquisada até então. As ins-
tituições responsáveis pelas crianças, principalmente a escola e a família eram 
foco de pesquisas e teorias sociais, no entanto, as crianças, como afirma Sirota 
(2001), apareciam, nestas pesquisas, como “fantasmas onipresentes”, ou seja, 
seus pontos de vista, a recolha de suas vozes não fazia parte das análises, sua 
vida cotidiana era reduzida às instituições que a acolhiam (escola e família).

A partir dos anos 80 há uma grande variedade de temas de pesquisas empíri-
cas realizadas sobre as crianças, que são classificados por Frones (1994, apud 
MONTANDON, 2001, p. 36) em quatro grandes categorias: a) A relação entre ge-
rações (entre crianças e adultos); b) As crianças e os dispositivos institucionais 
criados para elas (escolas, instituições de educação infantil, instituições destina-
das ao lazer e as mídias destinadas às crianças); c) As crianças como grupos 
sociais, a infância como estrutura geracional; d) As crianças como um grupo de 
idade, interações e cultura das crianças.

Montandon (2001) e Sirota (2001), ao fazerem um balanço dos primeiros tra-
balhos da Sociologia da Infância em língua inglesa e francesa124 assinalam que 
esta disciplina nasce para marcar uma oposição em relação à concepção tradi-
cional de socialização, onde a criança é vista como simples objeto da socializa-
ção institucional adulta, como uma “tábula rasa”, na qual os adultos imprimem a 
cultura.

A sociologia da infância entende que as crianças são tanto afetadas quanto 
afetam as instituições sociais responsáveis por elas; isto é, que as crianças são 
constituídas por estas instituições, mas que também as constituem. Assim, os 
estudos sociais da infância têm se dedicado a compreender a construção his-
tórica e social que é a infância na sociedade, assim como entender quem são, 
como vivem e o que pensam as crianças, atores sociais na contemporaneidade.

Marchi (2007) assinala uma série de proposições e pontos em comum que 
os sociólogos da infância125Pinto (1997), Sarmento (1997), Montandon (2001), 
Sirota (2001), entre outros, têm levantado para a construção desta nova área de 
pesquisa:

- A infância é uma construção social (não é um elemento natural nem 
universal enquanto dissociado da imaturidade biológica);
- A infância é uma variável não dissociável de outras variáveis como 
classe, gênero e etnia (a análise comparativa e transcultural revela 
grande variedade de infâncias);
- As crianças são atores sociais e assim devem ser compreendidas 

124 A sociologia da infância em língua inglesa surge de maneira autônoma e independente da sociologia da educação. 
Na França, assim como no Brasil, ela surge vinculada à sociologia da educação (MARCHI, 2010).
Estas proposições são levantadas a partir das considerações de James e Prout (1990), conforme Marchi (2007).
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(são seres ativos diante de seu próprio mundo e face à sociedade e 
não sujeitos passivos das estruturas e processos sociais); 
- As culturas e relações sociais das crianças devem ser estudadas em 
si (autonomamente face às perspectivas e preocupações dos adultos);
- A infância é um fenômeno no qual se evidencia a “dupla hermenêu-
tica” das ciências sociais (erigir um novo paradigma para seu estudo 
sociológico implica envolver-se no processo de “desconstrução/cons-
trução” da infância na sociedade); 
- Os métodos etnográficos são particularmente úteis para o estudo da 
infância;
- A infância é uma forma tanto cultural quanto estrutural de grande nú-
mero de sociedades (MARCHI, 2007, p. 65).

É, portanto, com o “retorno do ator” às pesquisas nas Ciências Sociais 
(TOURAINE apud NOGUEIRA, 1995) que a criança passa a ser vista como do-
tada de voz (MARCHI, 2010). A Declaração dos Direitos da Criança (1959) e a 
Convenção sobre os Direitos das Crianças (1989) no nível internacional, assim 
como o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) no Brasil, dão suporte a 
esta nova forma que concebe as crianças como detentoras plenas de direitos.  

Certamente, o fato de termos, atualmente, maior evidência nas pesquisas com 
crianças nos possibilita entender um pouco mais e melhor a própria sociedade, 
pois a condição da infância expressa a realidade social como um todo. Como 
afirma Sarmento (2009, p. 32) “o trabalho teórico e analítico sobre a infância é 
também uma forma de conhecer a sociedade”. Para isso a sociologia da infância 
faz as suas contribuições.

CULTURAS INFANTIS E CULTURA DE PARES

O reconhecimento das crianças como atores sociais126 plenos e produtores 
de cultura é recente. São os pesquisadores e as pesquisadoras da Sociologia 
da Infância que, a partir da década de 80, reivindicam este estatuto social e 
teórico para as crianças. A admissão das crianças como atores sociais plenos, 
agentes ativos no seu processo de socialização, implica também na observa-
ção de que estes atores possuem a capacidade de produção simbólica (SAR-
MENTO; PINTO, 1997). 

O conceito de culturas infantis, defendido pelos teóricos da Sociologia da In-
fância (CORSARO 2002; 2005; 2011), (SARMENTO 2002; 2004; 2007; 2009), 
(FERREIRA 2004; 2005; 2009; 2010), é atribuído à forma diferenciada utilizada 
pelas crianças para darem sentido ao mundo adulto, ou seja, “a capacidade das 
crianças em construírem de forma sistematizada modos de significação do mun-
do e de acção intencional, que são distintos dos modos adultos de significação e 
acção” (SARMENTO, 2004, p. 3-4).

As crianças produzem, através das culturas infantis, formas distintas para in-

126 Cohn (2005, p. 20 e 21) informa que a partir da década de 60, conceitos chave da antropologia foram avaliados e 
revistos, dentre eles os de sociedade e ação social. “A sociedade não é mais vista como uma totalidade a ser reproduzi-
da, mas sim, um conjunto estruturado em constante produção de relações e interações. O papel do indivíduo, ou seja, da 
ação social também foi acrescido de novos valores. Se antes tínhamos o indivíduo representando papéis determinados, 
agora temos atores sociais plenos, construindo seus papéis enquanto vivem em sociedade. Estas revisões permitiram 
que se olhasse para as crianças de uma maneira totalmente nova”.
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terpretar o mundo que as cerca. E, nesta produção, vão atribuindo aos objetos 
da cultura sentidos diferenciados dos atribuídos pelos adultos. Esta produção, 
engendrada pelas crianças, tem como objetivo tornar o mundo adulto significati-
vo, num constante movimento de internalização, interpretação e (re)significação 
dos fatos da cultura. Assim, as culturas infantis se diferenciam da cultura adulta 
não de forma quantitativa, mas de forma qualitativa, pois as crianças não sabem 
menos, elas sabem outras coisas. Como afirma Cohn (2005, p. 34) “os significa-
dos elaborados pelas crianças são qualitativamente diferentes dos adultos, sem 
por isso serem menos elaborados ou errôneos e parciais”. 

Segundo Sarmento (2002), o conceito é plural, pois as culturas da infância 
têm uma relação de interdependência para com a cultura societal que, por sua 
vez, é atravessada por todos os demarcadores sociais. Nesta direção ele alerta: 
“As culturas da infância exprimem a cultura societal em que se inserem, mas 
fazem-no de modo distinto das culturas adultas, ao mesmo tempo em que veicu-
lam formas especificamente infantis de inteligibilidade, representação e simboli-
zação do mundo” (SARMENTO, 2004, p. 22).

As mudanças sociais, culturais e históricas definem e redefinem as culturas 
da infância, pois a amálgama que constitui as culturas infantis é retirada desta 
base social, cultural e histórica. As culturas da infância são produzidas social-
mente e essa afirmação nega qualquer concepção que entende as crianças e 
suas infâncias de forma naturalizada ou produzidas em um hiato ou ‘vazio’ social 
(PINTO, 1997). São as condições sociais que determinam as formas de intera-
ção entre as crianças, destas com os adultos e com os objetos da natureza e 
da cultura. Tomemos como exemplo o próprio fato das crianças, atualmente, se 
encontrarem diariamente nos espaços de educação infantil (o que lhes possibi-
lita as interações fora do contexto familiar desde muito pequenas). Esse é o fato 
gerador da entrada das crianças na cultura de pares ampliada. Assim, os modos 
diferenciados, ao longo da História, das crianças viverem suas infâncias são 
determinados pela organização social adulta e pelo contexto social e econômico 
do modo de produção correspondente a cada época. Sarmento (2004, p. 4) ao 
tratar das culturas infantis destaca que:

[…] as culturas da infância, sendo socialmente produzidas, constituem-
-se historicamente e são alteradas pelo processo histórico de recom-
posição das condições sociais em que vivem as crianças e que regem 
as possibilidades de interações das crianças, entre si e com os outros 
membros da sociedade. As culturas da infância transportam as marcas 
dos tempos, exprimem a sociedade nas suas contradições, nos seus 
extratos e nas suas complexidades.

A modernidade é marcada, para as crianças, por um espaço delimitado de 
socialização, ou seja, pelas agências de socialização, família e escola, hoje, com 
uma ênfase maior na escola. Situação que fecha as portas para outras formas 
de socialização, consideradas hoje perigosas (na rua, nas vizinhanças, nos par-
ques, nos clubinhos, etc.). Isso se dá, em parte, pela entrada das mulheres no 
mercado de trabalho, visto que a essas é destinado historicamente o cuidado 
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dos filhos, e, a partir do seu afastamento da cena doméstica, surge a necessida-
de de salvaguardar os filhos durante o período de tempo que estão fora de casa. 
Ou fator que passa a excluir as crianças do convívio com seus pares e outros 
adultos nos espaços públicos é a escalada do que se conhecem popularmente 
por violência urbana, com o crescimento das cidades.

Assim, a socialização das crianças, que tem se iniciado cada vez mais cedo 
fora do contexto exclusivamente familiar, mas, também, exclusivamente den-
tro das instituições de educação infantil, aprimora, em muito, a possibilidade 
de imersão em um repertório cultural ampliado. Nas análises das culturas da 
infância faz-se necessário considerar as produções culturais elaboradas para 
as crianças, assim como as manifestações culturais geradas pelas crianças nas 
interações com os pares, mediadas pelos símbolos da cultura. As crianças repro-
duzem de forma criativa e inovadora essas manifestações, utilizando-se de uma 
variedade de expressões e linguagens, nisso que Corsaro (2011) denominou de 
reprodução interpretativa.  

A forma peculiar das crianças viverem na sociedade possui características 
específicas, constituindo formas criativas e inovadoras que as crianças utilizam 
para atribuir sentido ao mundo adulto e recriar seus mundos de vida. Estas for-
mas inovadoras são potencializadas pela interatividade, a ludicidade, a fantasia 
do real e a reiteração que, segundo Sarmento (2004) e Corsaro (2011), formam 
a base estrutural das culturas infantis e são assim definidas por eles:

A interatividade é a atribuição de sentido ao mundo a partir do outro. O mundo 
que a criança habita é tão diversificado quanto complexo. Este possibilita várias 
formas de interação e são estas que irão delinear os mundos de vida construí-
dos pela criança. É na interatividade que a criança estabelece a relação com a 
cultura adulta e com a cultura de pares (SARMENTO, 2004). 

A ludicidade, característica de todos os seres humanos está, no entanto, po-
tencializada na criança.  A atividade lúdica constitui-se numa forma da crian-
ça tomar para si o mundo que a cerca e exteriorizar os conflitos gerados pela 
imersão na cultura adulta. Aqui, o autor alerta para a excessiva estruturação do 
objeto destinado à brincadeira da criança e que comumente chamamos de brin-
quedo127, pois hoje os brinquedos tendem excessivamente a direcionar a brinca-
deira, deixando pouco espaço para a imaginação e a criatividade infantis (SAR-
MENTO, 2004). Para Corsaro (2011), ao produzirem as diversas rotinas lúdicas, 
as crianças têm como objetivo a amizade, o compartilhamento e a participação 
social, assim como algum controle sobre suas próprias vidas. 

Na fantasia do real ou a brincadeira do faz de conta, o mundo imaginário é o 
modo substancial pelo qual são interpretados e reelaborados os significados do 
mundo adulto pelas crianças.  Vygotsky (1994), ao tratar da situação imaginária 
vivida pela criança afirma que: 

127 “Historiadores apontam para a construção paulatina do significado destes objetos nas brincadeiras infantis. No final 
do século XIX, são identificadas as primeiras alterações nas representações que as crianças atribuem ao brinquedo, 
onde sentem a necessidade de posse e acúmulo deste artefato, assim como, para os adultos, os brinquedos passam a 
representar a identidade infantil e a sua cultura” (CORSARO, 2011, p. 146).A distinção é feita, pois até o final do século 
XIX “a característica central da brincadeira infantil era a da criança brincar com outros, não brincar com objetos” (ST-
TRON-SMITH, 1986, p. 26 apud SARMENTO, 2004, p. 25).
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A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da 
criança; pelo contrário, é a primeira manifestação de emancipação da 
criança em relação às restrições situacionais. […] O maior autocontrole 
da criança ocorre na situação de brinquedo. […] as maiores aquisições 
de uma criança são conseguidas no brinquedo […] (p. 130-131). 

O pensamento imaginário que permite a criança transpor objetos, situações, 
pessoas, acontecimentos, etc. é a base fundante do modo de inteligibilidade das 
culturas infantis (SARMENTO, 2004).

Para Corsaro (2011) o jogo simbólico, jogo imaginário, brincadeira de faz de 
conta ou brincadeira de fantasia, de natureza complexa e improvisada é um mo-
mento potencializador da cultura de pares. Nestes, as crianças “usam, refinam 
e expandem uma ampla variedade de habilidades comunicativas; coletivamente 
participam de e ampliam a cultura de pares e se apropriam de recursos e desen-
volvem uma orientação a cultura adulta mais vasta” (CORSARO, 2011, p. 175). 
O jogo imaginário possibilita às crianças partilharem, com o grupo de pares, 
conflitos, angústias e perturbações geradas pela sua imersão na cultura adulta. 

Notamos que, para a participação no jogo imaginário, é necessária atenção 
às regras da “vida real”, assim como a criação de novas regras que definem os 
papéis que serão representados e a utilização de regras para o uso de objetos.

A reiteração trata de uma forma criativa e inovadora de perceber e lidar com o 
tempo.  Para a criança o tempo é sempre renovado, com a possibilidade de tudo 
poder sempre ser vivido novamente. Percebemos isso na leitura de histórias 
para as crianças quando, ao final da história, vem sempre o pedido: (conta) de 
novo. Para a criança o tempo não é linear, pois ele pode ser recursivamente reto-
mado. Sarmento (2004) assinala que este tempo recursivo da infância transcen-
de as gerações, pois as crianças recebem e deixam seu legado de brincadeiras. 

Partimos do pressuposto, portanto, que pensar a(s) infância(s) na contem-
poraneidade é pensar nas culturas infantis que, no entanto, são marcadas pelo 
tempo histórico no qual a estrutura social está ancorada. Assim, mudanças nas 
condições estruturais da sociedade geram mudanças nas formas de viver a(s) 
infância(s) (SARMENTO, 2004).

As pesquisas sociológicas referentes às culturas infantis têm apontado para 
a construção de sentidos no coletivo de pares, isto é, na cultura de pares. O que 
diferencia estas pesquisas das que são realizadas no âmbito da psicologia, é 
que essas últimas privilegiam a construção individual em detrimento do coletivo. 
O termo ‘grupo de pares’ é definido por Corsaro (2011, p. 127) como “o grupo de 
crianças que passa seu tempo juntos, quase todos os dias”. A cultura de pares 
infantis tem mostrado como as crianças, juntas, constituem seus mundos de vida 
e como, nesta interação, (re)significam o mundo adulto construindo o mundo 
infantil.

A sociedade contemporânea cerceia as crianças e limita seus espaços de in-
teração, muito por conta de questões de segurança. Impossibilitadas de brincar 
nas ruas, como tempos atrás fariam outras crianças, e formar ali suas culturas 
de pares, estes pequenos cidadãos são levados a adentrar, cada vez mais cedo, 
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nas instituições de educação infantil.
A entrada prematura das crianças em instituições com regras rigidamente es-

truturadas, com tempos demarcados e fragmentados, tende a limitar e controlar 
as ações espontâneas das crianças, desde a mais tenra idade; mas, também 
possibilita o encontro entre crianças da mesma idade e crianças de idades di-
ferenciadas. Hoje em dia, portanto, as instituições de educação infantil são po-
tenciais locais de encontro das culturas infantis e das culturas de pares, sendo, 
estas, quase os únicos locais fora do âmbito familiar, em que isso ocorre.  

Para Corsaro (2011, p. 128) cultura de pares infantis é “um conjunto estável 
de atividades ou rotinas, artefatos, valores e preocupações que as crianças pro-
duzem e compartilham em interação com as demais”. Assim definida, a cultura 
de pares infantis desdobra-se em muitas ações vividas pelas crianças coletiva-
mente. Para termos uma compreensão mais abrangente de como os mundos 
das crianças vão se compondo, é necessário atentar para algumas destas ações 
elencadas por este autor:

Rotinas culturais (CORSARO, 2011) são momentos em que a criança partilha, 
primeiramente, com a família, de situações em que é chamada a dar sentido 
ao mundo que a cerca. Estas rotinas, quando mediadas somente por adultos, 
podem ser desgastantes para a criança, pois ela tem acesso a uma quantidade 
de informações culturais que ainda não consegue significar totalmente, mesmo 
desempenhando um papel ativo. Segundo Corsaro (2011, p. 128) “é por meio da 
produção e participação coletiva nas rotinas que as crianças tornam-se membros 
tanto de suas culturas de pares quando do mundo adulto onde estão situadas”.  
É a família quem decide sobre as primeiras interações da criança com seus pa-
res, com outros membros da família de forma mais alargada, tais como primos, 
tios e também com os vizinhos ou filhos de amigos. São estas rotinas culturais, 
proporcionadas pela família, que darão suporte à entrada da criança nas rotinas 
fora deste contexto, isto é, na cultura de pares ampliada.

Corsaro (2011, p. 155) destaca que a autonomia, controle e compartilhamen-
to na cultura de pares são perseguidos pelas crianças. Dentre a variedade de 
características da cultura de pares registradas por ele, dois temas aparecem como 
centrais: “(1) as crianças fazem tentativas persistentes para obter o controle de 
suas vidas, e (2) elas sempre tentam compartilhar este controle com as demais”.

Nestas interações há uma variedade de estratégias usadas para o acesso no 
grupo de brincadeira, para a proteção do espaço interativo e para manutenção 
da amizade. O conceito de amizade vai ampliando-se à medida que a criança 
participa da cultura de pares:

As amizades são construídas coletivamente pela participação ativa das 
crianças em seus mundos sociais e nas culturas de pares, uma ideia 
que claramente relacionada à noção de reprodução interpretativa. […] 
Amizade significa produzir atividade compartilhada em conjunto, em 
uma área específica e protegê-la contra as invasões alheias. Assim, as 
crianças criativamente se apropriam e ampliam o conhecimento social 
que lhes foi apresentado pela primeira vez nas rotinas adulto-criança. 
Finalmente, ao proteger seus espaços interativos, as crianças acabam 
percebendo que podem gerenciar suas próprias atividades. Ao nego-
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ciar quem brinca e quem não brinca, quem está no grupo e quem não 
está, as crianças começam a compreender suas identidades sociais 
em desenvolvimento (CORSARO, 2011, p. 165).

Como, muitas vezes, a entrada no espaço interativo da brincadeira torna-se 
difícil, as crianças pequenas não fazem muita seleção em relação a quem con-
sideram amigos. Estes são todos os que possibilitam sua entrada no espaço 
interativo da brincadeira, com os quais partilha a proteção deste espaço (COR-
SARO, 2011).

POLÍTICA PÚBLICA PARA O ACESSO À VAGA - O SISTEMA FILA ÚNICA 

A universalização da oferta de vagas para a educação infantil, principalmente 
para as crianças de até três anos, está longe de ser um fato no Brasil. No Muni-
cípio de Blumenau (SC) não é diferente. Apesar desta cidade atender mais de 
cinquenta por certo desta população, muitas crianças cujas famílias procuram os 
Centros de Educação Infantil – CEI - não conseguem uma vaga.

Até o ano de 2013, em Blumenau, os Centros de Educação Infantil possuíam 
uma Comissão de Matrícula, composta por membros do Conselho Escolar, fun-
cionários do CEI, pais e mães de crianças matriculadas e, em alguns casos, 
membros da comunidade local (diretoria da associação de moradores, partici-
pantes da pastoral da criança). A finalidade era ter um retrato das famílias que 
solicitavam vaga no CEI, pois haviam critérios de matrícula a serem seguidos por 
esta comissão. 

A partir do ano de 2014 o município de Blumenau passou a adotar um sistema 
chamado Fila Única. Neste sistema o município é dividido em doze regiões, em 
cada região há de cinco a sete CEIs. O Decreto Municipal 10.162 determina que 
cada família pode fazer a intenção de matrícula em duas regiões, em média 13 
CEIs (BLUMENAU, 2013).

Com este sistema a rotatividade de crianças nos CEIs aumentou muito, pois 
as famílias têm intenção de matricular num determinado CEI, mas se intencio-
narem somente para este, ficarão na fila por um tempo muito grande. Por conta 
disso, as famílias optam por cadastrar a intenção de matrícula da criança em 
todos os CEIs das duas regiões e, assim que conseguirem a vaga em qualquer 
um deles, fazer a matrícula da criança e quando esta começar a frequentar o CEI 
no qual ela conseguiu a vaga, solicitar transferência para o CEI da preferência da 
família - ou por ser mais próximo da sua residência ou mais próximo do trabalho 
da mãe ou do pai da criança.

Com este sistema as crianças têm “pipocado” de um CEI para outro. Há situa-
ções em que a criança fica um dia num CEI e a família já consegue transferência 
para o CEI de sua preferência, há situações em que ela fica uma semana, dois 
meses, seis meses e até um ano para depois, então, ser transferida. 

Com esta situação a cultura de pares formada pelas crianças que passam o 
dia juntas nas instituições de educação infantil tem sido afetada, pois de um dia 
para o outro, crianças que partilham brincadeiras juntas, que são os “melhores 
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amigos”, deixam de se ver. Assim os primeiros laços de amizade construídos 
nestas rotinas culturais (CORSARO, 2011) são bruscamente rompidos.

No que se refere aos Direitos das Crianças, o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (BRASIL, 1990), afirma que a criança tem o direito à liberdade e que 
este direito compreende o direito à opinião e expressão, dentre outros aspectos. 
Assim, a dúvida se estabelece, será que as crianças estão usufruindo deste di-
reito no que se refere à sua matrícula e transferência nos Centro de Educação 
Infantil? Será que elas são consultadas ou mesmo informadas de que serão 
transferidas?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As crianças são os homens do futuro. Quer dizer que elas existirão um 
dia, mas por enquanto é como se ainda não existissem. Ora, nós exis-
timos; estamos vivos, sentimos, sofremos (KORCZAK, 1981, p. 152).

Nossa intenção neste texto não foi fazer, particularmente, uma crítica ao sis-
tema Fila Única, já que de certa forma os técnicos tentam resolver da “melhor 
forma” um sistema que na verdade é por definição deficitário, pois a garantia não 
tem sido, efetivamente, universal então qualquer metodologia de seleção das 
crianças será sempre problemática, mostrando que o direito ao acesso universal 
está fragilizado. 

Buscamos, no entanto, problematizar, a partir dos conhecimentos construídos 
pela Sociologia da Infância, o fato de as crianças não terem suas vozes ouvidas 
nesse processo que é o de entrada e saída dos CEIs. Este pode ser um exem-
plo banal, mas nos mostra o quanto estamos distantes de reconhecer a crian-
ça como sujeito de direitos com, inclusive, o direito de escolha se quer ou não 
permanecer na instituição na qual foi inicialmente matriculada. É a mãe ou o pai 
quem decide pela criança, a partir sempre do que é mais confortável ou prático 
para si. Nesse mesmo sentido, a política pública (neste caso o sistema fila úni-
ca) foi pensado pelos técnicos visando apenas as necessidades e organização 
adultas. Como afirmam Rosemberg e Mariano (2010, p. 721): 

Assim, os direitos de liberdade da criança se veem também ressig-
nificados pelos limites determinados pelas políticas públicas e pelos 
riscos reais derivados de nós adultos e das instituições que criamos, 
ao impingirmos à infância uma posição de subordinação.

Podemos inferir que, neste processo, as crianças são tuteladas pela família 
e pela instituição, tendo assim o seu direito à liberdade de opinião e expressão 
comprometido. Isso se dá porque as instituições foram erguidas e funcionam em 
uma sociedade eminentemente adultocêntrica, na qual as crianças são o “ainda 
não”, são pensadas sempre em relação ao “futuro” e ao “devir adulto”. A infância 
continua sendo pensada apenas como o tempo social (um hiato) que antecede 
a vida adulta, como afirma Korczak, na citação que inicia estas considerações: 
as crianças só existirão no futuro, quando se tornarem adultos, ou seja, quando, 
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paradoxalmente, deixarem de ser crianças.
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O presente trabalho faz parte de uma pesquisa de Mestrado, em andamento, 
intitulada “Onde estão os bebês da creche? Um estudo a partir do atendimento 
às crianças de zero a dezoito meses nos municípios da Baixada Fluminense” do 
PPGEDUC/UFRRJ e tem como objetivo analisar os bebês conceitualmente com 
a contribuição da Antropologia (Gottlieb, 2009, 2012), Filosofia (Lloret, 1998), So-
ciologia da Infância (Tebet, 2013; Tebet e Abramowicz, 2013, 2014), e os estudos 
da pediatra Emmi Pikler (Pikler apud Appell e David, 2010; Chokler, 2015, 2017; 
Falk, 1997, 2011, 2016; Gruss e Rosemberg, 2016; Kálló e Balog, 2017; Pikler, 
2010; Soares, 2017; Szanto-Feder, 2014) e compreender a entrada destes no 
contexto das políticas educacionais, tendo como referencial teórico-metodológi-
co os princípios da governamentalidade, biopolítica e biopoder, dispositivos de 
segurança e risco, sob a perspectiva de Michel Foucault, que associa à política 
a “arte de governar” e apresenta uma “tipologia das formas de governo” que re-
percute na conduta dos indivíduos e na gestão das famílias, na qual compreen-
de-se a presença dos bebês no contexto das políticas educacionais como uma 
forma de organização e gestão das pessoas para estarem no mundo a partir 
do nascimento, ou seja, como forma de “governar a vida”. Na primeira etapa da 
pesquisa foi realizada uma pesquisa documental e bibliográfica sobre os bebês 
e as políticas de atendimento à primeira infância no Brasil. O campo empírico foi 
definido numa outra etapa, através de um mapeamento do atendimento aos be-
bês na Baixada Fluminense, dando visibilidade ao corte etário em que se inicia 
esse atendimento, problematizando o que os municípios compreendem sobre o 
direito dos bebês à Educação Básica estabelecido na LDB a partir de 0 (zero) 
ano. Como primeiras conclusões podemos destacar que dos treze municípios da 
Baixada Fluminense, apenas quatro atendem às crianças menores de um ano. 
Outro dado importante é que muitos municípios têm diminuído o atendimento às 
crianças de 0 a 3 anos para cumprir a exigência da obrigatoriedade de oferta e 
matrícula na pré-escola (Emenda Constitucional 59/2009; Lei 12796/13), tornan-
do-se uma das questões desafiadoras desta pesquisa.

Esse texto está organizado em quatro seções. Na primeira, apresentamos 
os bebês como sujeitos da pesquisa e objeto das/nas políticas, na segunda, 
apresentamos os bebês numa perspectiva conceitual, na terceira, descrevemos 
o campo da investigação e trazemos os resultados preliminares, por fim, na ter-
ceira, tecemos algumas considerações finais.
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BEBÊS, POLÍTICAS E EDUCAÇÃO: É POSSÍVEL PENSAR ESSA RELAÇÃO?

Um dos desafios que a não inclusão da obrigatoriedade proposta para a pré-
-escola na Lei 12.796/2013 impõe para os estudiosos do campo da Educação In-
fantil é a possível e complexa relação entre bebês, políticas e educação. Porque 
esses sujeitos ficaram fora da obrigatoriedade escolar? Pensar a relação entre 
bebês, política e educação consiste também em traçar um mapa histórico-con-
ceitual que envolve a infância de modo geral, os bebês de modo particular e as 
políticas no contexto educacional.

A partir da redemocratização do país na década de 1980 e uma intensa parti-
cipação dos movimentos sociais, um novo quadro político “inseriu a criança num 
contexto de cidadania e definiu novas relações entre ela e o Estado” (Nunes, 
Corsino e Didonet, 2011, p.30). Os movimentos pelos direitos da mulher associa-
dos aos direitos de seus filhos à creche contribuíram para a efetivação do direito 
das crianças a um atendimento antes da escolarização obrigatória. A entrada 
dos bebês, a partir do nascimento, nas políticas educacionais foi consolidada 
através de alguns textos políticos: Constituição Federal (Brasil, 1988), Estatuto 
da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990) e LDB 9394/96 (Brasil, 1996), tornan-
do-os sujeitos de direitos, legislados e regulados pelas políticas. O bem-estar da 
criança pequena, ao deixar de ser concebido como encargo restrito da esfera 
privada, passa a ser objeto de “normatização, regulamentação e controle estatal 
e, portanto, um capítulo das políticas públicas, suscitando reivindicações, dispu-
tas por concepções e recursos e negociações entre atores sociais” (Rosemberg, 
2009, p.3). Para compreender os bebês no contexto das políticas, emerge a ne-
cessidade de, por um lado, conhecer o contexto de seu atendimento, e de outro, 
pensar a política como um processo social, relacional, temporal e discursivo, 
revestido de relações de poder.

Foucault (2014, p. 412) associa à política a “arte de governar”, através de “ou-
tras formas de poder” e apresenta uma “tipologia das formas de governo”: o go-
verno de si mesmo, que diz respeito à moral; a arte de governar adequadamente 
uma família, que diz respeito à economia; a ciência de bem governar o Estado, 
que diz respeito à política; onde há uma continuidade entre elas, ou seja, quan-
do o Estado é bem governado, os pais de família sabem como governar suas 
famílias, seus bens, seu patrimônio e por sua vez os indivíduos se comportam 
como “devem”. Através dessa linha descendente, que faz repercutir, na conduta 
dos indivíduos e na gestão da família, o bom governo do Estado, compreende-se 
a presença dos bebês no contexto das políticas educacionais como uma forma 
de organização e gestão das pessoas para estarem no mundo, a partir do nas-
cimento. Como então deve ser essa instituição que será responsável por esse 
governo fora do âmbito familiar? Como deve ser o atendimento nos primeiros 
anos de vida?

Ao refletir sobre a base ontológica das políticas de atendimento aos bebês, 
podemos voltar ao período de introdução das questões políticas no pensamento 
grego, onde foi suscitada a questão das “formas de governo”, ou seja, “o pen-
samento político da Grécia Antiga remete: a quem governa e como governa” 
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(Montaño e Duriguetto, 2011, p. 19, grifo do autor). Para quem são destinadas as 
políticas? Para os bebês ou para as famílias? Quais as finalidades das políticas? 
Por que governar os bebês?

De forma não conclusiva, compreendemos o governo dos bebês a partir de 
dois aspectos: de um lado, o governo das famílias, como forma de ordenamento 
social por parte das políticas e do outro, o governo da infância, a partir da cons-
trução do “futuro cidadão” através das políticas.

Por sua vez, a infância é uma construção social e uma “invenção territoriali-
zada na modernidade” (Abramowicz, Rodrigues e Moruzzi, 2012, p. 83), produ-
zida no interior de normas, leis e pressupostos filosóficos, teológicos, jurídicos, 
psicológicos e pedagógicos. Antes mesmo de nascerem, os bebês já podem ser 
considerados objetos das políticas, principalmente quando estas prescrevem um 
modo ser, viver, relacionar e aprender, esquadrinham um modelo de infância 
para todas as crianças e buscam “normatizar, normalizar e moralizar a criança” 
(Abramowicz et al, 2012, p. 86).

Alguns estudos sobre a história da creche no Brasil (Kramer, 1987; Khulmann 
Jr, 2000, 2001; Andrade, 2010; Lockmann e Mota, 2013) afirmam que inicial-
mente o atendimento aos primeiros anos de vida foi marcado por um caráter 
assistencialista e compensatório. Esse atendimento surge ao final do século XIX 
com forte influência europeia e já apresentava uma cisão no que diz respeito à 
função social e educacional: as creches, destinadas para os filhos das mulhe-
res trabalhadoras, para crianças desamparadas, órfãs ou abandonadas, e os 
jardins de infância, para crianças das classes abastadas. A LDB 9394/96 tenta 
minimizar essa cisão ao definir que todo o atendimento às crianças até três anos 
deveria ser denominado como creche e o atendimento de quatro e cinco anos, 
pré-escola, ambos no campo da Educação com o objetivo do desenvolvimento 
integral das crianças. No novo cenário que a Lei 12.796/2013 impõe, podemos 
dizer que estamos em vias de uma nova cisão ao termos um dos segmentos da 
Educação Infantil como obrigatório? Como as prefeituras se organizarão para 
atender a essa demanda legal? O que essa demanda significa para as redes e 
para as crianças?

QUEM É O BEBÊ? EM BUSCA DE UM CONCEITO

Olhar para as políticas sem olhar para os bebês enquanto sujeitos é incipiente, 
visto sua especificidade e singularidade. Nós, os adultos, tampouco as políticas, 
jamais seremos capazes de prescrever um mundo para os bebês. Não os co-
nhecemos, não sabemos seus desejos, o que lhes agrada e o que lhes aborrece, 
mas somente através do vínculo e da observação atenta aos seus movimentos, 
percursos e trajetos, deciframos, para além dos nossos modelos verbais, o que 
enunciam através de seus corpos, gestos, olhares, e principalmente, através dos 
seus silêncios, onde tudo é potência.

Para uma análise conceitual sobre o bebê, à luz dos princípios piklerianos, 
construímos o tripé teórico-conceitual desejo-liberdade-autonomia. Para Pikler 
(Appell e David, 2010; Chokler, 2015, 2017; Falk, 1997, 2011, 2016; Gruss e 
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Rosemberg, 2016; Kálló e Balog, 2017; Pikler, 2010; Soares, 2017; Szanto-Fe-
der, 2014), liberdade motora significa permitir à criança, em qualquer idade, que 
descubra, prove, experimente, exercite e que mantenha ou abandone, ao longo 
do tempo, todas as formas de movimento que lhe ocorram durante sua atividade 
autônoma. A autonomia, como a atividade sustentada e um primeiro sentimen-
to de competência, são inerentes a essa liberdade assim definida e tem uma 
inegável influência sobre o desenvolvimento da personalidade infantil em seu 
conjunto. O tempo dedicado aos cuidados, principalmente aqueles relacionados 
às atividades de atenção pessoal, como os momentos de alimentação, higiene 
e sono, representam o melhor momento para um encontro privilegiado e a me-
lhor forma para se construir e aprofundar um vínculo afetivo. Se considerarmos 
o bebê como um ser competente e com potencial para se relacionar desde o 
nascimento, e não um ser passivo, apto apenas para receber o que o adulto ofe-
rece, é essencial estabelecermos, desde o início, uma relação de confiança, de 
colaboração e de respeito ao ritmo e a individualidade de cada bebê.

(...) a um bebê ou uma criança pequena se havia de examinar ou apli-
car mesmo o tratamento mais desagradável, sem fazê-la chorar e to-
cando-a com gestos delicados, com compaixão, considerando que nas 
mãos se tinha uma criança com vida, sensível e receptiva. (Falk, 2011, 
p. 17)

Outra questão relevante para este trabalho é a fronteira entre as idades, como 
algo que tem marcado os textos políticos, repercutindo no atendimento oferecido 
aos bebês pelos municípios e dividido os estudos na área.

A LDB 9394/96, ao incluir a Educação Infantil na primeira etapa da Educação 
Básica, traz uma divisão etária em relação ao atendimento, onde a creche é des-
tinada às crianças de 0 a 3 anos e a pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos. 
Porém, a legislação não deixa claro a partir de quantos dias ou meses o bebê 
tem direito ao atendimento na creche. Alguns municípios da Baixada Fluminense 
atendem somente a partir de quatro meses (120 dias), paralelamente ao término 
da licença maternidade (Art. 392, CLT), o que exclui os filhos das mulheres que 
trabalham no mercado informal e retornam às atividades antes desse período, 
pois estas não encontram oferta de atendimento nesta faixa etária. A partir dessa 
realidade, levantamos as seguintes questões: O que significa dizer que o aten-
dimento aos bebês na Educação Infantil começa a partir de 0 (zero) ano? O que 
significa 0 (zero) ano na legislação? Dias de nascimento? Meses de nascimento?

Em 2010, através do texto “Especificidades da ação pedagógica com os 
bebês”, elaborado no âmbito do programa “Currículo em Movimento”, visando 
estabelecer o diálogo das Diretrizes Curriculares Nacionais (Brasil, 2009) com 
os professores, Maria Carmem Barbosa considera como bebê as crianças até 
dezoito meses de vida, após essa idade, segunda a autora, elas podem ser 
chamadas de crianças pequenas ou pequenininhas. A Base Nacional Comum 
Curricular (Brasil, 2017) traz a subdivisão etária: bebês, crianças bem pequenas 
e crianças pequenas, onde a fronteira de idade para o bebê é de zero a dezoito 
meses. 
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Para Lloret (1998), a maneira de dizer e pensar a idade muda o sentido da 
pertença temporal e configura uma imagem complementar de nossa existên-
cia. A fronteira estabelecida pela idade, juntamente com as fronteiras culturais, 
legislativas ou administrativas, nos situa uns e outros em grupos socialmente 
definidos.

Pertencer a um grupo de idade significa ter que adequar-se a uma normativa 
bastante precisa: em cada idade, podemos ou não fazer, devemos (como se 
viver fosse uma dívida) fazer uma série de coisas e, sobretudo, temos de levar 
muito em conta os possíveis desvios com relação aos modelos socialmente san-
cionados. (Lloret, 1998, p. 15)

Nessa perspectiva, a idade pode ser vista como um “dispositivo” (Foucault, 
1979) de controle social, como forma de ordenamento das populações, atenden-
do a certos interesses econômicos e políticos, através de legislações, programas 
e demais políticas.

No que diz respeito ao estudo sobre os bebês, tendo a Antropologia e a Socio-
logia como campo de conhecimento, destacamos os trabalhos de Gotlieb (2009, 
2012) e Tebet (2013); Tebet e Abramowicz, (2013, 2014), respectivamente.

Nos últimos anos, os trabalhos de Gotlieb (2009, 2012) têm sinalizado a au-
sência dos bebês na Antropologia, pois, segundo a autora, estes são vistos como 
um “não-sujeito, ocupando um espaço negativo, quase impenetrável para o olhar 
antropológico” (Gottlieb, 2009, p. 314), propondo seis razões para a exclusão 
dos bebês das discussões antropológicas: as memórias e o status parental do 
próprio antropólogo, a questão problemática da agência dos bebês e sua su-
posta dependência de outras pessoas, suas rotinas ligadas às mulheres, sua 
aparente incapacidade de comunicação, sua propensão inconveniente a vazar 
através de vários orifícios e seu aparente baixo grau de racionalidade.

Outra contribuição importante de Gottlieb foi sua pesquisa realizada em 1993, 
a partir dos bebês, com os Beng, um povo nômade do Oeste da África, contra-
riando a forma pela qual os bebês são vistos em nosso mundo ocidental indus-
trializado. Ela relata que seu principal objetivo na pesquisa foi desafiar a suposi-
ção de que “um bebê padrão existe, de alguma forma, fora da cultura” (Gottlieb, 
2012, p. 21), haja visto os manuais e livros de auto ajuda sobre os bebês.

Os trabalhos de Tebet (2013) e Tebet e Abramowicz (2013, 2014) trazem para 
o debate um movimento que visa inserir nas pesquisas sobre bebês as contribui-
ções dos Estudos da Infância. A partir de um diálogo com os principais autores 
da Sociologia da Infância de língua inglesa, as autoras evidenciam a inadequa-
ção do uso de alguns conceitos consagrados na Sociologia da Infância quando 
utilizados para o estudo de bebês –tais como “geração” e “cultura de pares”. A 
partir de tais reflexões, as autoras destacam que “bebês não são crianças e não 
podem ser estudados a partir dos mesmos conceitos e metodologias” (Tebet e 
Abramowicz, 2013, p.11, grifo das autoras). As autoras ressaltam a necessidade 
de constituir teoricamente o bebê no interior dos Estudos da Infância, como uma 
categoria analítica independente, como forma de reconhecer sua especificidade 
na tessitura social, ultrapassando a fase de extensão conceitual e inaugurando 
a fase de reconstrução teórica.
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A partir das ideias apresentadas, sobretudo por Jenks (2005) e Prout (2005, 
2010), as autoras construíram a noção de que “os bebês podem ser compreendi-
dos como seres pré-individuais, imersos em uma condição de metaestabilidade 
onde tudo escapa. Onde tudo é potência e nada está dado” (Tebet e Abramowi-
cz, 2013, p.11). Os bebês são, deste modo, constituídos como devires, seres 
singulares, que habitam um tempo-espaço complexo e caótico, do ponto de vista 
dos adultos- que é momento anterior à infância.

Em sua tese, num diálogo com as distintas abordagens da Sociologia da In-
fância de língua inglesa, Tebet (2013) definiu o bebê conceitualmente a partir do 
pensamento de autores pós-estruturais, sendo compreendido, ao mesmo tempo, 
como singularidade e diferença, imanência e transgressão. 

Na construção de um campo analítico e conceitual, Tebet e Abramowicz (2013) 
reconhecem os bebês como seres pré-individuais, pois ainda não assimilam as 
regras e restrições sociais num plano de organização, estando “imersos num 
plano de imanência e de possibilidades” (p. 8). 

Sobre a fronteira entre as idades, as autoras ressaltam que não há uma data 
para deixar de ser bebê, assim como não há um ritual de passagem da condição 
do bebê para a condição de criança, na verdade, o que existem são “processos 
de individuação que ocorrem por meio das inúmeras redes que os bebês cons-
troem com os seres humanos e não humanos aos seu redor e cabe ao pesquisa-
dor cartografar, traçar estas linhas” (Tebet e Abramowicz, 2013, p. 11).

O ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS DE ZERO À DEZOITO MESES NA BAIXA-
DA FLUMINENSE

A Baixada Fluminense  é uma região do estado do Rio de Janeiro. Segundo a 
definição em sentido amplo, engloba a região de planícies, entre a Serra do Mar 
e o litoral, desde Itaguaí até Campos dos Goytacazes, compreendendo os se-
guintes municípios: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, 
Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de 
Meriti e Seropédica. Esta região concentra grande parte da população (cerca de 
4/5) e do produto interno bruto do estado do Rio de Janeiro. Com uma população 
de aproximadamente 3.651.771 habitantes (IBGE, 2010) e baixo IDH, a Baixada 
Fluminense é marcada por altos índices de violência urbana.

Com o objetivo de analisar o atendimento às crianças de zero à dezoito meses 
na Baixada Fluminense, inicialmente foi realizado um levantamento no ano de 
2017 sobre o corte etário inicial na creche em cada um dos municípios.

Quadro 1- Atendimento por faixa etária/municípios da Baixada Fluminense

MUNICÍPIOS DA BAIXADA 
FLUMINENSE

ATENDIMENTO/

FAIXA ETÁRIA
BELFORD ROXO 1 a 5 anos
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DUQUE DE CAXIAS 1 a 5 anos
GUAPIMIRIM 0 a 5 anos

ITAGUAÍ 4 meses a 5 anos
JAPERI 6 meses a 5 anos
MAGÉ 2 a 5 anos

MESQUITA 4 meses a 5 anos
NILÓPOLIS 1 a 5 anos

NOVA IGUAÇU 1 ano e 8 meses a 5 anos
PARACAMBI 3 a 5 anos
QUEIMADOS 2 a 5 anos

SÃO JOÃO DE MERITI 1 a 5 anos
SEROPÉDICA 3 a 5 anos

     
    Fonte: Levantamento da pesquisadora (Novembro a Dezembro de 2017).

Observando esse quadro podemos destacar que embora a Lei assegure a 
educação desde o nascimento, cada município criou um corte etário para o início 
do atendimento. Os dados também revelam que a educação antes de um ano só 
é prevista em quatro municípios. Para ampliar a análise, lançamos uma lente 
sobre os municípios que atendem à faixa etária menor que 1 ano: Guapimirim, 
Mesquita, Itaguaí e Japeri. Apresentamos a seguir um quadro com a evolução 
das matrículas na Educação Infantil nos últimos anos separadas por segmento:

Quadro 2- Matrículas na Creche e Pré-escola/Municípios da Baixada Fluminense

Guapimirim Mesquita Itaguaí Japeri
Creche Pré-escola Creche Pré-Escola Creche Pré-es-

cola
Creche Pré-escola

2012 919 737 604 1429 1463 2599 312 1509
2013 693 974 580 1474 2028 2701 407 1694
2014 632 1060 712 1403 2309 2797 384 1745
2015 643 1024 797 1426 2114 2710 358 1782
2016 616 1022 1071 1522 2452 2935 366 1687
2017 742 1015 1075 1509 2128 2995 342 1624

Fonte: Inep, 2013 a 2018.

Observando os dados vemos que mesmo após a promulgação da obrigato-
riedade da pré-escola em 2013, os municípios Mesquita e Itaguaí continuaram 
investindo na ampliação do atendimento em creches e pré-escola e os municí-
pios Guapimirim e Japeri mantiveram a oferta de creches e investiram somente 
na ampliação do atendimento na pré-escola.

Conforme o Censo Escolar (Inep, 2016), apresentamos a distribuição do aten-
dimento em creche por dependência administrativa.
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Quadro 3- Atendimento em Creches na Baixada Fluminense

MUNIÍPIOS DA BAIXADA 
FLUMINENSE

PÚBLICA/

MUCICIPAL

PRIVADA

BELFORD ROXO 984 933
DUQUE DE CAXIAS 2455 2426

GUAPIMIRIM 616 86
ITAGUAÍ 2452 408
JAPERI 366 75
MAGÉ 1808 471

MESQUITA 1071 366
NILÓPOLIS 603 986

NOVA IGUAÇU 345 2065
PARACAMBI 299 150
QUEIMADOS 160 566

SÃO JOÃO DE MERITI 1474 1258
SEROPÉDICA 875 139

TOTAL 13508 9929

     Fonte: Inep, 2016. 

Observa-se, a partir dos dados, que nos município de Nilópolis, Nova Iguaçu 
e Queimados a maior parte das crianças na faixa etária de 0 a 3 anos são aten-
didas pela rede privada. Um dado a ser observado é que com a universalização 
e a obrigatoriedade do atendimento na pré-escola, os municípios tem diminuído 
o atendimento de 0 a 3 anos. Nos municípios que atendem aos bebês (0 a 18 
meses), 84% das crianças são atendidas pela rede pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A LDB 9394/96 (Brasil, 1996) reconhece a Educação Infantil como uma ne-
cessidade da sociedade contemporânea: direito da criança, dever do Estado e 
opção das famílias, e marca a entrada dos bebês na legislação educacional. 
Mas, a alteração ocorrida a partir da Lei 12796/13, ao tornar obrigatório o seg-
mento da pré-escola, colocou para os municípios, entes federativos responsá-
veis pela Educação Infantil, o desafio da ampliação de suas redes, tendo como 
referência a criação de turmas para as crianças de quatro e cinco anos. Nesse 
sentido, essa lei assegura o direito à educação para crianças dessa faixa etária, 
mas, qual é o cenário do atendimento para as crianças cuja participação na es-
colarização formal é uma opção? Desde a sua entrada na Educação, a questão 
dos bebês tem sido definida pela complexa passagem de um “estado de coisas” 
para um “problema político”, o que a leva para um processo decisório, influencia-
da por diferentes atores e seus interesses, compondo assim uma “arena política” 
(Rua, 1998, p. 6; 15). O problema que se apresenta nessa pesquisa é que os 



412

bebês ainda não são vistos de forma factual como atores e sujeitos das políticas 
de atendimento, principalmente aquelas relacionadas à oferta. O direito dos be-
bês a um atendimento antes da escolarização obrigatória, previsto legalmente 
há vinte e um anos, no primeiro texto da LDB 9394/96, torna-se subjetivo. Essa 
subjetividade se intensifica após a obrigatoriedade das outras faixas etárias pre-
sente na Lei 12.796/13.

No que se refere ao quadro de atendimento na faixa-etária da creche nos mu-
nicípios da Baixada Fluminense, os dados indicam: (1) que é preciso investimen-
to na escolarização das crianças até três anos; (2) que somente quatro municí-
pios atendem a crianças menores de 12 meses; (3) que cada município decide 
isoladamente a faixa-etária que irá atender no segmento da creche, a despeito 
do reconhecimento que esse segmento é um direito das crianças e deve ser uma 
opção das famílias.
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INTRODUÇÃO

A Educação Infantil (EI) brasileira ganhou visibilidade nos últimos anos em 
função do seu reconhecimento enquanto primeira etapa da educação básica e 
da obrigatoriedade da escolaridade das crianças a partir dos 4 anos de idade 
(BRASIL, 2013). 

As discussões em torno da qualidade, portanto, desencadearam propostas de 
como seria possível assegurá-la e em decorrência, a pauta da avaliação na EI 
veio, enfim, à tona. Entretanto, ainda não há consenso no campo brasileiro de 
qual seria a forma mais consistente de fazê-la sem desconsiderar as especifici-
dades do segmento (BRASIL, 2012; 2015; ROSEMBERG, 2013; SOUSA, 2013; 
PIMENTA, 2017). Assim, entendemos que a análise de diferentes abordagens e 
experiências em outros países e contextos (OECD, 2015; SOUSA & PIMENTA, 
2016) pode contribuir tanto teórica, quanto metodologicamente para o encami-
nhamento da avaliação da educação infantil de modo a respeitar as característi-
cas do segmento e do nosso contexto.

No âmbito deste trabalho nos propomos a evidenciar por meio de revisão 
da literatura, as principais correntes de avaliação da qualidade da EI no Brasil 
(BRASIL, 2012; 2015; NUNES, CORSINO & KRAMER, 2013; SOUSA, 2013; 
2014; PIMENTA, 2017) assim como, abordar experiências desenvolvidas por ou-
tros países (KAGAN, 2011; MYERS, 2011; TAGGART, 2011; CLIFFORD, 2013; 
HARMS, 2013; MELHUISH, 2013; CADIMA, 2014). 

PROPOSTAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
NO BRASIL

De acordo com a trajetória da Educação Infantil brasileira há indícios de que 
em diferentes momentos a expansão foi priorizada em detrimento da qualidade 
(CAMPOS et al., 2001; 2006). Esta última só passou a ser reivindicada pelas 
questões legais posteriores ao movimento de redemocratização.

A Constituição da República Federativa do Brasil128 (BRASIL, 1988) assegura 
a educação enquanto direito social de todos, sendo dever do Estado e da família 

128 A Constituição Federal desde sua publicação em 1988 já sofreu diversas alterações em sua redação. Para mais 
informações: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/quadro_emc.htm, acesso em 09/12/2017.
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provê-la, deixando prevista a obrigação de cada ente federado com relação a 
investimento orçamentário, garantia de padrão de qualidade e o estabelecimento 
do plano nacional de educação com duração decenal.

Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), 
alterada pela Lei 12.796 (BRASIL, 2013) prevê a obrigatoriedade da educação dos 
4 aos 17 anos, sendo organizada em pré-escola (4 e 5 anos); ensino fundamental; 
e ensino médio. Assim, a EI fica caracterizada como primeira etapa da educação 
básica tendo como objetivo desenvolver integralmente a criança até 5 anos, nos 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social em complementariedade às ações 
da família e da comunidade; sendo oferecidas em creches para crianças de até 3 
anos e pré-escolas para as de 4 e 5 anos de idade.

Assim como na Constituição, fica garantido o estabelecimento de padrões mí-
nimos de qualidade de ensino “definidos como a variedade e quantidade mínimas, 
por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensi-
no-aprendizagem” (BRASIL, 2013). Entretanto, não há menção a formas de ava-
liação da qualidade, a não ser para a avaliação do rendimento escolar do ensino 
fundamental, médio e superior, com vistas à definição de prioridades e a melhoria 
do ensino.

O Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) propôs, em sua Meta 1, a uni-
versalização da pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos, até 2016 e a ampliação 
do atendimento para 50% das crianças de até 3 anos, em creches, até 2024. Den-
tre as estratégias para tal, destacamos as seguintes: (1.1) a expansão das redes 
de educação infantil segundo padrão nacional de qualidade; (1.6) implantação da 
avaliação da EI até 2016, baseada nos Parâmetros Nacionais de Qualidade com 
realização a cada 2 anos; e (1.13) preservação das especificidades da EI na orga-
nização das redes escolares com articulação com o Ensino Fundamental. Desde 
2011 estava sendo gestada a Avaliação Nacional da Educação Infantil (ANEI), que 
faria parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, (SINAEB), mas 
cuja portaria (BRASIL, 2016a; 2016b) fora revogada paralisando todo o progresso 
empreendido até então.

Entretanto, o reconhecimento dos direitos nas políticas públicas não significa 
efetivamente que estes sejam respeitados tal como previstos. Desta forma, con-
cordamos com Corrêa (2011) quando, ao falar sobre a obrigatoriedade da matrícu-
la aos 4 anos de idade, pondera que novos desafios se impõem não apenas com 
relação à oferta de vagas, mas com a sua qualidade e acrescenta “Como vimos, 
nossa história é pródiga no que se refere à aprovação de leis sem a garantia de 
condições objetivas à implementação” (Idem, p. 27). 

Neste sentido, o MEC conta com uma série de documentos oficiais que orien-
tam e norteiam a Educação Infantil brasileira, o que é especialmente importante, 
pois são um indicativo de que a construção da qualidade na educação Infantil tem 
sido observada (NUNES, CORSINO E DIDONET, 2011).

A importância da avaliação da qualidade para a obtenção de informações é 
incontestável, porém, é preciso que o ciclo da avaliação não se esgote nos resul-
tados; entendemos que outras ações são requeridas com vistas à garantia da qua-
lidade “isto é o instrumento, sozinho, pode contribuir para oferecer pistas sobre a 
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realidade, mas não tem força para modificá-la (SOUSA & PIMENTA, 2016, p. 401).
A este respeito, Campos (2013) enfatiza a necessidade do estabelecimento 

da avaliação da qualidade da EI principalmente após a expansão do atendimen-
to para as crianças 4 anos e o crescimento da demanda por vagas para crianças 
menores quando esta ganhou visibilidade pública e política.

Entretanto, como a proposta de Avaliação Nacional da Educação Infantil não 
foi adiante, temos no país uma série de iniciativas que, além de não serem con-
sensuais, são díspares entre si, colocando em questão tanto a concepção de 
educação infantil, quanto a qualidade que as funda. 

Sousa (2014) identifica duas abordagens da avaliação da qualidade da edu-
cação infantil que têm sido recorrentemente discutidas em nosso contexto: con-
dições de oferta e desempenho das crianças. Por apresentarem concepções 
divergentes e diferirem tanto nas questões técnicas, quanto na dimensão política 
da avaliação, causam tensões para as políticas públicas.  

A autora pondera que embora haja consenso sobre a necessidade da avalia-
ção da qualidade da EI, não há consenso sobre como esta deva ser realizada 
e nem mesmo sobre a própria concepção de qualidade que baliza a avaliação. 
Com relação à ênfase nas condições de oferta da educação infantil, Sousa (2014) 
destaca três diretrizes propostas pelo documento Educação Infantil: subsídios 
para construção de uma sistemática de avaliação (BRASIL, 2012)produzido pelo 
Grupo de Trabalho129 do MEC: 1) diálogo entre governo federal e administrações 
municipais, de modo que indicadores e parâmetros estabelecidos nacionalmen-
te não excluam as propostas de cada contexto; 2) articulação da avaliação da 
educação infantil com o sistema de avaliação da educação básica considerando 
as características e especificidades do segmento; e 3) avaliação com objetivo de 
orientar decisões e ações pelas diferentes instâncias governamentais.

O documento citado teve como objetivo a proposição de diretrizes e metodo-
logias para a avaliação da Educação Infantil a fim de que esta etapa pudesse ser 
englobada no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), juntamente 
com as já existentes Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), Avaliação 
Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC) e Avaliação Nacional da Alfabe-
tização (ANA). Assim, a premissa é que a avaliação seja entendida como um 
processo “que requer atividades inter-relacionadas que garantam um fluxo de 
produção de informações, análise, julgamento e decisões que apoiem continua-
mente a execução das políticas e programas” (BRASIL, 2012, p.11, apud SOU-
SA, 2014, p. 75).

Já no que diz respeito à ênfase no desempenho dos alunos, também são 
apresentadas pela autora três avaliações que privilegiam habilidades cognitivas 
ou socioemocionais: 1) ASQ-3; 2) ANA; 3) SENNA.

A primeira delas é o instrumento americano Ages and Stages Questionnaires – 
ASQ-3, instituído pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), em 2011, ten-
do como propósito a avaliação de cada criança, individualmente, e classificação 
em três níveis: “necessidade de uma avaliação em profundidade, recomendação 
de monitoramento e estímulos adicionais ou registro de que o desenvolvimento 

129  Instituído por meio da Portaria Ministerial nº 1.147/2011.
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está dentro do esperado/programado” (SOUSA, 2014, p.77), o que gerou uma 
série de manifestações em contrário130. O instrumento foi aplicado em institui-
ções de Educação Infantil no município do Rio de Janeiro entre 2010 e 2012131. A 
Coordenação Geral de Educação Infantil (COEDI/SEB/MEC), ainda em 2011, se 
posicionou contra a adoção do ASQ-3 entendendo que “não apresenta coerên-
cia com a concepção de criança expressa nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil – DCNEI e não se caracteriza como uma metodologia 
de avaliação da política de Educação Infantil” (SOUSA, 2014, p.77).

A segunda iniciativa apontada por Sousa (2014) é a Avaliação Nacional da 
Alfabetização (ANA), que embora não seja direcionada ao segmento da Educa-
ção Infantil pode influenciar diretamente a forma de organização da pré-escola. A 
ANA tem como objetivo de verificar se as crianças estão sendo alfabetizadas até 
os 8 anos de idade, ao chegarem ao final do 3º ano do Ensino Fundamental, tal 
qual proposto pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).

Por fim, a terceira proposta apresentada pela autora é o instrumento deno-
minado Social and Emotional or Non-cognitive Nationwide Assessment (SEN-
NA), desenvolvido pelo Instituto Ayrton Senna, com apoio da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD)132. O objetivo do instrumen-
to, aplicado em forma de projeto piloto na Rede Estadual do Rio de Janeiro, é o 
“de mensuração de competências socioemocionais em larga escala” (SOUSA, 
2014, p. 85).

Sob uma ótica diferente, a publicação Contribuições para a Política Nacional: 
a avaliação em educação infantil a partir da avaliação de contexto133 (BRASIL, 
2015) trouxe para o debate mais uma possibilidade de avaliação da EI, a avalia-
ção do contexto, produzida em parceria entre universidades brasileiras (Univer-
sidade Federal do Paraná, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e Universidade do Estado de Santa Catarina) e a 
Università degli studi di Pavia, na Itália. 

O texto recupera as concepções de qualidade sob diferentes olhares, nas 
ações da Coordenação Geral de Educação Infantil (COEDI), nos documentos 
legais do MEC, nos Planos decenais de Educação, e nos fóruns de pesquisa. A 
partir da concepção italiana134, propõe que o contexto educativo seja objeto de 
avaliação, entendendo-o como “conjunto de aspectos que determinam o tipo de 
experiência educativa (formativa) que a instituição de Educação Infantil oferece 
às crianças e seus familiares” (BRASIL, 2015, p. 27). Explicitam o caráter sub-
jetivo e negociado da qualidade, enfatizando o potencial da participação neste 
processo.
130  Publicaram moções de repúdio as seguintes organizações: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Educação (ANPED), 2011; Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento (ABPD), 2012; Centro de Investigações 
sobre Desenvolvimento Humano e Educação Infantil (CINDEDI), 2011; Movimento Interfóruns de Educação Infantil no Brasil 
(MIEIB), 2011; Rede Nacional Primeira Infância (RPNI), 2011. Para mais informações ver: Sousa, 2014; Brasil, 2012.
131 Ver: Albuquerque, 2016; Rio de Janeiro, 2013.
132 A sigla foi mantida como no inglês Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
133 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=36641-seb-ava-
liacao-educacao-infantil-a-partir-avaliacao-contexto-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192. Acesso em 
03/05/2018.
134 O conceito de contexto para as autoras italianas Egle Becchi, Anna Bondioli, Monica Ferrari e Donatella Savio, estão 
baseadas na teoria do desenvolvimento ecológico de Bronfenbrenner (1996) e abordagem sistêmica de Bateson (1972) 
(MEC, 2015, p. 27).
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São apresentadas duas escalas italianas Indicatori e Scala della Qualità Edu-
cativa del Nido (ISQUEN) elaborada por Becchi, Bondioli e Ferrari em 1999, 
voltada para instituições que atendem crianças de 0 a 3 anos de idade, creches; 
e Autovalutazione della Scuola dell’infanzia (AVSI), elaborada por Becchi, Bon-
dioli, Ferrari, Gariboldi e Savio em 2001, revista em 2008, voltada para avaliar 
instituições para crianças dos 3 aos 6 anos, pré-escolas. Ambas são instrumen-
tos de meta-avaliação, que englobam participantes internos e externos, e tem 
como proposição a reflexão sobre determinado cotidiano educativo. O objetivo é 
que a partir delas, planos de ação sejam elaborados e monitorados orientando a 
melhoria da instituição.

A partir de toda a discussão apresentada, há a proposição de uma forma de 
avaliar a EI, denominada Experiência Educativa, baseada no trabalho pedagó-
gico com a criança. A organização da Experiência Educativa, é dividida em 2 
áreas, acrescidas de uma área transversal. A Área I - Experiências Relacionais e 
Sociais é subdividida nas seguintes subáreas: a) inserção; b) relações e comuni-
cação com as famílias; c) diversidade e diferenças; d) cuidado de si, cooperação 
e participação; a Área II - Propostas e Contextos se divide em: a) interações; b) 
brincadeiras; c) manifestações da arte (gestual, dramática, musical, visual); d) 
narrativas, apreciação e interação com a linguagem oral e escrita; e) relações 
quantitativas, espaciais e com o mundo físico e natural; e a Área Transversal - 
Organização, Reflexão e Socialização  se desmembra em: Observação, Plane-
jamento, Avaliação.

Pimenta (2017), por sua vez, destaca o papel das municipalidades na produ-
ção de iniciativas de avaliação da educação infantil a partir da discussão sobre 
a pesquisa Avaliação e Gestão Educacional: mapeamento e caracterização de 
iniciativas em curso (BAUER et al., 2016, apud PIMENTA, 2017, p. 236) em que, 
dos 5.568 municípios brasileiros, 4.309 responderam à pesquisa e, dentre os 
quais, 618 informaram ter avaliação para o segmento. 

Ao investigar o que os municípios avaliam, o estudo indica que o maior número 
de incidências (457) recai sobre o desenvolvimento da criança (cognitivo; afeti-
vo, emocional e psicológico), mas também há indicação de foco da avaliação de 
“processos de gestão administrativa e pedagógica e/ou infraestrutura, insumos 
e ambientes” (BAUER et al., 2016, apud PIMENTA, 2017, p. 237). Já com rela-
ção aos instrumentos e/ou procedimentos avaliativos, os municípios indicaram a 
avaliação do desenvolvimento da criança (325), avaliação dos estabelecimentos 
e profissionais (122) e da Secretaria de Educação (1) (Idem, p. 238). Assim, a 
autora pontua que “Os dados aqui apresentados denotam que as municipalida-
des estão buscando concretizar a avaliação da educação infantil, tomando como 
foco principal as crianças” (BAUER et al., 2016, apud PIMENTA, 2017, p. 239).

Nos limites de seu trabalho, Pimenta (2017) se restringe a explorar as nume-
rosas iniciativas dos municípios do estado de São Paulo, 42 no total, indicando 
a multiplicidade de instrumentos e procedimentos avaliativos, bem como os pro-
pósitos e usos que os municípios fazem dessas avaliações. Seria interessante 
que estudos fossem realizados nos outros estados cujos municípios indicaram 
avaliar a EI com a finalidade de estabelecer comparações e a difusão de expe-
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riências consideradas exitosas quanto à concretização da qualidade e equidade.
Embora tenhamos uma robusta produção acerca da qualidade da EI, progra-

mas como o PNAIC, avaliações como a ANA e a própria Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), impactam nos propósitos da EI e é possível que os dados 
trazidos por Pimenta (2017) tenham influência desses fatores. A ausência de ini-
ciativas do MEC relativas à avaliação da EI, especialmente a partir da revogação 
da portaria da ANEI, não favorece que haja unidade em torno da concepção de 
Educação Infantil ofertada no Brasil, ao contrário, possibilita a multiplicidade de 
entendimentos, tal qual expresso pelos municípios, com relação aos propósitos 
da avaliação da EI e as concepções e valores que as embasam. 

PROPOSTAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
EM OUTROS PAÍSES

Dentre os textos selecionados sobre avaliação da educação infantil é possível 
observar que há predominância da discussão sobre métodos e técnicas de ava-
liação e dentre as possibilidades, o uso de escalas é majoritário. A seguir, são 
apresentadas as principais pesquisas.

Harms (2013) fala com propriedade sobre o uso das escalas voltadas para 
avaliar a qualidade da educação. A autora coloca que nas décadas de 1960 
e 1970 houve muito investimento nos Estados Unidos por parte do governo e 
de iniciativas voltadas para a educação de crianças pequenas, os programas 
Head Start, High Scope e Abecedarian Project eram direcionados às crianças 
“oriundas de meios economicamente desfavorecidos, incluídas comunidades de 
minorias raciais e étnicas” (HARMS, 2013, p. 79). 

Por apresentarem características muito distintas (relação adulto- criança, ta-
manho total do grupo, formação de professores), não era possível fazer com-
paração entre programas, o que demandava instrumentos específicos para a 
avaliação da qualidade de cada um deles. Ao contrário, a escala Early Childhood 
Environment Rating Scale (ECERS) elaborada por pesquisadores da Universi-
dade da Carolina do Norte, Harms e Clifford (1980), atende diferentes tipos de 
educação infantil, com diferentes características, tendo em vista que permite o 
estabelecimento de níveis de qualidade.

A primeira versão da ECERS (HARMS; CLIFFORD, 1980) foi publicada em 
1980 e, desde então é utilizada como definição de qualidade para a educação in-
fantil dos Estados Unidos. Uma revisão ECERS-R foi publicada em 1998 (HAR-
MS; CLIFFORD; CRYER, 1998), e segundo a autora, possibilitou um refinamento 
da concepção de qualidade incluindo indicadores específicos para cada nível de 
qualidade: limitação de uso para pré-escolas e instituições que atendam crian-
ças na faixa etária de 2 a 5 anos de idade; e formulário de pontuação ampliado 
com planilha para que o registro fosse exato.

Segundo Harms (2013) no momento, o que têm ganhado força é o programa 
de âmbito estadual Quality Rating and Improvement System (QRIS), que tem 
como finalidade a melhoria da qualidade e conta com inúmeros incentivos para 
estímulo à participação. Esse sistema depende de algumas condições para que 
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seja eficaz: sistema de avaliação confiável com profissionais bem treinados; am-
pla participação das instituições; e apoio financeiro (para o sistema de avaliação 
e para incentivo às instituições). Além disso, demanda que haja treinamento para 
todos os participantes do sistema e padrões de qualidade relevantes para que 
haja interesse na participação. A este respeito, a autora aponta a tendência mun-
dial de utilização das escalas de avaliação e indica a satisfação da possibilidade 
de troca de informações e compartilhamento de experiências sobre a educação 
infantil. 

Clifford (2013) por sua vez, apresentou 3 estudos de larga escala americanos 
que fizeram uso da ECERS e ECERS-R: 1) Child Care – Cost, Quality and Child 
Outcomes in Child Care Centers Study; 2) Head Start: Family and Child Expe-
riences Survey; 3) Pre-Kindergarten Programs: NCEDL Study of State Funded 
Pre-Kindergarten. O autordefende o uso de escalas, tendo em vista que o seu 
uso em larga escala pode fornecer as informações necessárias à formulação de 
políticas públicas, desencadeando processos de monitoramento e em conse-
quência da melhoria da qualidade; além do que podem ser utilizadas por diferen-
tes contextos de forma exitosa.

De acordo com informações do site da Universidade da Carolina do Norte135, 
as escalas ECERS foram traduzidas para os seguintes países: China, Holanda, 
Alemanha, Grécia, Islândia, Itália, Portugal, Espanha e Suíça; já a versão ECER-
S-R, para: França, Alemanha, Hungria, Noruega, Espanha e Japão. A escala 
ITERS foi traduzida para: Holanda, França, Alemanha, Hungria e Itália; e a ver-
são revisada ITERS-R, para: Alemanha, Japão e Espanha. 

O estudo apresentado por Taggart (2011), fez uso de três escalas para a ob-
tenção dos níveis de qualidade do projeto EPPE no Reino Unido: 1) Early Chil-
dhood Environment Rating Scale – Revised (ECERS-R) (HARMS; CLIFFORD; 
CRYER, 1998), em que 43 itens são agrupados em 7 subescalas: espaço e 
mobiliário, rotinas de cuidado pessoal, linguagem e raciocínio, atividades, intera-
ções, estrutura do programa, pais e equipe, pontuados de 1 a 7, corresponden-
tes a 1-2. inadequado, 3-4. mínimo/adequado, 5-6. bom, 7. excelente; 2) ECER-
S-E (SYLVA, SIRAJ-BLATCHFORD, TAGGART, 2003) elaborada pela equipe 
para contextualizar a primeira escala de acordo com a realidade da Inglaterra 
(TAGGART, 2011, p. 75-76), conta 4 subescalas: letramento; matemática; ciên-
cias e ambiente; e diversidade, também com pontuação de 1 a 7; 3) Caregiver 
Inernational Scale (CIS) (ARNETT, 1989), interação entre adulto-criança, são 26 
itens divididos em 4 subescalas: “relações positivas, permissividade, punibilida-
de e distanciamento” (TAGGART, 2011, p. 79). Além das escalas, também foram 
entrevistados todos os gestores das instituições participantes sobre 6 aspectos: 
informações gerais; relações com os pais; equipe; crianças; concepção de qua-
lidade; práticas organizacionais (TAGGART, 2011, p.79).

Por sua vez, Myers (2011) apresenta a tentativa mexicana na busca da quali-
dade educacional para a pré-escola a partir das alterações políticas pelas quais 
o país passou, que incluiu a obrigatoriedade e universalização da pré-escola 
para crianças de 3 a 5 anos, reforma curricular e a criação do Instituto Nacional 
135  http://ers.fpg.unc.edu/rating-scales-translation, acesso em 13/12/2017. 



423

de Avaliação Educacional o Projeto Intersetorial de Indicadores do Bem-Estar 
das Crianças Pequenas começou a criar Grupos de Trabalho com o objetivo de 
criar indicadores de qualidade e equidade, sendo responsável pela criação, tes-
tagem de pilotos e aplicação de escala e metodologia adequada para verificar a 
qualidade da pré-escola.

Com isso foram definidos critérios que orientaram a criação da escala de qua-
lidade: 1) foco no processo mais do que nos resultados; 2) dimensões da qua-
lidade que organizam indicadores e análises: a) disponibilidade e organização 
dos recursos materiais e humanos, b) gestão educacional, c) o processo peda-
gógico, d) relação com as famílias e comunidade; 3) a escala seria dividida em 
duas partes, uma relativa ao estabelecimento, outra às salas de aula individual-
mente; 4) os indicadores usam 5 categorias, sendo 1 para inadequado; 2 para 
incipiente; 3 para básico; 4 para bom; e 5 para excelente; 5) foram realizadas 
entrevistas e observação com professores e diretores; 6) a escala possui espaço 
em cada indicador para notas e observações realizadas em campo; 7) a escala é 
parte de uma estratégia ampla de avaliação (MYERS, 2011, p. 103-104).

A Escala de Evaluación de la calidad educativa en centros preescolares 
(ECCP), já conta com mais de seis versões, possui 54 indicadores e foi utilizada 
para avaliação de dois programas voltados para a pré-escola: Programa Es-
colas de Qualidade doMéxico (PEC) e Estudo do Impacto de Novas Políticase 
Programas na Qualidade, 2002/2003-2006/2007. Os resultados indicam que a 
qualidade é média, embora seja observada grande variação e desigualdade en-
tre os diferentes públicos atendidos pela pré-escola; a qualidade do processo pe-
dagógico é mais baixa do que de outras dimensões da qualidade; as estratégias 
comumente adotadas para melhoria da qualidade, não resultam em melhoria 
efetiva da qualidade, mas o acompanhamento contínuo indica melhoria na quali-
dade. Em alguns estados, os resultados obtidos foram utilizados para reorientar 
a formação e supervisão e os melhores resultados foram obtidos quando o fee-
dback dado às instituições estava atrelado ao acompanhamento. 

Myers (2011) faz, ainda, reflexões sobre as definições de qualidade e coloca 
que a qualidade é influenciada contextualmente, o que dificilmente permite um 
conceito universal e ao mesmo tempo requer diálogo/negociação para se che-
gar a um mínimo consensual. A partir disso, é possível então, identificar dimen-
sões e estabelecer indicadores de qualidade, mas sem desconsiderar que os 
instrumentos utilizados para mensurar a qualidade precisam ser reajustados de 
acordo com o contexto. Acrescenta ainda, que a definição da qualidade não se 
encerra nos resultados, é preciso ir além (MYERS, 2011, p. 113-114).

Vandekerckhove (2014) apresenta em seu trabalho reflexões acerca do quar-
to encontro The Transatlantic Forum on Inclusive Early Years(TFIEY) promovido 
pelo The King Baudouin Foundation, da Bélgica, ocorridos ao longo de dois anos 
na Europa e América do Norte, com o intuito de compartilhar resultados de pes-
quisas, estratégias, políticas e boas práticas do programa Early Childhood Edu-
cation and Care (ECEC)136 dando prioridade às crianças imigrantes e de baixa 
136 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) pretende analisar e desenvolver novos 
dados na educação infantil (ECEC) para fornecer informações internacionais válidas, oportunas e comparáveispara 
ajudar a apoiar a revisão dos países e redesenhar políticas para melhorar seus serviços e sistemas da primeira infância. 
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renda, tendo em vista que estas têm mais dificuldades no acesso aos serviços, 
aumentando a defasagem e desigualdade educacionais. 

Para a autora, a questão sobre o que avaliar envolve a adequação de método 
ao que está sendo observado. Os serviços como o ECEC são comumente ava-
liados em termos de outcome, ou seja, o que as crianças aprenderam/ganharam 
enquanto estiveram no programa. Entretanto, Vandekerckhove (2014) defende 
que a avaliação deva ir além da avaliação das crianças, mas que inclua o serviço 
prestado, qualidade da equipe, participação da família, infraestrutura, além do 
impacto dos serviços ofertados “[...] definir o que deve avaliado não é neutro e 
se refere a como e por quem o conceito de qualidade foi definido” (VANDEKER-
CKHOVE, 2014, p. 184, tradução nossa). 

Por que avaliar serviços de educação infantil? A autora responde que fornece 
importantes informações para os formuladores de políticas públicas, para os pro-
fissionais do programa ECEC, mas principalmente, assegura direitos aos usuá-
rios e suas famílias. Vandekerck1hove (2014) pondera a influência de aspectos 
e decisões políticos na qualidade, mas destaca que todas as partes podem se 
beneficiar com os dados das avaliações sobre os serviços prestados, desde que 
a linguagem seja compreensível para os diferentes participantes. Da mesma for-
ma, para os profissionais outros instrumentos avaliativos podem contribuir para 
o incremento da qualidade em suas práticas.

Relacionado ao programa da OECD, Cadima et. al (2014) apresentam o pro-
jeto CARE, iniciado em 2014, realizado em parceria por universidades de 11 
países: Holanda, Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Bélgica, Finlândia, Itália, 
Grécia, Noruega, Polônia e Portugal; visa analisar o currículo, qualidade e revi-
são do impacto da educação e cuidados para infância, e desenvolver um quadro 
de referências que reúna informações relativas à avaliação e à qualidade.

Cadima et al. (2014) pontuam questões similares às de Vandekerckhove 
(2014), a avaliação do ambiente constitui relevante ponto a ser considerado para 
o desenvolvimento de indicadores; e por incluir muitos participantes, as técnicas 
e métodos de avaliação devem ser, da mesma forma, diversificadas.  

As escalas de observação são utilizadas para avaliação nesse projeto: 1) 
Classroom Assessment Scoring System (CLASS) (PIANTA, LA PARO & HAMRE, 
2008); 2) ECERS-R (HARMS, CLIFFORD, CRYER, 1998), ambos de origem 
americana. Para as autoras as vantagens de uso das escalas encontram-se na 
sistematização de indicadores sobre a qualidade, possibilitando a construção de 
referências e linguagem comuns (CADIMA et. al, 2014, p. 62). Entretanto, para 
elas, não contemplam todos os aspectos importantes na avaliação de contextos 
de educação infantil. O projeto CARE, por sua vez, para apreender os diferentes 
conceitos de qualidade nos diferentes países, utiliza além das escalas de obser-
vação, a visão de pais, educadores e formuladores de políticas públicas sobre a 
qualidade dos contextos da educação infantil. 

Sousa e Pimenta (2016) mencionam algumas das propostas acima como po-
tenciais no estabelecimento de parâmetros e critérios para avaliar o contexto 
brasileiro, dentre as quais: 1) ECERS e ITERS, EUA; 2) Early Childhood Pro-
Fonte: http://www.oecd.org/edu/school/earlychildhoodeducationandcare.htm, acesso em 15/12/2017.
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gram Standards and Accreditation Criteria e Guidance fos Assessment, EUA; 3) 
Instituto Evaluación y Asesoriamento Educativo (IDEA), Espanha; 4) Evaluación 
de La Calidad Educativa em Centros Preescolares (ECCP), México; 5) Griglia 
di Osservazione della Giornata Educativa, Indicatori e Scala della Qualità Edu-
cativa Del Nido (ISQUEN), Auto Valutazione della Scuola  dell’Infanzia (AVSI), 
Elementi per Rivelare e Valutare L’Integrazione Scolastica (ERVIS), Itália; 6) Na-
tional Quality Standard, Austrália.

De acordo com as pesquisas desenvolvidas em diferentes contextos podemos 
apreender que o uso dos diferentes tipos de escalas tem se mostrado eficaz no 
que concerne à produção de resultados e informações relevantes sobre a educa-
ção infantil, principalmente para informar os formuladores de políticas públicas. 
Entretanto, há um consenso sobre a necessidade de ir além dos resultados, no 
sentido de propiciar as condições adequadas para que a melhoria da qualidade 
se concretize.

A OECD tem se dedicado a publicar relatórios específicos sobre a Educação 
Infantil dos seus países membro e não membros. Embora haja o esforço de 
produzir dados comparáveis, a organização admite que esta é uma dificuldade, 
dada a multiplicidade de contextos e a diversidade tanto de formas de organiza-
ção da EI, quanto de coleta de dados entre os países pesquisados. Entretanto, 
é possível vislumbrar tendências comuns entre eles.

Apesar das diferenças significativas entre países, é possível observar a emer-
gência de um padrão comum: a proporção de crianças pequenas matriculadas 
em serviços de Early Childhood Education and Care (ECEC)137 está aumentan-
do. Esta mudança é particularmente marcante em muitos países europeus e é 
o resultado de um estímulo adicional aos objetivos de 2010 estabelecidos pela 
União Europeia (UE) na reunião de Barcelona em 2002 e em 2014. Catorze 
países (Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Islândia, Irlanda, Luxemburgo, 
Holanda, Noruega, Portugal, Eslovénia, Espanha, Suécia e Reino Unido) alcan-
çaram os objetivos propostos, embora em diferentes níveis de qualidade, e em 
diferentes níveis de participação, aqui entendido como frequência/horas sema-
nais (OECD, 2017).

A Organização reconhece que a qualidade em ambientes de ECEC é um es-
forço complexo, e os países estão em estágios diferentes no desenvolvimento de 
um sistema de monitoramento de qualidade. Neste sentido, nos auxilia a publica-
ção Starting Strong IV: Monitoring Quality in Early Childhood Education (OECD, 
2015), que tratou do monitoramento e avaliação da qualidade na EI. Para tanto, 
os dados são resultados da pesquisa Online Survey Monitoring Quality in Early 
Learning and Development realizada em 2013 e validada em 2014/2015, com 
países membros e não membros tendo como referência o ano letivo de 2012 
(OECD, 2015, p. 19).

As principais contribuições apontadas pelas experiências dos países são as 
seguintes: a) esclarecer os propósitos do monitoramento; b) destacar boas prá-
137 O termo generalista e equivalente para Educação Infantil utilizado pela OECD é Early Childhood Education and Care 
(ECEC), entretanto, este termo engloba diferentes configurações e serviços voltados para crianças que estão dentro do 
marco regulatório e/ou são credenciados. Há países inclusive, que o ingresso na escola se dá apenas aos 7 anos de 
idade.



426

ticas para promover compreensão sobre a qualidade; c) desenvolver estrutura 
coerente de monitoramento de acordo com o contexto; d) considerar vantagens 
e desvantagens ao transferir a responsabilidade de monitoramento para autori-
dades locais (como os municípios); e) conceber os sistemas de monitoramento 
de modo que possa informar tanto às políticas públicas, quanto ao público em 
geral; f) articular o monitoramento da qualidade do pessoal à formação e desen-
volvimento profissional; g) certificar-se de não subestimar as exigências para 
com a equipe de profissionais; h) valorizar as opiniões de toda a comunidade 
escolar; i) utilizar o monitoramento contínuo das estratégias de ensino e apren-
dizagem que apoiam o desenvolvimento infantil (OECD, 2015, p. 17, tradução 
nossa). Os dados apontam que praticamente todos os países participantes da 
pesquisa realizam inspeções externas e usam questionários, mas a avaliação 
por pares é pouco usada. Internamente, a ação mais frequente é autoavaliação, 
enquanto a menos utilizada é a testagem das equipes.

Aprofundar os estudos sobre os modelos de avaliação nos países que con-
seguem garantir a qualidade às suas crianças e promovam, em consequência, 
maior equidade, podem contribuir teórica e metodologicamente para o debate 
acerca desta temática tão fragilizada frente aos retrocessos pelos quais estamos 
passando enquanto campo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a diversidade e pluralidade de contextos e desigualdades em 
termos de acesso e equidade no Brasil, que a educação infantil de qualidade traz 
efeitos positivos a longo prazo e que as crianças em contextos desfavorecidos 
são as que mais se beneficiam da EI de qualidade (TAGGART et al., 2011; CAM-
POS et al., 2011; MELHUISH, 2013), entendemos que a avaliação da qualidade 
da educação infantil ocupa um papel central na discussão, na medida em que 
possibilita diagnosticar a situação e agir no sentido da garantia dos direitos das 
crianças à educação infantil “pública, gratuita, laica e de qualidade” (FLORES, 
2017, p. 212), ou seja, de informar às políticas públicas voltadas para este seg-
mento.

Portanto, em meio a tantas conquistas recentes em termos de direitos das 
crianças e outros tantos retrocessos é essencial a discussão em torno de qual 
avaliação desejamos para a nossa educação infantil. Se as características e 
prioridades não forem definidas, instrumentos avaliativos como o ASQ-3 e suas 
consequências – responsabilização, bonificação, brechas para a adesão a siste-
mas apostilados, entre outras, podem ser adotados desconsiderando as especi-
ficidades desta etapa educativa.

Com isso, nos chama a atenção o que outros contextos estão produzindo so-
bre a avaliação da Educação Infantil. Por já terem modelos de avaliação voltados 
para a EI consolidados, as discussões de outros países podem contribuir com 
avanços teóricos e metodológicos neste campo.
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A CULTURA DA INFÂNCIA NAS TURMAS DA LITERATURA INFANTIL DE 
MASSA E NAS TURMAS DE SALA DE AULA

Embora com efeitos embaraçosos para seu filho Christopher, que sofreu 
bullying na escola com as insistentes citações de versos publicados por seu pai 
sobre cenas de sua infância, Alan Alexander Milne (1882-1952) inaugurou em 
1926 um gênero de estórias onde a narrativa de turma ocupa um lugar central na 
literatura infantil. Incorporada em outras obras ao longo do século XIX, sobretudo 
no nascente gênero dos quadrinhos, este estilo inspirou a criação de diversas 
narrativas de turma de crianças, brinquedos ou animais, traduzindo-se nestas 
estórias a cultura da infância sob o ponto de vista de escritores adultos. Após a 
Segunda Guerra Mundial, quando o cinema já estava consolidado como entrete-
nimento e a televisão como meio de comunicação de massa, a indústria cultural 
explorou versões para crianças de clássicos adultos a partir de filmes animados, 
álbuns coloridos com discos de vinil, brinquedos, memorabilia e jogos que difun-
diram uma certa cultura da infância entre meninos, meninas e suas famílias.

Este estudo foi orientado para estudar as narrativas de turma e como elas 
podem promover, segundo SARMENTO (2015), uma “educação da infância cen-
trada nos direitos da criança, numa visão da criança cidadã e na perspectiva 
pedagógica de uma educação da infância fora da ‘forma escolar’, centrada na 
criança, nas culturas infantis, na ludicidade e   criatividade e na ampliação das 
possibilidades de experiência do mundo”. O acervo pesquisado foi o de uma co-
leção particular de revistas em quadrinhos e livros infantis desenvolvidos como  
narrativas de turmas, cujo conceito é   apresentado a seguir.  Na segunda   parte, 
é realizada uma discussão sobre a cultura de pares na sociologia da infância 
(FERNANDES, 1979; SARMENTO, 2000; CORSARO, 2011), bem como o le-
vantamento de expressões da cultura de pares na literatura infantil contemporâ-
nea, especialmente nas turmas apresentadas em histórias em quadrinhos traba-
lhadas em textos escolares brasileiros, cotejando-se os conceitos da sociologia 
e da cultura da infância na literatura infantil. Em seguida é desenvolvida a ideia 
de se tomar, na escola, as turmas para além dos “agrupamentos homogêneos 
de alunos que se reunem em torno de um professor para todas as matérias, ou 
de vários professores, um por disciplina, sujeitos a processos de triagem e ava-
liação” (SARMENTO, 2000, p. 116-117). 
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O estudo feito  sobre narrativas de turmas em revistas em quadrinhos é usado 
na terceira parte deste trabalho para desenvolver uma argumentação, baseada 
na valorização do “ofício de criança” em oposição ao “ofício de aluno”, segundo 
lógica apresentada por Sarmento (2000) e Dubet e Martucelli (1997). Os imagi-
nários de turma desenvolvidos nas estórias estudadas são apresentadas como 
possibilidades pedagógicas para implementar abordagens didáticas que explo-
rem as culturas de pares no desenvolvimento não apenas de rotinas, mas de 
“narrativas de aprendizagem”, onde as crianças participem efetivamente do pro-
cesso, interagindo com colegas na construção de suas identidades e autonomia. 
O contraponto usado para construir o argumento em torno da cultura de pares 
e o modelo usual de organização de turmas vem da análise dos resultados de 
avaliações nacionais de proficiência em língua portuguesa realizada entre estu-
dantes do segundo ano do ensino fundamental em municípios de um estado do 
semiárido brasileiro em 2012 (RIBEIRO et al, 2013), discutindo-se o impacto da 
redução curricular (LERCHE et VIDAL, 2014) e das oportunidades de vivência 
da cultura da infância entre pares nos processos de aprendizagem e bem-estar 
infantil (ABREU, 2016). Por fim, o trabalho é concluído com reflexão sobre a 
importância das culturas da infância para a promoção da educação integral e de 
integração didática da educação infantil ao ensino fundamental, quebrando as 
barreiras curriculares que retiram da criança o direto de ser criança na escola.

NARRATIVA DE TURMA E CULTURA DE PARES

Neste trabalho toma-se por narrativa de turma aquela onde  um núcleo de 
personagens atuam de maneira conjunta e contínua, singularizados por caracte-
rísticas físicas e ficcionais ao longo de uma estória ou série de estórias, permi-
tindo fluidez na  identificação  das crianças leitoras com os personagens,  neles 
encontrando características suas ou de seus pares, havidas ou desejadas. 

A turma, neste caso, é diferente de um elenco de personagens que atuam 
juntos continua, esporadica ou pontualmente na narrativa. Apenas para distin-
guirmos o conceito, o elenco que atua em “As aventuras de Pinóquio”,  de Carlo 
Collodi, publicada em folhetim em  Il Giornale per I Bambini, Roma, em 1891, não 
poderia ser categorizado  como narrativa de turma, como  o é  aquela de Milne 
em “Winnie-the-Pooh” e “The House at Pooh Corner”. 

O processo de identificação da criança leitora com as singularidades ficcio-
nais das personagens na narrativa podem ser explicadas no âmbito das culturas 
da infância pelos quatro traços propostos por Sarmento (2004) para marcar uma 
diferença em relação às culturas de adultos: interatividade, ludicidade, fantasia 
do real e reiteração. Assim, na narrativa de turma, a criança identifica-se de ma-
neira bastante fluida com um ou mais personagens, em processo de interação 
com eles ou na interação entre eles; em um segundo traço, a ludicidade, a crian-
ça reproduz suas trajetórias e experiências no jogo permanente do roteiro que 
se renova em episódios, em um processo de reiteração que favorece a fantasia 
do real. 

Partindo do conceito descrito acima e tendo analisado o desenvolvimento da 
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narrativa em MILNE (1994),  um acervo particular foi consultado e lidas de forma 
sistemática um conjunto de estórias em quadrinhos, onde se buscou encontrar a 
essência da turma como síntese da relação entre crianças, procurando identifi-
car estes grupos como espaço para a construção dos processos de autonomia, 
identidade e interação,  importantes para traçar a relação que se estabece em 
seguida entre a cultura infantil de pares e os processos de educação integral em 
contextos de redução curricular (VIDAL e VIEIRA, 2011). Com apoio de um ins-
trumental especialmente desenvolvido para este trabalho, foram lidas e analisa-
das cerca de 159 revistas138, coletâneas de tiras (WATTERSON, 2007; SCHULZ, 
2010) e livros com narrativas de turmas de turmas (MILNE, 1994; SEMPÉ e 
GOSCINNY, 2005).

No processo de análise procurou-se identificar aspectos pedagógicos das cul-
turas da infância na literatura infantil de massa para ilustrar e apoiar o  desenvol-
vimento de estratégias de educação de turmas de crianças, em contraposição 
às turmas de alunos, de tal maneira que docentes atuantes na educação infantil 
e séries iniciais do ensino fundamental sejam capazes e sintam-se à vontade 
para: 1)  descrever, sem esteriotipar,  as identidades das crianças na turmas,  a 
dinâmica de interação entre pares e os estágios de autonomia; 2) identificar na 
dinâmica de pares os traços de culturas da infância: interatividade, ludicidade, 
fantasia do real e reiteração (SARMENTO, 2004); 3) desenvolver estratégias pe-
dagógicas adequadas às expectivas de aprendizagem e espaços de cultura da 
infância: a imaginação da criança, a família, a escola e a comunidade. 

MUITOS LUGARES PARA A INFÂNCIA: A IMAGINAÇÃO, A COMUNIDADE E 
A ESCOLA

Para Florestan Fernandes é nos grupos infantis, formados e condicionados 
ao desejo de brincar, que se iniciam os contatos das crianças com o meio social 
de maneira mais livre e intima. Nestes grupos, ou “trocinhas”, as atividades “ex-
cedem aos limites da recreação em si mesma, assumindo aspectos diferentes 
as relações entre seus componentes e destes relativamente ao seu grupo e as 
relações das diversas ‘trocinhas’ entre si” (FERNANDES, 1979, p. 160). Segun-
do Fernandes, a condição básica para a formação da trocinha é a vizinhança, 
onde a contiguidade especial das famílias facilita a síntese social dos indivíduos, 
embora não seja a causa da interação, mas a recreação, causa e motivo da 
formação dos grupos infantis, que reunem-se inicialmente para brincar e pouco 
138  ZIRALDO. Almanaque do Pererê. Editora Abril S.A, São Paulo. 1985. 4 volumes publicados entre janeiro e julho de 
1985.  SOUZA, M. Chico Bento. Editora Abril S.A. São Paulo, 1982 - 1986 (Vol 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 57, 60, 102, 112).  SOUZA, M. Chico Bento. 
Editora Globo: Rio de Janeiro, 1987 – 2006 (2 – fev/1987), 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 29, 31, 43, 44, 49, 53, 57, 61, 64, 
65, 70, 71, 88, 93, 100, 114, 208, 331, 337, 350, 369, 404, 439, 461). ZIRALDO. Revistinha do Ziraldo. Editora Abril S.A. 
Outubro/1988 (1o. volume) – Março 1989 (vol 6).  ZIRALDO. Revista do Menino Maluquinho. Editora Abril S.A. Set 1994 
(Volume 1) – Jan 1996 (Vol. 16). 1,2, 3, 13, 16.  ZIRALDO. O Menino Maluquinho. Editora Abril S.A. São Paulo. Outubro 
1989 (Vol 1) – Julho 1994 (Vol 70). 1-6, 8-33, 38, 53, 54, 61-64, 66, 67, 69, 70.  SOUZA, M.  Magali. Editora Globo, Rio 
de Janeiro. 1991 – 2004. 50, 107, 287, 287, 327, 334, 345, 350, 375.  SOUZA, M. Cascão. Editora Globo, Rio de Janeiro. 
Janeiro 1987 (Vol 27) – Abril 2002 (Vol. 398). 27, 45, 58, 61, 66, 100, 151, 158, 189, 398.  SOUZA, M.  Cebolinha. Editora 
Globo, Rio de Janeiro. Abril de 1988 (Vol. 16) – Jan 2003 (Vol 199). 16, 20, 37, 44, 171, 173, 199). SOUZA, M.  Monica. 
Editora Globo, Rio de Janeiro, Nov 1987 (vol 11), 2005 (vol 232). SOUZA, M.  Almanaque da Mônica. Editora Globo, 1990 
(vol 20) - 2005 (Vol 107). SOUZA, M. Mônica. Panini Brasil Ltda. Set 2007 (Vol 9).
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a pouco, “os contatos vão criando um ambiente de compreensão comum e de 
amizade recíproca, manifestando-se a consciência grupal pela intolerância para 
com os estranhos do grupo” (FERNANDES, op. cit.). Para Nelson Ascher, co-
mentando o clássico “Os meninos da Rua Paulo” (MOLNAR, 2005), talvez

(…) as crianças se formem, se conformem ou se deformem menos 
sob influência de pais e mestres, de escritores e atores, do que de 
seus próprios pares, isto é, dos outros meninos e meninas, rapazes e 
moças com os quais convivem (…). Nas horas e situações decisivas 
de suas vidas, os jovens querem mesmo é estar uns com os outros. 
São os amigos e adversários que ocupam suas mentes e darão e/ou 
receberão de cada qual as ideias e os exemplos positivos e negativos. 
É entre eles que se firmam os vínculos mais vitais e se trocam as emo-
ções mais profundas (ASCHER, 2005).  

Corsaro, estudando as relações entre pares de crianças, destaca a importân-
cia das rotinas na cultura de pares na infância. Segundo ele,  

é por meio da produção e participação coletivas nas rotinas que as 
crianças tornam-se membros tanto de suas culturas de pares quanto 
do mundo adulto onde estão situadas. A participação das crianças nas 
rotinas adulto-criança muitas vezes gera perturbações ou incertezas 
em suas vidas. Essas perturbações (incluindo confusão, ambiguida-
des, receios e conflitos) são um resultado natural da interação adulto-
-criança, tendo em conta o poder dos adultos e a imaturidade cognitiva 
e emocional infantil. (CORSARO, 2011, p. 128 e 129).

A literatura infantil de massa retrata a universalidade da cultura da infância. Nas 
histórias e quadrinhos infantis de turmas, grupos ficcionais retratam as diferentes 
personalidades e perspectivas entre os integrantes de um grupo de crianças. A fór-
mula repete-se com sucesso em diferentes contextos culturais: cinco ou seis per-
sonagens principais aos quais se agregam personagens secundários, procurando 
representar em um pequeno universo os diferentes valores, medos e sonhos pre-
sentes entre crianças,  que assumem suas identidades ora como seres humanos, 
ora figuradas em animais ou na interação com eles, mesmo que suavizados na 
animação de bichos de pelúcia, sempre incorporando o imaginário infantil de cada 
época, mas sem perder a atualidade das emoções. Nos casos mostrados a se-
guir faz-se um painel de três das inúmeras possibilidades de criação: o mundo 
imaginário, a comunidade e a escola. Milne, no período entre as duas grandes 
guerras mundiais explorou as possibilidades da imaginação, quando os bichos de 
pelúcia de seu filho Chistopher transformam-se nos habitantes do Bosque dos 100 
Acres. Charles Shulz, subtraindo os adultos do mundo das crianças, fala a partir 
da cultura americana da comunidade e nos coloca no universo das amizades de 
vizinhança. Sempé e Goscinny exploram o universo escolar. Os brasileiros Ziraldo 
e Maurício de Souza, de forma bastante original, conseguem ir além do espaço e 
das relações, fazendo também a crônica brasileira em quadrinhos, registrando as 
mudanças sociais do país nas últimas cinco décadas.

Para além dos impactos destas obras literárias sobre as crianças que as inspi-
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raram e das imensas possibilidade de estudos psicológicos que se abrem, como 
a do universo dos amigos imaginários (LOBO, 1989), vale a pena observar nes-
tas obras o recurso da turma como narrativa literária, mas também o seu  poten-
cial de representação social, entre docentes da educação básica, que organizam 
suas atividades a partir da cultura de infância que tiveram, dos estereótipos que 
construíram sobre crianças ao longo de suas carreiras profissionais ou nos pro-
cessos de desenvolvimento curricular que realizam nas salas de aulas a partir 
da base curricular nacional. A título de ilustração do estudo realizado para este 
trabalho, os dois autores brasileiros focalizados na pesquisa são apresentados 
a seguir.

AMIZADES, INTRIGAS, PAIXÕES INFANTIS NO CAMPO E NA CIDADE

Mauricio de Souza, nascido em 1935, foi jornalista policial antes de criar um 
traço original para o rosto humano, uma elipse que concentra em si todo um 
repertório facial que faz com que a criança identifique-se com qualquer um dos 
personagens de olhos grandes e rechonchudos, coloridos nos tons básicos do 
vermelho, amarelo, verde e azul, facilitando a imaginação com um texto muito 
próximo da linguagem falada pelas crianças. Tal como Milne, Maurício inspirou-
-se em seus filhos; diferente de Milne, os filhos e as filhas do autor incorporam-se 
também no universo de produção do negócio familiar. Na “Turma da Mônica”, 
a menina dentuça e amiga da gulosa Magali, é desafiada cotidianamente pelo 
troca-letras Cebolinha e o avesso a água Cascão, que aliam-se para tirar-lhe o 
coelho de pelúcia Sansão. “A Turma da Mônica” tem um paralelo na “Turma do 
Charlie Brown”(SCHULZ, 2005) cujo argumento inspira a descrição dos perso-
nagens, sobretudo nas questões de gênero, mas bastante diferentes quanto à 
presença dos adultos. Na produção de   Maurício de Souza os adultos estão 
presentes e interagem de maneira permanente com as crianças. 

Na sua versão rural de turma de crianças, Maurício de Souza nos apresenta o 
caipira Chico Bento, sua namorada Rosinha, o amigo comum Zé Lelé, que de to-
dos é o que tem maiores dificuldades de aprendizagem na classe da professora 
Marocas. A “Turma do Chico Bento” talvez seja a que faz maior uso do universo 
escolar nas suas narrativas. Em geral as estórias em quadrinhos apresentam 
cenas escolares, apresentando a sala de aula no formato consagrado pelas me-
todologias tradicionais, com a professora à frente de uma turma organizada em 
fileiras e as crianças ordenadas alfabeticamente.  

As turmas de Maurício estão presentes no universo escolar brasileiro, seja 
nomeando escolas com seus personagens, seja nas avaliações nacionais quan-
do as tirinhas são citadas em questões para avaliação de proficiência em lingua 
portuguesa ou nos numerosos itens de productos comerciais de uso escolar.

CAMARADAGEM BRASILEIRA

No final dos anos 1950, Ziraldo começa a mostrar a cultura da infância pela 
zona da mata brasileira com a sua “Turma do Pererê”, personagem folclórico 
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da tradição afrobrasileira, conhecido pela sua traquinagem, gorro vermelho, ca-
chimbo e o caminhar em uma única perna ou em seu poderoso redemoinho. A 
“Turma do Pererê” é a expressão da camaradagem na infância. O grupo tem 
como característica narrativa a interação entre o núcleo humano e o núcleo de 
animais da mata. O núcleo humano é composto por Tininin, índio da imaginária 
tribo Parakatoka, sua namorada Tuiuiú, Boneca de Piche, a namorada do Pe-
rerê, os compadres caçadores Tonico e Seu Neném e Mãe Docelina. O núcleo 
de personagens animais, que interage e fala com o grupo humano numa imper-
ceptível antropomorfose é formado pelo macaco Alan, a onça Galileu, o coelho 
Geraldinho, o tatu Pedro Vieira, a coruja Professor Nogueira e o casal de pas-
sarinhos Quiquinha e Pimentel, todos inspirados em personagem da infância do 
autor em Caratinga, Minas Gerais.

Em 1980, Ziraldo lançou um dos maiores sucesos da literatura infantil brasi-
leira: o Menino Maluquinho, que teve uma edição em quadrinhos a partir de ou-
tubro de 1989. A “Turma do Menino Maluquinho, em quadrinhos”, é a expressão 
da infância urbana brasileira após a redemocratização. No primeiro número, o 
protagonista e seus amigos Bocão, Julieta, Carol e Junin vivem suas vidas em 
torno das brincadeiras de rua e do cotidiano da escola, sob os olhares atentos 
dos pais e das mães.

POR TURMAS DE DIREITOS NA ESCOLA DA CRIANÇA

No palco de um pequeno município do semiárido brasileiro um elenco de me-
ninos e meninas encena peça de teatro baseada em carta escrita por uma crian-
ça para o lançamento de programa nacional de alfabetização de crianças. Elas 
vivem personagens de contos de fadas que decidem ajudar uma garota cujo 
amigo foi reprovado por abandono escolar. A protagonista está na véspera da 
cerimônia de doutora da ABC, uma antiga tradição escolar brasileira que marca 
o fim do processo de alfabetização de crianças. Na história, o amigo está de mu-
dança para outra cidade, onde continuará sua atividade como trabalhador infantil 
em apoio à sua mãe. A menina imagina uma forma de ajudar o amigo, quando 
Chapeuzinho Vermelho, Peter Pan, o Lobo Mau e a Branca de Neve entram em 
seus sonhos, inspirando-a a usar a caneta, a mais poderosa arma em seu poder. 
Em carta para autoridades locais, ela denuncia a situação do amigo, exigindo 
melhor educação e assistência para mantê-lo na escola, assim como a outros 
que vivem a mesma situação. Este pequeno enredo mostra a força da cultura 
de pares entre as crianças, evocando também a participação da turma, aqui 
performando personagens de contos de fada em claro mimetismo dos outros 
colegas, ultrapassando os tempos e contextos de cada estória – bem no estilo 
popularizado por Monteiro Lobato no esforço que fez pela promoção da literatura 
infantil no Brasil no século passado. Além de mostrar a força da turma, o drama 
denuncia os problemas relacionados a direitos de aprendizagem entre crianças 
que não sabem ler, escrever e compreender um texto simples ao final do terceiro 
ano do ensino fundamental, apresentando elementos do desafio que significa 
a transição entre a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental 
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público. A reforma educacional brasileira acontecida a partir de 1996 transferiu 
para o ensino fundamental a educação de crianças de 6 anos de idade. Até 2009 
a educação infantil não era universalizada no país. Naquele ano uma emenda 
constitucional tornou obrigatória a oferta de educação infantil para crianças de 
4 e 5 anos de idade, sem restituir à educação infantil as crianças de 6 anos. Em 
2010, o Censo Demográfico nacional mostrava que apenas 29,3% das crianças 
brasileiras de 0 a 5 anos estavam na educação infantil. 

Esta encenação teatral nos mostra o drama da negação de uma série de direi-
tos de aprendizagem e bem-estar de crianças, quer por dificuldades de aprendi-
zagem, quer por efeito das desigualdades sociais que as impedem de entrar ou 
as retiram da escola. De certa maneira, mostra também a invisibilidade da turma 
nos processos pedagógicos.  A peça também nos recorda a necessidade de per-
mitir que a escola seja um espaço de criação e inovação educacional. Recursos 
didáticos de arte-educação como a dramaturgia escolar e outros conteúdos dis-
ciplinares têm sido substituídos com frequência em escolas públicas brasileiras, 
em processo que Vidal e Vieira (2011) associaram à redução curricular verifi-
cada em municípios brasileiros como estratégia para melhorar o desempenho 
de crianças nos exames nacionais de língua portuguesa e matemática, partes 
integrantes do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 

Em contextos de detalhada parametrização de conteúdos, mas  com elevada 
permissividade para supressão de objetivos e expectativas de aprendizagem, 
a didática passa ser o espaço possível de inovação para que docentes pos-
sam fazer o desenvolvimento curricular em torno da sociologia e das culturas 
da infância.   Como no teatro e na literatura infantil, os recursos didáticos dispo-
níveis ou conhecidos por docentes podem tanto levar à elaboração de roteiros 
de aprendizagens ou a rotinas. Enquanto roteiros podem ser vistos e revistos 
a cada diferente turma, as rotinas massificam e despersonalizam a criança em 
um grupo singular de pares. Antes de viverem a experiência escolar, as crianças 
vivem experiências de grupos em suas trajetórias de vida, algo que precisa ser 
conhecido e considerado nos processos pedagógicos da experiência escolar. 
Para Dubet e Martucce e MARTUCCELI ( 1997, p. 79), a experiência escolar é 
definida como a maneira em que os atores, individuais e coletivos, combinam 
duas diferentes lógicas de ação que estruturam o mundo escolar: 1) o processo 
no qual constroem sua experiência a partir da construção de uma identidade, 
uma coerência e um sentido em um conjunto social que não os possui a priori, e, 
2) por lógicas de ação que se combinam na experiência mas que não pertencem 
aos indivíduos; correspondendo às três “funções” essenciais do sistema escolar: 
socialização, distribuição das competências  e educação. 

Para estes autores, as crianças constroem uma separação entre o mundo 
escolar e o mundo infantil, gerando dois caráteres: o do aluno e o da criança. Es-
tes dois domínios de ação, a escola e a vida, se opõem à integração pretendida 
pelo mundo escolar. A tensão entre o menino e o aluno, na base do desmem-
bramento da experiência escolar, dá lugar a duas grandes famílias de lógicas de 
subjetivação: por uma parte, o conjunto de processos de individualização ligados 
à dimensão “como aluno” da experiência escolar, se traduz por uma ruptura da 
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integração através do “sofrimento” escolar e da percepção das injustiças de pro-
fessores. Por outra parte, o conjunto dos processos de individualização ligados 
à dimensão “infantil” da experiência escolar são experimentados por uma ruptura 
da unanimidade do grupo, pelo amor e, sobretudo, pela amizade e provocações. 
(DUBET e MARTUCCELI, op. cit. p. 100-103).

A TURMA NA ESCOLA

Observe a figura acima. 
Trata-se de um grupo de crianças matriculadas em uma das três primeiras 

séries do ensino fundamental em município do semiárido brasileiro em 2012. 
Estão matriculadas na mesma série, apesar das óbvias diferenças de idades en-
tre eles. A idade é uma das seis diferenças que afetam os resultados escolares. 
Para o UNICEF (2009), além da idade, o gênero, a renda da família, a etnia, o 
lugar onde mora e alguma condição pessoal como deficiência física ou outra ca-
racterística pessoal ou familiar podem afetar significativamente como a criança 
aprende ou interage na escola. No fundo da classe, perto das janelas, temos a 
professora, que neste caso organiza sua sala de aula de acordo com o arranjo 
tradicional de carteiras em fileiras. Nas paredes, podem ser vistos cartazes e pai-
néis que fixam as rotinas pedagógicas e de gestão estabelecidas pela secretaria 
municipal de educação para todas as escolas: registro de livros lidos, frequência 
escolar, textos produzidos pelas crianças, escala de líderes de classe, quadro 
de aniversários e destaques de valores pessoais ilustrados com personagens de 
estórias em quadrinhos.
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Se observamos as mesmas crianças da fotografia a partir de uma perspectiva 
analítica, organizando-as pelos níveis de leitura e escrita, fica mais claro que de 
fato a classe é multiseriada para o critério alfabetização de crianças. As crianças 
estão matriculadas no terceiro ano do ensino fundamental, mas os resultados de 
avaliação de proficiência em língua portuguesa realizada com a turma mostram 
que cada grupo de crianças, do ponto de vista da aprendizagem, está em uma 
série diferente. No modelo ao lado, desenvolvido por RIBEIRO et al (2013), as 
quatro crianças no quadrante inferior esquerdo lêem e escrevem abaixo do nível 
de 2, apresentando nível de aprendizagem esperado no currículo brasileiro para 
crianças do primeiro ano do ensino fundamental ou ao de crianças com seis 
anos de idade, tendo ou não assistido à educação infantil. Em oposição, as nove 
crianças no quadrante superior direito, alcançaram níveis de leitura e escrita es-
perados entre crianças do terceiro ano, a série em que estão efetivamente matri-
culadas. Nos outros dois quadrantes as crianças estão em estágios intermediá-
rios, com níveis de leitura e escrita iguais ou superiores ao nível 3, alcançando, 
segundo o modelo, os resultados esperados entre crianças do segundo ano, 
alguns com maior habilidade em escrita, outros com maior habilidade em leitura. 

Se pudéssemos observar cada criança em particular como em uma narrativa 
de turma, conhecendo a história de vida e escolar de cada uma, aqueles seis 
fatores de desigualdade começariam a tornar-se mais evidentes e relevantes. 
Na mesma sala de aula temos crianças que nunca frequentaram a educação 
infantil, outros abandonaram a escola para trabalhar, alguns vivem a distâncias 
muito grandes sem acesso a sistemas de transporte escolar eficientes, outros 
não conseguem cumprir a carga horária mínima de 800 horas em 200 dias leti-
vos, seja por que apresentam algum tipo de deficiência ou condição pessoal limi-
tante, ou a renda familiar é baixa, ou por que moram em comunidades indígenas 
ou quilombolas, ou ainda por que os padrões culturais da comunidade percebem 
meninos e meninas com papéis diferentes na comunidade. 

O quadro descrito acima está relacionado com a organização do sistema edu-



439

cacional brasileiro a partir de algumas singularidades: a gestão democrática em 
escolas públicas, um currículo nacional ancorado em um amplo programa de 
fornecimento de livros didáticos, mecanismo de financiamento que prevê um 
custo-aluno nacional e um piso salarial docente a partir da redistribuição de 
impostos nacionais e estaduais — que por sua vez permite o estabelecimento 
de um regime de colaboração e de distribuição de responsabilidades da oferta 
da educação básica (educação infantil e ensino fundamental municipais e en-
sino médio estadual), a redistribuição de recursos federais a partir de projetos 
apresentados pelos municípios e estados a um fundo nacional (AGUIAR, 2003). 
Estas singularidades acabam por impor às escolas a adoção de um sistema 
seriado de oferta educacional, com alguma autonomia para que possam de-
senvolver projetos pedagógicos contextualizados e com alguma inovação, mas 
com baixa possibilidade de se adotarem teorias de aprendizagem diferentes da-
quelas usualmente difundidas pelos departamentos de currículo das secretarias 
estaduais e pelo próprio Ministério da Educação, que oferecem a formação ini-
cial e continuada dos professores, seja em suas universidades, seja em seus 
programas de formação continuada. Essa pretensa homogeneidade é quebrada 
quando se coloca uma lente de aumento sobre a oferta no pequeno município 
brasileiro, desprovido de mecanismos modernos de gestão, pessoal docente 
qualificado e distantes das redes de formação e dos debates modernos da edu-
cação. Em alguns destes municípios perdura a oferta multiseriada e unidocente, 
o uso dos métodos tradicionais de ensino e avaliação e o baixo controle social 
da qualidade da oferta educacional, o que dá margem a resultados de aprendi-
zagem bastante impactados por diferenças sociais como a idade, o gênero, a 
etnia, o lugar onde moram as crianças, suas condições pessoais e a renda das 
famílias. Assim, ao “fotografar-se” uma sala de aula, não é raro encontrar crian-
ças de diferentes idades na mesma série, desbalanço entre meninas e meninos 
à medida em que se aumenta o nível de ensino, desproporcionalidade étnica na 
oferta, baixa presença de crianças com deficiência e baixa presença de crianças 
de renda média em escolas públicas.

A baixa qualidade encontrada nos sistemas educacionais em meados da dé-
cada de 1990 gerou como prioridade dos sistemas públicos de educação básica 
a alfabetização de crianças como principal objetivo de aprendizagem, sobretudo 
a partir da década de 2010, quando foram introduzidas nos programas de forma-
ção docente uma série de medidas educacionais de planejamento e organização 
do processo de ensino-aprendizagem importantes para o desenvolvimento curri-
cular, sobretudo para o letramento e a alfabetização. Planos de aula, sequências 
didáticas e rotinas diárias têm sido promovidas como instrumentos indutores da 
prática docente focada em resultados de aprendizagem relacionados à leitura 
e escrita. Tais instrumentos ocupam lugar central nos processos de formação 
continuada de professores da educação básica, gerando novos mecanismos de 
controle da sua prática. Se este ambiente de planejamento, organização e su-
pervisão hoje restringe o currículo, pode também abrir um imenso leque de pos-
sibilidades para a promoção de novas abordagens que possibilitem a integração 
da educação infantil ao ensino fundamental,  promovendo a educação integral 
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da criança para além do aumento da jornada escolar.
Se a política educacional é implementada de cima para baixo, as inovações fre-

quentemente são promovidas de baixo para cima, a partir do município ou mesmo 
da escola, sem muita institucionalização ou embaraços legais, dando margem à 
experimentação e à consolidação de um certo ecletismo pedagógico, que permite 
que uma mesma escola seja sócio-interacionista na educação infantil, escola-no-
vista nos anos iniciais do ensino fundamental e tradicional nos anos finais; que 
seja democrática na escolha dos gestores, mas centralizada na sua administra-
ção; que tenha mecanismos de controle, mas com baixa participação social. 

Mesmo neste cenário são possíveis ou se viabilizam as inovações e mu-
danças. Observando-se algumas iniciativas acontecidas em municípios do se-
miárido brasileiro, vê-se que o primeiro passo sempre é o pedagógico, seja no 
desenvolvimento curricular ou na didática, onde docentes permitem-se assumir 
abordagens freinetianas, piagetianas, montessorianas, tradicionais ou desenvol-
vidas por elas mesmas. O segundo passo é o da incorporação na escola após 
a inovação ter sido aprovada entre os pares docentes. O terceiro passo, mais 
ousado, é da mudança na estrutura da escola onde acontecem as inovações e, 
depois, sua replicação em todo o sistema municipal. Talvez este seja o caminho 
viável para implementação de inovações que resultem na construção e imple-
mentação de projetos escolares que partam da cultura da infância e dos direitos 
de aprendizagem das crianças. 

Perceber a interação entre pares de crianças, ao ponto de se construir narra-
tivas de turma que descrevam   as dinâmicas de meninos e meninas no âmbito 
das culturas da Infância, pode representar um ponto de inflexão nas abordagens 
docentes em sala de aula em termos da garantia dos direitos de aprendizagem.  
Se cada docente for capaz de “narrar” sua turma, sem estereótipos e com olhar 
generoso para as diferenças e dificuldades, pode ser que aí encontrem outros 
sentidos para os processos de ensino e aprendizagem, com maior participação 
das crianças e mesmo com maior realização professional, vencendo o desafio 
educacional cotidiano  da sala de aula,  que é conciliar o acompanhamento da 
aprendizagem do grupo sem desconsiderar as necessidades educacionais par-
ticulares de cada criança.

Mas docentes não trabalham de maneira isolada, antes atuam em sistemas 
educacionais que tendem a tornar homogêneas e massificadas as abordagens 
e processos de ensino-aprendizagem a partir das condições existentes (progra-
mas nacionais de livro didático e formação docente, merenda, transporte escolar 
e financiamento complementar). Estes imensos sistemas, embora homogêneos, 
não conseguem integrar curricularmente a educação infantil ao ensino funda-
mental, como de resto não conseguem integrar o ensino fundamental ao ensino 
médio. Remover   barreiras culturais e didáticas que existem entre os níveis de 
educação, estabecendo bases para a educação integral para além das jornadas 
escolares ampliadas baseadas no tempo, pode permitir a ampliação dos hori-
zontes dos direitos de aprendizagem e participação das crianças. Estes desafios 
não podem ser vencidos sem colocar no centro a criança, com sua cultura e 
socialização própria.
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APRESENTAÇÃO/INTRODUÇÃO

O presente trabalho, que busca realizar uma análise das relações entre o Pro-
grama Criança Feliz, as orientações e normativas do Banco Mundial e a cons-
trução das formas de entender e fazer a infância no atual cenário nacional, é 
oriundo de um estudo realizado das autoras em questão junto da Professora da 
Faculdade de Educação da Unicamp, Doutora Gabriela Guarnieri de Campos 
Tebet, cujos resultados estão sistematizados em artigo em fase de publicação.

O interesse pelo tema e seu desdobramento surge dos diálogos e pesquisas, 
individuais e coletivos, dentro do campo da sociologia da infância e educação, 
que vêm sendo feitos sob orientação e supervisão da referida docente, e en-
ceta um cenário político atual que merece inflexão acadêmica no que se refere 
a diferentes temas, que, não a priore, diretamente referentes à infância, mas 
que, numa reflexão do todo e de sua complexidade, estabelece as relações ne-
cessárias para a compreensão de que a vida política e econômica nacional e 
internacional estão diretamente ligadas às concepções e práticas relacionadas 
à infância.

Nesse sentido, entendemos que, junto de medidas econômicas que denotam 
o projeto de país que vem sendo implementado nos dois últimos anos, a partir da 
assunção de um novo governo, fruto de processos políticos nebulosos e ques-
tionáveis, cortes das políticas sociais e implementação de novos programas, em 
especial o Programa Criança Feliz, vêm afetando negativamente as infâncias 
brasileiras. 

REFERENCIAL TEÓRICO

Com o objetivo de desenvolver uma análise das políticas públicas voltadas a 
infância, numa perspectiva macrossocial, considerando as relações de poderes 
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que se constroem entre órgãos internacionais, como o Banco Mundial, e um go-
verno que adota um posicionamento neoliberal, desenvolvemos esse trabalho a 
partir de um referencial da Sociologia da Infância na Abordagem Estrutural, que 
por sua vez se divide em categorial e relacional. 

A Sociologia da Infância (SI) questiona os conceitos de infância e de criança, 
problematizando as definições dadas pela biologia, pela educação, pela psicolo-
gia, entre outras ciências que definem a criança como filhos, alunos e a infância 
como uma fase natural do desenvolvimento do indivíduo. A SI propõe estudar 
as crianças nas suas especificidades, na sua potência no seu devir; e estudar a 
infância na sua relação com o social, com a estrutura, nas relações de poder. A 
abordagem categorial, considera que a infância é uma categoria social presente 
na estrutura da sociedade, um dos principais autores que trabalha nessa abor-
dagem é Qvortrup (2011) que considera a infância como uma estrutura, ou seja, 
ela é parte permanente da sociedade, os indivíduos que estão inseridos nessa 
categoria ao longo do tempo mudam para a fase adulta, porém a infância não 
deixa de existir, na medida em que outros indivíduos serão inseridos nessa.

Em termos estruturais, a infância não tem um começo e um fim tem-
porais, e não pode, portanto, ser compreendida de maneira periódica. 
É compreendida, mais apropriadamente, como uma categoria perma-
nente de qualquer estrutura geracional. As duas noções de infância 
– enquanto um período e enquanto uma categoria permanente – não 
se contradizem. Elas podem e, de fato, coexistem lado a lado, mas os 
significados de ambas são bem diferentes (QVORTRUP, 2010, p. 635).

O autor destaca que a infância é uma estrutura que atravessada por outros 
fatores, como o econômico, o social, o histórico, entre outras. Um de seus argu-
mentos é que não há diversas infâncias, mas sim diversas maneiras de se viver 
a infância.

Nesse sentido, os estudos de Qvortrup (2002, 2005c, 2009a, dentre 
outros) têm sistematicamente defendido a necessidade de identifica-
ção dos elementos que, sendo comuns a todas as crianças, poderiam 
ser considerados constituintes da infância. Esta é a ideia principal do 
pensamento da infância singular: buscar os elementos que permitam 
distinguir as diferentes unidades geracionais (2005b, p. 4) e definir a 
identidade da categoria “infância” e suas diferenças em relação à uni-
dade geracional dos adultos (TEBET, 2013, p. 69).

Sinteticamente, compreender a infância como categoria geracional é entender 
que a infância se constrói socialmente, no meio histórico a que está submetida 
e que, o interpretando e refazendo, é passível de transformação. Por outro lado, 
mantém características próprias, que lhe atribuem continuidade permanente en-
quanto categoria, bem como está atrelada às relações de poder a que outros 
grupos também se submetem e, por esta razão, sofre as mudanças impostas 
por esses jogos.

A abordagem da Sociologia da Infância estrutural relacional discute a infân-
cia como um conceito que existe na relação com o grupo dos adultos. Leena 
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Alanen, no artigo Repensando a infância com Bourdieu, desenvolve a ideia da 
infância como uma estrutura-geracional. Baseando-se em Bourdieu ela pontua 
que as gerações não se ligam apenas à idade, mas também às relações entre 
os grupos, nessa perspectiva a existência de uma geração depende da relação 
com a outra. Em seu artigo, Alanen visa “ampliar a teoria sociológica de Bourdieu 
de modo a começar a tornar os seus conceitos [...] úteis para o avanço dos Es-
tudos Sociais das Crianças e da Infância” (ALANEN, 2014, p. 40). Deste modo, 
a autora propõe compreendermos as crianças como agentes, que ao utilizar os 
diferentes tipos de capital (cultural, econômico e social), modificam, reproduzem, 
e se relacionam com o campo em que estão inseridos, ainda que de modo dis-
tinto do dos adultos.

Baseamos-nos em Sarmento e Marchi (2002) para compreender a infância 
como um fenômeno contemporâneo com facetas múltiplas que exige, para uma 
melhor compreensão, um diálogo com diversos setores. Dito isso, ressaltamos 
que o objetivo deste trabalho  é a construção de um conhecimento que se arti-
cule com as principais correntes de pensamento da SI, pois a segunda moder-
nidade, termo que os autores citados utilizam para se referir ao atual contexto, 
é de grande complexidade exigindo uma articulação entre os conceitos teóricos 
e práticos.  

A relação entre a infância e as políticas neoliberais pode ser estudada atra-
vés da categoria geracional da SI; os estudos realizados por Qvortrup (2010, 
2011) trazem essa compreensão relacionando a infância com outros parâmetro 
sociais. Dialogamos com autores que trazem essa perspectiva apresentada an-
teriormente sem, contudo, descartar outros elementos, conceitos, teorias que 
influenciaram a construção da infância, ou infâncias, que temos hoje.

Segundo Qvortrup (2009) tanto os meios, os recursos e o poder influenciam 
em como um grupo se coloca perante a sociedade, entretanto esses componen-
tes estão distribuídos de uma forma desigual, favorecendo o grupo dos adultos. 
Numa sociedade neoliberal e adultocêntrica as disputas entre as gerações são 
disputas desiguais, influenciando as participações e os espaços ocupados.

No seu texto Nove teses sobre a infância Qvortrup ressalta:

concordo com a abordagem que categoriza a criança como grupo mi-
noritário, definido em relação ao grupo dominante, que possui status 
social mais alto e maiores privilégios, isto é, nesse caso, os adultos; 
e, indo além, como um grupo que, por suas características físicas ou 
culturais, é singularizado à parte da sociedade, com um tratamento 
diferencial e desigual. Isso reflete a essência da definição clássica de 
Lois Wirth, que declara que “o status de minoria carrega com ele a 
exclusão da participação plena na vida da sociedade”. (QVORTRUP, 
2011, p. 210)

A economia é um fator importante que devemos considerar para realizar uma 
análise da relação infância-sociedade, pois a infância é influenciada e influencia 
indiretamente ou diretamente as relações econômicas. Qvortrup (2011) irá dizer 
que é necessário conectar as crianças às estruturas maiores, colocar a infân-
cia nas análises da economia global, pois o grupo infantil influencia as política 
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públicas, através dos dados estatísticos, porém só ganham uma maior atenção 
relacionados aos grupos da família ou da escola. É necessário colocar as crian-
ças nos centros das discussões enquanto categoria geracional em si, discutindo 
seus interesses de forma prioritária. 

O que tenho em mente, quando digo que a infância é influenciada de 
um modo particular pelas forças sociais, é que, frequentemente, as 
crianças são atingidas por elas indiretamente ou de forma mediada, o 
que torna mais difícil a constatação dessa influência; e, com muita fre-
quência, a legislação é elaborada sem levar as crianças em conside-
ração, embora haja poucas dúvidas de que os eventos sociais causem 
efeitos constantes. As crianças, no entanto, não são consideradas – e, 
na melhor das hipóteses, famílias com crianças o são (Qvortrup, 2011, 
p. 207)

Estudar a relação entre a infância e a economia no contexto brasileiro nos 
proporciona a possibilidade de entender para onde caminha a percepção, con-
ceituação e concepção da infância em sociedade em que suas bases relacionais 
dizem respeito às trocas do capital financeiro e aos jogos de poder de diferentes 
ordens (econômicas, religiosas, culturais, dentre outras), que implicam extrema 
desigualdade e violência. É precípuo, assim, constatar a relação estreita existen-
te entre esses parâmetros e a infância.

METODOLOGIA

Para a realização da pesquisa que estamos apresentando neste trabalho nos 
debruçamos sobre os documentos referentes ao Programa Criança Feliz, com o 
intuito de embasar a nossa análise e discussão e realizamos uma revisão biblio-
gráfica levantando diversos trabalhos de autores que discutiam a relação entre 
as políticas públicas e a infância, construindo assim uma pesquisa bibliográfica. 

Neves (1996) comenta que a pesquisa documental de caráter qualitativo 
constitui um exame de documentos que nunca foram pesquisados, ou uma nova 
análise sobre uma outra perspectiva. Nesse sentido, nos propomos a trabalhar 
com documentos atuais que estão em ampla discussão tanto no meio acadêmi-
co, quanto em outros meios, como o jornalístico e o político. Buscamos realizar 
análise macrossocial baseada na Sociologia da Infância, na abordagem estru-
tural, com a finalidade de se compreender uma realidade que se diferencia e 
questiona o discurso oficial. 

O caráter qualitativo da nossa pesquisa se manifesta na análise realizada so-
bre os documentos e textos trabalhados. Procuramos tecer um discurso crítico e 
reflexivo no intuito de questionar o que é apresentado à infância.  Segundo John 
W. Creswell (2007) as pesquisas bibliográficas qualitativas se baseiam em textos 
e imagens, se caracterizando como pesquisa emergente, podendo mudar a ma-
neira de análise, tendo uma abertura para seguir o que os resultados mostram. 

O atual cenário político brasileiro se mostrou pertinente nas nossas análises, 
as mudanças dentro das políticas sociais nos apresentam um cenário que exige 
discussões acadêmicas fundamentadas para construirmos discursos em defe-
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sas dos direitos sociais e, na área que atuamos, defender o direito à infância. O 
caráter qualitativo do nosso trabalho se constrói dentro desse diálogo com o real, 
na abertura de olhar para o atual contexto.

RESULTADOS/CONCLUSÃO

O governo Temer vem seguindo uma política neoliberal na sua gestão, com 
um projeto de austeridade econômica, com o argumento que essas atitudes são 
necessárias para combater a crise econômica. O nosso atual presidente, nas 
suas escolhas de implementação de projetos, deu claramente preferência aos 
grupos ligados ao capital financeiro, que o apoiaram na implementação do Golpe 
que tirou a presidenta Dilma Rousseff do comando do país.

As alianças retomadas com o Banco Mundial, assim como as medidas toma-
das, evidenciam essa postura. Em 2017 o órgão internacional já mencionado 
divulga um documento com estratégias, de seis anos, de parcerias do Brasil em 
três principais áreas:  consolidação fiscal e eficácia do governo; investimento e 
produtividade do setor privado; e desenvolvimento equitativo e sustentável.

Medidas de corte de gastos públicos em políticas sociais, tais como educação 
e saúde, por meio da PEC 55, que congelou investimentos nessas duas áreas 
pelos próximos 20 anos, foram formuladas pela atual equipe econômica do go-
verno federal e sancionada pelo presidente. Outra área afeta do novo projeto po-
lítico instaurado no último biênio diz respeito à reforma trabalhista, área esta que 
sentiu o corte de investimento público de várias formas, inclusive na fiscalização 
do trabalho escravo. Em 2017, dos 3,2 milhões previstos para a área apenas 1,6 
milhão foram realmente aplicados, e o mesmo deve ocorrer em 2018, em um 
campo, é sabido, que o trabalho infantil ocorre de maneira expressiva. Vale res-
saltar que o governo, em uma tentativa impedida pelo judiciário brasileiro, tentou 
flexibilizar o entendimento de trabalho escravo, ação essa que demonstra mais 
uma vez um projeto voltado aos interesses da iniciativa privada em sua faceta 
mais cruel.

Por meio do Decreto Federal nº8.869, de 05 de outubro de 2016 o governo 
lança o Programa Criança Feliz que ficou aos cuidados da Primeira Dama. A 
primeira impressão é que esse programa traz contribuições positivas à infância, 
contudo a partir de um olhar mais atento podemos questionar os princípios que 
norteiam esse programa. Os beneficiários desse programa seriam famílias com 
crianças de até três anos, que estivessem cadastradas no bolsa família; crianças 
de até seis anos portadoras de deficiência ou participante do Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC) e, gestantes. As famílias, as crianças, que estiverem 
no Programa Criança Feliz irão receber visitas de monitoramento periodicamen-
te realizadas por funcionário com formação de nível médio ou superior, com o 
objetivo de auxiliar no desenvolvimento físico, psicológico e escolar da primeira 
infância.

A política de investimento na assistência social, aumentando a atuação desta 
área em relação às áreas de educação, da saúde e de cultura, segundo espe-
cialistas, demonstra um possível retorno a um modelo de política assistencialista 
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e filantrópica. O que motiva essa crítica é a diminuição do papel do Estado, cor-
tando investimento estrutural das políticas de atendimento, investindo nas visi-
tas domiciliares, utilizando o argumento do desenvolvimento integral da primeira 
infância.

ainda que não tenha como escopo a educação formal das crianças, 
ao propor visitas domiciliares para auxiliar as famílias na formação de 
vínculos e cuidados com seus filhos e suas filhas que favoreçam o 
seu desenvolvimento, revela uma ação paliativa para aquelas crianças 
que, pertencentes a uma determinada classe, não acessam serviços 
que lhe são direito como assistência social, saúde e educação (COU-
TINHO, 2017, p.26).

A fim de entender estes contextos cabem alguns questionamentos: O que 
quer o governo? Porque em meio a tantas políticas de austeridade, de cortes em 
investimento público em áreas chave para a infância, de enxugamento estatal 
e fortalecimentos dos braços da iniciativa privada, o Estado investe na primei-
ra infância? A grande questão é: Com que interesse o Governo vem seguindo 
as orientações do Banco Mundial? O que se pretende com a infância? A partir 
dessas questões, surge: Que infância estamos construindo em um projeto ex-
plicitamente voltado ao capital financeiro? E, enfim, estamos contribuindo para 
um possível ressignificado de infância e, deste modo, do conceito de infância 
moderna?

O Banco Mundial, sediado em Washington, é uma “denominação genérica 
para numerosas instituições financeiras” conforme explica Penn (2002), e surge 
a partir da intenção de alguns países em “promover um novo fluxo de desenvol-
vimento e a reconstrução das economias debilitadas pela Segunda Guerra Mun-
dial”. Contudo, ainda de acordo com a autora, as ações do Banco Mundial vêm 
sendo construídas a partir de perspectiva liberal e, na atualidade, os interesses 
financeiros, sobretudo nos países “em desenvolvimento ou em transição”, se 
sobrepõe aos interesses sociais originários, haja vista se tratarem, justamente, 
de bancos. Dessa forma, as políticas sociais e econômicas propostas pelo órgão 
tem em si o objetivo do capital financeiro e sua cartilha econômica visa, deste 
modo, a manutenção da desigualdade, da disparidade social e da concentração 
de riqueza.

A relação hierárquica vem de seu próprio mote, uma vez que o banco consi-
dera-se um mediador entre nações ricas e pobres e, apesar de contratar espe-
cialistas renomados em diferentes campos de atuação, Penn (2002) alerta para 
o fato de que há evidências que demonstram que as ações empreendidas pelo 
órgão além de serem malsucedidas no que se refere à diminuição da pobreza, 
contribuem para torná-la ainda mais aguda.

O discurso do Banco Mundial não se descola dos princípios dos direitos hu-
manos básicos difundidos mundialmente por meio de declarações universais, 
traduzidos por antigas e recentes lutas de grupos marginalizados pelo direito à 
diversidade e à dignidade humana e tem no combate à pobreza e desnutrição 
seu viés social de maior expressão. 
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O interesse do Banco Mundial pelo combate à pobreza e desnutrição vem 
ligado às contrapartidas econômicas que os países em desenvolvimento adotam 
ao aceitarem os financiamentos e programas elaborados e financiados pelo ór-
gão. E, se o objetivo primeiro dessas instituições financeiras é o mercado, o sen-
tido de infância empregado por eles vai, necessariamente, na mesma direção.

No site da organização direcionado à pauta da infância é possível observar 
em seu texto de apresentação o que se pretende com o investimento na primeira 
infância: 

O investimento em crianças pequenas é um dos mais inteligentes que 
um país pode fazer para romper o ciclo da pobreza, cortar a desigual-
dade pela raiz e aumentar a produtividade mais adiante. Os benefícios 
dos programas de desenvolvimento na primeira infância que integram 
componentes de saúde, nutrição, educação e proteção social são 
particularmente importantes para as crianças pobres e desfavoreci-
das. Estudos científicos e econômicos recentes demonstram que as 
experiências da primeira infância têm impacto profundo no desenvol-
vimento do cérebro e na aprendizagem, na saúde e nos rendimen-
tos financeiros na fase adulta. Investimentos inteligentes em crianças 
pequenas melhoram as perspectivas para as comunidades e podem 
propiciar ganhos econômicos significativos para os países. (http://live.
worldbank.org/node/2941)

Possuindo um modelo de desenvolvimento humano, o Banco Mundial bus-
ca promover o que denomina Desenvolvimento e Cuidado da Primeira Infância 
(ECD), que nada mais faz que refletir o modelo de desenvolvimento econômico. 
A lógica da teoria do capital social que está vinculada ao do bem-estar, nesse 
sentido, como afirma Penn (2002), é a de que “aumentar o capital social de uma 
pessoa, sua capacidade de vincular-se a redes sociais e compartilhar riscos le-
varia a maior competitividade e produtividade (IDS, 2000)”. Dessa forma, para o 
Banco, “o objetivo da infância é tornar-se um adulto plenamente produtivo, o “ca-
pital humano” do futuro”, ou seja, possui uma visão de infância como passagem 
para a vida adulta, além da sua atribuição como valor econômico, o que demons-
tra, além de tudo, como de fato a categoria geracional infância está integrada, 
inevitavelmente, ao sistema macroeconômico.

Evento internacional realizado pelo Banco Mundial em 06 de outubro de 2016 
que reuniu diversas lideranças econômicas de nações em desenvolvimento, so-
bretudo de países africanos, tinha como tema: “Cimeira do capital humano: in-
vestir nos primeiros anos para o crescimento e produtividade” e seguia com a 
descrição de seus valores:  

O investimento na infância é um dos investimentos mais bem-sucedidos que 
um país pode fazer para quebrar o ciclo da pobreza, enfrentar a desigualdade e 
aumentar a produtividade mais tarde na vida. Hoje, milhões de crianças peque-
nas não podem desenvolver todo seu potencial porque não recebem nutrição 
adequada, não têm estimulação precoce ou acesso à aprendizagem e estão 
expostas a situações estressantes. Os investimentos no desenvolvimento físi-
co, mental e emocional das crianças - desde antes do nascimento até a escola 
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primária - são fundamentais para a produtividade futura dos indivíduos e para a 
competitividade econômica dos países.

O Programa Criança Feliz, demonstrando absoluta sintonia ao entendimento 
empregado pelo Banco Mundial, anuncia em sua primeira fase de apresentação 
a seguinte afirmação: “Todo mundo torce para que seu bebê se transforme em 
um vencedor na vida. Estimular as crianças corretamente desde o começo é a 
melhor maneira de garantir essa vitória”. Além disso, em seus documentos onli-
ne disponíveis para consulta e estudo a respeito do Programa, chama atenção 
e comprova a adesão das políticas federais às propostas do Banco Mundial, 
o Manual “Como Investir na Primeira Infância: Um Guia para a Discussão de 
Políticas e a Preparação de Projetos de Desenvolvimento da Primeira Infância”, 
publicação de 2011, do próprio Banco Mundial.  

O guia é claro quanto aos objetivos para o investimento na primeira infância:

À medida que crescem, as crianças que vivem na linha de pobreza 
provavelmente experimentarão baixo desempenho escolar, incluindo 
altas taxas de repetência e evasão, bem como alta taxas de fertilidade 
e de morbidade, que contribuem para a ineficiência e os altos custos 
nos setores da educação e da saúde. Elas também são mais propensas 
a ter baixa produtividade e renda, e a não prestar cuidados suficientes 
aos filhos, contribuindo para a transmissão intergeracional da pobreza 
(Grantham-McGregor et al. 2007); além disso, são menos suscetíveis 
de contribuir para o crescimento econômico do país (NAUDEAU et al.: 
2011. p. 17)

De acordo com a proposta econômica para o investimento na primeira infân-
cia do Banco Mundial, a diminuição de vulnerabilidade inicial pela qual passam 
crianças, por meio da desnutrição e pobreza extrema, evita gastos públicos nas 
áreas de saúde e educação, como afirma o próprio manual:

Investir na primeira infância é também uma opção inteligente, pois no 
curto prazo os investimentos no desenvolvimento da primeira infância 
(DPI) se traduzem em economia considerável de custos e em ganhos 
de eficiência nos setores de saúde e educação (NAUDEAU et al., 2011, 
p.  xiii).

Dentre as medidas propostas pelo Manual, estão, justamente, visitas domici-
liares, assim como propõe o Programa Criança Feliz:

Os governos podem, por exemplo, garantir que todas as gestantes e 
crianças pequenas tenham acesso a serviços de saúde e nutrição de 
qualidade. Eles podem auxiliar os pais e outros cuidadores, proporcio-
nando um ambiente positivo e estimulante para as crianças desde o 
nascimento, por meio da promoção de programas de informação dirigi-
dos aos pais, investindo em serviços diretos, como visitas domiciliares. 
(NAUDEAU et al.: 2011, p. xiii)

Adotando uma prática da qual a história do Brasil se acostumou, a de im-
portar soluções estrangeiras generalistas para buscar suprir necessidades de 
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uma realidade local e díspare daquela que se busca se assemelhar, o Programa 
se baseia em propostas que levam à compreensão de características únicas à 
infância em qualquer lugar no mundo, bem como ignora as diferenças econômi-
cas, sociais, culturais e tecnológicas de diferentes países em desenvolvimento. 
O Manual do Banco Mundial, adotado como parâmetro para a implementação 
da política de atenção à Primeira Infância no Brasil, pelo atual governo, busca 
comprovar a eficiência de visitas domiciliares de agentes comunitários de saú-
de, somado à complementação nutricional (1 kg de suplemento à base de leite 
por semana), como solução para a desnutrição infantil, apresentando estudo de 
caso jamaicano e de outros países com níveis de desnutrição e estrutura socioe-
conômica diferente da do Brasil.

Em relação especificamente à infância, essa compreensão reduzida e genéri-
ca leva às teorias da psicologia desenvolvimentistas como base de entendimen-
to da infância, tendo como parâmetro as correntes que explicam o progresso 
biopsicossocial infantil por etapas estanques. As visitas domiciliares, assim, com 
crianças de qualquer lugar do mundo, ocorrem da mesma maneira, e compreen-
dem a infância a partir de quatro domínios de desenvolvimento, quais sejam: o 
físico; o cognitivo; o de linguagem; e o social e emocional. De acordo com os 
preceitos do Banco Mundial, todas as crianças do mundo, independente de seus 
contextos particulares, passam pelas etapas de desenvolvimento divididas me-
todicamente em períodos específicos.

Os estudos da psicologia do desenvolvimento surgem sob a perspectiva ilumi-
nista e têm, de acordo com Hillesheim e Guareschi (2007), nos valores da razão, 
emancipação e progresso princípios fundamentais. Nesse sentido, a infância 
está associada à visão do vir a ser, do tornar-se, do imaturo e não desenvolvido. 
É nesta perspectiva que se centra os estudos de Piaget, por exemplo, como 
retrata Castro (1998), cuja emancipação infantil, ou seja, seu desenvolvimento 
para o mundo maduro adulto, cabe à apreensão de competências. E é esta a 
visão da infância adotada pelo Banco Mundial e pelo Programa Criança Feliz, 
contrariando a massiva construção teórica e prática que os estudos e trabalhos 
do campo da sociologia da infância vem empreendendo no sentido de entender 
a infância como construção social e na perspectiva de categoria geracional cujos 
sujeitos são atores sociais e cidadãos plenos e capazes de participação.

Os objetivos do Banco Mundial, do Programa Criança Feliz, das políticas 
neoliberais sendo inescrupulosamente implementadas no mundo, portanto, pre-
tendem confundir os objetivos de seus princípios financeiros e econômicos os 
forjando por meio de discursos que apoiam o combate da pobreza e da desnu-
trição, como salvaguarda para um mundo com menos desigualdade. Utiliza-se 
de teoria que responsabiliza a família e a criança por um desenvolvimento apro-
priado nos primeiros anos de vida, ignorando contextos complexos de diferen-
tes óticas, e diminuem o papel das políticas públicas de Estado, sobretudo nas 
áreas de educação e saúde, justificando a necessidade e possibilidade do corte 
de investimentos. A área da assistência social, por exemplo, sofreu um corte do 
orçamento de 2016 para 2017 na ordem de 400 milhões de reais, justamente no 
ano em que se implementa o Programa em questão, comprovando a diminuição 
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do papel do Estado nas políticas de maior concussão institucional e estrutural.
Fazem crer, com isso, no impacto menos importante das ações do Estado 

em detrimento das ações cotidianas e cuidados básicos da família em relação 
à criança, impingindo a lógica nefasta da meritocracia. Destarte, impõe a corti-
na de fumaça dos problemas crônicos sociais ligados a uma estrutura corrupta 
pública e privada que alicerça as relações governamentais, sustenta o enrique-
cimento de pequenos grupos, engrossa o desnivelamento socioeconômico por 
meio da concentração aguda de riqueza, e alimenta a pobreza, a violência e a 
humanidade precarizada.

É neste contexto que a infância vai se entremeando a outras categorias sociais, 
notoriamente às de classe e raça, e construindo sentidos diferenciados à medida 
que com elas se justapõe. É neste contexto que o Brasil corrobora a cartilha 
neoliberal e, ao mesmo tempo em que evapora com o caso do helicóptero de um 
senador federal com quilos de cocaína sendo traficados, intervém militarmente no 
estado do Rio de Janeiro contra o crime organizado e o tráfico de entorpecentes 
e coloca o exército para fiscalizar mochilas de crianças pobres e negras nas 
portas das escolas.

E os efeitos dessa política nefasta já começam a ser sentidos na prática pelas 
infâncias pobres brasileiras. Divulgado em maio deste ano, estudo elaborado 
pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), da Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) e do Imperal Colegge, de Londres, constata que os cortes orçamentários 
realizados pelo atual governo nas políticas públicas sociais e que perdurarão por 
longos 20 anos promoverão um aumento de quase 20 mil mortes de crianças e 
um aumento de 124 mil hospitalizações infantis até 2030. Vamos passar pelo 
vergonhoso aumento da mortalidade infantil para 8,6% em 2030, que poderiam 
ser evitados caso a Emenda Constitucional 95 fosse revogada. 

Há que se perguntar, assim: que criança feliz?
As leis produzidas no Brasil voltadas à infância contribuem para construção 

de um discurso sobre as crianças que se distanciam das políticas públicas e os 
resultados que promovem. Além de se questionar e analisar os programas que 
o Governo Temer está propondo é precisoromper as estruturas neoliberais e re-
pensando o olhar ocidental para a infância. É preciso olhar para sociedades que 
se estruturam a partir de outras relações para e com a infância. É necessário, 
para além dos avanços que a sociologia da infância proporcionou, colocarmos 
em prática uma política da infância e, de fato, introduzir a participação da infância 
nas reflexões e decisões do mundo, bem como um mundo pensado horizontal-
mente com a infância. Precisamos discutir uma infância que coloque as crianças 
no centro, sem excluir as particularidades de cada indivíduo.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho, com cariz de estudo de caso, objetiva contribuir com 
a compreensão da qualidade de vida de crianças com Xeroderma Pigmentoso 
(XP). Pigmentária rara, autossômica e recessiva, manifestada por fotossensibi-
lidade aos raios ultravioleta e deficiência de uma enzima no DNA, que impede 
reparos aos danos ocasionados pela luz solar (FRANÇA, 2007; SOARES, 2012; 
CHAIBUB, 2011). 

A sensibilidade à luz e os fatores prejudiciais dos raios Ultra Violeta (UV) em 
crianças acometidas com XP, foram retratados em 2011, no filme francês La per-
mission de Minuit  com título em português Criança da meia noite, dirigido pela 
francesa Delphine Glezie, a criança Romain de 13 anos, interpretada pelo ator 
Quentin Challal, tinha como uma das poucas atividades o gosto por jogar rugby, 
mas as luzes do estádio da cidade que emitiam a radiação UV, altamente prejudi-
cial à sua saúde, o impediam de ir ao ginásio. A grande realização do lazer para a 
criança, foi a mobilização iniciada por seu médico, que trocou toda a iluminação 
do ginásio por lâmpadas que não trouxessem prejuízos a pele do garoto, um 
momento emocionante em que ele pôde jogar livremente.

O filme foi baseado em uma história real de gêmeos franceses, no entanto, 
essa transformação do ambiente tornando-o apropriado para crianças com XP, 
está longe da realidade brasileira. Mediante o alto custo financeiro e a carência 
do desenvolvimento de políticas públicas na saúde, infraestrutura e educação, 
em especial voltadas para “o direito da criança de brincar”, embora garantidas no 
Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).

Em Goiás, encontra-se a maior comunidade de pessoas acometidas por XP, 
o povoado de Araras não possui ambiente apropriado para lazer, protegido da 
luz solar, e os indivíduos sofrem com a incompreensão sobre o diagnóstico mé-
dico e suas limitações, comprometendo seu enfrentamento e desenvolvimento 
emocional.

Na perspectiva psicanalítica, as atividades educativas e técnicas lúdicas favo-
recem o processo terapêutico e a saúde emocional de crianças. Enquanto a psi-
coeducação preventiva transmite conhecimento pedagógico e alerta para sinais 
precoces de distúrbios de adaptação ambiental e enfrentamento do diagnóstico. 

Para interagir de modo mais espontâneo com as crianças dessa população, 
foi utilizado o grafismo através da técnica do Desenho-Estória (D-E), introduzido 
139 Estuda Doutorado em Educação na PUC-GO; Mestrado em Ciências Ambientais pelo Programa de Pós-Graduação 
em Sociedade, Tecnologia, Políticas Públicas e Meio Ambiente (PPGSTPPMA- Centro Universitário de Anápolis-GO); Es-
pecialista em Psicologia da Saúde e Hospitalar (IEP/ACCG); Licenciatura em História (UEG). E-mail: edilafar2@gmail.com
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por Walter Trinca (1972), como instrumento de investigação clínica e terapêuti-
ca, que tem como base os desenhos livres e o emprego do recurso de contar 
estórias, com o intuito de obter mais informações sobre a criança. A técnica pro-
porcionou a integração social e familiar, como rede de apoio, a elaboração e a 
compreensão do ambiente, a adesão dos recursos preventivos, como chapéus 
e bloqueadores do sol, antes rejeitados pelas crianças, ganharam um novo sig-
nificado de aceitação. 

Essa experiência possibilitou conhecer uma realidade inundada por estigmas 
e preconceitos externos. Geograficamente distante dos grandes centros, e com 
recursos financeiros e tecnológicos escassos, mas com muita empatia e senti-
mento de pertencimento, evidenciando a necessidade de “Políticas Públicas do 
Plano Nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras” (BRASIL, 
2014). 

Por meio da adaptação de espaços públicos e escolas para crianças com XP, 
efetivando o lazer e qualidade de vida; melhorando o acesso ao povoado, que é 
carente de infraestrutura, como estradas e pontes, desfavorável ao deslocamen-
to aos centros médicos; ou mesmo inserindo profissionais no local ou postos de 
saúde, para aumentara atenção preventiva, com o intuito de diminuir o agrava-
mento da doença na fase adulta.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS,1995; FLECK, 2000) 
a qualidade de vida deve ser estimulada e intensificada. A qualidade de vida de-
pende da percepção que o indivíduo tem do o seu lugar na existência, ou seja, 
sua compreensão do contexto do sistema de cultura e de valor em relação aos 
seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações, e é influenciada de forma 
complexa pela saúde física do sujeito, o seu estado psicológico, nível de inde-
pendência, relações sociais e de meio ambiente.

O ESTUDO DE CASO XP EM GOIÁS

Longe da ficção francesa, o presente estudo de caso trata-se de uma criança 
de 11 anos, diagnosticada com XP, a qual receberá o nome fictício de Paulo, 
para preservar a sua verdadeira identidade. A proposta de atendimento psicoló-
gico com crianças do município de Araras, no Estado de Goiás, partiu do projeto 
de pesquisa intitulado Análise de Qualidade de Vida de pessoas com Xeroderma 
Pigmentoso, e a sua relação estabelecida com a ABRAXP - Associação Brasilei-
ra de Xeroderma Pigmentoso, seguida da leitura do livro nas Asas da Esperança 
que narra a história do povoado. Nesse local, um grupo de 25 pessoas sofre com 
os efeitos da doença e consequências do isolamento geográfico.

O Povoado de Araras, localizado no distrito de Faina – Goiás, surge em 1965, 
formado por antigas famílias rurais e casamentos consanguíneos, comuns na 
região de intenso isolamento geográfico. As uniões favorecem a incidência de 
XP na região em que vivem aproximadamente 200 famílias (MACHADO, 2011). 

A população do povoado, em torno de mil moradores, está situada a 242 km 
de Goiânia, capital do Estado e 510 km de Brasília, Capital Federal do Brasil. A 
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história genética é antiga, datando do século anterior, quando três irmãos por-
tugueses migraram para o Brasil, sendo que dois deles se direcionaram para 
Goiás (MACHADO, 2011).

O Povoado de Araras apresenta alta incidência de habitantes com diagnóstico 
clínico compatível à doença, totalizando 20 pacientes diagnosticados até o mo-
mento (CHAIBUB, 2011).

METODOLOGIA

No ludodiagnóstico, técnica fundamentada nos princípios da associação livre 
de Freud (1900), a criança fica inteiramente livre para interagir com os materiais 
lúdicos, e seu comportamento é interpretado como a expressão dos conteúdos 
de seu mundo interno e externo. Enquanto a ludoterapia, dá sequência aos tra-
balhos de Anna Freud e Melanie Klein, em que o brincar e o fantasiar seriam o 
eixo de toda educação. Este pode ser definido como um instrumento de inves-
tigação pelo qual procura-se estabelecer um vínculo terapêutico com a criança, 
tendo em vista compreender seu sofrimento através da utilização de brinquedos 
estruturados ou não. 

Sigmund Freud em Além do princípio do prazer (1920) ao observar seu neto, 
o pequeno Hans, utilizou o ludodiagnóstico através dofort-dá140. O autor pontua a 
questão do brincar como atividade psíquica que indica o acesso ao simbólico e a 
compulsão à repetição. A psicanálise traça caminhos sobre a ideia de infância e 
tende a mostrar como a criança pode ser considerada um sujeito apto à analisar. 
Trabalharam com essa prática: Hug-Hellmuth (1871-1924), Sophie Morgenstern 
(1875-1940), Anna Freud (1871- 1924) e Melaine Klein (1882- 1960), seguidos 
por outros como Winnicott (1896-1971), Lacan (1901-1981), Mannoni (1923-
1998) e Dolto (1908-1988).

Em outra abordagem, a psicoeducação, como proposta de atuação, privilegia 
a psicologia preventiva, envolvendo a orientação, o acompanhamento psicoló-
gico e a adaptação ao meio. A psicoeducação é compreendida por Delliti (2008) 
como uma técnica que une a psicologia e a educação, para ensinar a pessoa 
com alguma dificuldade de adaptação em uma situação de saúde e de ambien-
te, a realizar uma análise funcional do seu próprio comportamento. Objetivando 
adesão a um modelo mais saudável ou ao tratamento médico em geral, seja ele 
medicamentoso, interventivo ou psicossocial, analisando o próprio modo de agir 
em relação a situação vivenciada e criando suas próprias regras.

Constitui assim, em ensinar o paciente e a família a observar sinais precoces 
de uma doença e a necessidade de se promover hábitos saudáveis como sono, 
alimentação, atividades físicas apropriadas, uso de mecanismos úteis, no caso 
140 Freud conta sobre uma criança que não os perturbava à noite e nunca chorava quando a mãe se ausentava, mas 
que adquirira o hábito de brincar com um carretel de madeira atado a um barbante, lançando-o e o apanhando, gritando 
“fort-da”, expressando o sofrimento que lhe causava a perda do objeto e o prazer que tinha em fazê-lo reaparecer. O 
“menino do carretel”, era seu neto, Ernest, único descendente masculino que se tornou psicanalista. (Sigmund Freud, 
Mais-além do princípio de prazer (1920); Roudinesco & Plon, Dicionário de Psicanálise (1944)1998, p. 326b).
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de crianças acometidas por XP, uso de bloqueadores físicos dos raios UV, como 
chapéus, roupas com mangas longas, a importância da hidratação e se evitar o 
sol. O objetivo é fornecer uma abordagem teórico-prática significativa, que per-
mita conhecer o diagnóstico estabelecido. Assim, ao falar sobre a doença e suas 
consequências, tanto ao acometido como à família, contribui-se para a melhoria 
da qualidade de vida, diminuição dos sintomas e das fantasias acerca da doen-
ça, que causam sofrimentos emocionais.

A ausência de preposição literária em psicologia preventiva com XP torna-se 
uma problemática a ser enfrentada. Recorrendo a busca em periódicos, cartilhas 
de programas de saúde, reportagens e marcos regulatório do Plano Nacional de 
Saúde com foco em doenças raras, ações de prevenção, combate ao câncer 
de pele e melanoma. Também uma busca por parâmetros de mensuração que 
apontasse os aspectos psicológicos da criança e a interferência da doença em 
sua qualidade de vida de modo a não agredir, mas compreender e favorecer com 
sua elaboração.

Assim, utilizou-se a entrevista com os pais, entrevista espontânea com a 
criança e de interpretação, conforme sugere Bardin (2011), “por trás de um dis-
curso aparentemente simbólico e polissêmico, esconde-se um sentido que con-
vém desvendar” (p. 20). Por esse intermédio a criança pode atualizar, no ‘aqui e 
agora’ da sessão, um conjunto de fantasias e de relações objetais, a serem ana-
lisadas pelo terapeuta. Além do funcionamento da estrutura psíquica da criança, 
os motivos manifestos e latentes que determinaram seus conflitos, bem como as 
suas expectativas de como gostaria de receber ajuda.

Sophie Morgenstern, em 1924, reconheceu o uso dos desenhos, dos contos, 
dos sonhos e dos jogos para a manifestação do conteúdo latente. Para Fran-
çoise Dolto, a mãe é o determinante de bem-estar para a criança, retomando a 
questão narcísica e edípica. Contrapondo Lacan, para quem o nome do pai é o 
significativo no contexto infância, Simbólico-imaginário-real. A família compõe 
a identidade da criança na anamnese e oferece ao terapeuta a informação que 
construirá a identidade do sujeito autônomo, ao fim da compreensão diagnóstica 
e terapêutica (GUELLER & SOUZA, 2008).

RESULTADOS 

Esse estudo de caso envolve questões emocionais relacionadas a doença. 
O sofrimento deve ser compreendido e amenizado o quanto possível. Assim, 
descrevemos alguns resultados comuns encontrados em estudos com a criança 
acometida por XP:

I‐ Possuem características em comum com as crianças sem a doença;
II‐ Possuem dificuldades em participar de atividades sociais, mas com 
o desejo de fazê‐las;
III‐ São dependentes, sensíveis e com muita necessidade de chamar 
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a atenção;
IV‐ Dificuldade de verbalizar seus pensamentos, expressando-se ten-
sa, agressiva e teimosamente;
V‐ Sofrimento até o verdadeiro diagnóstico, peregrinaram por vários 
médicos;
VI‐ A vida familiar passa a girar em torno da doença;
VII‐ Os sintomas obrigaram as famílias a reorganizarem suas rotinas, 
hábitos, ambientes e outros;
VIII‐ O sistema familiar é afetado pela doença, e esta, influenciada pelo 
sistema familiar;
IX‐Conflitos relacionadas com o desencadeamento de crise de adesão 
ao tratamento ou cirurgias;
X‐ Crianças utilizam de seus sintomas para manipular certos compor-
tamentos familiares;
XI‐ As mães relataram sentimento de culpa e de incompetência diante 
da doença do filho;
XII‐ Os conflitos familiares pareceram ficar ocultos, durante a manifes-
tação de uma crise.
XIII‐ Baixa autoestima, dificuldade de relacionamento, vergonha e an-
siedade;
XIV- Foi observada a presença de distúrbio de sono.
XV- Todos os instrumentos apresentaram em seus resultados a pre-
sença do medo e aspectos de tristeza.

O participante, durante as sessões, apresentou-se colaborativo, respondendo 
todas as perguntas que lhe foram feitas, mas parecia ter dificuldade de contato 
com a pesquisadora e de se concentrar na tarefa que estava realizando. Seu dis-
curso foi discreto, dizia lembrar-se de pouca coisa de sua infância. Seu estado 
no momento era normal, seu discurso era coerente, demonstrando um bom juízo 
de realidade, bem como atenção, memória, senso de percepção e psicomotrici-
dade preservadas. O que chamou atenção em sua fala foi a forma distante com 
que ele lidava com as pessoas, apenas se situando a aproximação com seus fa-
miliares mais próximos como a mãe, o pai e avó, com quem demonstrou apego, 
afinidade com o irmão e distante dos demais.

Na história de vida, Paulo cresceu em família funcional, mas em um meio 
social pouco generoso, vivia isolado de grandes centros, com poucas oportu-
nidades de lazer e estimulo psíquico, seus estudos estavam apropriados a sua 
faixa etária, cursava o Ensino Fundamental. Algumas características sociocultu-
rais dos pais contribuíram para uma busca mais intensa por políticas públicas e 
mobilizações por conhecimento em XP. 

Os pais foram solícitos e cooperativos oferecendo informações pertinentes 
para a compreensão do histórico biopsicossocial da criança. Criado nos moldes 
de família nuclear, a criança foi bem acompanhada por seus pais, possuindo 
uma vida social ativa, com os familiares e amigos da comunidade. Observou-se 
também, uma rivalidade não prejudicial com irmão mais velho, e grande carisma 
com avós, tios e primos.

A mãe de Paulo assumiu desde cedo seus cuidados, apresentando-se às con-
sultas médicas com regularidade e mantendo os mecanismos de bloqueio solar, 
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roupas, filtro, boné, dentre outros. No entanto, a criança não gostava de falar 
sobre o assunto, demonstrava ter o conhecimento necessário para se prevenir, 
mas nem sempre cumpria com o que lhe foi determinado, às vezes, se expunha 
ao sol ou deixava de aplicar o filtro solar, de 2 em 2 horas, como determinado. 

Nos jogos, a criança não gostava de perder, quando isso acontecia insistia 
em uma nova partida até alcançar a vitória, demonstrando empenho e deter-
minação. Aprendia facilmente os jogos, sem dificuldades com quebra-cabeças. 
Habilidades lógicas, mas pouca verbalização, principalmente quando o assunto 
era o XP, o que foi preservado, de acordo com sua vontade e iniciativa.

No Desenho-Estória, Paulo desenhou uma sequência de quadrinhos, depois 
contou uma história de uma criança que tinha medo de um suposto fantasma em 
uma casa mal-assombrada. Ao final, com o apoio da mãe, tudo se resolveu, des-
cobrindo que o suposto fantasma era apenas um lençol dependurado na janela 
da casa. Em seguida, comentou que possui óculos de sol, mas não gostava de 
usar para não chamar a atenção.

Contudo, por ainda ser uma criança, seus sonhos e vontades passaram por 
sérias frustrações, como ser jogador de futebol, algo que não poderia sustentar 
devido ao seu diagnóstico médico de XP. A impossibilidade de fazer atividades 
exposto diretamente ao sol, o tornou impróprio para campos de futebol, ou mes-
mo ao futebol de salão, uma vez que o Povoado onde morava, não contava com 
quadra coberta para o exercício de atividades.

Tendo em vista os aspectos alcançados, pode-se concluir que a grande fi-
nalidade do ludodiagnóstico em estudos como este, é a contribuição com os 
trabalhos de intervenção e encaminhamento mais pertinentes às necessidades 
psicológicas do indivíduo e sua família, no que diz respeito às singularidades de 
cada um dos participantes. Por se tratar de estudos de caso, não foi objetivo do 
estudo apresentar generalizações a respeito de crianças com diagnóstico XP.

Assim, o estudo oferece sua pequena contribuição, no que diz respeito à com-
preensão da subjetividade e seus dramas emocionais em função da doença e 
da ausência de recursos para sua melhor adaptação ao meio. Singularizando a 
figura do fantasma, no desenho, à um pano na janela, que por metáfora pode 
representar o medo da doença o impedindo de viver sua infância de forma plena, 
principalmente pela ignorância e pouco investimento das políticas públicas que 
o cercam.

DISCUSSÃO

Além do cinema, na vida real, países como a França, demostram um olhar 
sensível as questões infantis, ao longo da história, podemos citar Philippe Ariès 
em História da criança e da família (1960), que discorre sobrea infância como 
uma etapa privilegiada da vida, o sonho que o homem moderno desejaria per-
petuar, parecendo encantador às mães e aos cuidadores. Contudo, até o século 
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XVI, a criança não possuía condições mínimas de autonomia, sendo vista como 
um adulto em miniatura. Essa perspectiva evolui no pensamento de Rousseau 
em Emílio, ou Da Educação (1762), onde o brincar e o contato com o ambiente 
são decisivos na educação do adulto saudável.

No século XX as crianças passaram a ser um grande depositário de ilusões e 
expectativas para o futuro, inovando com a instituição dos seus direitos. 

Tendo em vista esse entendimento foram criadas políticas públicas na França, 
em 2007, por um equipe de médicos dermatologistas, coordenados por Crhistine 
Bodemar, do Hospital Necker-Enfants Malades em Paris e Dr. Stéphone Beuzon 
(Chief), dentre outros nomes Alain Sarasin141, desenvolveram o Protocole Natio-
nal de Diagnostic et de Soins, a fim de explicar aos profissionais de saúde como 
otimizar o tratamento e cuidados de um paciente internado sob ALD 31: Xeroder-
maPigmentoso (XP). O protocolo partiu do Plano Nacional Francês de Doenças 
Raras (PNDR, 2005-2008) (FRANÇA, 2007).

Na Europa a incidência de XP é de 1/1000 000 nascimentos. A orientação do 
protocolo é de acompanhamento em pré-natal para casais em situação de risco, 
avaliação dermatológica para todo o grupo familiar, com a orientação genética. 
Também recomenda o trabalho em equipe considerando a gestão terapêutica, 
pela ausência de cura.

 Prevê atendimento integral ao paciente e a família, coordenado por médico 
especialista. O ambiente deve ser adequado com residências apropriadas, casa 
de convívio infantil, com proteção solar (UVR, substituídos a cada 10 anos) em 
janelas de veículos e ambientes como escolas e consultórios. Deve-se informar 
aos pacientes sobre as associações de XP, que deverão proporcionar identifica-
ção do paciente, o diário de atendimento ou acompanhamento, a fotoproteção, 
orientação, prevenção contra lesões de câncer (entre 8 e às 18 horas) e o enca-
minhamento médico.

No contexto dos direitos sociais das famílias com pessoas acometidas pela 
XP, é previsto a assistência à saúde e qualidade de vida, com prevenção, acom-
panhamento por equipe multidisciplinar, proteção solar, controle ambiental, ali-
mentação adequada, a preocupação com o sofrimento psíquico, a segregação, 
envolvendo informação, políticas públicas, necessidade de infraestrutura e ma-
nejo técnico (FRANÇA 2007).

Cada vez mais iniciativas de unir informações para o combate e prevenção de 
doenças raras têm apresentado resultados assim na Europa desde 1997, a Eu-
ropean Rare Diseases Organisation - EURORDIS, união grupos de todo o con-
tinente. Nos Estados Unidos da América, a National Organization for Rare De-
sorders - NORD iniciou seus trabalhos após 1983. Em 2002 a Grupo de Enlace 
Investigación y Suporte- Enfermidades Raras-GEISER surge na América Latina.

No Brasil, essa visão de união iniciou em 2009, sendo que, em 2011, surge 
o Movimento Doenças Raras- MDR, sob a coordenação da Associação Maria 
141 Alain Sarasin desenvolveu pesquisas com XP no Brasildesde 1983, como professor C.F.M. Menck na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ. 
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Vitória- AMAVI, auxiliando na união das várias associações e a divulgação de 
informações a respeito das doenças raras (AMAVI, 2012).

Países como a Argentina se posicionam desde o primeiro nível de atenção, 
através de história ambiental adequada, reconhecimento das populações vulne-
ráveis, promovendo ações para fortalecer as comunidades e priorizando precau-
ções na exposição das crianças ao sol (FERNÁNDEZ, 2010, p. 71) 

O Plano Nacional de Doenças Raras integra e compatibiliza-se com o Plano 
Nacional de Saúde, na criação de rede nacional de centros de referência de 
doenças raras; melhorar o acesso de pessoas com doença a cuidados adequa-
dos; melhorar os mecanismos de gestão integrada das doenças raras; melhorar 
as respostas às necessidades dos doentes e familiares; melhorar o conhecimen-
to e a produção nacional sobre doença rara; promover a inovação terapêutica e 
a acessibilidade a medicamentos para doenças órfãs; assegurar a cooperação 
transnacional no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portugue-
sa (CPLP); Estratégia de formação; Estratégia de colheita e análise de informa-
ção (BRASIL, 2008).

No Brasil, o Seminário de Conscientização de Especialidades e entidades de-
dicadas ao tema, destaca-se no Guia Conheça Mais da AMAVI-Associação Ma-
ria Vitória (2012), a luta em defesa dos portadores de doenças raras, questiona 
a regulamentação da Portaria nº 81, do Ministério da Saúde (2009), que implanta 
a política de atenção integral à saúde em genética clínica no âmbito do SUS, em 
defesa da vida e da dignidade para milhões de brasileiros que nunca viram seus 
direitos efetivamente materializados, sob a forma de políticas públicas de saúde 
(AMAVI, 2012, p.6).

Assim, a Portaria nº199 de 30 de janeiro de 2014, que substitui a Portaria 
nº 81 do Ministério da Saúde, institui a Política Nacional de Atenção Integral 
às Pessoas com Doenças raras e aprova as diretrizes no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e ainda, prevê incentivos financeiros à pesquisas. Em 
seu Capítulo IV, artigo 8º, inciso 7, torna responsabilidade comum dos poderes 
Federais, Estaduais e Municipais, a promoção de intercâmbio de experiências e 
a estimulação de estudos e pesquisas voltados à promoção, prevenção, cuidado 
e habilitação de pessoas com doenças raras (BRASIL, 2014).

No Brasil, até os anos 1970, o centro da atenção médica resumia-se ao espaço 
hospitalar, atualmente, esse ambiente tornou-se campus de gestão dos Progra-
mas de Qualidade e o discurso da humanização da assistência, regulamentada 
pelo Ministério da Saúde como Programa Nacional de Humanização da Assistên-
cia Hospitalar – PNHAH. Na atualidade o cuidado preventivo e educativo resulta 
em maiores expectativas e exigências sobre o desempenho do papel profissional 
dos diferentes membros da equipe de saúde e educação (MELLO, 2008). 

O pressuposto preventivo considera a criança como possibilidade de um adul-
to mais consciente, capaz de autocuidados, informar sua comunidade e com-
preender a realidade na qual está inserida, elaborando suas percepções. Os 
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registros ainda na infância compõem um sistema de vigilância estruturado que 
fornece informações fundamentais para o planejamento e o monitoramento da 
efetividade de programas de controle da doença (SILVA & SILVA, 2010).

O ambiente é de intrínseca relevância ao desenvolvimento de pesquisas na 
área da saúde. No ambiente, a origem do histórico da doença, ou o modo como 
é mantida, através da relação sujeito-ambiente, apresenta-se relevante para o 
presente estudo, em função dos males acometidos pela exposição solar para o 
indivíduo com XP que, sem a devida orientação ou cuidado, pode acarretar o de-
senvolvimento de tipos graves de câncer como o melanoma (MAQUERA, 2011).

Lopes (2000) em Os efeitos do tratamento tardio do câncer infantil, mostra 
que as crianças que passaram por tratamento oncológico tardio possuem maior 
incidência de problemas relacionados à escolaridade do que as demais crianças, 
tais como menor desempenho escolar, piora na concentração, menos energia, 
maior inibição, menor coragem para tentar novas coisas, menos emoção, pro-
blemas de aprendizagem, desajustes psicológicos e concentração diminuída. 
Mediante estas perspectivas, nos Estados Unidos grupos como “Late Efect Stu-
dy Group”, composto por equipe multidisciplinar em pediatria, intensificaram em 
suas pesquisas na área.

O Departamento Pediátrico e Centro de Tratamento e Pesquisa do Hospi-
tal A. C Camargo (2000), em São Paulo, observou 180 crianças que passaram 
por tratamento oncológico e também crianças acometidas por XP. Dessas, 164 
pós-tratamento, apresentavam danos principalmente na qualidade de vida, com 
destaque na integração social. Dentre os prejuízos psicológicos estava a dimi-
nuição no rendimento escolar ou social. Também foi observado que o planeja-
mento familiar foi afetado após o diagnóstico de doença crônica na criança. De 
acordo com o Hospital Sophia da Universidade de Erasmus, em Rotterdam, Van 
Dorgen-Melman (1995), 130 pais e mães observados de 68 famílias com diag-
nóstico de doenças genéticas, diminuem o número de nascimento em sua famí-
lia quando um dos filhos é acometido por doenças geneticamente transmissível 
(LOPES, 2000).

Considera-se que a participação do Poder Público é de suma importância no 
que diz respeito ao resgate dos direitos a uma infância saudável, garantido pela 
Constituição Federal de 1988, estabelecidos pelo ECA e pela Resolução 199 do 
Ministério da Saúde, de modo que a criança com doenças raras e sua família, 
possam receber a devida atenção para suas questões inerentes a qualidade de 
vida e bem-estar biopsicossocial.

O que pode ser considerado é que essa criança tem sua liberdade restrita em 
função do XP, sendo que os direitos da criança definidos no ECA asseguram-lhe 
o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. O direito de vir, o de ir e estar nos 
logradouros públicos, o de opinião e de expressão, o de brincar, praticar espor-
tes e divertir-se. 

No artigo 4º do ECA indica como dever de toda sociedade e do Poder público 
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assegurar, com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, a alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E no 
art. 7º, reforça que esses direitos devem ser materializados mediante a efetiva-
ção de políticas sociais que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 
harmonioso, em condições dignas de existência (BRASIL,1990).

De acordo com Neill (1991), em Liberdade sem Medo, a infância é época de 
brincar, todo o sistema de comunidade deve zelar por isto, mas o temor pelo futu-
ro da criança leva os adultos a privarem os filhos do direito de brincar. A atividade 
lúdica é imprescindível à formação da personalidade do homem de amanhã. Não 
devemos subtrair a oportunidade de brincar, de praticar esportes, de divertir-se, 
pois a criança pode torna-se triste e um adulto amargo e tendente a extrava-
sar de modo inadequado seu interesse lúdico sufocado, sendo difícil avaliar o 
prejuízo causado. As diversões, segundo as opções de cada um, estimulam o 
espírito criador e as fantasias da criança e do adolescente, dinamizando o seu 
desenvolvimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste estudo possibilitou a esta pesquisadora o contato com a 
capacidade de força e resistência de uma população. Desde a primeira visita de 
campo, notou-se com espanto a falta de infraestrutura básica, como estradas e 
pontes, falta de acesso físico, de informação ou localização cartográfica. 

O povoado até o presente momento, não foi registrado geograficamente em 
nenhum mapa ou sistema de busca. A população vive em completo isolamento, 
não há asfalto nas proximidades ou assistência médica. Os casos mais graves 
são encaminhados para a cidade de Vila Boa ou para a Capital do Estado. Uma 
pequena escola de Educação Básica e um Posto de Saúde sem médico com-
põem o quadro de obras públicas do povoado. As crianças não dispõem de um 
espaço apropriado e livre do sol para exercer seu direito de brincar, como uma 
brinquedoteca, biblioteca ou área de lazer coberta, protegidos do sol, como pis-
cina ou quadra de esporte.

O empenho da ABRAXP gerou inúmeros benefícios, tais como antena recep-
tora de telecomunicações, proposta de projeto de Políticas Públicas para a co-
bertura de quadra de esporte, criação de praça pública no povoado. Iniciativas 
de atividades culturais, interativas com as crianças e o recebimento de uma am-
bulância por parte da Organização dos Voluntários de Goiás - OVG.

É importante ressaltar que apesar dos dados obtidos por este estudo, a 
subjetividade individual refere-se ao dinamismo próprio de cada um, juntamente 
com os fatores sociais, familiares, situacionais, biológicos que levaram cada um 
desenvolver suas maneiras particulares de pensar, sentir e agir. O valor das 
técnicas projetivas e lúdicas como instrumento diagnóstico foi o de gerar dados 
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da personalidade implícitos nos diferentes processos de adaptação à realidade 
psicossocial e ambiental de uma criança, evidenciando aspectos de ordem 
psicológica em função do sofrimento ocasionado pelo processo de saúde e 
doença em XP em sua qualidade de vida.

Como estudo exploratório, que por se tratar de caso único com criança, não 
pode ser utilizado como parâmetro conclusivo. No entanto, traz a luz questões 
que convocam áreas de atuação como a Psicologia e a Educação à atuação e 
busca por pesquisas mais aprofundadas de interação com pessoas acometidas 
com o XP e sua qualidade de vida.
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INTRODUÇÃO

A Comunicação para o Desenvolvimento (C4D), entendida como um processo 
bidireccional de partilha de ideias e conhecimentos que permite empoderar indiví-
duos e comunidades para empreender acções que melhorem as suas vidas, tem 
sido considerada pelo UNICEF como uma ferramenta importante para promover 
a sobrevivência, o desenvolvimento, a protecção e a participação das crianças. A 
Comunicação para o Desenvolvimento implica a compreensão das pessoas, das 
suas crenças, dos seus valores e das normas sociais e culturais que moldam as 
suas vidas e inclui um conjunto de ferramentas e abordagens de comunicação142.

Neste contexto, em 2014, UNICEF Moçambique desafiou a PCI Media Impact 
a produzir uma radionovela de longa duração para promover os direitos e o bem-
-estar das crianças no país. Em 2015, começou a transmissão da primeira época 
da Radionovela Ouro Negro (Caixa 1 e Caixa 2) na Rádio Moçambique (Antena 
Nacional e Antenas Provinciais) e nas rádios comunitárias do Instituto de Comu-
nicação Social (ICS). Entre 2016 e 2017, o programa desenvolveu até tornar-se 
Ouro Negro 360143, uma estratégia transmédia centrada na radionovela, reciclando 
os mesmos conteúdos em diferentes formatos (radionovela, programas radiofóni-
cos ao vivo, peças teatrais, etc.) e médias (rádio, televisão, social media, etc.), 
atingindo audiências variadas, desde os adolescentes e jovens até os mais velhos. 
Toda a estratégia é baseada nos mesmos pressupostos teóricos que são apresen-
tados na próxima secção.O início de 2017 representou um momento de reflexão 
por parte da equipa do PCI Média Impact, que sentiu a necessidade de repensar o 
formato e os conteúdos da Radionovela Ouro Negro, com o objectivo de melhorar 
o seu impacto na audiência.

O princípio base da Comunicação para o Desenvolvimento e, em particular, 
da Radionovela Ouro Negro, é a relação circular entre o programa e a realidade 
social, entre a pesquisa e a acção (Ilustração 1). Portanto, optou-se por basear as 
decisões sobre a revisão doformato e do conteúdo da radionovela nos resultados 
de uma pesquisa junto da audiência para compreender os pontos de força e as 
fraquezas da radionovela Ouro Negro actualmente no ar. É neste contexto que foi 
desenhada e elaborada a pesquisa exploratória com as ouvintes da radionovela 
Ouro Negro na província de Nampula, a partir da qual foi elaborado o presente 
artigo.

142  Fonte: https://www.unicef.org/cbsc/. 
143 Para mais informações, consulte http://ouronegro.org .



469

Ilustração 1. Relação entre Ouro Negro e a realidade social

O objectivo geral da pesquisa foi captar as experiências e as opiniões das 
ouvintes relacionadas com a Radionovela Ouro Negro. Em particular, o estudo 
pretendia:

- descrever os hábitos de escutas das ouvintes;
- colher as opiniões das ouvintes em relação ao formato e aos conteúdos da 

radionovela;
- identificar as mudanças de comportamentos praticadas a partir da escuta de 

Ouro Negro;
- conhecer o nível de debate acerca dos conteúdos da radionovela.

Ilustração 2. Objectivos do estudo.
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No presente artigos, após a aprestação da radionovela Ouro Negro e da me-
todologia do estudo, irei descrever o perfil sociodemográfico e os hábitos de 
escuta das ouvintes. A seguir, irei focalizar na análise do caso de uma ouvinte 
para compreender de que forma a radionovela Ouro Negro contribui para a 
promoção dos direitos das crianças em Moçambique.

A RADIONOVELA OURO NEGRO

A ideia central que orienta todo o trabalho da ong PCI Media Impact e tam-
bém a estratégia Ouro Negro 360 é simples: as histórias podem mudar o mun-
do. Segundo esta visão, as pessoas não mudam porque alguém diz a elas para 
mudar. Em muitos casos, só depois de cometer erros, as pessoas experien-
ciam as consequências das suas formas de pensar e agir, aprendem a lição 
e decidem modificar os seus comportamentos. Por exemplo, só depois de ter 
problemas de saúde, muitas pessoas aprendem que os seus hábitos (alimen-
tação, fumo, álcool, etc.) são nocivos e decidem mudar de estilo de vida. 

Entretanto, a boa notícia é que nem todos precisam cometer os mesmos 
erros para aprender. Cada dia, todos aprendem a partir de histórias que con-
tam as experiências dos seus familiares, dos seus amigos e vizinhos… e de 
personagens fictícias. Sim, nós podemos aprender também dos erros das per-
sonagens de livros, de filmes ou de uma radionovela! 

É por isso que surge Ouro Negro, uma radionovela em língua portuguesa 
situada entre dois contextos fictícios: a aldeia rural de Jambolane, uma 
comunidade tradicional em Moçambique onde uma empresa de mineração 
estrangeira entra para extrair carvão da terra e a vila de Daraja, um contexto 
urbano onde vive o engenheiro da empresa com a sua família. 

O mundo da história e as personagens são criados com base na realidade 
moçambicana, apreendida a partir de observações e pesquisas científicas. Ao 
longo das histórias, as personagens cometem vários erros e aprendem na sua 
pele as consequências das suas acções, mas no fim descobrem que são eles, 
as pessoas, e não o carvão, o verdadeiro ouro negro, isto é, a maior riqueza 
do país.

OBJECTIVOS DE OURO NEGRO

A radionovela Ouro Negro é um programa que se enquadra na iniciativa 
Factos para a Vida (Facts for Life) do UNICEF em Moçambique. O objectivo do 
programa é melhorar a saúde e o bem-estar das crianças, através do diálogo 
e da mudança de conhecimentos, atitudes, motivações e comportamentos em 
torno de questões-chave como a nutrição, a educação, os cuidados pré-natais, 
o parto e o aleitamento materno, a água e o saneamento e o HIV/Sida, entre 
outras.

Os principais objectivos do programa Ouro Negro são:
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1. Estimular um debate informado dentro das famílias e das comuni-
dades sobre os temas propostos;

2. Ampliar os conhecimentos, as atitudes positivas e as motivações 
para a adopção dos comportamentos promovidos;

3. Promover na audiência a adquisição das competências para a vida 
e a adopção dos comportamentos promovidos.

O drama está situado entre a aldeia de Jambolane, uma comunidade tra-
dicional em Moçambique onde uma empresa de mineração estrangeira entra 
para extrair carvão da terra, e a vila de Daraja, um contexto urbano onde vive o 
engenheiro da empresa com a sua família. Os moradores de Jambolane devem 
negociar o reassentamento da comunidade e dos seus espíritos ancestrais, bem 
como entrar na modernidade sem perder sua identidade.

A ESTRUTURA DO OURO NEGRO

Ouro Negro consiste de quatro arcos de história (storyarcs) para criar vários 
mundos fictícios que podem representar públicos-alvo diferentes:

1. Família Almeida: ambientado na zona urbana;
2. Quim & Lura: focalizados nos adolescentes;
3. Família Jambo: ambientado numa comunidade rural;
4. Jambo-Almeida: baseado nas relações entre os membros da co-

munidade rural e do contexto urbano.

Cada história tem um comprimento de 20 cenas e representa 10 dias (corres-
pondentes a dez episódios) na vida dos personagens. Para a transmissão na 
rádio, as histórias são montadas por cenas. Um episódio consiste de duas cenas 
de uma história de cada arco, totalizando oito cenas por episódio. Uma cena tem 
aproximadamente 2 minutos de tempo de ar, o que resulta em episódios de 16 
minutos e histórias de 40 minutos.

METODOLOGIA

O estudo realizado foi qualitativo, de tipo exploratório, uma vez que procurou 
abordar um fenómeno ainda não estudado, construindo as primeiras ideias so-
bre as opiniões e as experiências das ouvintes de Ouro Negro. A técnica utilizada 
foi a entrevista telefónica guiada, isto é, baseada num guião de tópicos pré-esta-
belecido, mas deixando à investigadora a liberdade de formular as perguntas e 
organizar a ordem dos assuntos, de acordo com o desenvolvimento da conversa.

O universo de pesquisa foi constituído pelas ouvintes de sexo feminino da 
Província de Nampula, tendo em conta que as mulheres, em particular adoles-
centes e jovens, representam um dos principais grupos alvo da radionovela e que 
Nampula é uma das províncias de intervenção prioritária do UNICEF. A amostra 
foi constituída por 7 mulheres, dos 16 aos 52 anos de idade, que declararam ser 
ouvintes habituais de Ouro Negro. A amostragem foi por acessibilidade, sendo 



472

que os contactos foram obtidos a partir dos produtores das rádios comunitárias 
do Instituto de Comunicação Social que transmitem a radionovela. 

As questões éticas, fundamentais em qualquer pesquisa social, foram toma-
das em consideração. O estudo foi apresentado oralmente aos participantes in-
terpelados telefonicamente e, a seguir, perguntou-se se tinham questões e se 
estariam disponíveis para participar naquele momento ou num outros que fosse 
mais conveniente para eles. Esclareceu-se que a participação era voluntária e 
que poderiam desistir da entrevista em qualquer momento. Em alguns casos, as 
entrevistas foram interrompidas para permitir aos participantes de cumprir com 
as suas rotinas (ir a escola, visitar familiares) e foram depois retomadas num 
outro dia. A identidade dos sujeitos foi preservada, sendo que os nomes das 
participantes foram retirados do texto do relatório e substituído por nomes fictí-
cios. Os participantes não foram pagos para participar no estudo mas, no fim da 
entrevista, foi-lhes oferecido um crédito telefónico de 20 meticais, como forma de 
agradecer a sua disponibilidade. 

De acordo com Frisina (2010), consideramos que a recompensa da participa-
ção na pesquisa deveria estar no prazer das e nas relações humanas: ser ouvido 
e ser encorajado a expressar livremente as suas opiniões constituíram experiên-
cias gratificantes que nem sempre têm espaço na vida quotidiana. Em particular, 
para todas as participantes, a conversa foi um momento agradável e algumas 
referiram que sentiram-se honradas por poder partilhar as suas opiniões com 
alguém que ligava da capital do país e trabalhava num dos seus programas ra-
diofónicos preferidos.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Perfil sócio-demografico das entrevistadas

As participantes da pesquisa são residentes de diferentes contextos geográ-
ficos: cidade (Nacala Porto), vilas sedes distritais (Mossuril e Namialo) e zona 
rural (uma localidade a 8 km da Memba). As idades variam entre os 16 e os 52 
anos, sendo a maioria das entrevistadas adolescentes e jovens. As adolescen-
tes são solteiras e não tem filhos, diferentemente das entrevistadas jovens e 
adultas que são maioritariamente casadas e todas com um ou mais filhos. Com 
excepção da entrevistada de 52 anos que nunca frequentou a escola, o nível 
de escolaridade das outras participantes varia entre 10ª e 12ª classe, facto que 
pode estar relacionado com o elevado grau de compreensão da radionovela e 
dos seus conteúdos que foi verificado no estudo. Os dados relativos ao perfil 
sociodemográfico das participantes são apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1. Perfil sócio-demográfico das entrevistadas.

Nome Idade Estado civil Filhos
Idades

dos filhos
Estuda Classe Local

Vila ou 

cidade?

Erica 16 Solteira 0 - 	Sim 10a Namialo 	Sim

Elsa 16 Solteira 0 - 	Sim 12a Mossuril 	Sim

Zarina 18 Solteira 0  - × Não 12a Nacala Porto 	Sim

Iva 25 Casada 3 1, 5 ,7 × Não 12a Namialo 	Sim

Abiba 25 Solteira 2 3, 7 × Não 12a Memba × Não

Marina 31 Casada 4  2, 8, 11, 
15 × Não 12a Mossuril 	Sim

Marta 52 Casada 1 34 × Não Nenhuma Nacala Porto 	Sim

Hábitos de escuta da rádio

A maior parte das entrevistadas tem o rádio em casa, mas algumas partici-
pantes referem utilizar também o sabufero e o telefone para escutar programas 
radiofónicos. A Tabela 2 apresenta os dados relativos à posse e aos hábitos de 
escuta do rádio das participantes do estudo.

Tabela 2. Hábitos de escuta das entrevistadas.

Nome Cidade ou vila? TV em casa? Rádio em casa? Outra forma de 
escutar?

Costuma ouvir 
a rádio?

Erica Sim Sim Sim Telefone Sim
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Elsa Sim Sim Sim Sabufero (coluna) Sim

Zarina Sim Sim Sim - Sim

Iva Sim Sim Não O rádio acabou 
de se estragar. Agora não

Abiba Não Não Sim - Sim

Marina Sim Não Não Telefone Sim

Marta Sim Sim Sim . Sim

Os dados mostram que as entrevistadas que vivem em cidade e vilas, apesar 
de todas terem televisão em casa, são também escutadoras habituais de rádio, 
por diferentes razões. Entre as motivações que levam as entrevistadas a escutar 
rádio, destacam-se:

- o acesso a informações locais;

Escuto todos os dias. Gosto de ouvir. Dá mais informação da vila do que a 
Tv. (Erica, 16 anos, Mossuril)

- a possibilidade de ouvir programas na língua local;

Costumo ouvir a rádio comunitária porque a minha mãe gosta mais. Minha 
mãe escuta mais porque ela gosta mais de Makua porque percebe melhor. 
Mas eu gosto das duas línguas porque percebo as duas. (Zarina, 18 anos, 
Nacala Porto)

- a preferência por programas educativos e culturais.

Gosto de escutar porque é de lá onde aprendo mais coisas, noticiários, acon-
tecimentos do mundo... aprendemos várias coisas que devemos mudar, fa-
zer... (Erica, 16 anos, Namialo)

Na secção a seguir, irei apresentar a experiência de uma das ouvintes, Abiba, 
para melhor compreender de que forma a escuta da radionovela está relaciona-
da à promoção dos direitos das crianças.
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ABIBA: PROMOVENDO A SAÚDE MATERNA E INFANTIL

Abiba é uma jovem mulher de 25 anos e ela terminou o ensino secundário. Ela 
vive com o seu parceiro e as suas duas crianças de 3 e 7 anos de idade numa 
comunidade rural perto de Memba, na província de Nampula, no norte de Mo-
çambique. Na sua zona, não há energia eléctrica e por isso não tem televisão. 
Mas ela, como muitos na sua comunidade, gosta de escutar rádio. Ela conta que 
“sem a rádio, a comunidade não fica nada bem. É só vender feijão e amendoim, 
para comprar pilhas e poder ouvir a rádio. As pessoas não vão a cidade vender 
feijão e amendoim e não voltar com pilhas.”

Ela ouviu a radionovela Ouro Negro pela primeira vez na rádio, por acaso. Ela 
gostou e começou a escutar regularmente. Em particular, Abiba gostou de um 
episódio que conta de uma mulher grávida que não tinha apoio do marido e não 
frequentava as consultas pré-natais. A mulher acaba dando parto a trabalhar na 
machamba e aí perde a vida. O Bisheik, um homem gentil e atencioso, tenta aju-
dar a senhora e, depois da sua morte, fica a cuidar do bebé. Segundo Abiba, esta 
história deu uma importante lição a ela e às outras mulheres da sua comunidade 
e motivou-as a influenciar também os seus maridos:

“Importante que eu digo é que as mulheres já fazem o que não faziam. 
Depois de escutarem o programa, já sabem como se cuidar... já sabem 
se este homem querem o bem de mim ou não... o homem deve acon-
selhar para ir ao hospital, assistir o parto... os outros não fazem isto. 
Isto agora alguns já fazem... parece brincadeira, mas agora depois de 
escutar fazem. As mulheres põem os homens a escutar. Homens até 
reclamam que o programa veio estragar as suas vidas... Mas agora já 
sabem o que fazer, vão a machamba juntos, ajudam... isto através do 
Ouro Negro.”

A partir da escuta da história da radionovela, Abiba e as suas amigas começa-
ram a explicar aos parceiros os riscos de não ter cuidados apropriados durante 
a gravidez e de dar parto em casa. Os homens, inicialmente desconfiados, pro-
curaram mais informação, começaram a escutar a radionovela com as esposas 
e acabaram descobrindo que o elas diziam era verdade. Quando perguntámos 
a Abiba se o seu marido também era um daqueles que não ajudava em casa, 
ela explica: “Era, mas dai já passou aquilo. Através da rádio, foi através da rádio. 
Agora já escutamos (Ouro Negro) juntos sim e se for a passar uma parte que a 
gente não entendeu, ficamos bem atentos para o próximo capítulo.”

Entretanto, há ainda muita coisa para mudar. Para Abiba, as mamanas, isto é, 
as senhoras mais velhas, são o grande problema na sua comunidade no que diz 
respeito aos cuidados das crianças. Estas senhoras defendem que as crianças 
devem ser cuidadas como elas sempre fizeram com os seus filhos no passado: 
“nossos filhos, nós não fazíamos isso ai, mas viveram e tiveram filhos até agora, 
que nem você!” Por isso, muitas mulheres não costumam levar as suas crianças 
no centro de saúde, para receber as vacinas, sobretudo aquelas que dão parto 
em casa.

Neste contexto, mais uma vez, a radionovela Ouro Negro oferece à Abiba e às 
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outras mulheres jovens a oportunidade de tornar-se agentes de mudança na sua 
comunidade. Quando as senhoras mais velhas escutam na radionovela que se 
fala de vacinas, elas começam a perguntar: “de que vacina estão a falar?”. Então 
Abiba diz que elas, as mulheres mais jovens, explicam que se trata da primeira 
vacina contra o tétano, que é importante para o bebé e que o protege em caso de 
ter uma ferida. Ela argumenta: “não, mamã! Não pode levar o que acontecia dan-
tes, nós temos de levar nossos filhos à vacina.” E assim, com a ajuda de Ouro 
Negro, as jovens mulheres conseguem convencer as senhoras mais velhas e 
algumas já começaram a levar os seus bebés nas consultas.

CONCLUSÕES

Neste artigo, tentamos mostrar como a radionovela Ouro Negro podepromo-
ver os direitos das crianças e apoiar os adolescentes e jovens a tornar-se agente 
de mudança nas comunidades. Em particular, analisamos as formas em que 
algumas jovens moçambicanas questionam e redefinem as normas sociais do-
minantes nos seus contextos de vida, a partir da escuta da radionovela, promo-
vendo desta forma a saúde materna e infantil. 

As histórias transmitidas na rádio podem motivar os jovens a transformar as 
suas vidas e também a promover mudanças nas vidas das pessoas ao seu re-
dor, como parceiros, amigos e vizinhos, para que estes adoptem comportamen-
tos que promovam os direitos das crianças. 

Neste processo, a narração de histórias (storytelling) desempenha um papel 
fundamental: as histórias informam, emocionam e motivam os ouvintes. É atra-
vés da narração de histórias que as pessoas compreendem melhor a si mesmos 
e à realidade e que constroem os conhecimentos que orientam as suas acções 
(Bruner, 1997). E é sempre através das histórias que os jovens ganham motiva-
ção para mudar e também motivam os outros a mudar.

Enquanto actores sociais reflexivos, as ouvintes, sobretudo adolescentes e 
jovens, interrogam e entendem situações complexas e problemáticas apresenta-
das nas histórias e aprendem a partir da experiência das personagens (Dewey, 
1910). A rádio confirma-se assim tanto como um espaço de aprendizagem criati-
va para os jovens, fora do contexto formal das escolas (Wilkinson, 2015). A partir 
da rádio, as ouvintes não apenas aprendem sobre os direitos das crianças e ado-
lescentes, mas também tornam-se agentes de mudança nas suas comunidades.
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INTRODUÇÃO

A temática deste estudo relaciona-se à Rede de Atenção a crianças e adoles-
centes instituída a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (BRA-
SIL, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990) no âmbito do Sistema de Garantia de 
Direitos – SDG. Esse sistema tem como intuito fortalecer a política de proteção 
e garantia de direitos da infância e adolescência brasileiras dentro do campo 
das políticas do Estado. Com o objetivo de apreender e analisar a forma como 
a Rede de Proteção tem atuado no sentido de garantir esses direitos, foi reali-
zada uma pesquisa de campo na Região Leste, em Goiânia, Goiás, Brasil, com 
representantes de diferentes instituições localizadas na sub-região denominada 
Pós Rio Meia Ponte. Foi realizada também a observação em reuniões ocorridas 
durante a execução da pesquisa, por iniciativa de uma das instituições da região, 
cujo propósito era a efetivação do trabalho em rede.

A questão que norteou o estudo foi: há articulação entre as instituições que 
compõem a Rede de Atenção a crianças e adolescentes residentes na Região 
Leste de Goiânia que seja capaz de cumprir o que determina o ECA em rela-
ção aos seus direitos? Apontou-se como hipótese que a articulação da Rede de 
Atenção encontra-se bastante fragilizada ou é até mesmo inexistente, principal-
mente quando se trata da inter-relação entre as políticas de assistência social, 
saúde e educação. 

Este estudo é parte da pesquisa intitulada “A garantia de direito de crianças 
e adolescentes: um estudo do atendimento das políticas públicas de educação, 
saúde e assistência social na Região Leste de Goiânia – Go”144. 

REFERENCIAL TEÓRICO
 
Quando se identifica o cenário atual em que se encontram os direitos dos ado-

lescentes no Brasil, é necessário um olhar crítico que enfoque não só a realidade 

144A referida pesquisa, em andamento, é coordenada pela Profª Drª Denise Carmen de Andrade Neves, docente do 
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (Mestrado) e da graduação em Serviço Social da PUC Goiás e está 
vinculada ao Grupo de Estudos “Infância, adolescência e Políticas Públicas”.
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atual, mas também o reflexo das conquistas passadas, das lutas da população 
para que fossem garantidos os direitos da criança e do adolescente, para que 
passassem a serem vistos como sujeitos de direitos e objeto de proteção do 
Estado. 

No Brasil, ao longo da história, não é possível identificar um período em que 
crianças e adolescentes, como pessoas em condição peculiar de desenvolvi-
mento, fossem considerados sujeitos de direitos, tampouco tivessem esses di-
reitos legalmente assegurados. 

Até o final da década de 1980 estava em vigência o Código de Menores145 que 
visava penalizar principalmente crianças e adolescentes pobres, os quais eram 
tratados como delinquentes, sendo passíveis de punição. Para Rizzini (2011), o 
Código de Menores visava a resolução do problema por meio de “tutela”, “guar-
da”, “vigilância”, “educação”, “preservação” e “reforma”, que pudesse garantir o 
firme controle sobre essa população. Esta lei foi um objeto de grande invasão e 
intervenção na vida privada das famílias e delimitava com muito rigor o que era 
permitido e o que não era. Muitas foram as críticas proferidas pela sociedade 
civil em relação à forma como eram tratados, sobretudo os adolescentes. 

Na década de 1970, algumas ações começaram a ser implementadas visan-
do superar a ineficácia do Estado no atendimento à criança e ao adolescente. 
Progressivamente, essas iniciativas associadas ao agravamento dos problemas 
sociais, como o aumento da violência, o alto índice de analfabetismo e a explo-
ração sexual infanto-juvenil, foram solapando o caráter autoritário e excludente 
das políticas para a infância que predominaram nas décadas nas décadas ante-
riores. Neste período, surgem novos agentes sociais como movimentos popula-
res de defesa dos direitos das crianças.

Todos esses fatores, fruto da abertura democrática permitiu que, na década 
de 1980, se avançasse nas conquistas de direitos fundamentais para a criança 
e o adolescente. Isto se materializou com a promulgação, em 1988, da Consti-
tuição Federal (BRASIL, CF, 1988), considerada a Constituição Cidadã. Para os 
movimentos sociais pela infância brasileira, essa década representou também 
importantes e decisivas conquistas.

Durante a Assembleia Nacional Constituinte foi organizado um grupo de tra-
balho comprometido com o tema da criança e do adolescente. O intenso trabalho 
desse grupo resultou na inserção do artigo 227 na Constituição Federal de 1988, 
o qual determina ser

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

145 O primeiro Código de Menores é aprovado em 1927. Em 1979 o código é revisado, mas não rompe com sua linha 
de arbitrariedade, assistencialismo e repressão ao legislar sobre a população infanto-juvenil de baixa renda. Esta lei 
introduziu o conceito de menor em situação irregular, que reunia o conjunto de meninos e meninas que estavam dentro 
do que alguns autores denominam infância perigosa.
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Essa linha de proteção, denominada de doutrina da proteção integral da Crian-
ça e do Adolescente, foi devidamente regulamentada através da Lei 8.069, de 
13 de julho de 1990, denominada Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 
Nele, crianças e adolescentes passam a ser vistas como sujeito em situação 
peculiar de desenvolvimento e pessoas portadoras de direito, sendo, por isso, 
passível de toda forma de proteção.

O ECA determina que deve haver a participação da sociedade na fiscalização 
e a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Dessa forma, foi cons-
tituído o Sistema de Garantia de Direitos – SGD, que visa integrar sociedade e 
Estado por meio das instituições governamentais para que as normas e diretri-
zes pudessem ser cumpridas.

O SGD é articulado através de três formas: a promoção, defesa e o controle, 
que envolvem vários órgãos e instituições do poder público na esfera federal, 
estadual e municipal, como o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria 
Pública, as delegacias, hospitais, abrigos, fundações e vários outros que devem 
estar articulados em rede, como um só sistema de integração. Disposto no artigo 
86 do ECA e na Resolução 113 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CONANDA, de 2006, o SGD se materializa, então, através 
de uma rede de atendimento, cujo princípio é a atuação transversal, com as 
instituições interligadas a fim de se garantir que os direitos desse público sejam 
assegurados (BAPTISTA, 2012). 

A prática do Sistema é consolidada através de redes de proteção que visam 
a promoção, a defesa e o controle do atendimento integral às necessidades da 
população infanto-juvenil. Em relação à promoção, a teia da rede envolve todos 
os órgãos e serviços governamentais e não-governamentais que atuam na am-
pliação e aperfeiçoamento da qualidade dos direitos legalmente previstos, o que 
se faz essencialmente por meio da formulação e execução de políticas públicas. 
Nessas conexões interagem atores tão variados quanto os órgãos executores 
das políticas públicas (nas áreas de educação, saúde, assistência social, alimen-
tação, cultura, esporte etc.), os conselhos paritários de deliberação sobre as di-
retrizes dessas políticas, os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente 
e as entidades públicas e privadas de prestação de serviços (AQUINO, 2004). 

No campo da defesa dos direitos 

estão as conexões da rede de proteção integral que articulam as nor-
mas, ações e instituições que se prestam a assegurar o cumprimento e 
a exigibilidade dos direitos instituídos, permitindo a responsabilização 
(judicial, administrativa e social) das famílias, do poder público ou da 
própria sociedade pela não-observância a esses direitos ou pela sua 
violação. Neste caso, as redes congregam o Judiciário, o Ministério 
Público, as Secretarias de Justiça, os Conselhos Tutelares e os órgãos 
de defesa da cidadania (AQUINO, 2004, p .300). 

No eixo relativo ao controle social, compõem-se as conexões articuladoras 
das ações voltadas para a apreciação contínua do efetivo respeito, por parte do 
poder público e dos setores da sociedade civil que prestam serviços de atendi-
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mento a crianças e adolescentes, às normas legalmente instituídas. As organi-
zações da rede de proteção atuantes nessa frente reúnem os setores organiza-
dos da sociedade civil representados nos fóruns de direitos e outras instâncias 
não-governamentais, bem como nos próprios conselhos de direitos e de políticas 
setoriais, conforme o princípio da participação social consagrado na Constituição 
de 1988.

A noção de rede, “permite traduzir com mais propriedade a trama de conexões 
interorganizacionais em que se baseia o sistema de garantia dos direitos de 
crianças e adolescentes” (AQUINO, 2004, p. 329), tendo em vista que abrange 
a complexidade das relações acionadas pelos atores de cada organização para 
garantir os direitos. Deste modo, as redes de proteção representam “o aspecto 
dinâmico do sistema, conformado a partir das conexões entre atores que com-
partilham um sentido de ação” (AQUINO, 2004, p. 329). 

A rede pode ser definida de diversas maneiras, mas todas elas trazem em 
comum o sentido de unidade, de ligação, de interlocução entre todas as partes. 
Whitaker assevera que a estrutura em rede surge em contraposição à estrutura 
vertical, permitindo a horizontalidade das relações entre os membros. Ou seja, o

conjunto resultante é como uma malha de múltiplos fios, que pode se 
espalhar indefinidamente para todos os lados, sem que nenhum dos 
seus nós possa ser considerado principal ou central, nem representan-
te dos demais. Não há um “chefe”, o que há é uma vontade coletiva de 
realizar determinado objetivo (WHITAKER, 1993, p.1).

Nessa perspectiva, não se pode pensar as instituições como algo separado 
ou independente, pois a relação em si que existe é de dependência, pois um 
único local não pode suprir todas as necessidades de uma família, o trabalho em 
rede funciona como um emaranhado de fios que se interligam e são dependen-
tes entre si, como afirmam Gonçalves e Guará (2010).

A rede não se limita a um pequeno espaço ou região, mesmo que em cada 
localidade possam ter vínculos mais fortes, a demanda que não pode ser aten-
dida em uma única região deve ser levada para outras localidades. Gonçalves e 
Guará (2010, p. 2) destacam que quando se fala em articulação de políticas so-
ciais públicas, não pode haver restrição na “ordem comunitária e territorial, mas 
exigem a vinculação a redes temáticas e institucionais de toda cidade”. 

Para os autores, quando há a articulação entre as partes, se pode falar tanto 
das diversas políticas, localidades ou instituições, se potencializa e amplia o de-
sempenho de cada política pública ou até mesmo das instituições que mesmo 
não conseguindo suprir todas as demandas de um indivíduo pode ter essa rela-
ção de dependência e ter esse conhecimento de para onde essa pessoa pode 
ser encaminhada para ter suas necessidades atendidas. 

Desse modo, o atendimento nos equipamentos sociais tem que ocorrer de 
maneira horizontalizada, na interlocução, na relação entre as instituições para 
que seja melhor realizado o atendimento e para que possa ser efetivado todo en-
caminhamento necessário, bem como de aprimoramento nos métodos de aten-
dimento, para que haja o compartilhamento do que se sabe para melhor atender 
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as demandas que recebem cada uma das instituições. 
No caso de crianças e adolescentes, faz-se necessário que os trabalhadores 

que atuam nestas instituições que compõem a rede tenham um objetivo em co-
mum, que é garantir a esse público o acesso aos seus direitos. Através da rede 
devem ser executadas ações que vão desde a admissão até a realização de en-
caminhamentos se necessários. Faz-se necessária também a articulação entre 
os profissionais, para que possa verificar a melhor forma de lidar com cada caso 
em específico. Sempre que possível se deve realizar visitas institucionais para 
que esteja sempre aberta a porta para a troca continua de saberes, pois como 
a realidade se altera, é imprescindível busca contínua de conhecimento (FARAJ 
et. al., 2016).

Contudo, entre o que está preconizado e o que ocorre na realidade há uma 
grande distância. Segundo Oliveira (2015), para que se concretizem essas ações, 
é necessário enfrentar barreiras, dentre elas as de ordem econômica, política, 
social e cultural. Um entrave também encontrado é o caráter de atendimento 
endógeno que é executado pelos trabalhadores, que realizam um serviço muitas 
vezes mecanizado, fixo nas burocracias tão presentes em todas as etapas atuais 
do atendimento. 

Não se pode perder de vista que a implementação das políticas públicas está 
cada vez mais ameaçada pela política neoliberal, o que se reflete diretamente 
na possibilidade de articulação da rede de atenção. Ao instituir o Estado mínimo, 
há expressiva transferência das suas responsabilidades para a sociedade civil, 
o que compromete sobremaneira, tanto o atendimento dos usuários quanto a 
própria articulação da Rede de Atenção.

Um dos maiores desafios, portanto, é o Estado assumir suas responsabilida-
des no atendimento de crianças e adolescentes em relação às políticas públicas, 
de forma que lhes garantam os direitos previstos no ECA. 

METODOLOGIA

Para melhor apreensão e análise da realidade foram utilizadas pesquisa bi-
bliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo de natureza quali-quanti-
tativa. A pesquisa bibliográfica subsidiou todo o processo de investigação, sendo 
fundamentada em autores que abordam a temática tais como: Rizzini (2011); 
Gonçalves e Guará (2010); Faleiros (2011), Lima e Veronese (2012), Moura 
(2009), Santos (2009), dentre outros. 

A pesquisa documental abrangeu o estudo de Decretos e Leis relacionados 
às políticas abordadas na pesquisa como o Eca (BRASIL, Lei n. 8.069 de 13 de 
Julho de 1990), a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, CF, 1988), além de 
documentos institucionais indispensáveis à pesquisa. 

Fizeram parte da pesquisa dezessete instituições localizadas numa sub-re-
gião da Região Leste do município de Goiânia denominada Pós Rio Meia Ponte. 
Essa região é composta de vinte e quatro bairros nos quais estão presentes trin-
ta e seis instituições que atendem crianças e adolescentes, dentre elas escolas 
(22), unidades de saúde (7) e de assistência social (7). Participaram da pesquisa 
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os representantes de uma unidade de saúde, cinco de unidades de assistência 
social e onze da educação146. Para seleção das instituições, houve sorteio. 

Para a pesquisa de campo foram utilizados como instrumento um roteiro de 
entrevista e a técnica da observação. O roteiro semiestruturado continha ques-
tões fechadas e abertas, o que possibilitou também a livre expressão dos en-
trevistados. Todos os participantes concordaram expressamente em participar 
assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. A identidade 
de cada participante foi preservada. A observação foi realizada durante reuniões 
realizadas, desde 2013, com o objetivo de promover a articulação entre as insti-
tuições da região. A participação da pesquisadora nas reuniões ocorreu durante 
o primeiro semestre de 2017. 

RESULTADOS

Das dezessete instituições participantes da pesquisa, 86% delas trabalhavam 
exclusivamente com crianças e adolescentes, 12% atendiam as famílias, 6% 
incluíam jovens e o mesmo percentual, idosos. 

Com o objetivo de se identificar junto aos responsáveis pelas instituições qual 
era sua compreensão a respeito da importância do trabalho por ela realizado, 
37% o considerou importante por proporcionar aos usuários condições para que 
crianças e adolescentes desenvolvam o senso crítico em relação à realidade 
em que vivem, o que julgam essencial para formação do cidadão consciente e 
emancipado.  Nessa mesma perspectiva, 18% afirmaram que a instituição con-
tribui com a formação do conhecimento e 14% que contribui com a sociedade de 
forma geral.

A articulação em rede pressupõe o prévio conhecimento de cada uma das ins-
tituições envolvidas em relação às demais que compõem essa rede. Por isso, foi 
questionado se havia por parte dos participantes conhecimento de instituições 
que prestavam atendimento a crianças e adolescentes na região. 18% afirma-
ram que sabiam da existência dessas instituições, mas superficialmente (só de 
ouvir falar) e 6% afirmaram desconhecê-las. Dentre as instituições mais citadas 
por aqueles que atestaram conhecê-las, figuraram aquelas vinculadas às agre-
miações religiosas. O que ficou evidenciado na pesquisa é que, apesar de haver 
um reconhecimento da existência de diferentes instituições, muitos dos partici-
pantes afirmaram não ter um conhecimento mais detalhado em relação ao tra-
balho realizado. Destaca-se, também o ínfimo número de instituições da região 
citado por cada entrevistado, o que revela o desconhecimento por parte deles 
em relação às instituições que compõem a rede, o que torna a possibilidade de 
articulação entre elas inexistente. Ou seja, um importante requisito do trabalho 
em rede, demonstrou-se como um ponto extremamente frágil.

Ao serem questionados se a instituição realizava trabalho em parceria com 
outras instituições da região, 29% negaram a existência de qualquer tipo de 

146 Embora houvesse autorização da Secretaria Municipal de Saúde para a realização de pesquisa em suas unidades, 
vários representantes das unidades se recusaram a participar da pesquisa, por isso, a pouco representação dessa po-
lítica na pesquisa.
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parceria. Daqueles que afirmaram haver essa parceria, muitos revelaram que 
acontece por meio de palestras ministradas aos usuários ou de encaminhamen-
tos realizados a outras instituições (neste caso, principalmente, entre escolas).

Segundo Perez e Passone (2010), o Sistema de Garantia de Direitos repre-
senta o arcabouço da política de atendimento à infância e adolescência no Brasil 
e, para sua efetivação é primordial que as instituições organizações, entidades, 
programas e serviços de atendimento infanto-juvenil e familiar atuem de forma 
articulada e integrada, nos moldes previsto pelo ECA e pela Constituição Fede-
ral, com o intuito de efetivamente implementar a Doutrina de Proteção Integral. 
Na medida em que há um explícito desconhecimento de parte dos entrevistados 
em relação às instituições existentes na região e, ainda, que as parcerias se 
restringem a encaminhamentos aos demais equipamentos sociais, constata-se 
a precária, ou mesmo ausente, articulação em rede.

Um fato facilmente constatado na região é a ausência de instituições públi-
cas voltadas ao atendimento de adolescentes no contraturno escolar. A grande 
maioria desse atendimento é realizado por instituições religiosas de caráter fi-
lantrópico (católicas, espíritas e evangélicas), algumas com convênios com o 
poder público e outras mantidas integralmente com recursos próprios. Ainda 
assim, um quarto dos entrevistados consideraram suficientes os equipamentos 
sociais existentes na região direcionados a esse fim. Aqueles que responderam 
acreditar serem suficientes a quantidade de instituições na região argumentam 
que o atendimento, quando requisitado, é adequado. Esse aspecto revelou-se 
contraditório, pois, adiante, quando indagados sobre a premência de atividades 
dirigidas aos adolescentes, indicaram várias delas.

Na opinião daqueles que consideram a carência de serviços que atendam 
crianças e adolescentes, o argumento foi a ausência (ou insuficiência) de vagas, 
sobretudo na educação (42%). 9% acreditam que a escola não atende de ma-
neira integral as necessidades dos educandos e o mesmo percentual afirma não 
haver vagas suficientes na saúde. Foi relatado que as escolas não atendem de 
forma integral as necessidades educacionais dos educandos; outros apontam 
a falta de espaços de lazer. Foi posto em questão também o fato de não haver 
nenhuma instituição na região que ofereça atendimento psicológico a crianças e 
adolescentes.

A escassez de centros culturais que ofereçam atividades aos adolescentes 
no contraturno escolar foi apontado por 43% dos participantes. Em segundo lu-
gar foi indicada a necessidade de locais que ofereçam cursos profissionalizan-
tes (19%), unidades de saúde que prestem atendimento em saúde mental (9%) 
e programas que encaminhem os adolescentes ao primeiro emprego (5%). A 
exigência de unidades de saúde voltadas ao atendimento da saúde mental na 
região se fez expressiva em razão da grande demanda e da dificuldade encon-
trada pelas famílias de se deslocarem para bairros distantes de suas residências 
para acesso a esse serviço.

Embora se reconheça a fragilidade na articulação da Rede de Proteção na 
região investigada, foi possível atestar a existência de iniciativas voltadas a esse 
fim. Uma delas vem sendo efetivada por um dos programas de extensão da 
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Pontifícia Universidade Católica de Goiás, localizado na região. Periodicamen-
te, durante a pesquisa, foram realizadas reuniões com participação de repre-
sentantes de diferentes equipamentos sociais. A observação da pesquisadora 
durante essas reuniões possibilitou o reconhecimento de importantes aspectos 
atinentes ao tema da pesquisa. Um dos pontos observado foi a irregularidade 
de participação dos representantes dos equipamentos sociais nas reuniões, o 
que concorreu para sua interrupção durante alguns anos desde que foi instituída 
em 2013. Outro fato observado foi o desconhecimento expresso por uma par-
cela dos participantes em relação a outras instituições presentes, o que revela 
explicitamente a desarticulação entre elas. Esse desconhecimento foi também 
detectado durante as entrevistas, pois muitos entrevistados demonstraram ig-
norar a existência de determinadas instituições. De acordo com Faleiros (2003), 
as redes se organizam através da articulação de atores e organizações que são 
capazes de compartilhar e de negociar as responsabilidades para o desenvolvi-
mento de ações conjuntas. Num contexto de desconhecimento entre si, a articu-
lação da rede torna-se comprometida.

Apesar deste avanço e conquista na região ainda é perceptível a dificulda-
de do trabalho em rede. Foi mencionado em entrevista com a assistente social 
desse Programa que durante a mobilização das instituições, em algumas delas 
não houve receptividade, o que revela certo desinteresse dos profissionais em 
relação a essa articulação. Obviamente, não se pode desvincular essa discus-
são das condições concretas de trabalho de grande parte dos profissionais que 
atual nas políticas de assistência social, saúde e educação. É notória a carência 
de quadros para suprir as demandas, os baixos salários, bem como o descaso 
do poder público no sentido de incentivar e mesmo promover tal iniciativa. Isso 
foi evidenciado por um dos profissionais entrevistados que atribuiu a dificuldade 
de articulação entre as instituições à falta de profissionais. Outro afirmou que há 
“pouco preparo e incentivos aos profissionais”, e que isso dificulta a realização 
do trabalho e, por conseguinte, a articulação. Segundo Silva (2012) o problema 
se inicia a partir do momento em que repassam precária remunerações aos pro-
fissionais, a falta de estrutura para atuarem, assim como o fato de se responsa-
bilizarem pelo atendimento social da criança e do adolescente. 

Vários problemas foram detectados, portanto, no que se refere a articulação 
entre as instituições que compõem a rede, pois existe nítida uma fragmentação 
presente no atendimento realizado a crianças e adolescentes. Ou seja, essa arti-
culação em rede de fato não ocorre entre as instituições que a compõem. O que 
há são iniciativas pontuais para a resolução de demandas específicas, as quais 
são tratadas, na maioria das vezes, de maneira informal pelos profissionais. As 
iniciativas têm se mostrado desafiadoras diante da premente necessidade de 
superação dos graves problemas que acometem crianças e adolescentes em 
condição de vulnerabilidade social. 

A articulação entre as instituições, construindo a rede de atenção, poderia 
qualificar o atendimento à população usuária, bem como contribuir para que sua 
mobilização e incentivo para que se tornasse também partícipe dessa rede e 
exercesse seu papel no controle social, um dos eixos do Sistema de Garantia de 
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Direitos. Como asseveram Telles et.al. (2011), para que houvesse mudanças na 
sociedade se faria necessária a apropriação por parte da população de um sis-
tema ativo e propositivo de controle social, que fortalecesse a rede de promoção 
e garantia de direitos através do incentivo à maior participação. 

Portanto, a maior articulação da rede contribuiria significativamente para o 
cumprimento do Eca, por meio do que está previsto pelo SGD, tanto no que se 
refere à promoção quanto à defesa e ao controle. 
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa está inserida no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Psicologia, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás). Tra-
ta-se de um estudo vinculado ao Grupo de Pesquisa: “A Psicologia Sócio-Histó-
rica e o Contexto Brasileiro de Desigualdade Social” da Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP). Tem o intuito de mapear, 
identificar e analisar nas dissertações e teses produzidas nos Programas em 
Psicologia brasileiros no período de 2010 a 2015 a temática da violência contra 
crianças e adolescentes em suas complexidades, contradições e ambivalências.

A violência contra crianças e adolescentes é entendida aqui como um fenôme-
no sócio-histórico que se expressa de formas distintas e específicas e toma uma 
dimensão mais crítica quando estes sujeitos encontram-se em uma situação de 
vulnerabilidade social.

A PESQUISA: MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O método desta pesquisa está ancorado no materialismo histórico e dialético 
enos pressupostos da Psicologia Sócio-Histórica Vigotskiana (2001;2002), que 
investiga a compreensão da realidade por meio dos nexos constitutivos que o 
sujeito tece no percurso da história. Caracteriza-se pela busca da superação da 
dicotomia indivíduo/sociedade, inclusão/exclusão, mediato/imediato, biológico/
social e apresenta uma análise crítica dos fenômenos sociais.

Segundo Sousa (2015), para Vigotski, o método de pesquisa na perspectiva 
do materialismo histórico e dialético é fundamentado em duas dimensões que 
se complementam: o método do conhecimento, que determina o objetivo do es-
tudo; e a metodologia da pesquisa, que concerne ao procedimento técnico que 
delineará a pesquisa.  

Dessa forma, o comprometimento com o aporte teórico do método dialético e 
com a Psicologia Sócio-Histórica embasou e delineou a investigação desta pes-
quisa. No materialismo histórico e dialético, os fatos e a teoria são indissociáveis, 
tornando o conhecimento relacionado como produção histórica. Sendo assim, a 
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análise da Psicologia Sócio-Histórica possibilitará, a partir do aparente, que se 
aproprie do processo histórico para se alcançar o concreto (LANE, 1986).

Esta pesquisa qualitativa consiste em um estudo bibliográfico e como em-
basamento metodológico, está pautado na análise da Metassíntese Qualitativa 
(CANUTO, 2017), que permite a visibilidade do fenômeno por meio de dife-
rentes olhares, bem como em contextos distintos, o que justifica a escolha e 
utilização dessa tipificação para o norteamento das análises empreendidas por 
esta pesquisa.

A pesquisa bibliográfica compreende a busca da literatura em diversas fontes 
(livros, periódicos especializados, internet, a partir de sites de busca de publi-
cações cientificas) sobre o objeto que se pretende pesquisar, com o objetivo de 
constituir um referencial teórico e assevera que “depende da clareza da questão 
colocada, do levantamento bibliográfico bem feito, que permita ao pesquisador 
partir do conhecimento existente” (MINAYO, 2010, p. 61).

Assim, a utilização da Metassíntese Qualitativa (CANUTO, 2017), possibilitou 
identificar as dissertações e teses acerca da violência contra crianças e adoles-
centes. Além de se localizar tais produções, buscou-se analisá-las, categorizá-
-las e revelar os múltiplos enfoques e perspectivas. 

Seguem as cinco etapas da Metassíntese que norteou a metodologia deste 
trabalho de cunho bibliográfico:

1) Exploração

Utilizou-se como principal ferramenta para a busca das dissertações e teses 
a internet que se justifica pelas produções acadêmicas disponíveis pela Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) no Catálogo 
de Teses e Dissertações, como também no Banco Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações (BDTD) das Instituições.

Foram identificadas, por meio da Plataforma Sucupira, situada no portal CA-
PES: 62 Instituições Brasileiras com cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Psicologia. Nessas Instituições, foram identificados 86 Programas de Pós-
-Graduação Stricto Sensu em Psicologia, sendo: 79 cursos em Mestrado Aca-
dêmico147, 53 cursos em Doutorado, e 07 cursos em Mestrado Profissional148. 
(Atualização em: 17 de agosto de 2016).

A partir destas informações, selecionou-se os Programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Psicologia no Brasil que estavam ativos com produções aca-
dêmicas no período de 2010 a 2015. Foram localizados 75 Programas, sendo:72 
cursos de Mestrado Acadêmico149, 01 curso de Mestrado Profissional e 46 cur-
sos de Doutorado150.

147 Ressalve-se que há um curso desativado, entretanto este possui produções no recorte temporal.
148 No levantamento realizado pela pesquisadora, identificaram-se seis Cursos de Mestrado Profissional. Entretanto, ao 
se comparar com o Documento da Área de Psicologia elaborado pela CAPES (2016), posteriormente ao levantamento de 
dados construído pela pesquisadora, constataram-se sete cursos de Mestrado Profissional, os quais serão considerados 
nesta pesquisa.
149  Ressalve-se que há um curso desativado, entretanto este possui produções no recorte temporal.
150  Ressalte-se que há dois cursos desativados, mas que possuem produções no período pesquisado.
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2) Cruzamento

Essa etapa consiste em selecionar as produções a partir dos critérios esta-
belecidos pelo pesquisador e eliminar os que não condizem com os requisitos 
propostos. De acordo com o levantamento realizado, foram localizadas 7.269 
dissertações e 2.324 teses,defendidas e publicadas nos Programas de Psicolo-
gia no Brasil no período compreendido entre 2010 e 2015. Essas produções151 
foram selecionadas, a priori, pelo crivo da análise dos títulos que apresentassem 
a palavra violência ou que, de maneira implícita, sugeriam o tema da violência. 
Foram localizadas 908 dissertações e 259 teses.

A partir destas 908 dissertações e 259 teses, foi realizada a leitura detalhada 
dos respectivos títulos o que resultou na definição de 432 dissertações e 159 
teses. Neste momento selecionou-se pesquisas em que o objeto de estudo ver-
sava sobre a violência contra crianças e adolescentes.

3) Refinamento

Nessa fase, as produções foram selecionadas por meio de leituras prévias 
dos resumos das 432 dissertações e as 159 teses. Com isso, após a leitura dos 
resumos, foram pré-selecionadas 313 dissertações e 103 teses.

Como resultado dessa seleção refinada, foram selecionadas10 dissertações 
e 02 teses que correspondem ao objeto de estudo – violência contra crianças e 
adolescentes – e que atendem aos critérios estabelecidos pela pesquisa.

4) Descrição

Compete a essa etapa, o ato de descrever por meio de fichas catalográficas 
os dados e as categorias de análise das produções analisadas. 

5) Interpretação: Análise Metassíntese Qualitativa

Essa fase de análise “possibilita a ampliação do conhecimento acerca do ob-
jeto de estudo. A imersão ao conteúdo, alcançada por meio de diversas leituras 
do material selecionado, permite a realização da fase de interpretação dos da-
dos” (CANUTO, 2017, p. 51), e, para além, permite o posicionamento de uma 
visão crítica do pesquisador acerca dos conteúdos levantados.

Nessa etapa propõe o envolvimento do aporte teórico apreendido para a cons-
trução da pesquisa e as informações oriundas das produções selecionadas: 10 
dissertações e 02 teses, as quais se referem ao objeto de estudo desta pesquisa 
que será analisado à luz da Metassíntese Qualitativa. 

A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A violência contra crianças e adolescentes se manifesta de diferentes formas 
como: violência física, violência psicológica, negligência e violência sexual. 
151 Com o objetivo de se levantar dados quantitativos, foi necessário se apropriar da relação quantitativa total: 27.146 
produções acadêmicas brasileiras na área de Psicologia, visto que o Portal Capes não refinou no momento da pesquisa 
as produções pelo recorte temporal, somente por Universidades, Programas, Orientadores, Orientandos.
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A violência caracterizada como física é manifestada por meio de ações vio-
lentas com uso de força, representa, como todas as modalidades da violência, a 
violação dos direitos da criança e do adolescente.

Nas famílias brasileiras, em geral, os pais utilizam a força física como método 
para disciplinar seus filhos. O uso da força física na educação das crianças e 
adolescentes é constitutivo das relações familiares e sociais, o que consequen-
temente provocará marcas profundas em suas vidas (PERES et al., 2013).

Esse disciplinamento físico se manifesta com a prática de atos violentos, 
como bater para “corrigir” os comportamentos considerados inadequados e tam-
bém por meio do castigo. Segundo Azevedo e Guerra (2001), ambas as formas 
geram medo, insegurança e sofrimento emocional.

De acordo com o Relatório do Fundo das Nações Unidas para a infância (UNI-
CEF) do Brasil, “[...] em todo o mundo, 1,5 bilhão de cuidadores (mais de um 
em cada quatro) dizem que o castigo físico é necessário para criar ou educar 
adequadamente as crianças. Uma em cada quatro crianças menores de 5 anos 
– 177 milhões – vive com uma mãe vítima de violência doméstica [...]. É preciso 
interromper a violência, começando pelo castigo corporal na primeira infância, 
que atinge todas as classes sociais. Aproximadamente 300 milhões de crianças 
de 2 a 4 anos de idade em todo o mundo (três em cada quatro) sofrem, regular-
mente, disciplina violenta por parte de seus cuidadores; 250 milhões (cerca de 
seis em cada dez) são punidas com castigos físicos” (VERDÉLIO, 2017).

A vitimização física da criança e do adolescente reflete no seu processo de 
socialização. Desta forma, a emancipação do sujeito vítima fica comprometida 
e pode fazer com que ele reproduza a violência ou se torne vítima de outras 
violências.

A violência psicológica contra crianças e adolescentes caracteriza-se por 
meio de subestimação e ameaça dos adultos. As consequências dessa violência 
resultam em sentimentos negativos, como o medo e a angústia, pensamentos 
de morte, ou levam as vítimas a acreditarem que estão em situações de risco 
(MOREIRA; SOUSA; SILVA, 2013).

Além do ambiente familiar, há manifestações diversas de violência psicológica 
contra criança e adolescente em outros espaços sociais. Assim, de acordo com 
o Relatório Avaliativo “ECA 25 anos” (BRASIL, 2016), a Lei 13.185/2015 esta-
beleceu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, que caracterizou a 
prática do bullying (até mesmo no mundo virtual) como um tipo de violência física 
ou psicológica.

A esse respeito, de acordo com o relatório da Unicef (2017), “[...] em todo o 
mundo, cerca de 130 milhões de estudantes entre 13 e 15 anos sofrem bullying 
regularmente. No Brasil, 43% de meninos e meninas do 6º ano disseram que 
sofreram bullyingnos últimos meses. Segundo o relatório, eles foram roubados, 
insultados, ameaçados, agredidos fisicamente ou maltratados” (VERDÉLIO, 
2017).

A negligência ou abandono se caracteriza pela omissão de cuidados básicos 
às crianças e adolescentes. Em consonância com o documento do Ministério da 
Saúde, a negligência se manifesta “pelo descaso com o bem-estar e segurança 
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da criança, com a afetividade, a educação ou a detecção de atrasos de desen-
volvimento sem causa orgânica aparente, são indícios de que se deve realizar 
uma investigação detalhada da situação familiar” (BRASIL, 2010, p. 44).

A violência sexual contra crianças e adolescentes é um fenômeno multidi-
mensional compreendido na construção das relações interpessoais por meio de 
todas as formas de violação dos direitos sexuais das crianças e adolescentes 
(VIEIRA; SIQUEIRA; SÓKORA, 2017).

Dessa forma, a violência sexual se manifesta em “forçar ou incitar uma crian-
ça ou um adolescente a tomar parte em atividades sexuais, estando ou não 
cientes do que está acontecendo” (ROQUE et al., 2014, p. 803). 

Com o objetivo de dar visibilidade aos tipos de violência sofridos por crianças 
e adolescentes no Brasil no período investigado nesta pesquisa, a seguir será 
apresentada uma tabela com alguns tipos de violência e seus respectivos núme-
ros, levantados do Disque 100.

Tabela 1: Dados do Disque 100 de 2011 a 2015

TIPO DE VIOLAÇÃO POR ANO, POR TIPO DE VIOLAÇÃO MAIS RECORRENTE CONTRA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE. 

ANO NEGLIGÊNCIA VIOLÊNCIA 
FÍSICA 

VIOLÊNCIA PSI-
COLÓGICA 

VIOLÊNCIA 
SEXUAL 

OUTRAS TOTAL 

2011 51.772 41.800 36.536 28.525 2.757 161.390 
2012 88.750 63.858 60.397 37.726 15.318 266.049 
2013 91.159 62.538 52.890 31.895 13.988 252.470 
2014 67.831 44.752 39.164 22.840 7.739 182.326 
2015 58.567 36.794 34.119 17.131 6.899 153.510 

TOTAL 358.079 249.742 223.106 138.117 46.701 1.015.745 

Fonte: SDH Disque 100 (BRASIL, 2016).

A violência mais notificada, no período de 2011 a 2015, é representada pela 
negligência, com 358.079 denúncias, seguida da violência física, com 249.742 
denúncias. Em terceiro lugar, está a violência psicológica, com 223.106 notifica-
ções e, por fim, a violência sexual, com 138.117 denúncias.

Na atualização desses dados, é possível identificar por meio do documento do 
Ministério dos Direitos Humanos (FERNANDES, 2017) que o Estado Brasileiro 
nos anos de 2015 e 2016, recebeu mais de 37 mil casos de denúncias de violên-
cia sexual referentes à faixa etária de 0 a 18 anos, pela Ouvidoria Nacional dos 
Direitos Humanos, por meio do Disque 100.

Dissertações e teses defendidas no período de 2010 a 2015

Embora haja um vasto número de dissertações e teses defendidas (no pe-
ríodo de 2010 a 2015) nos Programas de Pós-Graduação em Psicologia das 
Universidades Brasileiras, a saber: 7.269 dissertações e 2.324 teses; somente 
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432 dissertações (5,9%) e 159 teses (6,8%) trouxeram a violência na infância e 
adolescência como objeto de investigação. As temáticas apresentadas, em via 
de regra, foram: Avaliações de documentos/políticas públicas para a proteção 
de crianças e adolescentes; avaliações neuropsicológicas de agressividade e 
impulsividade; análises dos comportamentos agressivos; estudos com famílias; 
mães de filhos vítimas da violência; implicações no ambiente escolar e reper-
cussões na sociedade pelo fenômeno bullying; estratégias de enfrentamento 
e intervenção do fenômeno; desenvolvimento de testes, jogos e escalas para 
ensino de comportamento e prevenção da violência; estratégias para capacita-
ção de profissionais para a proteção das vítimas; medidas socioeducativas de 
internação; adolescentes em privação de liberdade e acolhimento institucional; 
vulnerabilidade social; escarificação; discriminação racial; impacto da violência 
na infância na vida adulta; crianças e adolescentes em situação de rua; repre-
sentações da mídia sobre a violência contra crianças e adolescentes.

Chama mais à atenção ainda o fato de que somente 10 dissertações (0,1%) e 
02 teses (0,1%) definiram como objeto de estudo a violência (em suas diversas 
modalidades) contra crianças e/ou adolescentes e as ouviram diretamente para 
a realização das referidas pesquisas. 

Estas doze pesquisas, embora numericamente pequenas se comparadas a 
toda a produção acadêmica dos Programas de Pós-Graduação da Psicologia 
Brasileira no período pesquisado, expressam as múltiplas formas de violência 
vividas por crianças e adolescentes e ao mesmo tempo denunciam a invisibilida-
de que este fenômeno possui na sociedade. Parece que de alguma forma esta 
invisibilidade também se faz presente na produção acadêmica da Psicologia. 

MATRIZES TEÓRICAS DAS DISSERTAÇÕES E TESES

Em relação aos aspectos epistemológicos utilizados pelos 12 pesquisadores 
da Psicologia para a compreensão do fenômeno violência contra crianças e ado-
lescentes, é possível afirmar que as 03 matrizes teóricas mais recorrentes foram: 
a Psicanálise; a Psicologia Sócio-Histórica e o Cognitivismo. 

A Psicanálise está ancorada em 05 dissertações (FREIRE, 2010; SANTOS, 
2011; HOFIUS, 2013; COSTA, 2014; SILVA, 2015). Nessas pesquisas, a violên-
cia é apresentada como um problema social e, sobretudo, como uma produção 
do sofrimento intrapsíquico.

A Psicologia Sócio-Histórica está fundamentada em 03 dissertações (MIN-
CHONI, 2010; BERNARDES, 2011; SILVA, 2014) e 01 tese (SANTOS, 2013). 
Compreende a violência como fenômeno histórico, social, cultural, em que a 
dimensão da subjetividade é constituída na relação com o mundo, ou seja, o 
sujeito impacta o mundo e o mundo o impacta. 

Na perspectiva do Cognitivismo, 02 dissertações (WASSERMANN, 2011; 
MARQUES, 2015), e 01 tese (MACIEL, 2011) utilizam este referencial teórico. A 
violência é compreendida nessas pesquisas como resultante do meio, das rela-
ções atuais, ocasionando graves consequências no desenvolvimento cognitivo e 
comportamental do sujeito.
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O SIGNIFICADO DE SER CRIANÇA E ADOLESCENTE

Com relação aos significados de ser criança e adolescente, os estudos oriun-
dos da Psicanálise, embora façam referência a dimensão “social” destes sujei-
tos, enfatizam com muita veemência a dimensão intrapsicológica associada a 
fases estanques do desenvolvimento humano.

Já na Psicologia Sócio-Histórica, as produções apresentaram as crianças e 
os adolescentes como sujeitos produtores de sua subjetividade, marcados pela 
construção histórica e social que se desenvolve nas relações interpessoais.

Na perspectiva do Cognitivismo as pesquisas apresentaram as crianças e os 
adolescentes nas configurações do desenvolvimento humano, por meio dos as-
pectos cognitivos, comportamentais.

OS SIGNIFICADOS DE SER CRIANÇA E ADOLESCENTE VÍTIMAS DA 
VIOLÊNCIA 

Considerando a criança e o adolescente como vítimas da violência, os signi-
ficados apreendidos nas 12 produções acadêmicas foram apresentados a partir 
dos temas: vítima de sofrimento intrapsíquico (05 dissertações) que se refere 
às consequências da violência como resultado de um sofrimento intrapsíquico; 
como invisibilidade (05 dissertações e 02 teses), estes estudos denunciam a 
contradição da sociedade que por um lado (especialmente no plano da Lei) colo-
ca a criança e o adolescente como sujeito de direitos, como cidadão; e por outro 
lado não o trata como sujeito destes direitos: o vitimiza e cala a sua voz.

Na categoria vítima de sofrimento intrapsíquico, as produções relacionam as 
crianças e os adolescentes vítimas da violência por meio do sofrimento que a 
violência ocasiona no psiquismo humano. Assim, sofrem os impactos da violên-
cia no desenvolvimento psíquico, que resulta em sentimentos de autodesvalori-
zação e de culpa. 

Dessa forma o “ser” criança-vítima gera um sofrimento ainda maior, que po-
derá ou não, resultar em um trauma que só será elaborado pela própria vítima, 
como apontado por Costa (2014, p. 33): 

[...] Lembramos ainda que ao abuso sexual se mesclam fantasia e 
realidade e, nesses casos, estamos diante de um número imenso 
de variáveis culturais e psíquicas que tornam ainda mais comple-
xa a tarefa de bem lidar com tais problemas [...]. Esses aspectos 
fazem com que se torne importante uma reflexão crítica dos discursos 
(científico e do senso comum) que alimentam e perpetuam estereóti-
pos emitidos sobre o abuso sexual de crianças na atualidade, cujo im-
pacto nas vítimas também contribui para acentuar seu sofrimento, 
já que tendem a desconsiderar a realidade subjetiva e histórica da 
criança ou adolescente em foco, tal como vimos ocorrer no caso 
de Ana, no qual a compreensão cética em torno do abuso sexual 
levou a procedimentos que geraram sofrimento psíquico. Nosso 
pressuposto é de que a criança ou o adolescente que sofre tal violência 
deve ser abordado ou tratado levando-se em conta o contexto espe-
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cífico e singular que funda a realidade para cada um. Cada contexto 
engendra, institui ou determina a subjetividade, apontando-nos o 
manejo que a situação requer, bem como, nos casos de abuso 
sexual, poderá ou não constituir-se como trauma.(COSTA, 2014, 
p. 33. Grifos nossos).

A categoria invisibilidade elucida os aspectos de dominação e aprisionamento 
aos quais as vítimas são submetidas, remete ainda ao fato dos sujeitos não te-
rem voz ou não ocuparem o lugar de sujeitos de direito que lhes é garantido pela 
Constituição Federal.

Bernardes (2011) salienta que a violência está presente em todas as classes 
sociais, entretanto, as vítimas de classes populares são as mais expostas pela 
condição de vulnerabilidade social em que se encontram. Para ela ser criança 
ou adolescente vítima da violência intrafamiliar significa fazer parte de um “ciclo 
de violência”.

[...] As crianças são vítimas de espancamentos, maus tratos, falta 
de cuidados e abandono, entre outras ações prejudiciais a seu de-
senvolvimento [...] (p. 40). [...] às crianças vítimas de violência física 
intrafamiliar que se projetem como pais no futuro, estas relataram que 
usariam dessa mesma violência na educação de seus filhos, o que se 
caracteriza como o ciclo da violência. Além disso, na cultura do bater 
para “corrigir as incapacidades” da criança acaba por gerar sentimen-
tos de raiva e legitima a violência como uma forma de resolução de 
problemas. (BERNARDES, 2011, p. 44. Grifos nossos).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa reafirma a concepção de que a violência não se reduz à mera 
influência da família e da sociedade, enquanto condição social ela expressa uma 
relação de intersecção do sujeito com a sociedade, com a cultura e com a his-
tória que o constitui.  Neste sentido, não há como considerar a subjetividade de 
crianças e adolescentes vítimas da violência, apenas como dimensão intrapsí-
quica, patologicamente marcada; há a necessidade teórica, ética e política de 
compreendê-la enquanto resultado das relações que a constituem, nas teias da 
desigualdade social e da desassistência que paira sobre seus silenciamentos. 

Aqui não estamos desconsiderando os esforços empreendidos pela socie-
dade brasileira nas últimas décadas no sentido de reconhecer a criança e o 
adolescente enquanto sujeito de direitos; estamos apenas afirmando que este 
reconhecimento, infelizmente, ainda não a retirou deste lugar de vítima de vio-
lências (sexuais, físicas, psicológicas, negligência etc.) e ainda não a colocou no 
lugar legitimo de sujeito de direitos.

Para além da investigação empírica empreendida pelas pesquisas que ouvi-
ram crianças e adolescentes vítimas de diversas violências e que contribuíram 
enormemente para a análise deste fenômeno da sociedade brasileira merece 
destaque as contribuições que apontaram para os subsídios para as interven-
ções e práticas profissionais (06 dissertações e 02 teses) e também para o avan-
ço teórico na compreensão do fenômeno (04 dissertações). 
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Por fim, espera-se que este estudo contribua para o desvelamento da violên-
cia contra crianças e adolescentes na sociedade brasileira e ousa sonhar na am-
pliação dos estudos e pesquisadas da área de Psicologia que dêem voz a estes 
sujeitos com o objetivo de aprofundar a compreensão deste fenômeno, assim 
como o de denunciar a condição de vida de parcelas expressivas de crianças e 
adolescentes.
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INTRODUÇÃO

A realização de pesquisas de mapeamento, contagem e caracterização da 
população de crianças e adolescentes em situação de rua é crucial para a cons-
trução de políticas públicas destinadas a garantia de direitos deste segmento po-
pulacional. Tal ideia é corroborada por Turgut (2015), quando afirma que contar 
a população em situação de rua é um desafio necessário na busca pela defesa 
de direitos. 

Grande parte dos estudos com a população em situação de rua são descriti-
vos e com amostras reduzidas, o que dificulta: a compreensão dos impactos da 
rua no desenvolvimento, pela ausência de estudos longitudinais (SANTANA, RA-
FFAELLI, KOLLER & MORAIS, 2018) e a compreensão da magnitude do fenô-
meno. De acordo com Rizzini, Caldeira, Ribeiro & Carvano (2010), as contagens 
nacionais feitas com a população em situação de rua não consideram o segmen-
to infantil, sendo que esta população tem sido contabilizada em pesquisas locais 
ou regionais, que possuem, ainda, a peculiaridade de utilizarem conceituações 
distintas, o que dificulta a comparação desses dados. Ferreira (2013), destaca 
que a dificuldade em produzir dados nacionais no contexto brasileiro, faz com 
que muitas pesquisas sejam realizadas em poucas cidades, principalmente as 
maiores, impedindo um panorama geral do fenômeno. Visando a sanar esta la-
cuna e reconhecendo a importância política, social e acadêmica da produção de 
dados que ampliem a visibilidade da população em situação de rua, o Projeto 
Axé estabelece uma parceria com a Universidade Federal da Bahia e Movimen-
to Nacional da População de Rua para realizar a pesquisa descrita no presente 
trabalho. 

Tal pesquisa teve por objetivo mapear, contar e caracterizar as pessoas em si-
tuação de rua na cidade de Salvador, considerando todos os segmentos etários, 
a partir de uma pesquisa composta de duas etapas, realizadas em 2016 e 2017, 
respectivamente. Na primeira etapa foi utilizada uma metodologia observacional 

152 Agências Financiadoras: UNESCO/Criança Esperança 30 anos (1º etapa) / Defensoria Pública do Estado da Bahia 
(2º etapa). 
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que visou mapear, contar e estimar essa população considerando características 
como faixa etária, gênero, cor e atividades realizadas na rua. A segunda etapa, 
por sua vez, consistiu na caracterização dos modos e condições de vida de uma 
amostra estratificada construída a partir dos resultados da primeira etapa da 
investigação.

O conceito de população de rua adotado na pesquisa está em consonância 
com o descrito na Política Nacional para a População em Situação de Rua, que 
a define como sendo um

“(...) grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza 
extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a ine-
xistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros 
públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sus-
tento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de 
acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. ” 
(BRASIL, 2009, p.1) 

Nesse sentido, para a Política Nacional, a rua engloba tanto os logradouros 
públicos (ruas, praças, viadutos, cemitérios, etc.), como áreas degradadas (gal-
pões e prédios abandonados, em ruínas; moradias improvisadas em lugares de 
risco de desabamento e/ou sem saneamento básico e de difícil acesso, como 
encostas, dentre outros). Tal especificação é fundamental para compreender 
que o conceito de rua adotado extrapola uma visão reducionista de que estaria 
em situação de rua apenas aqueles sujeitos que dormem/moram na rua. 

No que se refere às especificidades das crianças e adolescentes em situação 
de rua, a pesquisa encontra-se referenciada na Resolução Conjunta do Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS) e Conselho Nacional dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente (CONANDA) de 2016, que define esse público como sendo

“(...) sujeitos em desenvolvimento com direitos violados, que utilizam 
logradouros públicos, áreas degradadas como espaço de moradia ou 
sobrevivência, de forma permanente e/ou intermitente, em situação de 
vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social pelo rompimento ou fragi-
lidade do cuidado e dos vínculos familiares e comunitários, priorita-
riamente situação de pobreza e/ou pobreza extrema, dificuldade de 
acesso e/ou permanência nas políticas públicas, sendo caracterizados 
por sua heterogeneidade, como gênero, orientação sexual, identidade 
de gênero, diversidade étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de 
nacionalidade, de posição política, deficiência, dentre outros.” (BRA-
SIL, 2016, p.2)

Ao especificar as heterogeneidades que caracterizam a população em situação 
de rua, a diretriz do CNAS e CONANDA possibilita uma melhor compreensão das 
formas e modos de apropriação da rua, sendo válida não apenas para o segmento 
de crianças e adolescentes, mas para toda a população em situação de rua. Além 
disso, pode-se considerar que o termo intermitente, que é adotado nessa diretriz, 
parece melhor descrever as formas e tempos de vinculação com a rua. 

A separação das pesquisas e políticas sobre a população em situação de rua 
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em segmentos etários parece não atender às demandas e necessidades desta 
população. De fato, dividir crianças e adolescentes dos adultos e idosos, é des-
considerar as complexas relações existentes entre esses grupos geracionais e 
que são cotidianamente observadas na prática da atenção. Crianças, adolescen-
tes, adultos e idosos coexistem no espaço da rua e promover o diálogo entre as 
políticas que tratam do segmento infanto-juvenil com àquelas direcionadas à po-
pulação adulta é estratégico no aprimoramento das mesmas, além de possibilitar 
a unificação das frentes de luta e defesa de direitos. A pesquisa que origina este 
trabalho é pautada na compreensão desta importância e por isso foi realizada 
com todos os segmentos etários. No entanto, para o presente trabalho serão des-
critos os dados específicos das crianças e adolescentes. Pretende-se com isso, 
demonstrar que uma pesquisa de todos os segmentos etários, não tem como 
consequência obrigatória a invisibilidade de um dos segmentos específicos. 

MÉTODO

Participantes

Na primeira fase da pesquisa, ocorrida em Agosto de 2016, foram realizadas 
2.052 observações de crianças e adolescentes ocupando as ruas da cidade de 
Salvador/BA, com idades estimadas entre um e 17 anos. Dessas, 81,8% fo-
ram observadas como sendo do gênero masculino, 17,6% do gênero feminino e 
0,6% como queer153. Quanto à cor, observou-se 60,2% como tendo à cor preta, 
35,2% cor parda e 4,6% cor branca. Cabe destacar, que a utilização do método 
observacional faz com que esses atributos (gênero e raça), na primeira fase da 
pesquisa, sejam alterdeclarados. 

Com base nos dados observacionais, foi construída uma amostra representa-
tiva desse público, considerando-se apenas crianças acima de sete anos como 
potenciais respondentes em função das características do instrumento. Desta 
forma, participaram da segunda etapa da pesquisa 154 crianças e adolescen-
tes em situação de rua, entre sete e 17 anos (média = 13,47; DP = 2,7), sendo 
81,8% do gênero masculino, 16,2% feminino, 0,6% que se identificou como tra-
vesti e 1,3% como mulher transexual. Declararam-se de cor preta (59,1%), parda 
(34,4%), branca (4,5%), amarela (0,6%) e 1,3% que se declararam indígenas.

Instrumentos

Na segunda etapa da pesquisa, utilizou-se uma entrevista estruturada, com-
posta por 80 questões que versavam sobre dados sociodemográficos e aspectos 

153 Palavra proveniente do inglês usada para abarcar pessoas que não seguem o padrão da heterossexualidade e/ou 
do binarismo de gênero (feminino e masculino), a exemplo das travestis. O termo queer pode ser usado também para 
se referir a lésbicas, gays, bissexuais e também pessoas transgênero e/ou transexuais. Tanto as questões de gênero 
quanto de sexualidade partem do pressuposto da auto-identificação, dessa forma, a utilização do termo queer não é 
uma tentativa de categorização identitárias e/ou de gênero. A escolha por esta palavra está ligada à necessidade de dar 
visibilidade a todas as possibilidades de corporalidades, abjeções, de dissidências e dos devires de gênero, sexualidade 
de pessoas que não se identificam/correspondem à matriz binária/heteronormativa e que, neste caso, se encontram em 
situação de rua.
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sobre os modos de vidas das crianças e adolescentes em situação de rua e vio-
lações de direitos a que estão submetidas. Tal instrumento foi construído conjun-
tamente com a rede de atendimento à população em situação de rua na cidade 
de Salvador, além de tomar como base instrumentos já produzidos e utilizados 
com esta população (RAFFAELLI, KOLLER & MORAIS, 2007); as pesquisas sis-
temáticas do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas – CE-
BRID (NOTO, GALDURÓZ, NAPPO, FONSECA, CARLINI, MOURA & CARLINI, 
2004); assim como, instrumentos, fichas e protocolos de atendimento utilizados 
pela rede de proteção (Movimento Nacional da População de Rua, Defensoria 
Pública do Estado da Bahia, Projeto Axé, dentre outros). 

Procedimentos

A etapa de mapeamento e contagem consistiu em observações realizadas em 
quatro dias da semana e em quatro turnos, conforme método anterior adotado 
pelo Projeto Axé (1990; 1993). Esta abrangeu toda a cidade de Salvador, que foi 
dividida em 14 setores, considerando a densidade esperada de população em 
situação de rua e a proximidade geográfica154. 

Na segunda etapa155 foi feito um processo de amostragem estratificada (SE-
MIZ, 2016), considerando as variáveis investigadas na fase anterior. Como for-
ma de acessar os participantes, foram estabelecidas parcerias com instituições 
que trabalham com crianças e adolescentes em situação de rua, além da identifi-
cação de possíveis participantes na rua. Utilizou-se a técnica do snowball (BIER-
NACKI &WALDORF, 1981) como forma de ampliar e diversificar a amostra. A 
aplicação das entrevistas teve um tempo médio de 50 minutos, sendo realizadas 
por pesquisadores devidamente formados e, em sua maioria, com experiência 
na atuação com a população em situação de rua. 

RESULTADOS

A busca de crianças e adolescentes por sobrevivência nas ruas das grandes 
cidades do Brasil não é um fenômeno recente (RAFFAELLI, 2010). De acordo 
com Morais, Neiva-Silva & Koller (2010), a situação de rua de crianças e ado-
lescentes está ligada a diversos processos históricos de vulnerabilização, de 
ausência de políticas públicas de proteção, que são, em grande parte dos casos, 
anteriores a própria situação de rua. Nesse sentido, a presente pesquisa buscou 
investigar variáveis que pudessem oferecem subsídios para compreender e ca-
racterizar os diferentes modos e condições de vida de crianças e adolescentes 
em situação de rua, desde local de origem; trajetórias e modos de vinculação/
conexão com a rua; condições de saúde; habitação/moradia; trabalho; acesso 
a instituições de atendimento pertencentes ao Sistema de Garantia de Direitos 
(SGD); e, consequentemente, as violações de direitos as quais esse segmento 
populacional está submetido. 

154 Para maiores informações sobre esta etapa da pesquisa, ver Carvalho, Santana& Vezedek(2017a). 
155 Para maiores informações sobre a segunda etapa da pesquisa ver Carvalho, Santana& Vezedek (2017b)
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Um primeiro aspecto a ser analisado refere-se ao local de origem das crianças 
e adolescentes participantes do estudo. Tem-se que 97,4% delas são oriundas 
da Bahia, sendo que 92,8% nasceram em Salvador; 4,6% em outras cidades 
do estado; e, 2,6% em outros estados. Isto demonstra uma baixa mobilidade 
intermunicipal dos participantes que são oriundos, em sua maioria, da cidade de 
Salvador. Esse dado é contrário aos relatos da rede de proteção que afirma ter 
uma grande demanda para o atendimento de crianças e adolescentes de outras 
cidades/estados. Isso pode significar uma maior vulnerabilidade das crianças e 
adolescentes “de fora” e maior complexidade nos fluxos de atendimentos e en-
caminhamentos desses casos. Mas também pode significar uma invisibilidade 
da situação de rua dessas crianças da própria cidade de Salvador, uma vez que 
83,8% afirmaram morar com algum familiar (considerando família nuclear ou 
extensa) e 74,7% afirmaram morar em casa (“própria”, cedida e alugada), sendo 
assim, não considerados como público das políticas de proteção às crianças e 
adolescentes em situação de rua. 

Outro dado a ser analisado quando se trata de crianças e adolescentes em 
situação de rua refere-se ao acesso à documentação como certidão de nasci-
mento, carteira de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre 
outros. Verificou-se que 2,6% da amostra não possui nenhum dos documentos 
listados, o que os coloca em uma condição extrema de invisibilidade social. Dos 
participantes 94,8% possuem certidão de nascimento; 76,0% possuem carteira 
de identidade; e, 79,9% possuem cartão do SUS. Cabe destacar que dos partici-
pantes que possuem pelo menos um documento de identificação, 7,0% não tem 
nenhum dos documentos em posse, isto é, apesar de afirmar possuir o docu-
mento, o participante não se encontra em posse do mesmo para utilizar quando 
necessário. 

Observou-se que 87,0% dos participantes possuem vínculos familiares man-
tidos (mantém contato todos os dias/sempre ou toda semana/frequentemente), 
8,4% vínculos fragilizados (mantém contato pelo menos uma vez por mês/às 
vezes ou uma vez por ano/raramente) e 4,5% possuem vínculos rompidos (não 
mantém contato com a família/nunca). Do total de participantes, 83,8% afirma-
ram morar com algum familiar (considerando família nuclear ou extensa) e 7,8% 
moram sozinhos, 8,4% em grupo.O elevado índice de crianças e adolescentes 
que possuem vínculos mantidos com à família demonstra uma mudança de per-
fil dos modos de ocupação desse segmento populacional do contexto da rua. 
As crianças e adolescentes em situação de rua parecem usar a rua muito mais 
como forma de manutenção de sua subsistência, trabalho e/ou busca de lazer. 
Além disso, tal dado reforça a ideia de que as crianças e adolescentes possuem 
sim família, desfazendo o mito construído acerca dessa população no início dos 
estudos. 

Esses dados talvez justifiquem à sensação generalizada de que houve uma 
drástica diminuição ou mesmo desaparecimento dessas crianças e adolescen-
tes. Pode-se refletir, no entanto que esta redução (real ou aparente) deve-se às 
políticas públicas de redistribuição de renda, como o Bolsa Família, que institui 
como condicionalidade à matricula e frequência da criança/adolescente na es-
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cola, mas também à reconfiguração dos centros urbanos. Isso significa que as 
crianças, assim como toda a população em situação de rua, já não se encontram 
apenas nos centros urbanos, estando distribuídas em toda cidade consideran-
do o seu cárter multicêntrico, como no caso da cidade de Salvador (SANTOS, 
2013).

Há de se ter em vista que as pessoas em situação de rua, seja qual for sua 
faixa etária, “relacionam-se com a rua, segundo parâmetros temporais e iden-
titários diferenciados” e “em comum possuem a característica de estabelecer 
no espaço público da rua seu palco de relações privadas” (BRASIL, 2009, p.3). 
Nesse aspecto, compreender as trajetórias de vida na rua de crianças e ado-
lescentes inclui investigar a idade de chegada e motivos de ida para rua, assim 
como tempo de experiência de rua; tempo de permanência diária nesse contex-
to; além da frequência de dormida na rua; e, as atividades de geração de renda 
desenvolvidas nesse contexto. 

Quando consideramos as idades de chegada à rua, têm-se que 64,3% dos 
participantes iniciou sua trajetória de rua entre zero e onze anos; 31,2% entre 
12 e 17 anos; e, 4,5% não se lembrava da idade de ida para rua. Sobre o tem-
po de experiência de rua verifica-se que 24,0% dos participantes está de um a 
três anos incompletos em situação de rua; seguidos por 20,1% que está há pelo 
menos um ano; 19,5% entre três e cinco anos incompletos; e, 23,4% com mais 
de 5 anos. Houve ainda 13,0% das crianças e adolescentes que não souberam 
informar há quanto tempo estavam em situação de rua.

Em relação aos motivos de ida para a rua têm-se que 43,5% afirma ter ido 
para a rua para procurar diversão/liberdade;36,4% foi procurar sustento para si 
mesmo;29,9% acompanhar familiares (considerando família nuclear ou exten-
sa);16,9% foi para a rua em função de conflitos familiares (pai, mãe, madrasta, 
padrasto, etc.);13,6% apanhava em casa;9,1% teve problemas com drogas;6,5% 
envolveu-se em conflitos com o tráfico de drogas;5,2% afirmam que a saída se 
justifica pelo fato de que os pais (ou madrasta/padrasto) bebiam e/ou usavam 
drogas;3,2% foi para o contexto da rua em razão da morte dos pais ou de um 
deles; 3,2% saiu para a rua em função de brigas com vizinhos(as)/conflitos no 
bairro;2,6% afirma que a saída para a rua deve-se ao fato de ter sido vítima de 
abuso sexual;1,9% por causa da cor/raça; 1,3% informa ter ido para a rua por 
causa da opção/orientação sexual e/ou identidade de gênero;1,3% iniciou a tra-
jetória de rua em função da morte do(a) companheiro(a);0,6% justifica a ida para 
a rua por uma tentativa de internação institucional;0,6% perdeu o emprego/ficou 
desempregado;0,6% se separou da(o) companheira(o) e saiu de casa. Necessá-
rio enfatizar que o fenômeno da rua é multicausal e multideterminado e por isso, 
em geral, vários são os fatores que coexistem nas trajetórias de vida das crian-
ças e adolescentes que determinam a utilização e/ou permanência da/na rua. De 
acordo com Fergunson (2006), a causalidade do fenômeno da situação de rua 
pode ser dividida em níveis: micro, meso e macro. No primeiro são considerados 
apenas as questões de ordem individuais ou psicológicas. Já o nível meso refe-
re-se a causas relacionadas à situação de vulnerabilidade e precariedade sócio 
econômica. O nível marco, por sua vez, consideram questões macrossociais 
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como o efeito da globalização, do capitalismo, etc. 
Ao analisar o tempo de permanência diária dos participantes no contexto da 

rua observa-se um elevado número de participantes (33,8%) que ficam mais de 
oito horas por dia na rua, seguidos de 22,7% que passam de seis a oito horas, 
32,5% de três a cinco horas e 11,0% de uma a duas horas. Dos entrevistados, 
58,4% afirmou já ter dormido na rua em algum momento da vida. Quando ava-
liado a frequência com que os participantes dormiram na rua no último mês, ob-
serva-se que 18,2% apresentam baixa frequência (dormiram entre um e oito dias 
no último mês); 9,7% apresentam alta frequência (dormiram 20 dias ou mais); e, 
2,6% possuem média frequência (dormiram entre nove e dezenove dias).

No que se refere a questões sobre trabalho e renda, foi perguntado sobre as 
atividades de geração de renda realizadas nos últimos seis meses, sendo elen-
cadas 21 alternativas. Verificou-se que 97,4% dos entrevistados realizou pelo 
menos uma das atividades descritas, sendo que 57,2% realizou entre uma e 
três atividades de geração de renda nos últimos seis meses, 31,7% realizou 
entre quatro e sete atividades, 7,0% realizou entre oito e 12 atividades e 1,2% 
realizou entre 13 e 15 atividades. Entre as atividades citadas, têm-se: frequenta 
o Projeto Axé (recebe bolsa; 53,2%); fez “bicos” (46,1%); reciclou (24,7%); vi-
giou carros/flanelinha (23,4%); esmolou/pediu dinheiro na rua (23,4%); trabalhou 
como baleiro(a) (21,4%); trabalhou como vendedor ambulante (cervejas, etc.) 
(20,8%); trabalhou com carga e descarga de materiais (20,1%); pediu comida 
(19,5%); mexeu em latas de lixo e/ou lixeiras procurando comida e/ou outras 
coisas (11,7%); limpou para-brisas de carros (11,7%); trabalhou na sinaleira (ma-
labarismo, vendeu coisas, distribuiu panfletos, etc.; 8,4%); teve relações sexuais 
em troca de dinheiro e/ou benefícios materiais (7,8%); vendeu rifas (6,5%); ven-
deu jornais nas ruas (1,9%); prestou serviços de forma ambulante (engraxate, 
amolador de alicates, etc.; 1,3%); trabalhou como artista de rua (1,3%). No que 
se refere à realização de atividades ilícitas para obtenção de renda e bens ma-
teriais, observa-se que 11,7% furtou algo (ex.: de uma loja, vendedor ambulante 
ou casa); 10,4% entregou e/ou vendeu drogas e 7,1% assaltou alguém.

Ainda sobre o aspecto de atividades realizadas para geração de renda, foi 
avaliado o número de dias da semana ocupados com essas atividades, verifican-
do-se que: 26,0% dos entrevistados ocupa sete dias da semana com estas ativi-
dades; 44,7% entre cinco e seis dias; 11,4% entre três e quatro dias; 16,6% entre 
um e dois dias. Tem-se ainda 12,3% dos entrevistados que despendem mais de 
oito horas por dia em atividades de geração de renda, seguidos de 26,0% que 
ocupa de cinco a oito horas, 41,6% de uma a quatro horas e 4,5% menos de uma 
hora. 14,3% não souberam estimar quantas horas se dedicam diariamente às 
atividades de geração de renda.

As condições de saúde na rua são motivo de preocupação frequente em fun-
ção da vulnerabilidade e precariedade dessas pessoas e precariedades das con-
dições de vida. No que se refere ao segmento infanto-juvenil, Morais &Koller 
(2010) destacam que apesar das crianças e adolescentes em situação de rua 
terem a tendência de se considerar saudáveis, apresentam um maior índice de 
sintomas físicos quando comparados com crianças e adolescentes que vivem 
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em outros contextos. No presente trabalho os sintomas físicos foram avaliados 
a partir de uma escala de 15 itens. Apenas 22,1% da amostra não apresentou 
nenhum dos problemas de saúde listados. Considerando o total de problemas 
de saúde marcados, tem-se que 52,6% da amostra possuem de um a dois pro-
blemas de saúde; 20,7% têm entre três e quatro problemas de saúde; e 4,5% 
têm de cinco a sete problemas de saúde. Já entre os 77,9% que possuem pelo 
menos um problema de saúde, as frequências dos sintomas foram: dores no 
corpo (34,4%); problemas dentários (31,8%); dependência química (álcool e 
outras droga; 25,3%); fraturas (utiliza atadura, gesso, fixadores, etc. (22,1%); 
doenças de pele (19,5%); doenças respiratórias (17,5%); doenças sexualmente 
transmissíveis – DST (Ex: vermelhidões, feridas, sífilis, gonorreia, etc.; 6,5%), 
sendo que HIV/AIDS não foi mencionada por nenhum dos participantes; doença 
mental (psiquiátrica, psicológica, depressão, “da cabeça”, etc.; 5,2%); doença 
cardíaca (3,2); deficiência física (2,6%); tuberculose (1,9%); diabetes (1,3%); e 
hipertensão (0,6%).

Um dos aspectos frequentemente investigado em relação a crianças e adoles-
centes em situação de rua, refere-se ao uso de substâncias psicoativas (SPAs), 
uma vez que estudos nacionais e internacionais demonstram o elevado índice 
entre essa população. No presente trabalho, foram investigados o uso de SPAs na 
vida, no último ano e no último mês. Os dados estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. 

Uso de substâncias psicoativas (SPAs) na vida, no último ano e no último mês

SPAs VIDA (%) ANO (%) MÊS (%)
Álcool 67,5 53,2 41,6
Tabaco 41,6 33,1 26,6

Maconha 39,6 33,1 30,5
Cocaína 24,0 18,1 14,3
Solvente 22,1 17,5 13,0

Crack 9,1 8,4 7,8
Pitilho/Melê 6,5 6,5 5,8

Em relação ao total de SPAs utilizadas na vida, no último ano, e último mês, 
tem-se que: na vida – 51,9% entre uma e três SPAs, 18,8% entre quatro e cinco, 
5,8% entre seis e sete, sendo que 23,4% nunca usaram nenhuma das substân-
cias listadas; no ano – 44,1% entre uma e três SPAs, 14,9% entre quatro e cinco, 
5,1% entre seis e sete, sendo que 35,7% não usaram nenhuma das substâncias 
listadas; no último mês – 39,6% entre uma e três SPAs, 10,3% entre quatro e 
cinco, 4,5% entre seis e sete, sendo que 45,5% não usaram nenhuma das subs-
tâncias listadas.

Foi investigado ainda o acesso às instituições de atendimento pertencentes 



508

ao Sistema de Garantia de Direitos (SGD); e, consequentemente, as violações 
de direitos as quais esse segmento populacional está submetido. Quanto a ter 
tido acesso, pelo menos uma vez na vida, às instituições que fazem parte do 
SGD, 13,6% nunca acessou nenhum dos serviços/instituições mencionados no 
instrumento. Os outros 86,4% (N=133) que acessaram as instituições estão dis-
tribuídos em termos de frequência da seguinte forma: serviços abertos/proje-
tos (Corra Pro Abraço, Ponto de Cidadania, Projeto Axé, Consultório na Rua, 
Levanta-te e Anda, Comunidade da Trindade, etc., 64,3%); restaurante popular 
(60,4%); Conselho Tutelar (42,9%); Ministério Público (22,7%); Defensoria Públi-
ca (16,2%); Centro de Referência da Assistência Social – CRAS (16,2%); Unida-
de de Acolhimento Institucional – UAI (14,3%); Centro de Atenção Psicossocial a 
usuários de Álcool e outras drogas – CAPS-AD (9,1%); Centro POP – Centro de 
Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (7,1%); albergues 
(5,8%); Centro de Referência Especializada da Assistência Social – CREAS 
(5,8%); Centro de Atenção Psicossocial - CAPS (5,2%); Movimento Nacional da 
População de Rua (3,9%); Movimento Sem-Teto de Salvador (1,9%); e União 
dos Baleiros (0,6%).

As instituições do SGD podem em algum momento funcionar como espaços 
de violação de direitos, ao negar/impedir o acesso da população. Esta experiên-
cia foi vivenciada por 26,6% (N = 41) dos participantes do estudo. As instituições/
serviços citadas foram: Unidade de Saúde (hospitais, postos de saúde, CAPS, 
etc., 13,6%); Escola (8,4%); Unidade de Acolhimento Institucional (3,9%); De-
legacia e Restaurante Popular (2,6%); Casa de Passagem, Conselho Tutelar e 
Abrigo/albergue (1,9%); CRAS, Defensoria Pública e Ministério Público (1,3%); e 
Centro POP, Consultório na Rua, Ponto de Cidadania e Movimento Nacional da 
População de Rua (0,6%).

Sobre as violências sofridas em instituições/serviços, dos 133 participantes 
(86,4% da amostra) que frequentaram/acessaram esses dispositivos, 26,6% (N 
= 41) dos participantes sofreram pelo menos uma das violências descritas. As 
violências descritas são: ser barrado(a) por estar descalço e/ou usando roupas 
rasgadas e/ou sujas (9,7% ); ser agredido(a) verbalmente (9,1%); ser barrado(a) 
por falta de documento (8,4%); receber alimentação de má qualidade e ser agre-
dido(a) fisicamente (7,8%); ser ameaçado(a) de morte (5,8%); ser privado(a) 
de direitos básicos (higiene pessoal, alimentação, etc.) como forma de punição 
(3,9%); e sofrer preconceito por parte dos(as) funcionários(as) (3,2%).

Foram investigadas, também, as violências sofridas no contexto da rua. Nes-
se aspecto, 78,6% dos participantes (N = 121) afirmam ter sofrido pelo menos 
uma das dez formas de violência investigadas, sendo estas: ser agredido ver-
balmente (58,4%); ser agredido fisicamente (40,9%); ser ameaçado(a) de morte 
(28,6%); sofrer algum tipo de preconceito por estar sujo, trajando roupas rasga-
das e/ou sujas (24,7%); sofrer algum tipo de preconceito por causa da cor da sua 
pele (23,4%); ser agredido por pessoas que passavam na rua enquanto dormia/
trabalhava (11,7%); sofrer algum tipo de preconceito por ser gay, lésbica, traves-
ti, transexual, etc. (5,2%); ser agredido/violentado sexualmente (3,2%); e sofrer 
algum tipo de preconceito por ter alguma deficiência (2,6%). Um aspecto a ser 
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relatado em termos de violência é o fato de 29,2% das pessoas entrevistadas já 
ter passado fome enquanto estava em situação de rua.

A elevada incidência de violência na rua deve ser considerada na formulação 
de políticas em defesa dos direitos dessa população, uma vez que não se cons-
titui como episódios isolados, já que 63,6% dos participantes sofreram entre uma 
e quatro violências na rua e 14,8% sofreram entre cinco e oito violências na rua, 
o que demonstra a multiplicidade de formas que esta assume no contexto da rua. 
Os principais autores das violências sofridas nas ruas pela população pesquisa-
da são: os policiais militares (36,2%); outros transeuntes (34,9%); outras pes-
soas em situação de rua (32,9%); os policiais civis (19,1%); a guarda municipal 
(16,4%); e outros agentes públicos e clientes (3,9%). 

Por fim, além das violações de direitos sofridas, buscou-se compreender a 
composição da rede de apoio social dos participantes e também os seus proje-
tos de vida. Para tanto, foi questionado quem são aqueles que os participantes 
buscam quando têm seus direitos violados. O principal apoio citado foi o de fa-
miliares/parentes (62,3%), seguidos por Projeto Axé (51,9%); educadores de rua 
(19,5%); amigos (15,6%); Conselho tutelar (10,4%); Defensoria Pública (7,1%); 
delegacia (7,8%); serviços abertos/projetos, como Corra Pro Abraço, Ponto de 
Cidadania, Consultório na Rua, Levanta-te e Anda, Comunidade da Trindade, 
etc. (5,2%); Vara da Infância e da Juventude (4,5%); Ministério Público (3,2%); 
policiais (2,6%); Movimento Nacional da População de Rua (1,3%); e União dos 
Baleiros e Movimento Sem-teto de Salvador (0,6%).

No que se refere aos projetos de vida, os participantes mencionaram questões 
sobre trabalho, moradia, educação, relações familiares, etc. Ter uma casa própria 
(71,4%) figura o principal anseio da população em situação de rua, seguido por: 
praticar esportes (65,6%); fazer um curso profissionalizante (57,8%); conseguir 
um emprego com carteira assinada (56,5%); melhorar a relação com a família 
(50,6%); tirar a documentação (49,4%); ter alguma renda (46,8%); constituir uma 
família (43,5%); ter acesso ao Bolsa Família e/ou outros benefícios (41,6%); abrir 
um negócio pessoal (40,3%); conseguir lugar para morar (36,4%); voltar estudar/
Estudar (34,4%); resolver problemas de saúde (24,7%); conseguir usar menos 
drogas e/ou parar de usar (23,4%); e resolver problemas com a justiça (8,4%). 
Cabe ressaltar que apenas 2,6% dos participantes afirmaram não ter nenhum 
projeto, dentre as opções mencionadas no instrumento. Os dados corroboram 
os achados de Neiva-Silva (2003), que ao investigar as expectativas futuras de 
adolescentes em situação de rua na cidade de Porto Alegre, verifica que ao con-
trário do que as pesquisas anteriores supunham, os adolescentes possuem sim 
projetos de vida, sendo que a principal expectativa está relacionada a mudança 
de local de moradia como forma de alteração das condições de vida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que as crianças e adolescentes em situação de rua pesquisadas 
possuem características similares às observadas em estudos anteriores no que 
se refere aos dados sociodemográficos. No entanto, é possível perceber mo-
dificações ocorridas no contexto da rua e nas políticas de cuidado e atenção, 
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principalmente no que se refere aos espaços e formas de ocupação da rua. 
Mapear, contar e caracterizar as crianças e adolescentes em situação de rua 
é fundamental para subsidiar o sistema de garantia de direitos na construção 
de políticas públicas. No entanto, tais pesquisas não podem ser isoladas nem 
esporádicas, sendo imprescindível o acompanhamento contínuo. De fato, a rua 
funciona como um importante termômetro das condições sociais. Nesse sentido, 
pode-se supor que atualmente, já podemos observar um maior contingente de 
crianças e adolescentes nas ruas, considerando o aumento, em 2017, de 11% 
do número de pessoas que vivem em situação de pobreza no Brasil. Por fim, 
destaca-se o caráter inovador do presente estudo que buscou simultaneamente 
analisar as condições de vida das crianças e adolescentes, sem desconsiderar 
as relações intergeracionais da situação de rua. 
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A CONSTITUIÇÃO DO SILENCIAMENTO DA CRIANÇA

Se conseguirmos nos colocar na posição de uma criança, em espaços frios e 
fechados de serviços de saúde, com seu olhar de dúvidas, indefinições e medo 
diante do arsenal de saúde, tentando por vezes brincar com o que lhe estiver ao 
alcance para transformar esta realidade, tentando se apoiar em braços e pernas 
de pessoas que acredita supostamente poderem lhe salvar de algo incerto, ten-
tando lutar contra corpos e vozes que lhe restringem os movimentos e intervêm 
em seu corpo com aparelhos estranhos e que lhe causam dor e sofrimento, 
tentando entender a fala e chamar a atenção daqueles que não lhe dirigem o 
olhar e o dizer, voltados para seus pais ou responsáveis, tentando subverter, 
fugir e desviar das atividades e ações preventivas impostas pelos professores 
na escola, tentando construir um outro mundo, por imaginações e fantasias, em 
que construa suas próprias narrativas, diante da falta de possibilidade de inter-
ferência e controle sobre o real, poderíamos talvez perceber a complexidade e 
a dimensão da relação da criança e do adolescente com o campo da saúde, pe-
rante o constante olhar e agir autoritário e o saber supostamente superior desse 
campo na definição das intervenções em saúde para o público infantojuvenil156.

A ideia de infância se constitui historicamente atrelada à condição de depen-
dência. E seu sentido etimológico de “sem fala” se vincula à não expressão de 
sua voz socialmente, posicionada em situação de inferioridade em relação aos 
adultos (ARIÈS, 2006; MARINHO, 2016).

Desse modo, a criança é concebida socialmente a partir do sentido de falta 
de competência, de sujeição aos desejos e ordens do mundo adulto, da necessi-
dade de contenção de suas liberdades e vontades, e do não direito a ter direitos 
(CRUZ, 2008; MARINHO, 2016).

Isto se verifica corriqueiramente nas intervenções em saúde, preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas, relacionadas a ações coletivas e individuais, de ges-
156 Nesse texto, é utilizado o termo criança por vezes no sentido da Convenção Internacional sobre os Direitos da 
Criança de pessoa menor de 18 anos ou que não atingiu a maioridade legal, em outras partes no sentido do Estatuto da 
Criança e do Adolescente de pessoas menores de 12 anos, acompanhando então o termo adolescente como a pessoa 
entre 12 e 18 anos de idade, e em outros momentos do texto na relação de constituição histórica e social da compreen-
são do termo infância.
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tão e de diversas modalidades profissionais em saúde.
Assim, a criança se torna o objeto a ser manipulado como se fosse um bone-

co, títere, marionete, fantoche, robô. Nas cenas de sua vida e sua saúde, para 
a criança é permitida sua atuação apenas como figurante, e não como prota-
gonista, pois isto é visualizado como subversivo e rebelde, sendo passível de 
ser controlado, por intervenções educacionais e terapêuticas (MARINHO, 2016; 
MOYSÉS e COLLARES, 2014).

Sob a perspectiva do melhor interesse e proteção da criança, silencia-se sua 
voz, anula-se sua possibilidade de expressão e de vontade, desconsidera-se 
qualquer capacidade de compreensão em relação às intervenções em saúde. 

As possibilidades de benefícios com a intervenção em saúde, estabelecidas 
pelo saber-poder do campo da saúde, são apresentados como justificativas para 
sua realização sem considerar a expressão de opinião da criança, mas nem 
sempre os riscos de danos se fazem apropriadamente manifestados, os quais 
também se constituem pelo saber-poder desse campo de conhecimento (KI-
PPER, 2015; FOUCAULT, 1997; 2007).

Escondendo-se por estas máscaras de proteção e garantia da saúde da crian-
ça, o poder de capacidade e de decisão dos adultos (pais, responsáveis, profis-
sionais da saúde e da educação) atinge o corpo da criança de modo desneces-
sário e iatrogênico (como, por exemplo, nos casos de Síndrome de Münchausen 
por procuração), classificando-a por critérios diagnósticos duvidosos, enqua-
drando suas características próprias da infância em um diagnóstico de anorma-
lidade, medicalizando sua vida, tornando-a compulsoriamente consumidora de 
determinadas tecnologias em saúde (como os medicamentos psicotrópicos) e 
dependente deste consumo (MARINHO, 2016; MOYSÉS e COLLARES, 2014; 
COLLARES e MOYSÉS, 2014).

Como aborda Ariès (2006, p. 104), historicamente se constituiu a utilização 
de estratégias racionais e emocionais com os filhos para se atingir o intuito de 
controle pelos pais e então “fazer deles o que se quiser”157.

A dependência e incapacidade da criança definidas socialmente em relação 
a seus pais/responsáveis nas escolhas e decisões sobre intervenções em saú-
de se constituem como fatores de vulnerabilidade e para a vulnerabilização da 
criança, ao não lhe ser proporcionada autonomia e protagonismo sobre sua saú-
de, seu corpo, sua vida, sendo cerceados pelo poder do mundo adulto (ALMEI-
DA, 2007).

Para a fase da adolescência, se instituem problemáticas adicionais, visto ser 
concebida a partir da noção de incapacidade de compreensão nas circunstân-
cias em que o poder dos pais e profissionais deve ser instalado, e em outras 
situações é comparada à fase adulta de total discernimento sobre seus atos 
quando se pretende julgar suas condutas desviantes (GARANITO e KOK, 2014).

Assim, buscou-se nesse texto construir reflexões sobre dimensões relacio-
nadas ao silenciamento da criança nas decisões sobre intervenções em saúde. 

Para tal objetivo, realizou-se pesquisa teórica, com construção de reflexões 
imbricada à análise de filmes, em interação miscível entre texto e imagem, entre 
157  Trecho dos dizeres do Abade Goussault (1693), citado por Phillipe Ariès (2006, p. 104).
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arte e ciência, entre campos do conhecimento, possibilitando que as subjetivida-
des e objetividades inerentes ao pesquisar teórico se manifestem imbricadas e 
sem dicotomias ou hierarquizações (MARINHO, 2016). 

Os filmes, de diferentes categorias cinematográficas, foram selecionados con-
siderando a temática de interações entre pacientes crianças e adolescentes, 
pais e responsáveis e profissionais da saúde em situações de intervenções em 
saúde voltadas para o corpo, saúde e vida do público infantojuvenil, no sentido 
de ações preventivas, diagnósticas ou terapêuticas. Incluíram-se nesse texto as 
análises dos seguintes filmes: “Uma Prova de Amor” (My Sister’s Keeper, 2009, 
109’, direção de Nick Cassavetes); “Nada que eu ouça” (Sweet Nothing In My 
Ear, 2008, 120’, direção de Joseph Sargent); “E seu nome é Jonas” (And your 
name is Jonah, 1979, 100’, direção de Richard “Dick” Michaels); “XXY” (XXY, 
2007, 91’, direção de Lucia Puenzo).

Em relação a esta análise, ressalta-se que não se pretendeu abordar, ques-
tionar ou discutir a necessidade de saúde e a indicação terapêutica para os 
casos clínicos ilustrados nos filmes, nem as perspectivas cinematográficas de 
produção e classificação, pois o foco da análise destes nesse texto consiste na 
configuração das relações estabelecidas com a criança em relação às possibili-
dades de esclarecimento, de promoção de compreensão e de sua expressão de 
vontade e opinião a respeito das intervenções em saúde sobre seus corpos, sua 
saúde e sua vida.

A CRIANÇA COMO FIGURANTE DE SEU PRÓPRIO CORPO

O Código Civil brasileiro (Lei nº 10.406/2002) estabelece as pessoas menores 
de 16 anos como “absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil” (Art. 4º), e as maiores de 16 e menores de 18 anos como “incapazes, 
relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer” (Art. 5º)158.

Dentre os atos da vida civil, incluem-se o os atos relacionados ao direito ao 
corpo e ao direito à saúde e à vida, como nos direitos de decisão e escolha sobre 
intervenções em saúde (MARINHO, 2018; MP-RJ, 2014). 

E portanto a pessoa menor seria considerada incapaz para inclusive exercer 
estes atos, seja de modo absoluto (para os menores de 16 anos), seja de modo 
relativo a determinados atos ou à maneira de exercício dos atos (para os maio-
res de 16 e menores de 18 anos). 

Além da total decretação de incapacidade para o protagonismo em relação 
aos menores de 16 anos, independentemente de sua capacidade de compreen-
são, o instrumento legal, a respeito da incapacidade relativa dos maiores de 16 
e menores de 18, estabelece carência de aporte ao protagonismo nesta fase, 
gerando possibilidades de interpretações de abrangência dos atos relacionados 
às intervenções em saúde na incapacidade para exercício dos atos referentes, 
conforme a perspectiva de avaliação sobre o adolescente (GARANITO e KOK, 
2014).

158  Não se pretende nesse texto analisar juridicamente a legislação, configurando-se o olhar para o discurso dos 
instrumentos a partir de campos de conhecimento das Ciências Sociais e Humanas e da Saúde em interação.
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O Código Civil ainda garante que “ninguém pode ser constrangido a subme-
ter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica” (Art. 
15). Mas o que se estabelece é que as intervenções em saúde se apresentam 
com o objetivo – e considera-se que geralmente o são realmente –, de promoção 
da saúde, de prevenção, tratamento de doenças e (re)habilitação, e portanto não 
se configurariam nesse sentido como voltadas para o risco de morte, apesar das 
possibilidades de riscos à saúde e à vida de diversos procedimentos terapêuti-
cos e diagnósticos. 

Desse modo, o discurso do artigo poderia ser interpretado no sentido de que, 
apresentando-se a superação da execução da intervenção em saúde nos be-
nefícios à manutenção da vida, o instrumento legal possibilitaria a validade do 
constrangimento à submissão a intervenções em saúde, o que contrariaria a 
possibilidade de consideração da vontade da criança/adolescente e a necessi-
dade de se avaliar os riscos de danos. 

Por outro lado, poderia ser interpretado que as intervenções terapêuticas e 
cirúrgicas (não abrangendo assim todas as intervenções em saúde) com a possi-
bilidade de algum risco de morte, mesmo com o objetivo contrário em sua indica-
ção, não deveriam ser realizadas sob constrangimento da criança/adolescente 
para submeter-se. No entanto, precisaria ser analisado também o que seria “ser 
constrangido a submeter-se”, pois determinados casos se configuram sob coer-
ções veladas e naturalizações da criança em relação à intervenção e à decisão 
de seus pais/responsáveis (novamente, como na Síndrome de Munchausen por 
procuração).

O Código Civil estabelece que “os filhos estão sujeitos ao poder familiar, en-
quanto menores” (Art. 1.630) e que “compete a ambos os pais, qualquer que seja 
a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, 
quanto aos filhos: I - dirigir-lhes a criação e a educação; (...) VII - representá-los 
judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e 
assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o con-
sentimento; (...) IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços 
próprios de sua idade e condição” (Art. 1.634).

Os pais então teriam o poder sobre seus filhos crianças e adolescentes, de 
exercerem os atos relacionados à decisão e escolha de intervenções em saúde, 
no caso dos menores de 16 anos, representando-os de modo pleno e substi-
tutivo, e quanto aos adolescentes maiores de 16 anos e menores de 18 anos, 
assistindo-os, sendo necessário, além do assentimento do adolescente, o con-
sentimento dos pais.

No entanto, os direitos de âmbito existencial não poderiam ser considerados 
do mesmo modo que os de cunho patrimonial, visto que estabelecer a plena 
substituição da decisão sobre seu corpo e sua saúde por representação de seus 
pais/responsáveis, restringindo sua autonomia para questões não patrimoniais, 
seria atingir a dignidade da pessoa humana, a qual deveria ser garantida a to-
das as crianças e adolescentes (BORGES; SOUZA; LIMA, 2016; RAYMUNDO e 
GOLDIM, 2007; SILLMANN e SÁ, 2015).

No sentido de reconhecimento dos direitos da criança de dignidade e liber-
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dade, configurados como direitos humanos mas constantemente praticados 
como direitos reservados aos adultos, é estabelecida a Convenção Internacional 
sobre os Direitos da Criança159, promulgada pelo Brasil por meio do Decreto 
nº 99.710/1990 (ROSEMBERG e MARIANO, 2010; CASTILLA, 2014; MORLA-
CHETTI, 2014; CIDH, 2017).

Esta Convenção define que se deve assegurar “à criança que estiver capacita-
da a formular seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremen-
te sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente 
em consideração essas opiniões, em função da idade e maturidade da criança” 
(Art. 12) e também que “a criança terá direito à liberdade de expressão” e que 
“esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e divulgar informações e 
ideias de todo tipo, independentemente de fronteiras, de forma oral, escrita ou 
impressa, por meio das artes ou por qualquer outro meio escolhido pela criança” 
(Art. 13).

Apesar da importante definição da Convenção em relação à garantia ao direi-
to de a opinião da criança ser devidamente considerada, deve-se ressaltar que 
a capacidade para formular suas decisões e os critérios para a consideração de 
suas opiniões e vontades são avaliados, estabelecidos e julgados pelo mundo 
adulto, por pessoas adultas, pais/responsáveis e profissionais da saúde, da edu-
cação, da assistência social, da justiça. Só que a percepção e compreensão des-
se mundo adulto se condiciona no sentido do exercício de poder sobre a criança.

No mesmo direcionamento da Convenção, o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, disposto na Lei brasileira nº 8.069/1990160, estabelece a garantia para 
a criança e o adolescente de “todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral (...), assegurando-se-lhes (...) todas 
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade” 
(Art. 3º). Ressalta ainda que esses direitos não podem deixar de ser aplicados 
por questões de idade ou de “condição pessoal de desenvolvimento e aprendiza-
gem” (Parágrafo único, Art. 3º), sendo definida como dever da família, da comu-
nidade, da sociedade e do poder público a efetivação dos direitos da criança e do 
adolescente à dignidade, ao respeito e à liberdade, assim como à vida e à saúde 
(Art. 4º), o que acompanha de modo semelhante o estabelecido na Constituição 
Federal Brasileira de 1988, sendo “dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem” os direitos à vida e à saúde, e 
também à dignidade, à liberdade e ao respeito (Art. 227).

Ainda no Estatuto da Criança e do Adolescente é estabelecido que “a criança 
e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas 
humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, hu-
manos e sociais” (Art. 15), ressaltando que o direito à liberdade inclui “opinião e 
expressão” e busca de “auxílio e orientação” (Art. 16, II e VII) e que o direito ao 
respeito abrange a preservação da autonomia (Art. 17).
159 A Convenção dos Direitos da Criança considera no conceito de criança as pessoas com menos de dezoito anos ou 
que não tenham ainda atingido legalmente a maioridade.
160 O Estatuto da Criança e do Adolescente considera criança como a pessoa com até 12 anos de idade incompletos e 
o adolescente como a pessoa entre 12 e 18 anos de idade.
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Nesse sentido, são estabelecidas diretrizes no campo da saúde para obten-
ção do assentimento da criança e do adolescente para a realização de interven-
ções diagnósticas e terapêuticas, mas realizado de acordo com sua capacidade 
de compreensão – o que é avaliado pelo saber e olhar do campo da Saúde –, 
e diferenciando-se de consentimento por este ficar reservado aos adultos com 
capacidade considerada plena (SBP, 1999; KIPPER, 2015).

Portanto, a criança e o adolescente podem assentir, não consentir, estabele-
cendo-se uma hierarquia de validade de expressões de vontades e decisões, e 
a dependência do assentir infanto-juvenil em relação ao consentir adulto.

E diante do dissentimento da criança e do adolescente, estaria na prática co-
tidiana em saúde, por esta naturalização de níveis de poder, sendo legitimada 
a decisão do adulto pelos profissionais da saúde, visto que a medida extrema 
de busca por definição judicial das divergências se reservaria a situações mais 
expressivas e após esgotamento de todas as possibilidades dialógicas, consi-
derando inclusive a estigmatização e possibilidade de ampliação de sofrimento 
da criança e do adolescente pela judicialização de questões de saúde (KIPPER, 
2015; ALBUQUERQUE e GARRAFA, 2016).

Afinal, a criança é inserida em campos de força de exercícios de poder – dos 
pais, do médico e de outros profissionais de saúde, e do sistema judicial –, am-
bos poderes em disputa por legitimação de saberes acerca do melhor interesse 
para a criança, apesar de, conforme suas especificidades, ambos poderem re-
velar falhas, incertezas, desrespeitos e discriminações (FOUCAULT, 1997; 2007; 
KIPPER, 2015).

Em decorrência e apesar dos aparatos e justificativas sociais, científicas e 
legais, configura-se na prática em saúde como soberano e legitimado o senti-
do de incapacidade da criança para tomada de decisões e autodeterminação 
sobre seu corpo, sua vida e sua saúde, e da ocorrência de naturalização do 
silenciamento da criança nas decisões sobre intervenções em saúde, sendo sua 
vontade minimizada diante das determinações e escolhas de seus pais, tutores, 
familiares, profissionais de saúde, educação, assistência social e justiça. 

O OLHAR CLAMANTE DA CRIANÇA POR RESPEITO

No filme “Uma prova de Amor”, uma criança de 11 anos precisa recorrer ao 
sistema judicial para que tenha o direito de escolha sobre intervenções como 
doadora para sua irmã, de 15 anos, com leucemia. Pelo que apresenta o filme, a 
criança foi concebida com manipulação genética que possibilitasse ser compatí-
vel como doadora para sua irmã. Desde que ela nascera, sofreu diversas inter-
venções para essas doações, sem sequer lhe ser explicado ou ser solicitada sua 
autorização, tendo que ser realizadas as intervenções com intensa contenção, 
por suas resistências e sofrimento, com determinação por seus pais e profissio-
nais de saúde. Com a evolução clínica de sua irmã acompanhando insuficiência 
renal, havia a definição de que teria que doar também um de seus rins.

Assim, somente com a intervenção dos trâmites judiciais é que se consegue 
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garantir sua capacidade de decisão sobre as intervenções em saúde, tendo que 
se colocar em contraposição a sua própria mãe, advogada e que defende in-
cessantemente o direito materno de decidir pela continuidade das intervenções 
como doadora compulsória para sua irmã, mesmo tendo apresentado inclusive 
complicações decorrentes destas.

No entanto, além da profundidade de anulação do direito da criança durante 
tantos anos por seus pais e pelos profissionais de saúde, o filme revela o silen-
ciamento do direito de escolha também da irmã de 15 anos, que solicita ajuda 
de sua irmã e a orienta a entrar com o processo judicial para poder escolher não 
mais receber as contínuas intervenções em decorrência da leucemia, definidas 
por seus pais e profissionais de saúde igualmente sem consultar e considerar 
sua opinião.

Somente em determinada cena o profissional médico que trata da adolescen-
te de 15 anos se dirige diretamente a ela para abordar rapidamente sobre seu 
quadro clínico, e isto após solicitação desta enquanto ele explicava para sua 
mãe, quando então ele lhe diz em poucas palavras da gravidade da situação e 
que haveria pouco tempo até sua morte, o que é acompanhado de indignação 
da mãe, a qual não admite que lhe conte a realidade de sua doença e acredita 
ainda na realização compulsória da doação pela irmã.

A naturalização da condição de doadora compulsória pela criança se esta-
belece de tal forma que ela recorre ao sistema judicial não pensando em sua 
saúde e seu corpo, mas para atender ao pedido de sua irmã, a qual também 
precisa deste procedimento para poder valer seu dissentimento a respeito das 
intervenções em saúde em seu corpo, tal o silenciamento de suas vozes entra-
nhadamente em seus cotidianos. E a juíza é quem se disponibiliza a ouvir as 
crianças para poder emitir sua decisão, o que não se observa em relação aos 
profissionais de saúde.

O filme, na tentativa de dar voz à criança, a apresenta como principal narra-
dora, o que vai evidenciando o exercício de poder dos pais sobre os corpos da 
criança e da adolescente, desconsiderando suas opiniões e anulando seus direi-
tos de esclarecimento e de escolha.

A anulação de qualquer possibilidade de manifestação de vontade das crian-
ças da família retratada no filme (no que se inclui também o intenso silêncio do 
outro irmão durante o filme) se relaciona na realidade à consideração do melhor 
interesse dos pais, em sua necessidade de expressar uma família padrão de 
felicidade e de suprimir seus medos diante da morte e suas insuficiências hu-
manas de vencer uma batalha imaginária (KIPPER, 2015; ALBUQUERQUE e 
GARRAFA, 2016).

O filme “Nada que eu ouça” retrata a discordância entre pai e mãe sobre a 
realização do procedimento implante coclear em seu filho, uma criança surda 
de 8 anos de idade, e mostra a ausência de implicação para ouvir ou verificar a 
vontade dessa criança, e sequer lhe explicar qualquer assunto a respeito de sua 
saúde.
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Esse silenciamento da criança é expresso no filme tanto no caso da criança 
de 8 anos, que seu pai quer submetê-la ao implante coclear e sua mãe, também 
surda, prefere que não haja esta intervenção, como no de sua mãe quando era 
criança, visto que seu pai, também surdo, decidiu que ela não utilizaria aparelhos 
auditivos, o que ela descobre apenas após as discussões a respeito do implante 
coclear para seu filho.

Portanto, no filme é exposta a completa anulação das crianças em relação a 
intervenções em saúde extremamente significativas para suas escolhas de vida. 
As decisões se restringem ao mundo adulto, ao âmbito dos pais, dos profissio-
nais de saúde, de educação e da justiça. 

Não é explicado para a criança sobre o que está ocorrendo, ficando sozinha 
em determinadas cenas e achando que fez algo de errado devido às atitudes 
de seus pais, familiares e profissionais de discutirem assuntos sobre questões 
essenciais de sua vida com barreiras a seu acesso.

Seu pai e sua mãe chegam a se separar e brigam na justiça por sua guarda 
para poder definir quem será o detentor do poder de decidir sobre a realização 
da intervenção implante coclear na criança. 

Diferentemente do filme “Uma Prova de Amor”, em que as crianças são ouvi-
das pela juíza, considerando suas opiniões para emitir sua decisão, e para quem 
então se lhe é atribuído o poder de definir sobre a capacidade das crianças de 
expressar suas opiniões e de torná-las válidas, a criança de “Nada que eu ouça” 
não chega a ser ouvida pelo sistema judicial, sendo plenamente anulada e silen-
ciada.

Apenas em um rápido momento do filme “Nada que eu ouça”, em que a crian-
ça se encontra ansiosa para brincar, a mãe pergunta, como se na verdade sua 
opinião não fosse relevante, se a criança gostaria de voltar a ouvir (visto que 
a diminuição progressiva da acuidade auditiva fora ocorrendo havia somente 
alguns anos), mas a criança não responde e vai continuar a brincar. Esta ligeira 
cena se constitui na única apresentação de direcionamento de questionamento 
à criança, realizado entretanto de modo não apropriado. Inclusive, o profissional 
médico que atende a criança devido à lesão acidental no membro superior e que 
aborda sobre a possibilidade do implante coclear, dirige as explicações exclusi-
vamente ao pai.

A anulação da criança do filme na gangorra conflitante de opiniões de seus 
pais amplia sua vulnerabilidade pela dependência em relação à decisão a ser 
legitimada, relacionada ao melhor interesse de seus pais: a de seu pai ouvinte, 
que visualiza negativamente a deficiência auditiva e deseja a realização da in-
tervenção, ou a de sua mãe surda, que rejeita a possibilidade do procedimento 
(KIPPER, 2015; ALBUQUERQUE e GARRAFA, 2016).

O filme “E seu nome é Jonas” expressa a intervenção do campo da saúde 
ao definir a internação de uma criança surda, equivocadamente diagnosticada 
como apresentando deficiência intelectual, evidenciando o exercício de poder 
do campo da saúde sobre as crianças com deficiência, enclausurando-as em 
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camas e quartos hospitalares por serem diferentes.
Posteriormente à saída dessa internação, ocorre a intervenção educacional 

terapêutica no sentido de submeter a criança a um padrão de suposta norma-
lidade ouvinte, de modo autoritário e controlador, anulando as diversidades e 
singularidades.

Não se ouve o olhar clamante da criança para ser percebida como pessoa, e 
não a partir da visão de monstruosidade exposta pela comunidade e por seu pai, 
permanecendo silenciada diante das intervenções, como se não pudesse se ex-
pressar e ser compreendida sem a voz, o que é subvertido com as experiências 
com outra forma de expressão, aprendendo a língua de sinais.

O filme “XXY” mostra o silenciamento da adolescente de 15 anos que apresen-
ta hermafroditismo. Seus pais e os profissionais de saúde discutem e decidem 
sobre as intervenções de saúde sobre seu corpo, em contraposições de dualida-
des sexuais, medicalizando-a com o objetivo de expressão de seus caracteres 
sexuais femininos ou indicando com veemência a necessidade de procedimento 
cirúrgico para definição por uma polarização sexual dicotômica. 

Mas em nenhum momento do filme são apresentados à adolescente escla-
recimentos ou lhe é oportunizado o direito de escolha sobre a realização das 
intervenções medicamentosas e cirúrgicas. 

Seu olhar constantemente assustado expressa sua anulação social, ao ser 
considerada e se considerar como uma monstruosidade.

De modo subversivo, contrapondo a vontade de seus pais, ela se recusa a 
continuar tomando os medicamentos, e em uma cena expressa rapidamente de 
modo espontâneo sua revolta dizendo querer continuar do modo como está, sem 
medicamentos ou cirurgias.

O filme demonstra o constante exercício do poder do campo da saúde no sen-
tido de dicotomização sexual e de imposição de intervenções no corpo da crian-
ça para enquadrá-la em um padrão de normalidade definida pelo saber-poder 
desse campo, além da naturalização do poder de decisão dos pais em relação a 
seu corpo, perpetuando seu silêncio.

UM FIM PARA O CONTÍNUO HORIZONTE DO CAMINHAR

Sobrepondo o discurso de proteção e incapacidade de discernimento em 
detrimento das possibilidades de participação e protagonismo da criança nas 
decisões sobre seu corpo e sua saúde, procedimentos e ações de saúde são 
estabelecidos para intervenções na criança, por meio de passividades condicio-
nadas, contenções e controles de resistências, violências psicológica ou física, 
processos de patologização e medicalização, ou assentimentos e consentimen-
tos distantes do considerado livre e esclarecido e da correspondência com as 
singularidades de compreensão e expressão de cada criança.

Os supostos direcionamentos para os melhores interesses das crianças com 
a anulação e silenciamento de suas opiniões podem estar relacionados à fo-
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calização prioritária ou exclusiva nos interesses dos pais/responsáveis ou dos 
profissionais de saúde, o que propicia ampliação da vulnerabilidade da criança, 
com exposição a maiores riscos de danos em contraposição aos benefícios com 
a realização da intervenção em saúde (KIPPER, 2015; ALBUQUERQUE e GAR-
RAFA, 2016; TEIXEIRA e PENALVA, 2008).

Desse modo, contrariamente à concepção de que a limitação da expressão 
das opiniões e da consideração de suas vontades e decisões corresponde ao 
melhor interesse da criança, na realidade a promoção do protagonismo e da 
autonomia da criança é que proporcionaria sua proteção e por conseguinte a 
focalização no interesse da criança, e não exclusiva ou prioritariamente na de 
seus pais/responsáveis ou profissionais de saúde. 

Diante da disponibilização às crianças e adolescentes de esclarecimentos de 
modo adequado e singularizado para sua compreensão, imbuiriam-se de funda-
mentação para o direcionamento à maior possibilidade de benefício e adicional-
mente de menor risco de dano, promovendo então a não naturalização de sua 
subordinação e silenciamento em relação aos controles e vontades do mundo 
adulto, tão estranho, alheado e obscuro.

Mas possibilitar a compreensão e a expressão das decisões e vontades das 
crianças em relação às intervenções em saúde demanda tempo e engajamento 
dos profissionais para a utilização de diversificadas estratégias e modos de co-
municação, expressão e percepção, o que nem sempre se constitui a realidade 
dos serviços de saúde brasileiros, dificultando o protagonismo e a garantia dos 
direitos da criança à liberdade, autonomia e respeito, e tornando-a figurante de 
seu próprio corpo, saúde e vida, atuando como bonecos autômatos, cujo silêncio 
instituído, apesar dos gritos desesperados de seu olhar clamante, é substituído 
pelo poderio da voz do mundo adulto.
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 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento do presente artigo tratou de assuntos relacionados a 
criança no Brasil, considerando os aspectos sociais e legais de respeito aos 
seus direitos e, especialmente, proteção para que não sejam atores de um am-
biente familiar, escolar ou social em que a violência esteja presente.

Considera-se que o fato de a violência estar presente na escola, com a crian-
ça fazendo o papel de vítima ou de algoz reflete somente a realidade de vio-
lência intrafamiliar e social a que é submetida, por isso, é preciso compreender 
os aspectos geradores desse quadro de violência de forma a solucionar esse 
problema.

O estudo ainda aponta que embora no Brasil e no mundo a criança, na con-
temporaneidade, tenha sido reconhecida como sujeito de direitos, ainda se en-
contra no liame da violência, que pode ter origem no próprio seio familiar, en-
quanto reflexo de uma sociedade que exclui os menos favorecidos cultural e 
economicamente.

Para desenvolver o presente artigo o objetivo geral foi traçar um histórico 
brasileiro em relação ao caminho que incorpora os aspectos legais na proteção 
das crianças. E, para o alcance desse objetivo foi desenvolvida uma pesquisa 
bibliográfica, com método exploratório e análise qualitativa.

Contemplando assim, as concepções de violência, o conceito de crianças e 
seu traço histórico no mundo, além das legislações internacional e nacional que 
buscam a proteção dos direitos das crianças, dentre os quais está a vivência 
pacífica e sem violência no âmbito familiar, escolar e social.

 CONCEPÇÕES DE VIOLÊNCIA

Os pressupostos apontados nesse artigo buscam a compreensão da violência 
vivenciada pelas crianças no âmbito escolar, enquanto reflexo da realidade que 
a envolve na família e na sociedade, observando inclusive seus direitos, de ter 
uma vida digna e possibilidade de crescimento saudável e construção de cida-
dania.

Não há que se compreender a violência vivenciada pela criança no contexto 
brasileiro, sem antes adentrar no entendimento do que vem a ser violência, bem 
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como conhecer suas raízes, enquanto ato de coerção que torna um indivíduo 
algoz do outro, empunhando a violência seja ela física, psicológica ou moral. 
Ainda sobre a violência percebe-se que essa vem a ser uma: “[...] problemáti-
ca que está presente durante todo o transcorrer da sociabilidade humana, pois 
desde a sociedade primitiva já ocorriam diversas formas de atos de violência, de 
um simples insulto até homicídios, espancamentos, estupros, exploração sexual. 
[...]” (SANTOS et al., 2015, p. 2).

Em reflexão sobre a violência assegura-se o entendimento de que ela não 
possui uma única definição, isto porque é um fenômeno que se origina de forma 
relativa, tendo elo com a época que é cometida, o meio social em que a pes-
soa que comete e a vítima da violência se encontram inseridas e, algumas cir-
cunstâncias particulares. Nessa contextualização, contempla Debarbieux (2006, 
p.93), que “[...]. Ela depende de códigos sociais, jurídicos e políticos das épocas 
e dos lugares onde ela toma sentido”.

Contempla-se que de um modo ampla a violência constitui um ato vil, que 
tem por premissa violentar, isto significa dizer, empregar a força contra alguém, 
ou mesmo, contra algo de forma a intimidar e buscar alcançar algo em troca. A 
violência é assim, um instrumento causador de dor e sofrimento para outrem e, 
inflama-se como um fator de intimidação inclusive moral (HOUAISS et al., 2009). 
Atenta-se ao fato de que:

[...] a cultura da violência segue regras próprias e expõe os indivíduos 
a constantes danos físicos e morais, a violência começa a gerar ex-
pectativas, a fornecer padrões de respostas. Pressupõe que só a força 
resolve os conflitos emergentes no dia a dia. Assim, constrói-se a ideia 
de que a brutalidade é inevitável e a violência, um fenômeno necessá-
rio à nossa vida (ABRAMOVAY, 2010, p. 41).

Em verdade, essa concepção ou aceitação da violência como um “mal neces-
sário” é origem de ambientes ainda mais violento e de uma sociedade marcada 
pela falsa ideia de que esse quadro deve existir na sociedade e, que não há 
união de pessoas sem que haja a luta pelo poder, fato gerador de mais violên-
cia e um quadro de desamor, que é gerador de uma realidade de sofrimentos e 
injustiças.

Na interpretação da Organização Mundial de Saúde (OMS), violência pode 
ser compreendida como: 

[…] uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, 
contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 
comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em 
lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou pri-
vação (OMS, 2002, p. 1).

Sociologicamente observando a violência é um ato capaz de constranger ou 
fazer sofrer os outros indivíduos que vivem em um mesmo ambiente ou mesmo 
grupo social, fazendo com que seja empregado o uso da força e de ações malé-
ficas capazes de fazer sofrer àquele que vivencia tal elemento no convívio social.

Faz-se premente considerar que a violência constitui toda e qualquer forma de 
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ação intencional contra outro indivíduo, que tem como propósito subjugar ou so-
brepor a vontade de um em relação ao outro, causando prejuízos, danos físicos, 
sociais, psicológicos e, até mesmo, espirituais (MINAYO; SOUZA, 1997). Con-
templa-se desse modo que o conceito de violência é polissêmico e, dessa forma, 
complexa devido aos diferentes sentidos a ela aplicados (HAYECK, 2009).

Analisa-se nesse foco que na atualidade a violência contempla um dos mais 
graves e complexos problemas sociais, que se agiganta na sociedade moderna 
e tem difícil solução. Salienta-se ainda que a violência não é uma ação somen-
te imposta à sociedade moderna, mas existiu e perdurou pelos tempos, com a 
consciência da relevância dos direitos humanos e da não-violência surgindo com 
mais amplitude nas últimas cinco décadas (BALBINOTTI, 2008).

Consciente de que a violência está presente em todos as instituições sociais, 
contempla-se que um dos principais aspectos compreendem o reflexo desse 
quadro no cotidiano das crianças, inclusive no ambiente escolar, tomando essa 
realidade uma proporção que se enraíza nas escolas e gera conflitos, indiscipli-
na e quadros de desamor e desrespeito aos direitos humanos das outras pes-
soas (BOTLER, 2015).

Um dos fatores que fecundam o quadro de violência no ambiente escolar 
entre as crianças é a falta de informação sobre esse tema e, ainda mais, a difi-
culdade em discutir no campo escolar sobre os casos de violência que envolvem 
crianças, com professores e diretores buscando apropriar-se de uma pseudo 
paz nas escolas, na ilusão momentânea de solucionar as contendas geradores 
de um quadro violento.

Contempla-se ainda que a violência que envolve crianças enquanto vítimas 
tem fatores distintos, dentre os quais é preciso considerar a negligência, que 
constitui:

[...] a negação e a falta de compromisso com as responsabilidades 
familiar, comunitária, social e governamental. É a falta de proteção e 
de cuidado da criança e do adolescente, a não existência de uma re-
lação amorosa, a falta de reconhecimento e de valorização da criança 
e do adolescente como sujeitos de direitos. É o desrespeito às suas 
necessidades e a sua etapa particular de desenvolvimento. Crianças e 
adolescentes negligenciados vivem, pois, situações de abandono, de 
privação e exposição a riscos. É importante destacar que a negligência 
é o “primeiro estágio” e também “o fio da meada” das diferentes formas 
de violência praticadas contra crianças e adolescentes. Quando são 
protegidos, amados e respeitados eles dificilmente serão expostos a 
alguma forma de violência (FALEIROS; FALEIROS, 2008, p. 34).

A partir do entendimento acerca do conceito de negligência apresentada por 
Faleiros e Faleiros (2008), pontua-se o fato de que ao ser negligenciada e edu-
cada em um ambiente falho e violento, a criança torna-se “fruto” de um ambiente 
em que a violência parece dialogar como a única fonte de poder e, consequen-
temente, ocorre a reprodução desse quadro familiar e social no contexto escolar.

No ambiente escolar atenta-se que a violência passa a apresentar uma co-
notação negativa em que a vítima pode ser um professor, um colega ou até um 
outro funcionário da instituição, porém, esse quadro por vezes não é identificado 
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e os atos de violência são confundidos com indisciplina ou injustiças (BOTLER, 
2015).

É difícil observar a diferença entre comportamentos antissociais e atos de 
violência, especialmente, quando no ambiente escolar, em que a maioria dos 
indivíduos são crianças e adolescentes “ungidos” pela essência de bondade e 
não-maldade, assim, quando discute-se a violência no ambiente escolar, remete-
se a um estudo profundo em relação ao contexto familiar e social vivenciado por 
essas crianças e adolescentes (LIMA, 2012).

Adentra-se, nesse contexto, em uma complexa consideração sobre a reali-
dade vivenciada por essas crianças e adolescentes no ambiente familiar e até 
mesmo escolar, em que inexista o diálogo, isso porque: “O recurso à violência 
é sempre reflexo da ausência de diálogo. [...]” (BOTLER, 2015, p.34786). Con-
siderando-se esses fatores é preciso observar os aspectos sociais em que se 
encontram as crianças e, que podem ser as raízes dessa violência.

2.1. ASPECTOS SOCIAIS DA VIOLÊNCIA

Quando se busca os aspectos sociais pertinentes na violência tem-se que 
essa sempre existiu, desde a realidade de comunidades primitivas até a produ-
ção capitalista e os avanços do homem no campo econômico e tecnológico, que 
viabilizou o surgimento de uma sociedade de classes, em que os processos de 
exclusão e violência permeiam inclusive o ambiente familiar, o qual deveria ser o 
mais seguro de forma a garantir o desenvolvimento saudável das crianças. Nes-
se sentido, a história contemplou e ainda contempla manifestações de violência 
e desamor, em que a criança por ora é a vítima e por outra é a precursora desse 
quadro (SANTOS et al., 2015).

Em se tratando de fonte de violência a história humana apresenta que a famí-
lia é uma das principais, sendo que sua cultura de desamor e violência pode ser 
gerada e propagada pelos seus membros, inclusive as crianças. Nesse sentido, 
inserida em um ciclo de violência familiar a criança gera esse mesmo quadro no 
ambiente escolar, desenvolvendo-se sob o enfoque de ações violentas e de do-
mínio, perpetuando a desarmonia e a dor na sociedade (SILVA, 2013).

Pode-se assim considerar que a violência é um fenômeno social com refle-
xos inclusive no âmbito da saúde pública, tendo ainda maiores consequências 
quando ocorre no período da infância, gerando um indivíduo precursor de ações 
violentas também no ambiente escolar e social, inclusive com esses comporta-
mentos na vida adulta. É preciso considerar que não se justifica qualquer forma 
de violência contra a criança, visto a sua condição de fragilidade e necessidade 
de cuidados dos pais, responsáveis, familiares, poder público e, inclusive de 
toda a sociedade (NUNES; SALES, 2016).

No caso específico do Brasil a história de proteção de crianças e adolescentes 
que são frequentemente vítimas de violência, inclusive devido a questões sociais 
vem sendo amplamente rediscutida, pois, durante um longo período de tempo o 
Estado brasileiro tinha as crianças advindas de famílias ricas, como o futuro do 
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país, enquanto que as crianças de origem pobre eram submetidas a tratamentos 
degradantes e, não tinham os mesmos direitos no campo social e jurídico.

A CRIANÇA COMO SUJEITO DA VIOLÊNCIA COM REFLEXOS NO AMBIEN-
TE ESCOLAR

Antes de entrar nos aspectos que envolvem a proteção das crianças no âm-
bito legal no Brasil é pertinente conhecer o traço histórico da criança no mundo, 
considerando os aspectos que lhe caracterizavam e caracterizam segundo o 
tempo e as concepções de grandes pensadores. 

Nesse sentido, Platão assegura:

[...] nas Leis (808 d/e) que como as ovelhas não podem ficar sem pas-
tor, senão se perdem, assim também e mais ainda nenhuma criança 
pode ficar sem alguém que a vigie e controle em todos os seus mo-
vimentos, pois a “criança é de todos os animais o mais intratável (“ho 
de pais pantôn theriôn esti dusmetacheiristotaton”), na medida em que 
seu pensamento, ao mesmo tempo cheio de potencialidades e sem 
nenhuma orientação reta ainda, o torna o mais ardiloso”. Essa criança 
ameaçadora na sua força animal bruta, essa criança deve ser domesti-
cada e amestrada segundo normas e regras educacionais fundadas na 
ordem da razão (logos) e do bem tanto ético quanto político, em vista 
da construção da cidade justa (GAGNEBIN, 1997, p 85-86).

Aponta-se que no século XVI, Montaigne tinha uma outra visão sobre a crian-
ça, considerando que a mesma deveria ser preparada, com a ajuda de adultos, 
para se tornar um homem, ou seja, ela considerava que a criança era um ser 
a ser construído (SILVA, 2009). Essa concepção de Montaigne traz um enten-
dimento mais favorável para a criança, considerando-a um ser em construção, 
muito embora, a figura do adulto ainda fosse demonstrada de forma superior.

Um século depois, mesmo com Montaigne tendo uma visão favorável a crian-
ça, outro pensador trazia um posicionamento negativo, citando que:

No século XVII, Descartes lamenta que tivéssemos sido todas crian-
ças, antes de sermos “homens”. Lamenta nossa necessidade de, por 
muito tempo, nos deixarmos governar “por nossos apetites e precepto-
res”. Preceptores que eram, amiúde, contrários uns aos outros, e que, 
nem sempre, nos aconselhavam bem. Apetites que nos causam tanto 
dano que é quase impossível “que nossos juízos sejam tão puros ou 
tão sólidos como seriam, se tivéssemos o uso inteiro da razão desde 
o nascimento se não tivéssemos sido guiados senão por ela” (CORA-
ZZA, 2002, p. 178).

Para Rousseau, no século XVIII, a criança nascia boa, porém, a sociedade 
lhe imputava um novo sentido de ser e viver, tendo a violência e a execução 
de ações maldosas como um processo de rito de passagem para a vida adulta. 
Assim, de acordo com o referido pensador, “o homem nasce bom, a sociedade o 
corrompe”, assim, consentia ele que a criança tinha sua natureza boa, porém, a 
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realidade social e a educação a ela oferecida pelos adultos corrompidos, tinham 
o potencial de contaminar a criança e torná-la um adulto ruim. Enquanto que 
para Santo Agostinho, a natureza da criança é pecadora, assim, não são ino-
centes, mas possuídas por sentimentos e ações maldosas e, por vezes, violenta 
(SILVA, 2009).

Dewey no século XVIII trouxe o entendimento que colocava a criança como o 
principal indivíduo a ter suas capacidades desenvolvidas, especialmente, no que 
se refere ao processo de ensino-aprendizagem. Já no século XX Jean Piaget 
trata a criança enquanto um ser capaz de adquirir facilmente o conhecimento, ou 
seja, um ser aberto para transformar o processo ensino-aprendizagem em novos 
conhecimentos, sendo que essa concepção tinha conotação escolar e também 
social, tendo em vista que para ele a criança tinha potencial para o desenvolvi-
mento de suas capacidades (SILVA; MOTA, 2013).

Assim, contempla-se que durante milhares de anos a criança não foi reconhe-
cida enquanto ser capaz, racional e detentora de condições de aprendizagem, 
conhecimento e ações racionais, era tida somente como um ser em estágio in-
completo e, por isso, não constituindo um “sujeito de direitos”, concepção essa 
somente transformada no Brasil no princípio da década de 1990 (MARCHIORI, 
2012).

Com a evolução do conceito de criança, o Brasil passou a ter o seguinte en-
tendimento:

A criança como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz 
parte de uma organização familiar que está inserida em uma socieda-
de, com uma determinada cultura, em um determinado momento histó-
rico. É profundamente marcada pelo meio social em que se desenvol-
ve, mas também o marca. A criança tem na família, biológica ou não, 
um ponto de referência fundamental, apesar da multiplicidade de inte-
rações sociais que estabelece com outras instituições sociais (Texto 
adaptado do documento “Política nacional de educação infantil”. MEC/
SEF/DPE/COEDI, dez/1994, p. 16-17) (MARCHIORI, 2012, p. 13).

Nesse mesmo contexto, compreende-se que a escola tem um papel essen-
cial no desenvolvimento da criança e, na prevenção e redução da violência no 
ambiente escolar e, consequentemente, social. Todavia, para que isso ocorra é 
importante que professores e demais atores da escola possam buscar o enten-
dimento dos fatores que levam as crianças a comportamentos violentos, seja no 
ambiente escolar, pois essa violência é reflexo e pode ser refletida nos ambien-
tes familiar e social (LIMA, 2012).

Ao compreender a importância do papel dos professores na escola, para com-
preender e reduzir a violência entre as crianças, ou dessas com os demais ato-
res na instituição, é preciso não as vitimar no ambiente escolar, porém, é preciso 
perceber os aspectos que geram um comportamento violento(WILLIAMS et al., 
2010).

A preocupação com a violência vivenciada nas escolas se encontra relaciona-
da ao fato de que as mesmas originam: 
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Além das marcas físicas, não podemos deixar de destacar que a vio-
lência deixa sequelas emocionais, podendo prejudicar muitas áreas do 
desenvolvimento da criança: o aprendizado, as relações sociais, enfim 
o desenvolvimento pleno do indivíduo, exercendo impacto a curto e a 
longo prazo, com repercussões não só na família, mas se estabelecen-
do também à escola e toda sociedade (NORONHA, 2011, p. 30).

É necessária a observação de que a violência vivenciada na escola não 
permanece unicamente naquele ambiente, torna-se um instrumento que se 
propaga para fora dos portões escolares e, vertiginosamente adentra as famílias 
e a sociedade, deixando sequelas na vida do indivíduo que age com violência e, 
também, das pessoas que são vítimas de tais ações.

A violência vivenciada pelas crianças no ambiente familiar, escolar ou social é 
um forte estressor capaz de gerar limitações ou impedimentos para o crescimen-
to e desenvolvimento, por isso, deve ser combatida, mas para isso, primeiramen-
te, precisa ser reconhecida de forma que os professores, pais ou responsáveis 
possam buscar a implantação de medidas eficazes e capazes de extirpar a vio-
lência da vida desses pequeninos (NUNES; SALES, 2016).

A criança é um ser que ainda deixa aflorar seus sentimentos, podendo por 
vezes demonstrar-se agressiva como forma de demonstrar as suas contradições 
de sentimentos e vivências, que podem ser reflexos das suas relações familiares 
e sociais, dessa forma, a redução da violência no ambiente escolar pode ser 
alcançada a partir do entendimento da criança enquanto sujeito (WINNICOTT, 
2012). Compreende-se assim que a violência na escola pode se apresentar a 
partir de um ato agressivo, ou seja, um ato de manifestação da agressividade da 
criança, podendo se apresentar de diferentes formas, como verbal, física e moral 
(MACHADO; CARVALHO, 2013).

Nesse sentido, a escola pode ser instrumento facilitador ou dificultador da vida 
dos indivíduos, ainda mais que constitui um processo de influência no ambiente 
em que o sujeito se encontra inserido, como é o caso da criança. Isto porque 
a escola é um espaço social em que ocorrem situações de indisciplina ou até 
mesmo de violência, nos quais educadores, e toda a equipe gestora e de funcio-
nários, precisam compreender e restabelecer a ordem sem que para isso seja 
necessário utilizar ainda mais violência (VERGNA, 2016).

ASPECTOS LEGAIS E O DIREITO DAS CRIANÇAS NA LEGISLAÇÃO BRA-
SILEIRA

Anterior a apresentação dos aspectos legais em relação aos direitos das crian-
ças, segundo a legislação brasileira, é necessário apresentar os aspectos que 
envolvem essa proteção em âmbito internacional, tendo em vista que a proteção 
dos direitos das crianças vem ganhando voz no âmbito mundial.

A primeira vez no mundo que foi declarada a necessidade de garantir proteção 
especial à criança foi no ano de 1924, na assinatura da Declaração de Genebra, 
que teve como tema central a discussão sobre os direitos da criança e, poste-
riormente, em 1959 houve a Declaração dos Direitos da Criança adotada pelas 
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Nações Unidas. Os direitos das crianças foram ainda reconhecidos por outros 
tratados internacionais como a Declaração Universal dos Direitos do Homem; 
Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos; Pacto Internacional sobre 
os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (art. 10); e ainda por outras organi-
zações internacionais que buscam o bem-estar da criança (SICOCHE, 2015).

A Declaração de Genebra também conhecida como Carta da Liga, foi um 
documento que trazia a preocupação e união Internacional Salve as Crianças 
pelos direitos da infância e, buscava a proteção da vida e dignidade das crianças 
em todo o mundo, todavia, tal declaração não possuía força coercitiva perante 
as nações de extirpar definitivamente a violência no mundo que tem como maio-
res vítimas as crianças. Porém, constituiu um importante instrumento de alerta 
a importância do tema em foco (MATTIOLI; OLIVEIRA, 2013). Como já foi aqui 
comentado no ano de 1959 houve a aprovação da Declaração dos Direitos da 
Criança, que buscou assegurar os direitos da população infantil, sob a autorida-
de da Organização das Nações Unidas (ONU) (UNICEF, 1959). 

A referida Declaração tem como princípio a universalização dos direitos a to-
das as crianças; a promoção do bem-estar e do interesse das crianças em todo 
o mundo; o oferecimento para que todas as nações do mundo protejam suas 
crianças e, que as mesmas tenham a proteção, cuidados, carinho e segurança 
de pais, familiares e toda a sociedade. Disciplina que o bem das crianças deve 
ser um direito respeitado e um dever dos adultos, os quais não podem agir de 
quaisquer formas com negligência, crueldade e exploração, pois, aos pequenos 
deve ser construído um ambiente propício para o seu efetivo desenvolvimento 
enquanto cidadão (UNICEF, 1959).

Observa-se que enquanto na Carta de 1924 existia a criança enquanto objeto 
que necessita de proteção dos adultos, no Documento de 1959 se estabelece 
a compreensão de que a criança é um sujeito de direitos, o que pode observar 
enquanto um processo de acentuado progresso em benefício e respeito aos 
direitos a favor da infância (ROSSI, 2008). Pode-se compreender que a Decla-
ração dos Direitos da Criança constitui “[...] o grande marco no reconhecimento 
de crianças como sujeitos de direitos, carecedoras de proteção e cuidados es-
peciais” (AMIN, 2011, p. 12).

Prosseguindo em um processo evolutivo da legislação para a proteção das 
crianças em nível internacional na data de 20 de novembro de 1989 a Assem-
bleia Geral das Nações Unidas, adotou a Convenção Internacional sobre os Di-
reitos da Criança, que foi ratificada no Brasil pelo Decreto nº 99.710 de 1990, 
consistindo esse em um tratado que buscou a proteção dos direitos humanos 
das crianças, com a adesão de um número maior de nações. Quando esses 
validavam a Convenção, comprometiam-se em cuidar de suas crianças tendo 
essas com tratamento prioritário, buscando a preservação dessas e a melhoria 
da qualidade de vida e garantia da proteção da dignidade (MATTIOLI; OLIVEI-
RA, 2013).

No Brasil as leis que pela primeira vez “olharam” para às crianças e adoles-
centes foram os Códigos, os quais traziam dois paradigmas: “o da ‘Situação Irre-
gular’ presente nos Códigos de 1927 e 1979; e o da ‘Proteção Integral’, advindo 
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com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990” (MEDEIROS, 2013, p. 
25-26). Isto significa dizer que num primeiro momento legal da criança no Brasil, 
a proteção era somente para àquelas consideradas pobres e que se encontras-
sem em precarização no campo da ordem social: “os denominados de expostos 
(até 07 anos de idade), de abandonados (os jovens até 18 anos), de vadios (os 
atuais meninos de rua), de mendigos (os que pedem esmolas ou vendem coisas 
nas ruas) e os libertinos (os que frequentavam prostíbulos)” (PADILHA, 2006, p. 
44-45). E num segundo momento um processo de paternalismo, que não pos-
sibilita um real confrontamento aos elementos capazes de perpetuar a violência 
no ambiente da criança.

Iniciando-se no Império e perpetuando por um longo período de tempo, o 
Estado brasileiro tinha uma preocupação unicamente com as crianças e ado-
lescentes infratores, ou seja, não tinha política preventiva e protetiva, mas sim 
repressiva, a qual era “[...] fundada no temor ante a crueldade das penas” (AMIN, 
2011, p. 03). 

Ainda tratando do período do Império tem-se que a assistência aos carentes, 
uma espécie, de “boa ação” era de responsabilidade das Igrejas, especialmente, 
a Religião Católica, com ações paliativas ou repressivas, pois de acordo com 
Amin (2011, p. 04), em “1551 foi fundada a primeira casa de recolhimento de 
crianças no Brasil, gerida pelos jesuítas”. Essas casas tinham como intuito a 
exclusão desses “pequenos incômodos” do seio da sociedade e, não um proces-
so de socialização e de restabelecimento do convívio social, a preocupação se 
alicerçava mais no bem-estar da sociedade do que propriamente dos internos.

De certo modo o enfrentamento à violência contra as crianças e adolescentes 
no Brasil, com maior ênfase para a sexual somente começou a ser observada 
segundo problema de cunho social, no século XX, muito embora essa preocupa-
ção em nível internacional já existia nas décadas de 1960 e 1970. Assim, o Brasil 
somente acordou para a necessidade de proteção das crianças de forma oficial a 
partir da Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, com a promulgação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990. Os referidos documentos 
propunham que nenhuma criança ou adolescente poderia sofrer com negligên-
cia, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, bem como, os 
responsáveis por quaisquer desses episódios poderiam sofrer sanções ou puni-
ções, segundo o que preleciona a lei (BARBOSA, 2008).

Como se pode observar foi a partir da promulgação do ECA, que crianças e 
adolescentes no Brasil tiveram seus direitos efetivamente protegidos, penalizan-
do adultos que cometem qualquer forma de violência com esses, porém, ainda 
existe a violência intrafamiliar que é geradora de outros tipos de violência contra 
a criança, colocando-a como vítima de uma cruel realidade.

Na verdade, a Lei n° 8.069/1990 que disciplinou o ECA no Brasil em 1990, 
traz um enfoque voltado para a segurança dos direitos e obrigações de todas as 
pessoas e instituições que devem proteger as crianças e adolescentes. Entra-se 
no contexto de que apesar da lei assegurar que todas as crianças e adolescen-
tes devem ter seus direitos assegurados, bem como uma vida digna, liberta e 
saudável, ainda não foi possível extirpar da sociedade a violência intrafamiliar, 
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que tem reflexos nas escolas e em toda a sociedade (BRINO; SOUZA, 2016).
Compreende-se que a violência sofrida, por vezes faz com que a criança se 

torne reprodutora de ações violentos, nas escolas isto ocorre tendo em vista que 
se possa considerar falha a lei que trata sobre essa matéria, no sentido de que 
tem o Estado não como protetor da criança e do adolescente, mas como protetor 
da sociedade e das crianças de boa família, em um processo de exclusão das 
crianças e adolescentes que praticam violência (ARANTES, 2011). É importante 
comentar que mesmo não atingindo a meta de extirpar da sociedade a violência 
contra as crianças, ou ainda, de efetivamente proteger seus direitos o ECA veio 
com o objeto de romper com o autoritarismo e assistencialismo, existentes nas 
legislações de 1927 e 1979 no Brasil, buscando a garantia de seus direitos e a 
promoção da saúde, educação e qualidade de vida (SILVA, 2013).

Ainda sobre os aspectos que envolvem a Lei Federal nº 8.069/90 ECA, que 
foi sancionada em 13 de julho de 1990, e teve sua publicação e regulamentação 
disposta no artigo 227 da Constituição Federal Brasileira, passou a vigorar em 
14 de outubro de 1990. Disciplinando que:

O tratamento prioritário é reforçado ainda no artigo 4º do ECA que dis-
põe: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao es-
porte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único: A garantia de prioridade compreende: a) primazia de 
receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedên-
cia de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) 
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públi-
cas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacio-
nadas com a proteção à infância e à juventude (BRASIL, 1990, p.5-6).

Cabe aqui compreender que os principais aspectos legais que envolvem o 
ECA, contempla a proteção quanto aos direitos fundamentais de crianças e ado-
lescentes, tendo esses sujeitos o direito de ter respeitado sua vida e saúde; 
liberdade, respeito e dignidade; convivência familiar e comunitária sadia que lhe 
possibilite o crescimento e desenvolvimento; educação, cultura, esporte e lazer 
e, inclusive, a profissionalização e proteção no trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do presente artigo foi possível observar que a violência não pos-
sui um único conceito, seja por sua complexidade ou amplitude, posto que não 
se reduz a somente uma ação, mas contempla elementos que envolvem a vio-
lência no campo físico, psicológico e moral, podendo afetar o indivíduo por toda 
a vida, mesmo quando ocorre ainda na infância.

O estudo levantado demonstrou que a criança enquanto sujeito de direito é 
uma vitória alcançada somente no século XX no Brasil, mas também é uma 
vitória tardia em todo o mundo, pois, durante séculos desde de Platão a.C. até 
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o século XVII d.C. a criança não era vista como um ser bom, mas um ser a ser 
domado devido a sua condição de indisciplina e violência. Concluiu-se que so-
mente com Rousseau, no século XVIII, surgiu o entendimento de que a criança 
é um ser de natureza boa, sendo corrompida pela sociedade.

Foi constatado que diversos tratados e declarações foram assinados em todo 
o mundo, como, por exemplo, a Carta da Liga, conhecida como a Declaração de 
Genebra em 1924; a Declaração dos Direitos da Criança adotada pelas Nações 
Unidas em 1959; a Declaração Universal dos Direitos do Homem; Pacto Inter-
nacional sobre os Direitos Civis e Políticos; Pacto Internacional sobre os Direi-
tos Econômicos, Sociais e Culturais (art. 10); e ainda por outras organizações 
internacionais que, tinham como premissa a possibilidade de oferecer para as 
crianças um ambiente de bem-estar, gerador de crescimento e desenvolvimento 
saudável.

Concluiu-se por fim, que no Brasil desde o período do Império a criança não 
foi considerada como ser possuidor de direitos, mas apenas, como um futuro 
adulto que precisava ser protegido se tivesse uma origem de família abastada e, 
excluída da convivência familiar e social quando sua condição fosse de pobreza 
e precarização de condições culturais e sociais, sendo que o Código de 1927 e 
1979 tinham cunho assistencialista e paternalista, surgindo somente a partida do 
ECA em 1990, um instituto de proteção aos direitos das crianças.

Concluiu-se ainda que o ECA pode ser descortinado enquanto um marco de 
evolução do sistema jurídico brasileiro, quanto a proteção dos direitos de crian-
ças e adolescentes, porém, ainda não foi suficiente para extirpar da vida de 
todas as crianças brasileiras a violência, o sofrimento e o escárnio, na maioria 
das vezes acompanhados de uma vida com condições precárias e fragilidades 
sociais, capazes de impor um sofrimento que é refletido com ações violentas na 
escola.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho é um fragmento de uma tese de doutorado em anda-
mento, intitulada “Rede sem Laços: análise da atenção em saúde prestada às 
crianças e adolescentes vítimas de violência no município de Uberlândia – MG”, 
desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Psicologia da PUC Minas, sob 
orientação da Profa. Dra. Maria Ignez Costa Moreira. Para a discussão sobre a 
rede assistencial dos casos de violência doméstica e intrafamiliar contra crianças 
e adolescentes, levamos em consideração um dos objetivos específicos da tese, 
o de analisar o atendimento prestado pelos profissionais que atuam na Estra-
tégia Saúde da Família (ESF) enquanto componentes da rede de proteção. Os 
dados apresentados neste trabalho foram extraídos de uma entrevista com os 
profissionais da ESF, a partir da seguinte questão norteadora: Como é realizado 
o trabalho em rede para o atendimento das crianças e adolescentes vítimas de 
violência e para suas famílias?

A importância dessa violência ser estudada a partir da saúde, pode ser justifi-
cada por ser a primeira possibilidade de reconhecimento da violência praticada 
pela família contra seus filhos, se levarmos em consideração a ESF como porta 
de entrada na rede de proteção. A violência sofrida pelas crianças e adolescen-
tes em suas diversas manifestações, física, psicológica e sexual, têm gerado 
agravos de saúde e gerado demanda de atendimento nos serviços de saúde. 

REFERENCIAL TEÓRICO

Para entender o fenômeno da violência contra crianças e adolescentes, é 
necessária uma compreensão histórico-psicossocial do indivíduo, da família e 
do contexto cotidiano de suas vidas. É necessário ainda perceber que a violên-
cia não é, nem nunca foi, um fenômeno natural, mas histórico e cultural, cujos 
sentidos construídos são transmitidos de geração em geração (ARAÚJO, 2005). 

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), família é 
uma instituição social com a função de socialização e proteção contra danos ao 
desenvolvimento saudável de suas crianças e adolescentes. É a partir do conví-
vio com os pais, irmãos e demais parentes que se aprende e se desenvolve boa 
parte das capacidades essenciais para a vida adulta. Entretanto, é também no 
domicílio e nas relações intrafamiliares que acontecem as mais variadas formas 
de violência contra crianças e adolescentes (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS 
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PARA A INFÂNCIA, 2014).
Alguns aspectos importantes sobre os conceitos de família merecem ser dis-

cutidos, para que possamos ter uma visão mais detalhada sobre as relações 
familiares e seus arranjos, levando em consideração a violência que é cometida 
contra as crianças e os adolescentes no contexto familiar. 

A família não pode ser tratada no singular, pois se apresenta como plural, há 
famílias que se configuram de formas diferentes do modelo imaginário que é a 
família nuclear e heteroafetiva (pai/homem, mãe/mulher e filhos), como a única 
composição desejável e considerada como “normal”. A pluralidade de configura-
ções familiares tem provocado alterações no conceito de família, uma vez que a 
definição de família nuclear, conjugal e heterossexual não contempla os diversos 
modos de organização familiar. No entanto, qualquer que seja essa configura-
ção, as famílias têm o dever de proteger suas crianças, jovens, doentes e idosos. 
Além disso, a prática da violência não é própria de nenhuma configuração fami-
liar e deve ser combatida.

As famílias se constituem em diversos tipos, existem as famílias em que o 
pai e a mãe estão presentes com os filhos, nomeada como família conjugal nu-
clear, existem as famílias compostas somente pela mãe e seus filhos que é a 
família monoparental feminina, ou pelo pai e seus filhos, a família monoparental 
masculina, além de famílias de pessoas do mesmo sexo com filhos, as famílias 
homoparentais, entre outras. 

De acordo com Moreira: 

A família, seja qual for o seu modelo, é uma referência na vida de 
homens e mulheres, independentemente de idade, vinculação étnico-
-racial ou país de origem, ou seja, em todas as sociedades humanas, 
existe família. Mas cada sociedade tem normas particulares que nor-
teiam a organização familiar, e cada família se organiza de modo sin-
gular (MOREIRA, 2013, p. 30).

Pensando assim, levamos em consideração que a violência intrafamiliar con-
tra as crianças pode ocorrer em qualquer tipo de configuração familiar, além 
disso, a violência contra as crianças e os adolescentes, embora aconteça com 
maior frequência no ambiente doméstico, não está restrita apenas a este espa-
ço, a violência intrafamiliar contra as crianças e os adolescentes pode aconte-
cer também em espaços públicos. Podemos interpretar a violência intrafamiliar 
como uma relação interpessoal de poder, assimétrica, hierárquica, e que tem 
como finalidade a dominação do outro, que é colocado em posição de desigual-
dade quer por sua condição etária ou de gênero (SOUZA; MOREIRA, 2013).

A visibilidade dos casos de violência doméstica, cometida contra crian-
ças e adolescentes – sobretudo, a partir da instituição do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, em que tanto homens como 
mulheres aparecem como agressores, contribuiu de forma decisiva 
para mostrar os intrincados problemas nas relações de gênero, afir-
mando a necessidade de se trabalhar e pensar em termos de identida-
des que se constituem em relações, construídas a partir de referências 
sociais e culturais específicas (SARTI, 2004, p.43).



541

Conhecer e saber identificar as formas de manifestação da violência que mais 
afetam as crianças e os adolescentes são fundamentais para oferecer cuidado e 
proteção social, especialmente na rede pública de saúde (BRASIL, 2010). 

O grupo populacional formado por crianças e adolescentes tem sido vítima de 
diferentes tipos de acidentes e de violências. Na infância, o ambiente privado é o 
principal local onde são gerados esses agravos e, na adolescência, o espaço pú-
blico é, predominantemente, o espaço onde se dá a violência (BRASIL, 2001a). 

Sabe-se que a violência pode gerar problemas sociais, emocionais, 
psicológicos e cognitivos capazes de impactar fortemente a saúde 
das pessoas ao longo de sua existência. Isso reforça a importância de 
orientar as ações e pactuar estratégias para a atenção integral à saúde 
de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violência de 
acordo com as diretrizes da Política Nacional de Redução da Morbi-
mortalidade por Acidentes e Violências, da Política Nacional de Promo-
ção da Saúde e da Política Nacional de Atenção Básica/Primária, entre 
outras (BRASIL, 2010, p. 11).

Os maus tratos contra crianças e adolescentes estão relacionados com todas 
as formas de agressão que possam causar dano real ou potencial para a saúde, 
a sobrevivência, o desenvolvimento e a dignidade do ser humano. 

Neste sentido, levamos em consideração que se compreendermos a família 
como um sistema, e os sistemas nos quais elas estão inseridas, isso pode faci-
litar a compreensão das dinâmicas familiares violentas, e contribuir para as in-
tervenções dos profissionais envolvidos na Rede de Assistência à Saúde (RAS) 
das famílias.

Quando falamos sobre as redes assistenciais, devemos ter em mente que 
essas redes são criadas a partir de equipamentos de diversos setores nacionais, 
estaduais, municipais e/ou locais, com a finalidade de priorizar os atendimen-
tos prestados para uma determinada comunidade. A criação das redes convém 
como meio de articulação dos serviços a fim de promover a resolução de proble-
mas existentes em determinadas áreas geográficas. 

Em dezembro de 2010 o Ministério da Saúde (MS) lançou a portaria de n° 
4.279, que estabeleceu diretrizes para a organização da RAS do Sistema Único 
de Saúde (SUS). A RAS tem como definição as disposições organizativas das 
ações e dos serviços de saúde de distintas densidades tecnológicas, que as-
sociadas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam 
garantir a integralidade do cuidado. O objetivo da RAS é promover a conexão 
sistêmica, por ações e serviços de saúde com fornecimento de atenção contí-
nua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, e também aumentar o 
desempenho do sistema em termos de acesso, equidade, eficácia clínica, sa-
nitária e eficiência econômica. A estruturação dessa rede exige uma definição 
setorial da saúde que corresponde ao território geográfico juntamente com a 
sua demarcação da abrangência dessas regiões, isso é fundamental para a or-
ganização das estratégias da RAS e frisa a importância dos pactos entre estado 
e município para desenvolver um processo de regionalização. No SUS, a ESF 
representa o principal modelo para a reorganização da respectiva população e 
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o estabelecimento das ações e serviços que serão ofertados nessa determinada 
região. O fortalecimento da Atenção Primária da Saúde (APS), torna-se uma 
exigência para o estabelecimento da RAS (BASIL, 2010a).

Outra portaria que merece destaque é a de n° 1.130, de 5 de agosto e 2015, 
que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) 
no âmbito do SUS. Essa portaria tem como objetivo promover e proteger a saúde 
da criança com atenção especial à primeira infância e às populações de maior 
vulnerabilidade. O Art. 6° da PNAISC, que trata da estrutura da política em sete 
eixos estratégicos, aborda a questão da violência no quinto eixo:

V - atenção integral à criança em situação de violências, prevenção 
de acidentes e promoção da cultura de paz: consiste em articular um 
conjunto de ações e estratégias da rede de saúde para a prevenção de 
violências, acidentes e promoção da cultura de paz, além de organizar 
metodologias de apoio aos serviços especializados e processos forma-
tivos para a qualificação da atenção à criança em situação de violência 
de natureza sexual, física e psicológica, negligência e/ou abandono, 
visando à implementação de linhas de cuidado na Rede de Atenção à 
Saúde e na rede de proteção social no território(BRASIL, 2015).

O conhecimento dessas portarias entre outras políticas de proteção infantil, 
como o ECA, se tornam imprescindíveis no que se refere às diversas formas de 
violência que são cometidas contra as crianças e os adolescentes.

Os estudos sobre redes começaram a ter visibilidade na década de 1990, em 
particular com o físico austríaco Fritjof Capra e com o cientista social espanhol 
Manuel Castells. Esses estudos tiveram a intenção de ampliar a visão sobre um 
estilo de organização social que pudesse integrar pessoas e/ou instituições para 
enfrentar problemas comuns de forma conjunta. A questão interdisciplinar ganhou 
destaque instigando diferentes áreas do conhecimento ancoradas às várias cor-
rentes do pensamento sistêmico e às teorias da complexidade (SOUZA, 2013).

Capra (1996) observou que os componentes de um sistema vivo estão orga-
nizados em forma de rede, e que a nossa natureza biológica está diretamente 
ligada a uma complexa rede de moléculas. O autor considera que os sistemas 
vivos abarcam uma faixa tão ampla de fenômenos, que envolve organismos in-
dividuais e suas partes, sistemas sociais e ecossistemas. Menciona, ainda, que 
Ludwig von Bertalanffy, criador da Teoria Geral dos Sistemas, acreditava que o 
pensamento sistêmico ofereceria um arcabouço conceitual geral para unificar 
várias disciplinas científicas que se tornaram isoladas e fragmentadas, e que em 
meados de 1972, após a morte de Bertalanffy, começou a emergir uma concep-
ção sistêmica de vida, mente e consciência, o que levou a uma transcendência 
entre as fronteiras disciplinares, sustentando a promessa de unificar vários cam-
pos de estudo, que antes eram separados.

De acordo com Souza, 

É nesse contexto que os movimentos sociais e a sociedade civil or-
ganizada reorientam as suas estratégias de ação, buscando associar 
laços de solidariedade ao sentimento de pertencimento a uma causa, 
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por meio de ações articuladas em rede para continuar desenvolvendo 
projetos políticos de transformação social, com mais eficácia e susten-
tabilidade (SOUZA, 2013, p.39).

Quando se trata da violência intrafamiliar, devemos salientar que a dinâmica 
do trabalho em rede, por meio da articulação de diferentes setores e distintas 
áreas do saber, busca uma interlocução que possibilite efetivar a integração en-
tre a assistência social, a educação, a saúde, o esporte e o lazer, a defesa so-
cial e a cultura, fortalecendo a proteção social para as crianças e adolescentes 
(UBERLÂNDIA, 2015a).O trabalho interdisciplinar reúne disciplinas distintas e 
de diversos níveis, trocando experiências de forma integrada e coordenada, com 
um objetivo comum (DIAS; NOGUEIRA, 2012).

Minayo e Souza (1997) frisam que a reflexão sobre a interdisciplinaridade 
e multiprofissionalidade no campo da violência e saúde, não é uma imposição 
externa, e sim exigência epistemológica intrínseca e essencial. Sem pretender 
esgotar esta reflexão metodológica, faz-se necessário ressaltar que o princípio 
da cooperação é central e deve prevalecer sobre a hierarquia das disciplinas, a 
competição institucional e a oposição entre teoria e prática. Ao abordar o tema 
da violência, só será possível alcançar legitimidade através da argumentação 
num coro polifônico e dialógico. 

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que foi realizada com profissionais da 
ESF, por meio de uma entrevista semiestruturada, com a finalidade de conhecer 
as experiências cotidianas dos profissionais de saúde.  As narrativas foram gra-
vadas, transcritas e submetidas à Análise de Conteúdo na modalidade Análise 
Temática, na busca de compreender o discurso dos entrevistados.

Para este estudo optamos por pesquisar duas equipes da ESF de Uberlândia 
(MG),sendo a primeira de mais antiga implantação, e a segunda de mais recente, 
ambas da zona urbana, e que tivessem o maior número de profissionais além da 
composição mínima completa de uma equipe da ESF, conforme recomendação 
do Ministério da Saúde: “1 médico generalista, 1 Enfermeiro, 1 Auxiliar de Enfer-
magem ou Técnico de Enfermagem, 4 a 6 Agentes Comunitários de Saúde (ACS)” 
(BRASIL, 2001), e que aceitassem participar da pesquisa voluntariamente.

A opção por escolher uma equipe mais antiga e uma mais recente, foi devido 
à possibilidade dos profissionais atuarem de maneira diferente em relação ao 
atendimento de crianças violentadas, além de terem uma abordagem diferente 
entre si, seja na classificação de risco, nas visitas domiciliares, nas consultas 
realizadas, ou mesmo pelo tempo de trabalho na unidade e experiência profis-
sional. Como critério de escolha dos entrevistados, foi convidado a participar da 
pesquisa um representante de cada categoria profissional que fizesse parte da 
equipe.

Foram entrevistados 14 profissionais no próprio ambiente de trabalho. Houve 
um agendamento prévio por telefone, e as entrevistas foram gravadas digital-
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mente com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
em conformidade à resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. A apro-
vação do projeto para a realização deste estudo foi dada pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC 
Minas, sob o parecer de número 1.481.780.

Sobre o material obtido a partir das entrevistas, foi realizada a análise das 
narrativas em três etapas, sendo elas: 1- Ordenação de dados com a transcrição 
das gravações, releitura do material e organização dos relatos; 2- Classificação 
ou exploração dos dados para a elaboração das categorias temáticas; 3- Análise 
final ou tratamento dos resultados obtidos, quando são estabelecidas as articu-
lações entre os dados e as teorias. 

A classificação para identificar as falas dos entrevistados neste trabalho foi 
feita da seguinte forma:

A1- para o primeiro entrevistado da equipe mais antiga, e R1 para o primeiro 
entrevistado da equipe mais recente; A2- para o segundo entrevistado da equipe 
mais antiga, e R2 para o segundo entrevistado da equipe mais recente, e assim 
sucessivamente até A7 e R7, utilizando ainda a categoria profissional de cada 
um dos entrevistados.

Durante a exploração dos dados, foram elaboradas seis categorias e duas 
subcategorias, são elas: O comportamento; Os tipos de violência; O trabalho em 
rede; A prevenção da violência; As dificuldades; O sucesso e o fracasso; Subca-
tegoria 1 : Sucesso e Subcategoria 2 : Fracasso

Para a elaboração deste trabalho, utilizamos os dados da categoria c: O tra-
balho em Rede.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta categoria procuramos colher informações dos profissionais sobre como 
funciona o trabalho das equipes de saúde envolvendo as redes de atenção a 
saúde do município de Uberlândia quanto ao atendimento dos casos de violência 
intrafamiliar contra as crianças e/ou adolescentes, com isso fizemos a seguinte 
pergunta: “Como é realizado o trabalho em rede para o atendimento das crian-
ças e adolescentes vítimas de violência e para suas famílias?”.

Analisando as falas de dois profissionais da enfermagem e de uma fonoau-
dióloga, notamos que a percepção que eles têm do trabalho em rede está ligado 
aos profissionais que atuam na própria unidade. Eles tentam resolver o problema 
com encaminhamentos internos ou procurando outros profissionais da equipe, 
porém quando não conseguem chegar a uma resolução dos casos, procuram 
o apoio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). No caso da fo-
noaudióloga, percebemos que a sua inexperiência em lidar com casos de violên-
cia, e as dúvidas sobre as competências de determinados serviços aos quais se 
devem referenciar os casos, pode prejudicar a assistência, porém a profissional 
deixa a psicóloga da unidade a par dos casos.

“Então, o primeiro passo que eu identifico é fazer uma análise ampla com os 
profissionais que atuam nessa unidade, o agente comunitário na busca ativa, e a 
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minha visita no particular, eu tenho assistente social, eu tenho a psicóloga, então 
a gente faz uma discussão dentro da unidade com o próprio médico, ou seja, a 
gente pode agendar uma consulta ou observar o histórico de atendimento de 
puericultura, agora quando nós não conseguimos, a gente tem o apoio do CRAS 
aqui no (bairro X) que é uma equipe que dá um suporte muito bom.”(A1 – Enfer-
meiro)

“A gente tem aqui assistência psicológica, a gente tem assistente social, odon-
to, ée.... tem enfermagem, minha mesmo como técnica de enfermagem, se tem 
alguma coisa o pessoal vem falar comigo, as meninas, as ACS também dão 
assistência [...].”(A5 – Técnica em Enfermagem)

“Como eu tenho pouca vivência nisso eu não tenho como te falar, mas geral-
mente a gente conversa com a assistente social e têm alguns setores dentro da 
prefeitura que tratam da violência, eu só não sei se é o CRAS (risos) e eu acho 
que é o CRAS, centro de referência... eu não sei, tem o CRAS e tem o CRES-
CER também, essas coisas vêm mudando, muda muito o nome, mas tem esses 
setores próprios que você encaminha ou passa pra psicóloga, geralmente a pri-
meira pessoa que a gente fala é com a psicóloga, se chega um caso pra mim 
eu passo pra psicóloga, assistente social né? e ai a gente vê, se for um caso de 
violência mesmo, a gente encaminha pra esses setores onde vai ter psicologia, 
se for só a violência doméstica que tá trazendo algum transtorno. Mas eu não sei 
te falar.” (R3 – Fonoaudióloga)

O município de Uberlândia, conta com um Fluxograma de Assistência à Crian-
ça e Adolescente Vítimas de Violência, que foi implantado no município no ano 
de 2014, e deixa claro que os casos de violência que requerem atendimento 
médico especializado devem ser encaminhados ao pronto socorro de pediatria 
do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC/UFU), para 
avaliação e internação provisória, o Conselho Tutelar deve ser notificado e irá 
decidir sobre a segurança da alta. Já nos casos onde não houver nenhum tipo de 
lesão corporal, a unidade de origem deve enviar uma ficha de notificação com-
pulsória à Vigilância Epidemiológica do município, guardar uma cópia e acionar 
o Conselho Tutelar com um relatório, e só liberar a vítima quando não houver 
risco de reincidência de nova violência no retorno ao domicílio. O hospital de 
referência quando libera a vítima, deve enviar e-mail com carta de contrarrefe-
rência, conforme o fluxograma de assistência, avisando a unidade que a equipe 
deve fazer uma busca ativa em até 48 horas após o recebimento do e-mail caso 
a vítima não compareça, e para dar seguimento clínico e social da família em 
situação de violência. A equipe pode buscar o apoio do CRAS e do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) quando necessário.

O CRAS tem como objetivo prevenir situações de vulnerabilidade e risco so-
cial, por meio do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da am-
pliação do acesso aos direitos de cidadania. É um equipamento municipal que 
atende crianças, adolescentes e todo o núcleo familiar. Já o CREAS, oferece 
atendimento especializado às famílias e aos indivíduos que vivenciam situações 
de vulnerabilidade, com violação de direitos como: violência física, psicológica, 
negligência, abuso e exploração sexual, abandono, discriminação, entre outros 
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(UBERLÂNDIA, 2014a).
A Rede CRESCER mencionada pela entrevistada tem a seguinte definição:

é uma iniciativa da Administração Municipal que visa reorganizar, 
articular e criar serviços socioassistenciais. É uma forma qualificada 
de cuidar e promover as pessoas para que todos possam se juntar 
em um movimento de Crescer na vida. A rede possui três eixos de 
atuação: o Crescer Conviver, que é um espaço de convivência para 
pessoas idosas, a partir dos 60 anos, que oferece atividades artísticas, 
culturais, esportivas e de lazer, visando à melhoria da qualidade de 
vida e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; o Crescer 
Estação Cidadania, que é um espaço de convivência para crianças, 
adolescentes e jovens, que oferece serviços de atenção psicossocial, 
atividades culturais, esportivas e capacitação profissional para o mer-
cado de trabalho; e o Crescer no Bairro, que leva lazer e prestação de 
serviços aos bairros (UBERLÂNDIA, 2014a).

Nesse sentido, levamos em consideração que a falta de conhecimento do 
fluxo de atendimento existente no município, e a questão de não saber qual o 
respectivo equipamento da rede deve ser acionado, pode gerar dúvidas entre os 
profissionais, tanto no sentido de referenciar as vítimas, quanto a forma correta 
de acompanha-las quando retornam para unidade.

Em outros relatos, alguns profissionais de diferentes áreas demonstraram ter 
conhecimento sobre o fluxo de atendimento e a forma correta de abordagem da 
vítima e da família, como foi relatado por de uma médica, uma psicóloga e uma 
enfermeira.

“É geralmente, primeiro chega no hospital, ou na UAI, ou no caso de violência 
sexual direto lá na UFU no HC/UFU, e eles abordam e depois é passado por 
telefone e por e-mail o nome da criança, eu como médica, a assistente social e a 
psicóloga chamamos, fazemos uma abordagem com a família e a vítima, e aí a 
partir disso a gente faz o aferimento, como é que eles se mantém, mas a gente 
procura sempre fazer a busca ativa.” (A3 – Médica)

“Se ele é imediatamente identificado, que acontece o abuso, essa..., imedia-
to né? eu acho que o primeiro passo é levar pra UFU, o fluxograma é pra UFU 
né? aí depois a UFU dá os encaminhamentos devidos, que ela encaminha para 
o Conselho Tutelar, CRAS, e aí que chega pra gente assim. Há casos que eles 
vêm pra gente espontaneamente né? aqui na unidade a gente está com um 
caso muito recente que a assistente social me passou ontem, que vai chegar 
por aqui né? então a gente já agendou, a família vai trazer a criança que tá bem, 
não houve de fato ruptura de hímen, já foi avaliado, fez avaliação, e ela vai ser 
acompanhada aqui na unidade.” (A7 – Psicóloga)

“Quando a gente nota, ou um agente traz pra gente né? que a criança tá sen-
do violentada, sofreu algum tipo de violência, ou que a própria família procura a 
unidade, nós temos os serviços onde a gente pode encaminhar, mas na unidade 
é feito o primeiro atendimento, a gente conta com a psicóloga aqui né? então o 
primeiro atendimento é feito aqui na unidade pela enfermeira, então a gente dá 
esse primeiro atendimento, e depois encaminha pros setores né? no caso da 
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UFU, a gente encaminha também para a psicologia pra poder acompanhar, mas 
é feito geralmente assim, os primeiros exames a gente encaminha tudo pra fazer 
na UFU né? inclusive pra fazer boletim de ocorrência, tudo é na UFU. A gente 
dá orientação pras famílias né? de como proceder e encaminha pra UFU.”(R7 – 
Enfermeira)

Os profissionais envolvidos com um trabalho em equipe, e conhecendo os flu-
xos de determinados atendimentos, em especial da violência, apresentam uma 
maior facilidade ao expressarem sobre o assunto, pois segundo Lobato, Moraes 
e Nascimento (2012)é comum a queixa das equipes no que refere ao pouco 
conhecimento sobre o tema de violência, à falta de estrutura para lidar com os 
casos, ao desconhecimento do fluxo e das motivações da notificação de casos, e 
às dificuldades de uma abordagem integrada e intersetorial. Seriam necessárias 
maiores discussões e debates para lidar com a violência doméstica no âmbito 
da ESF, bem como uma integração mais efetiva com as redes intersetoriais para 
facilitar a resolução desses problemas. 

A seguir notamos que a identificação dos casos de violência pode ser perce-
bida tanto pelo CRAS quanto pela escola, e a partir daí surge de forma indireta 
à comunicação dos casos para a equipe de saúde, como nos relata uma ACS. 

“Em rede assim, geralmente começa assim, se a gente perceber alguma coi-
sa a gente vai na casa da pessoa, as vezes a gente fica sabendo depois pelo 
CRAS, porque como o pessoal daqui já tá informado que o CRAS ajuda nessa 
coisas liga lá, o CRAS liga aqui e a gente vai atrás, conversa, as vezes o enfer-
meiro também pode estar indo atrás, tem a psicóloga aqui, se for o caso tem o 
psiquiatra, tem médico né?, tudo que que que eles conseguem, geralmente as-
sim, quando tem a escola que tem... gente... tem parceria com a escola também, 
que passa pra gente, vê alguma coisa diferente, só que as vezes a gente passa 
hoje e demora até um mês pra voltar de novo naquela casa, então nesse inter-
valo que da né? já passou, então a escola é, é, já entra em contato com a gente, 
a gente vai atrás, porque a escola não vai atrás, então ou ela passa pra nós ou 
passa pro CRAS, ai tá desse jeito.”(A2 – ACS)

O CRAS é uma unidade pública da assistência social, e deve estar localizado 
nas áreas de maiores índices de vulnerabilidade e risco social. Está destinado 
a prestar serviços e oferecer programas socioassistenciais de proteção básica 
às famílias, aos indivíduos, e a articulação desses serviços no seu território de 
abrangência, também deve desenvolver ações intersetoriais a fim de potenciali-
zar a proteção social, até mesmo visitas domiciliares (BRASIL, 2010). Torna-se 
fundamental a incorporação do CRAS no enfrentamento da violência intrafami-
liar como parte da rede. Outro setor que deve fazer parte da rede, no sentido de 
identificação, notificação e acompanhamento é a escola. 

A importância da escola no enfrentamento da violência doméstica e 
familiar fica ainda mais evidente quando se considera que crianças e 
adolescentes têm contato diário e prolongado com ela e com seus pro-
fissionais e quando se coloca que, em grande parte dos casos, ela se 
constitui na única fonte de proteção, especialmente para as crianças 
e adolescentes que têm familiares como agressores e não encontram, 
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em outros membros da família, a confiança e o apoio necessários à 
revelação da violência (RISTUM, 2010, p. 438).

Pensando assim, faz-se necessário o envolvimento dos profissionais da edu-
cação na luta contra a violência. Pois segundo Bazon e Feleiros (2013), em um 
estudo envolvendo diretores, coordenadores e professores de escolas públicas 
de duas cidades o interior de São Paulo, que teve como objetivos conhecer o 
que os profissionais da educação pensam em relação à notificação dos maus-
-tratos infantis, e o que fazem frente a esses casos, revelou que a maioria dos 
professores já teve algum tipo de contato com casos suspeitos de maus-tratos e 
que em sua maioria comunicaram a direção das escolas, e que grande parte de-
les decidiu por não notificar, porém para tentar resolver a situação eles procuram 
conversar com os envolvidos e encaminhá-los para serem atendidos em outros 
locais. As autoras do estudo citam ainda que, as razões para não notificarem 
estão relacionadas ao medo e a falta de confiança no sistema de proteção, e 
que desse modo, estão deixando de desempenhar o devido papel do sistema de 
proteção infantil. 

Nos próximos relatos percebemos a dificuldade que uma ACS encontra quan-
do busca ajuda dos profissionais que atuam na mesma equipe que ela, na ten-
tativa de encaminhar um caso de violência detectado, notamos também que a 
ACS e uma técnica em enfermagem referem-se à equipe como se fosse a rede 
de assistência. 

“Então é, vou te falar a fundo, sinceridade? em rede nada funciona, a rede é 
só ali no papel, você vai buscar uma ajuda você não consegue, eu mesmo como 
agente já tentei todas as ajudas possíveis e eu saí de lá revoltada, eu falo assim 
desse caso porque foi o caso que mais me chocou assim, então assim, a gente 
sai de lá revoltada, querendo, buscando uma ajuda, a gente foi lá primeiramen-
te, a gente passou o caso, passa pra enfermeira, nossa coordenadora, depois 
passou pra assistente social que é quem vai até a casa fazer a visita, e depois 
o caso não vai pra frente, porque quem pode levar pra frente a mais esse caso? 
é igual que eu to falando é a rede, é o funcionamento, eu fiz o meu papel, eu 
detectei que tava com problemas, eu passei a frente pra minha coordenadora, 
da coordenadora passou pra assistente social que realizou a visita, da assistente 
social eu vou te falar a sinceridade, não sai, para ali, muitas das vezes até por 
medo do próprio profissional de acionar o Conselho Tutelar, eu mesmo tava por 
conta de fazer uma denúncia anônima por mim mesmo, entendeu? mas por mim, 
porque dentro da rede mesmo não funciona, essa é a realidade, e a gente tenta, 
a gente busca de todas as formas, pra todas as áreas ali, é dessa forma que 
funciona, na rede é uma maravilha a gente tem muito apoio, tem o NASF, tem o 
CAPS que até pra essa paciente que teve bom ela tá fazendo tratamento, mas 
não, não acontece nada, essa é a realidade.”(R1 – ACS)

“Então, quando é a gente da enfermagem que percebe, a gente já aciona o, a 
psicóloga né? conversa com a psicóloga e o serviço social também né? a gente 
passa o relato pra eles, a gente pega o nome da criança, é o endereço, telefone, 
prontuário e encaminha pra elas né? aí elas fazem o trabalho de, de captar né? e 
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fazer a visita, começar a acompanhar pra poder ver se realmente, depois a mãe, 
a psicóloga chama a criança sozinha pra conversar, depois chama a família, aí 
faz esse trabalho.”(R2 – Técnica em Enfermagem)

Entrevistador: Então a rede funciona assim?
“Ela funciona assim, a gente passa né? o enfermeiro vê, os técnicos vê, e 

chama a assistente social, o serviço social, o serviço social capta endereço, o 
nome da criança e aciona o psicólogo né? e chama pra fazer entrevista ou vai 
fazer a visita pessoalmente né? que aqui a gente tem a visita domiciliar, aí a 
gente faz a visita domiciliar e a psicóloga conversa com a família.”(R2 – Técnica 
em Enfermagem)

Conhecer um trabalho em rede é importante para poder acionar os equipa-
mentos nos momentos corretos quanto aos encaminhamentos de determinados 
casos, nesse sentido, é importante lembrar que a ESF e os profissionais que 
atuam nela, não são a rede, mas sim fazem parte dela. E quanto à questão de 
denunciar um caso de violência, esta denúncia pode ser realizada por qualquer 
um dos profissionais ou pessoa que identificou o caso, pois a denúncia pode ser 
anônima, e além de tudo, estará contribuindo para a proteção da criança. 

A violência doméstica vivenciada por crianças e adolescentes, é um fator de 
risco significativo para o surgimento de problemas de saúde mental na infância 
e juventude, a ausência de fatores protetivos pode prejudicar o desenvolvimento 
saudável das crianças e dos adolescentes. Para dar garantia a integralidade do 
atendimento, faz-se necessário rever a efetividade das políticas públicas de en-
frentamento à violência, de prevenção e de tratamento especializado em saúde 
mental para as crianças, adolescentes e suas famílias. Neste sentido é funda-
mental a articulação intrassetorial e intersetorial em rede, para integrar todas 
essas ações. O investimento em estudos sobre a resiliência e formas efetivas de 
proteção podem contribuir para diminuir os efeitos emocionais decorrentes dos 
casos de violência (HILDEBRAND et al., 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos relatos apresentados pelos profissionais entrevistados, perce-
bemos que os equipamentos necessários em uma rede de atendimento para os 
casos de violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes no referido muni-
cípio existem, porém, nota-se a dificuldade de alguns profissionais em lidar com 
estes casos. Essas dificuldades podem estar relacionadas com a complexidade 
dos mesmos, o medo, a insegurança, e falta de conhecimento sobre a violência 
intrafamiliar e a rede de atendimento, o que pode caracterizar a (des)articulação 
da rede. 

A capacitação e atualização profissional sobre o tema parecem ser impor-
tantes para a tomada de decisões, quanto aos encaminhamentos e acompa-
nhamento dos casos, por isso tornam-se necessários novos estudos, uma vez 
que cada localidade apresenta diferentes equipamentos, e diferentes formas de 
trabalhar com a violência intrafamiliar, além de ser de extrema importância para 
as mudanças das políticas envolvidas com a violência infantojuvenil.
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INTRODUÇÃO

A atenção especial voltada à criança surge com a modernidade, a preocupa-
ção e o cuidado com a infância emergem com o surgimento da sociedade capita-
lista, da mesma forma que ocorre a inserção de seu papel social na comunidade. 
Antigamente, não existia esse sentimento de infância como enxergarmos hoje, 
as crianças teriam funções de adultos, sendo vistas como mini-adultos pela so-
ciedade feudal. Apesar de alguns autores abordarem o assunto dizendo que a 
infância era negligenciada pela sociedade em questão, outros acreditam que 
essa concepção foi se modificando de acordo com o tempo histórico, portanto, 
o sentimento de infância existia, porém, não poderia ser encarado da mesma 
forma como hoje.

Na sociedade burguesa a criança passa a ser vista como alguém que precisa 
ser cuidada, escolarizada e preparada para um futuro. Esta nova concepção 
de infância é, historicamente, determinada a partir da alteração das formas de 
organização da sociedade. (KRAMER, 2006). É importante lembrar que a con-
cepção de infância é diferente para cada classe social em seu interior, apesar 
das classes dominantes disseminarem a ideia de criança universal baseada em 
um modelo padrão.

Atualmente a infância é reconhecida como momento que merece proteção e 
resguardado de todos os tipos de violência, sejam elas emocionais, físicas ou 
psicológicas, por isso é reconhecida a necessidade de políticas públicas volta-
das para o desenvolvimento e a segurança da criança e do adolescente. En-
tretanto, de maneira formal, a preocupação com os direitos desses indivíduos 
surge no século XX, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, após as 
duas grandes guerras, nas quais a sociedade viu seus direitos sendo violados. 
As Nações consideraram importante a Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos, pois era uma tentativa de afirmar que os interesses das nações não podem 
se sobrepor aos interesses dos cidadãos e ao direito á vida. Esta declaração 
foi apenas o primeiro passo, depois disto foram criadas leis visando a proteção 
dos indivíduos. Nos anos 90 foi criado o UNICEF (Fundo Internacional de Ajuda 
Emergencial à Criança Necessitada – United Nations International Child Emer-
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gency Fund) e publicada a “Declaração Universal dos Direitos das Crianças”, 
que com a ajuda da ONU garantiu a visibilidade da criança como sujeito de direi-
tos com prioridade absoluta.

No Brasil, a legislação produzida nos anos 1980 e 1990 tem sido importante 
para a garantia de direitos de crianças e adolescentes, pois aponta uma preo-
cupação maior com os direitos individuais, entretanto, apesar de ser um grande 
avanço por esse olhar, muito ainda precisa ser feito para que essas leis se efeti-
vem de fato. A realidade de grande parte das crianças brasileiras não se encon-
tra baseada nessa legislação, de acordo com pesquisas realizadas pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatísticas, aproximadamente 25% da população 
brasileira é composta por sujeitos menores de 18 anos, ou seja, ¼ da população 
total brasileira necessita de um olhar único para que se desenvolva plenamente, 
tal população pode estar sugestiva a vulnerabilidade de diversos tipos de violên-
cia, violando todos seus direitos. De 1990 a 2013 o porcentual de crianças com 
idade obrigatória fora da escola caiu 64%, caindo para 7% no decorrer da conta-
gem. No entanto, ainda existem 3 milhões de crianças fora da escola. 

A implantação da Constituição Federal representou um progresso em termos 
de reconhecimento dos direitos e necessidades de proteção à infância, a par-
tir dela, outras leis surgiram trazendo garantias aos cidadãos, e principalmente 
proteção aos direitos da criança e do adolescente, inclusive proporcionando-lhes 
garantia de acesso à educação.

Um dos avanços reconhecidos na nova lei diz respeito ao termo utilizado para 
se referir a faixa etária de crianças e adolescentes menos de 18 anos, deixando 
de ser menor conforme a legislação anterior, passando-se a utilizar os termos 
infância (Art. 6), infância e adolescência (Art. 203, I) e criança e adolescente 
(Art. 203 II, Art. 227). Tal termo era referido à crianças órfãs, marginais, infra-
toras e assim por diante, guardando a essência de criança abandonada, tanto 
material quanto moralmente, logo, era uma forma discriminatória designada para 
crianças não portadoras de direitos. A mudança desta terminologia indica uma 
preocupação com o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeito 
de direitos, protegidos por leis, portadores de respeito e preocupação e não mais 
indivíduos que possam ser diferenciados pela sua origem social.

O Estatuto da Criança e do Adolescente surge atribuindo ao Estado respon-
sabilidade sobre a infância, com a doutrina de proteção “integral” à mesma. Com 
a extinção do Código dos Menores, a situação irregular de uma criança passa 
a ser responsabilidade do Estado, não mais somente da família, essa inserção 
do Estado nas políticas de proteção à infância trouxe consigo mais garantias 
atendidas. O Brasil possui uma das legislações mais avançadas do mundo no 
quesito “proteção da infância e adolescência”, entretanto, não é surpreendente 
que existam grande parte da população de crianças e adolescências que não 
vivenciam as realidades garantidas em lei, pois não basta apenas conhecer a 
Legislação e sim colocá-la em prática, é preciso que os profissionais de educa-
ção estejam atentos a essas questões para que possam intervir de maneira sig-
nificativa nessa realidade que acomete grande parte da população de crianças 
e adolescentes.
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Este trabalho é referente à pesquisa bibliográfica e documental em andamen-
to, realizada por meio de análise de textos relacionados ao assunto de infância 
e direitos no Brasil, da legislação brasileira que resguarda esses direitos e dos 
documentos específicos do Município de Três Lagoas/MS que digam respeito à 
proteção à infância nos mais diversos níveis e aspectos, tomando como base 
de pesquisa o descrito na publicação “O Município e a criança de até 6 anos” do 
UNICEF.

O objetivo é compreender o preceito constitucional de proteção integral à in-
fância e reconhecer as formas como essa proteção se materializa no Município 
de Três Lagoas/MS, por meio de políticas públicas e da divulgação de projetos e 
ações, tomando como base de pesquisa o descrito na publicação “O Município e 
a criança de até 6 anos” do UNICEF.

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 COMO GARANTIA DE DIREITOS

De acordo com Dr. J. J. Gomes Canotilho (2004, p. 4) um dos principais pa-
péis da constituição é de garantia e proteção aos direitos dos cidadãos:

Uma das principais funções da constituição é a ‘função garantística’. 
Garantia de que? Desde logo, dos direitos e das liberdades... Nas 
constituições modernas os direitos constitucionalmente garantidos e 
protegidos representavam a positivação jurídico-constitucional de di-
reitos e liberdades inerentes ao indivíduo e preexistentes ao Estado.

Nela se inserem os direitos das crianças e adolescente como o direito à vida, 
à integridade física e psicológica, à educação, à saúde, à alimentação, dentre 
outros, na categoria de direitos sociais caracterizados como direitos fundamen-
tais, resultado do esforço de inserir os direitos humanos da criança e do adoles-
cente dentro da sociedade brasileira.

De acordo com Rego (2012):

Sobressai da ordem social preconizada na Constituição Federal de 
1988, no Capítulo VII, Título VIII, a explícita priorização na proteção 
da criança e do adolescente, com o estabelecimento de uma ordem 
de proteção máxima e especial que lhes fora atribuída, conforme se 
constata do caput do art. 226, “A Família, base da sociedade, tem es-
pecial proteção do Estado” combinado com o art. 227 e seu § 3º, “É 
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à ali-
mentação, à educação, ao laser, à profissionalização, à cultura, à dig-
nidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discrimina-
ção, exploração, violência, crueldade e opressão” e “o direito a prote-
ção especial abrangerá os seguintes aspectos.

A Constituição de 1988 (CF/88) atribuiu visibilidade à criança especialmente 
pelo reconhecimento de portadora de direitos, ultrapassou os limites de apenas 
ofertar tais direitos enfatizando as obrigações da Família, Sociedade e do Estado 
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perante as crianças, além disso, a CF/88 tornou-as sujeitos cidadãs movimen-
tando-se contra a discriminação de idade, de acordo com Rego (2012):

Vale ressaltar também que o legislador constituinte ao estatuir o mo-
delo de garantia contra a discriminação no caput do art.5º, “todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade” contem-
plou, evidentemente, a distinção em razão da idade, deixando absolu-
tamente reconhecível a cidadela jurídica da criança e do adolescente.

A Constituição evidencia a criança e o adolescente através da regulamenta-
ção de direitos, igualando sua condição com os demais cidadãos e, para com-
plementar a proteção destes sujeitos, surge a Lei nº 8069/90, conhecida como 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA para reafirmara posse desses direi-
tos constitucionais fundamentais bem como confere proteção integral.

Tais direitos institucionais da criança e do adolescente, devem ser assegura-
dos independente da condição (sexo, raça, etnia, religião ou classes sócio-eco-
nômicas) com rigor e seriedade, pois os mesmos são sujeitos cidadãos como 
qualquer outro indivíduo. 

O FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA -UNICEF

O Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF foi criado no ano de 
1946, por decisão na Assembleia Geral das Nações Unidas. É um órgão das Na-
ções Unidas que promove a defesa dos direitos das crianças, ajudando a respal-
dar suas necessidades e contribuindo para seu desenvolvimento integral. Ele é 
regido pela Convenção sobre os Direitos das Crianças e trabalha para que seus 
direitos sejam respeitados, se tornem princípios éticos e códigos de conduta 
para as crianças de maneira mundial. É composto por integrantes que trabalham 
para a efetivação dos direitos da infância de forma a que se tornem permanentes

De acordo com o site do UNICEF, no Brasil existem vários programas direcio-
nados para todo o país, destacam os projetos do leite materno e de vacinação, 
a ratificação do artigo 227 da CF/88 e do ECA, a luta contra o trabalho infantil e 
vários outros.

Os primeiros programas atuaram como assistência a crianças no período 
pós-guerra em diversos países. Já no Brasil apenas em 1950, foi instalado o 
primeiro escritório do UNICEF na região nordeste do país. Os primeiros acordos 
geraram um gasto anual de US$470 mil, destinados a iniciativas de proteção à 
saúde da criança e da gestante em diversas cidades nordestinas.

Durante a década de 50 vários fatos ocorrem como a liberação de recursos 
para a merenda escolar, onde deu-se início as políticas de alimentação escolar 
brasil, e durante 10 anos o UNICEF esteve focado na sobrevivência de crianças 
e adolescentes realizando campanhas de vacinação e nutrição que capacita-
va médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde.

No final da década de 70, um novo foco surgiu, a análise da situação da in-
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fância levou ao reconhecimento de que as políticas públicas que abrangem a 
infância e da juventude deviam integrar o planejamento econômico e social do 
Brasil. Dados retirados do site do UNICEF aponta que o órgão prestou apoio 
ao Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, dando visibilidade para 
estes tipos de situações que acabam violando os direitos das crianças e dos 
adolescentes. No ano seguinte, quando o país passava por um processo de 
redemocratização lançou-se a campanha Criança Constituinte, que se consistia 
em um apelo para que brasileiros votassem em candidatos comprometidos com 
as causas da infância.

O ano de 1988 teve um marco importante incorporou-se na Constituição, no 
artigo 227, o conteúdo da Convenção sobre os Direitos da Criança, que viria a 
ser aprovada pela ONU em 1989. O UNICEF teve participação com sua ajuda 
na mobilização que tornou possível a aprovação do artigo que os direitos de me-
ninas e meninos brasileiros.

Capítulo VII – Da família, da criança, do adolescente, do jovem e do 
idoso
Artigo 227: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e o pressão. (BRASIL, 1988)

No começo dos anos 1990, o Brasil aprovou o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA) que regulamenta os Direitos da Criança e do Adolescente. O 
conteúdo do Estatuto é harmônico com a Convenção sobre os Direitos da Crian-
ça adotada, em 1989, pelas Nações Unidas. O UNICEF participou dos proces-
sos de debates, redação e aprovação do documento. 

Conforme a concepção de Lemos (2009) ao se tratar do modo de atuação do 
UNICEF, o órgão tem uma ampla atuação, realiza assessorias, publica livros e 
relatórios, promove eventos sobre a temática dos direitos de crianças e adoles-
centes, financia projetos de proteção e intervêm na assistência social do país, 
ainda de acordo com a autora: 

Os discursos do UNICEF visavam à produção da harmonia social, ba-
seando-se na filosofia positivista e nos movimentos sociais norte-ame-
ricanos de cunho funcionalistas, em que a comunidade era convocada 
a custear e fomentar, por meio do voluntariado, o processo de integra-
ção das populações pobres. Para tanto, a primeira infância foi eleita 
como alvo de cuidados especiais, em uma perspectiva preventiva, con-
forme os assessores do UNICEF. (LEMOS, 2009, p..7)

Os documentos produzidos pelo órgão colocam em evidência a importância 
do cuidado da infância como política de progresso social e de desenvolvimento 
econômico do país. Assim assume-se uma proposta que a população deixe de 
lado suas diferenças (classe, etnia, gênero, faixa etária, religião e etc) para re-
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solver os problemas de forma coletiva proporcionando o bem-estar da socieda-
de, todos devem concentrar-se para manter a estabilidade social. O modelo de 
assistência proposto dispõe de uma articulação entre caridade, filantropia e me-
dicina-higienista para enfim “normalizar” as crianças e adolescentes brasileiros. 

Percebe-se as ações de gênero assistencialista do UNICEF em nações con-
cebidas como periféricas e atrasadas quando este age sobre a falta de recursos 
e projetos de assistência à criança e à juventude, de modo a iniciar uma estraté-
gia da redução da pobreza, avanço político e econômico para garantir e proteger 
os direitos desses cidadãos.

Os documentos como discursos-acontecimentos do órgão, nos auxiliam na 
questão dos direitos de crianças e adolescentes, os indivíduos são objetivados 
em diferentes categorias de análise que expõe a gestão da população, criando 
uma relação aos efeitos econômicos, saúde, trabalho, educação, violência e ex-
ploração. Por isso, os documentos emitidos pelo mesmo são de extrema impor-
tância para agentes que trabalham nesta temática.

DOCUMENTO DO UNICEF: O MUNICÍPIO E A CRIANÇA DE ATÉ 6 ANOS

O documento que esta pesquisa propõe a analisar é intitulado de “O Município 
e a Criança de 6 anos” do UNICEF, foi elaborado em 2011 por diversos profissio-
nais da área tendo como coordenadores Halim Antonio Girade e Vital Didonet. 
Ele busca explicitar os direitos que cada criança tem dentro do seu Município, 
o que os Municípios devem ofertar, como deve ocorrer esta oferta e o que os 
agentes sociais podem fazer a respeito da criança e do adolescente. 

Foi identificado que os munícipios, a família e as comunidades locais tem 
grande papel como agentes sociais em torno da criança, logo o UNICEF lançou 
em 2004 materiais de ensino que tratavam sobre a atenção à gestante e à crian-
ça em todo seu desenvolvimento, estes kits foram nomeados “Família Brasileira 
Fortalecida” e distribuídos para os educados, sendo eles: agentes comunitários 
de saúde, líderes comunitários, professores e/ou outros profissionais envolvidos 
com à infância. 

O documento em análise retrata uma continuidade deste trabalho iniciado em 
2004.Dividido em duas partes, ele tem a intenção de ajustar melhor as políticas 
municipais, levantar discussões sobre o tema e estimular e conscientizar todos 
os agentes sociais sobre a proteção à criança e ao adolescente. 

Na primeira parte “O que os municípios devem ter” aborda-se as políticas pú-
blicas primordiais para a família e suas crianças, e na segunda parte “O que os 
atores sociais podem fazer” é retratado que todos indivíduos carregam consigo 
o papel de agente social, tendo parte nesta tarefa, seja de participação direta ou 
indireta. 

Já no início do documento, a representante oficial do UNICEF no Brasil, Ma-
rie-Pierre Poirier, aborda dados importantes para o contexto brasileiro como ta-
xas de mortalidade infantil, de famílias em situações de pobreza, de crianças 
negras em situações de vulnerabilidade e de serviços básicos de saúde, que 
reforçam a importância de levar a temática para palcos de discussões públicas 
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para evitar a negligência perante tais contextos. Poirier destaca que as crianças 
em vulnerabilidade sofrem diversos tipos de anulação dos seus direitos constitu-
cionais, ressaltando que

A resolução de problemas como esses, e tantos outros, deve ser prio-
ridade absoluta no país – para fazer cumprir a Constituição e os textos 
legais, mas, principalmente, para garantir os direitos das crianças hoje, 
tornar nossa sociedade mais justa e nosso futuro mais promissor. (UNI-
CEF, 2005, p. 14.)

O documento traz antes de toda a discussão das políticas municipais, a im-
portância do desenvolvimento do bebê, principalmente nos seus primeiros três 
anos de vida. De acordo com recentes pesquisas realizadas por neurologistas 
e psicólogos, nesta fase a criança já se encontra com as células cerebrais que 
usará por toda a vida, todo estímulo realizado a ela faz parte do seu desenvolvi-
mento intelectual que alcançará metade do seu potencial aos 4 anos de idade. A 
estimulação de crianças desde os primeiros meses aumenta a possibilidade de 
seu crescimento e desenvolvimento integral. 

A primeira parte do documento aborda sobre o “Sistema de Garantia de Direi-
tos”, pois para atender às exigências da legislação, criou-se uma articulação que 
compõe tal Sistema entre todos os agentes que lidam com a infância nos muni-
cípios, nos estados e em nível federal. Essa conjuntura forma uma rede que tem 
o dever de assegurar o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Ele também é composto por duas diretrizes, sendo a primeira delas: a muni-
cipalização do atendimento, dando ao Município mais poder e responsabilidade 
perante as políticas públicas da infância. A segunda é a co-responsabilidade 
entre governo e sociedade civil, como descrito no documento

Essas diretrizes condicionam o papel das prefeituras no Sistema de 
Garantia de Direitos. O Executivo municipal é peça fundamental para 
o bom funcionamento do sistema e, ao mesmo tempo, não pode tra-
balhar sozinho. Os gestores públicos têm de dividir responsabilidades 
com O Sistema de Garantia de Direitos, responsável pelo cumprimento 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, ocupa o centro das políticas 
de atenção à infância. As prefeituras têm um importante papel nes-
se sistema, atuando de forma integrada com outros órgãos e institui-
ções da área Sistema de Garantia de Direitos Reflexão dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CMDCA), colegiado formado por repre-
sentantes do governo e de entidades não-governamentais com poder 
de deliberar sobre políticas públicas e controlar as ações públicas a 
respeito. (UNICEF, 2005, p. 17.)

 Alguns órgãos que compõem este são Conselho Tutelar e o Conselho dos 
Direitos, o Juizado da Infância e da Juventude, o Ministério Público, a Defensoria 
Pública e as Delegacias de Proteção às Crianças e aos Adolescentes. O siste-
ma se divide em três eixos de atuação: (1) Promoção, (2) Controle social e (3) 
Defesa. A integração entre os atores pertencentes aos três eixos do sistema é 
fundamental. Nenhum deles atua de forma isolada.
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O primeiro é responsável por atender diretamente os direitos da criança e do 
adolescente, compreende serviços nas áreas de educação, saúde e assistência 
social, é o eixo que mais se destaca pela sua participação com as prefeituras.

O segundo é responsável por reunir órgãos e instituições responsáveis pelo 
policiamento e pela avaliação do funcionamento geral do sistema. Fazem parte 
desse eixo os fóruns e as frentes que congregam organizações não-governa-
mentais da área. 

E por fim, o terceiro atua na responsabilização pelo não-cumprimento ou vio-
lação dos direitos previstos. Pode ser culpado tanto um adulto que comete um 
ato de abuso contra a criança, quanto secretariais municipais que não fornecem 
atendimento aos direitos à educação e saúde.

O documento também explicita que este sistema atende uma determinação 
do ECA:

A construção do Sistema de Garantia de Direitos atende à determi-
nação expressa no artigo 86 do ECA: “A política de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto 
articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios”. O artigo 87 do Esta-
tuto detalha quais são as linhas de ação dessa política de atendimento: 
• Políticas sociais básicas, como saúde, educação, assistência social e 
geração de renda e emprego. 
• Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicosso-
cial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, cruel-
dade e opressão. 
• Serviço de identificação e localização de pais, responsáveis, crianças 
e adolescentes desaparecidos. 
• Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da crian-
ça e do adolescente. (UNICEF, 2005, p. 23.)

São detalhadas as ações que os municípios devem realizar para trazer resul-
tados positivos para a população infantil e que também fortalecem o Sistema de 
Garantia de Direitos nos municípios: (1) Atendimento dos direitos da criança, (2) 
Articulação e (3) Planejamento

A primeira ação é de responsabilidade da prefeitura, deve ser garantido que ela 
cumpra suas funções, os serviços básicos ofertados pelo município devem seguir 
as Leis e estarem capacitados para o atendimento. Cumprir as descrições previs-
tas nas leis demonstra o compromisso com o bom funcionamento do sistema.

A segunda ação é de responsabilidade das secretarias e os órgãos públicos 
que devem trabalhar de maneira unida com os outros agentes que compõe o Sis-
tema de Garantia de Direitos. É compromisso da Prefeitura sempre estabelecer 
contato permanente com os outros órgãos e instituições que integram o Sistema, 
policiar entidades não-governamentais que atendem a população infantil no mu-
nicípio, averiguando a forma que elas complementam os programas e serviços 
públicos. É interessante sempre estarem sempre buscando uma articulação com 
os governos estaduais e federais para auxiliar em projetos municipais.

Por fim, a última ação é planejar. O planejamento tem a função de nortear a 
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atuação da Prefeitura na área de atendimento às crianças, podendo a se tornar 
uma base do poder público e dos outros agentes do Sistema para acompanhar 
quais ações estão ou foram desenvolvidas e seus resultados.

Não há nada no texto da lei que explica a forma como todos esses serviços e 
políticas devem atuar e estarem conectados, entretanto, é explanado no docu-
mento que este Sistema de Garantia de Direitos é uma forma de interpretação 
das Leis

Não há, no texto da lei, explicitação da forma como esses serviços e 
políticas devem estar articulados. O Sistema de Garantia de Direitos é 
resultado de um trabalho coletivo de interpretação do Estatuto com o 
objetivo de definir um modelo para a implementação de suas diretrizes. 
Esse processo, iniciado nos anos 90, teve a participação dos vários 
atores da área e incluiu grandes debates nacionais, como as Conferên-
cias Nacionais dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizadas a 
cada dois anos sob a coordenação do Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (Conanda). As conferências municipais 
dos direitos da criança, realizadas cada dois anos, são uma grande 
oportunidade para mobilizar os diferentes setores para a implementa-
ção de uma política integrada de garantia dos direitos das crianças de 
até 6 anos nos municípios. (UNICEF, 2005, p. 27.)

Por fim, é um Sistema criado para que todos os direitos sejam garantidos de 
forma correta para todos. Se auto-intitula flexível, pois sempre está em proces-
so de adaptação e em discussão feita por aqueles que devem atuar. Por fim, 
demonstra uma poderosa intencionalidade: exigir que todos agentes cumpram 
sua parte e seus deveres nesta ação tão árdua de proteger as crianças e os 
adolescentes. Os estudos feitos até o momento referem-se apenas a parte do 
documento, pois se trata de pesquisa em andamento. 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Por se tratar de uma pesquisa em andamento, a análise do documento “O 
Município e a Criança de 6 anos” do UNICEF ainda está sendo realizada. Até 
o presente momento os resultados parciais mostram que o papel da criança na 
sociedade sofre alterações durante os anos, bem como a visão a respeito da in-
fância presente na sociedade. Após a 2ª Guerra Mundial quando a sociedade viu 
seus direitos sendo violados, as Nações Unidas consideraram importante a De-
claração Universal dos Direitos Humanos para afirmar que seus interesses não 
podem se sobrepor ao direito à vida, deste então há articulações mundiais para 
a elaboração de leis protetivas para todos os cidadãos, inclusive as crianças e 
adolescentes. O Brasil é um dos países que possui uma série de leis e políticas 
públicas de proteção à infância, entretanto, os direitos previstos nessas leis mui-
tas vezes não são a realidade de diversas crianças brasileiras.

Com a efetivação da Constituição da República do Brasil de 1988 certificou-se 
que as crianças e adolescentes agora seriam vistos como cidadãos de fato, com 
direitos a serem garantidos e protegidos, desde então, houve a implementação 
de diversas leis como forma de reafirmação, como é o caso do Estatuto da Crian-
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ça e do Adolescente (ECA).
O documento que está em fase de análise é mais um objeto que busca rea-

firmar todos os direitos ditos em leis, entretanto, seu foco principal é o dever do 
município e seus agentes sociais para com a criança. Será finalizada a análise 
do documento e a pesquisa em leis propostas de ação do Município de Três 
Lagoas/MS, no sentido de compreender de que maneira este município se posi-
ciona e age no sentido de resguardar os direitos e de proteger suas crianças e 
adolescentes. 
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INTRODUÇÃO

Há um consenso entre as professoras e os professores da educação básica 
que a escola precisa melhorar a qualidade do ensino ofertado aos alunos em 
todos os níveis de escolarização, isto é, da pré-escola ao ensino superior. Neste 
sentido são apresentadas ano a ano inúmeras pesquisas que caminham na dire-
ção da construção da uma melhor escola pública, gratuita e laica.

Neste sentido, cresce no país desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Ba-
ses (LDB) em 1996, a necessidade de ampliação do tempo da criança na escola, 
como sinônimo de maiores possibilidades de ampliação da qualidade na escola. 

Assim, este trabalho busca apresentar um pouco das discussões que profes-
soras e professores da UFVJM em Minas Gerais e da EEI Padre Francisco Silva, 
em Campinas, vem construindo nos últimos anos no intuito de distinguir alguns 
aspectos que são relativos a urgente e necessária diferenciação dos conceitos 
de Educação Integral e educação em Tempo Integral, procurando sempre “ati-
var saberes locais, descontínuos, desqualificados, não legitimados, contra toda 
a instância unitária que pretenderia depurá-los, hierarquizá-los, ordená-los em 
nome de um conhecimento verdadeiro” (FOUCAULT, 2003, p. 171).

Sendo assim, ao nos referirmos ao termo ‘educação integral’, não nos repor-
taremos a uma escola em tempo integral (dia todo), mas a uma escola que está 
comprometida com uma proposta educativa, pautada na formação integral dos 
sujeitos mediante relação entre trabalho e educação, conforme Gallo (2005) e 
Moraes (2005, 2009) sustentam que a educação deveria ser universal, completa 
e integral, compreendendo o ensino como uma ação produtiva (trabalho), nes-
sa perspectiva era necessário um “projeto anarquista coerente com a ideia de 
que o proletariado deve conquistar ele próprio a sua liberdade, com o princípio 
proudhoniano de que a emancipação dos trabalhadores só pode ser obra deles 
mesmos” (GALLO, 2002, p.14).

Educação integral é a ação educacional que envolve diversas e abran-
gentes dimensões da formação dos indivíduos. Quando associada à 
educação não intencional, diz respeito aos processos socializadores e 
formadores amplos que são praticados por todas as sociedades, por 
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meio do conjunto de seus atores e ações, sendo uma decorrência ne-
cessária da convivência entre adultos e crianças. (...) Quando referida 
à educação escolar, apresenta o sentido de religação entre a ação in-
tencional da instituição escolar e a vida no sentido amplo (CAVALIÉRE, 
2010)161

Sabemos que a educação em regime de tempo integral está prevista nas 
Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que indicou o aumento 
progressivo da jornada escolar como horizonte da política pública educacional. 
Como aponta seus artigos,

Art.: 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 
quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressiva-
mente ampliado o período de permanência na escola. § 2º O ensino 
fundamental será ministrado progressivamente em tempo inte-
gral, a critério dos sistemas de ensino. 
Art.: 87. §5º Serão conjugados todos os esforços objetivando a pro-
gressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental 
para o regime de escolas de tempo integral. (LDB, nº. 9394/96, grifo 
nosso)

Ampliar o tempo sem pensar na qualidade do ensino ofertado não faz com 
que a educação do ser humano em sua integralidade aconteça. Trazer elemen-
tos para a discussão de uma escola de educação integral em tempo integral que 
atenda as crianças e adolescentes em sua integralidade humana é o que apre-
sentaremos neste texto, de maneira que possamos contribuir para uma escola 
que possa ser entendida

(...) como lugar privilegiado da infância, onde a criança ao falar, ou-
vir, ver, sentir, pensar, resistir, concordar, discordar, desenhar, dramati-
zar, rir, gesticular, pintar, escrever, está tecendo sua história e a forma 
como a percebe e se percebe na história e na sociedade; onde meninos 
e meninas sejam compreendidos como sujeitos históricos, culturais e 
de direitos, viabilizando que se consiga enxergar a criança que está 
subsumida no aluno (QUINTEIROatal, s/d, p.14, grifo da autora).

CRIANÇAS (IN)VISÍVEIS: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E INTERSETO-
RIEDADE

Dentro dessa perspectiva, a discussão proposta na formação das(os) profes-
soras(es) a partir do documentário Crianças Invisíveis, composto de sete cur-
tas-metragens realizados em países desenvolvidos e em desenvolvimento, foi 
pensar as práticas educativas propostas nas escolas de educação integral do 
ensino fundamental nas duas cidades e os impactos que esta traz a vida das 
alunas e dos alunos. Utilizamos a mídia numa perspectiva formativa, uma vez 
que possibilita reflexões sobre a imagem, sobre as visibilidades e invisibilidades 
das crianças em diferentes contextos sociais e humanos.
161 Versão on-line do “Dicionário: trabalho, profissão e condição docente”, sem paginação. Disponível em: http://traba-
lhodocente.net.br/?pg=dicionario-verbetes. Acesso em: 30/05/2018.
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Essas imagens, as transgressões das fronteiras estabelecidas dentro do sis-
tema escolar, precisam ser problematizadas, pois aparecem também em outros 
aspectos, como a linguagem, a cultura (determinada socialmente) e alteridade, 
e por isso, devem compor o eixo de um debate sobre a infância e a criança que 
carrega certas marcas sociais e étnicas, (re)criamos as “imagens do outro”, das 
crianças e das infâncias.

Crianças pobres de periferia urbana e do meio rural, crianças brancas, 
negras e mestiças e, ainda, crianças de rua, emprestam-nos suas 
falas e imagens construídas com desenhos, para expressar a sua 
percepção do meio em que vivem. Tais expressões referem-se tam-
bém a escola que aí está, a seus processos e agentes para dizer, por 
meio de outras linguagens, como olham seu mundo e como são olha-
dos por ele (GUSMÃO, 1999, p.41).

As práticas escolares usuais nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em 
geral são focalizadas na disciplinarização do conhecimento, tornando-se um re-
flexo das práticas curriculares das etapas finais da educação básica, “embora re-
conheçamos que há tentativas de relacionar os conteúdos curriculares mediante 
uma abordagem interdisciplinar e de contextualização, tais práticas, por exem-
plo, acabam por não questionar o estatuto disciplinar do currículo” (NAKA-
MURA; MOURA, 2012, XVI ENDIPE, livro 3, p. 004406, grifos dos autores (as). 

Como se certas práticas pedagógicas instituídas na cultura escolar, perpe-
tuassem que os conceitos têm por si só, uma espécie de ‘essência’ a ser incor-
porada de maneira gradativa e sequencial pelos (as) alunos (as) num processo 
de reprodução e segmentação da (re)produção do conhecimento legitimado.

Manifestamos aqui nossa preocupação, numa breve análise da conjuntura 
atual, onde estão sendo sinalizados profundos retrocessos nas políticas educa-
cionais, com a possibilidade de comprometer seriamente a educação das novas 
gerações de brasileiros e brasileiras. A ameaça de inviabilidade do Plano Nacio-
nal de Educação, discutido amplamente com a sociedade brasileira, com metas 
importantes de ampliação de vagas e garantia de qualidade no ensino,agrava 
seriamente a situação, sobretudo a educação das séries iniciais do ensino fun-
damental, etapa já tão sobrecarregada com propostas de alfabetização.

Dessa forma, faz se necessário re(pensar) essa cultura escolar dominante 
por meio de práticas não escolares, desconstruindo-as, tomando como suporte 
a concepção de filosofia como um movimento terapêutico. Miguel et al. (2010) 
sugerem uma estratégia pós-metafísica da desconstrução que

a problematização indisciplinar ou transgressiva (...) na escola apare-
ce, sem temer uma provável contradição que esse modo de denominar 
o procedimento possa sugerir, não só como um procedimento didá-
tico-metodológico nômade, como também desconstrutivo, volunta-
riamente horizontalizar (não no sentido de planificar, mas no de “abrir 
horizontes”) oposições e hierarquias instaladas entre campos culturais 
disciplinares e transgredir fronteiras estabelecidas, a fim de reconhecer 
como igualmente legítimas, do ponto de vista da ação educativa, ativi-
dades e práticas que, por quaisquer razões, não tenham alcançado o 
estatuto disciplinar. (MIGUEL et al., 2010, p. 189, grifos dos autores).
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Essas imagens, as transgressões das fronteiras estabelecidas dentro da es-
cola, apontadas por Miguel (2010), aparecem também em outros aspectos, como 
a linguagem, a cultura (determinada socialmente) e alteridade, uma vez que, 
«educação e cultura se interpenetram para compor uma verdadeira simbiose” 
(Ribeiro, 1986, p.133) e por isso, devem compor o eixo de um debate sobre a 
infância e a criança portadora de certas marcas sociais e étnicas, afinal, criamos 
as “imagens do outro”. 

Crianças pobres de periferia urbana e do meio rural, crianças brancas, 
negras e mestiças e, ainda, crianças de rua, emprestam-nos suas 
falas e imagens construídas com desenhos, para expressar a sua 
percepção do meio em que vivem. Tais expressões referem-se tam-
bém a escola que aí está, a seus processos e agentes para dizer, por 
meio de outras linguagens, como olham seu mundo e como são olha-
dos por ele (GUSMÃO, 1999, p.41, grifos nossos).

Nas formações dos professores é preciso construir com o grupo que concep-
ções de escola e de educação estamos ofertando as nossas crianças. Discutin-
do sobre: o que esperamos alcançar trabalhando mais tempo com as crianças? 
Quais ações as crianças se identificam? Como oportunizar formas das crianças 
se apropriarem da escola em que estudam, expressarem suas ideias e opiniões, 
se apropriando do seu processo de aprendizagem? Como construir uma gestão 
democrática na escola em que todos os personagens que nela atuam consigam 
sentir-se pertencente ao espaço e respeitado como ser humano? Como tornar o 
entorno da escola – o bairro, a rua, a cidade – espaços educativos e ao mesmo 
tempo trazer os serviços que atendem estas crianças para dentro da unidade, 
tornando-se parceiros nos cuidados e educação dos alunos? Por fim, como tra-
zer a comunidade para dentro do espaço escolar?

Responder a estas questões e tantas outras não é uma tarefa fácil, motivo 
pelo qual muitos gestores preferem fazer uma gestão em que as decisões se-
jam organizadas pela equipe gestora e apenas repassada a comunidade escolar 
para acatar, fazendo da escola um local em que não se constrói a cidadania e a 
participação coletiva. 

Nos espaços de formação apresentados neste trabalho busca-se discutir as 
questões acima apresentadas, bem como instrumentalizar os professores para 
realizarem no chão da escola as mudanças necessárias para a construção de 
uma educação integral que possibilite a transformação dos alunos em cidadãos 
críticos, sensíveis as transformações sociais necessárias para a edificação de 
uma sociedade mais justas e igualitária. Enfim, uma educação emancipadora e 
de qualidade, mas que esteja disposta a (re)pensar

paradoxos que marcam as infâncias contemporâneas e os desafios 
de uma educação (em tempo) integral que supere o restrito status de 
aluno, dado às crianças, levando em conta suas diferentes dimensões 
de formação, dialogando com suas linguagens e culturas e compreen-
dendo sua relação com o tempo, na escola. E ainda, emergem as re-
flexões acerca da necessidade de compreensão da educação como 
política social intersetorial. Por fim, as experiências das crianças no 
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programa contribuem para as análises sobre seu direito à cidade e so-
bre a visibilidade da infância nos espaços públicos (CARVALHO, 2013, 
p.7)

EDUCAÇÃO INTEGRAL E CURRÍCULO: IMPLICAÇÕES ENTRE A ESCOLA 
E A VIDA

Experiências com educação em tempo integral no Brasil não é uma concep-
ção nova de educação. Antes das novas abordagens em processo no país Aní-
sio Teixeira trouxe as Escolas Parque na Bahia nos anos de 1920; Leonel Brizola 
colocou em prática os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) nos 
finais da década de 1980 e início dos anos 1990 que tinham visavam ofertar uma 
educação realmente de qualidade para as crianças e adolescentes carentes do 
Brasil. Embora progressistas e de qualidades estas experiências acabaram sen-
do descaracterizadas, duramente criticada como experiências que visavam ape-
nas tirar os filhos e filhas da classe operária das ruas. E, com isso foram inter-
rompidas ou reorganizadas se descaracterizando e perdendo seu objetivo inicial 
que (...)

O florescente acampamento de Tijuco converteu-se no centro do distri-
to diamantino, e nele, à semelhança de Ouro Preto, os ricos vestiam a 
última moda europeia e encomendavam roupas do outro lado do mar, 
como as armas e os móveis mais luxuosos: horas de delírio e desperdí-
cio. Uma escrava mulata, Francisca da Silva, conquistou sua liberdade 
ao converter-se em amante do milionário João Fernandes de Oliveira, 
virtual soberano de Tijuco, e ela que era feia e já tinha dois filhos, tor-
nou-se a Chica que manda (GALEANO, 1978, apud PIERUCCI et al 
2018, p.16).

Para que se começasse a fomentar a concepção de uma educação em tempo 
integral no Brasil atual, em 2007 foi criado pelo Ministério de Educação e Cultura 
(MEC) o Programa Mais Educação, que tinha como objetivos

I - Formular política educacional de educação básica em tempo inte-
gral; 
II- Promover diálogo entre os conteúdos escolares e os saberes locais; 
III - Favorecer a convivência entre professores, alunos e suas comu-
nidades; 
IV- Disseminar as experiências das escolas que desenvolvem ativida-
des de educação integral. (BRASIL, 2010)

Neste sentido, o Programa foi uma política pública que visava iniciar o tra-
balho com a ampliação do tempo das crianças na escola através da criação de 
oficinas de reforço, de cultura e esporte nas escolas no contra turno das aulas 
dos alunos. 

As políticas públicas de educação são hoje encontradas nas políticas 
públicas de esporte educacional, de educação e cultura, de educação 
ambiental, de inclusão digital, de educação profissional, de educação 
em saúde, de Juventude, entre outras. Reconhecer essas políticas 
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públicas como parte de um programa integrado de Educação Integral 
pressupõe comungar do conceito de Educação Integral aqui trabalha-
do. Articular esses processos em projetos políticos pedagógicos dos 
territórios permite que os mesmos sejam incorporados de forma inten-
cional e planejada à trajetória educativa de cada indivíduo. Isto porque 
as políticas públicas setoriais são sempre pensadas de forma fragmen-
tada, provocando sobreposição de ações entre diversos progra-
mas e projetos e provocando baixa eficácia nas ações. (GOULART, 
2008, p. 17, grifos nossos).

O programa possuía, ainda, a finalidade de ser um incentivo para a melhoria 
dos índices de aprendizagem das escolas que apresentavam níveis baixos de 
resultados de aprendizagem dos alunos nas provas nacionais que ranqueiam o 
trabalho pedagógico nas escolas. 

Aliados a estes fatores as e os profissionais que atuavam nas escolas eram 
contratados como voluntários, recebendo apenas ajuda de custo para atuarem 
nas unidades em alguns dias da semana, desvinculados do trabalho pedagógico 
realizado pelos (as) professores (as) o que acaba por tornar estas ações apên-
dices do processo de construção da aprendizagem da escola, servindo apenas 
para prolongar o tempo, não favorecendo uma educação do ser humano em sua 
integralidade.

Na contramão deste programa é preciso que os gestores públicos fomentem 
verdadeiras políticas públicas para a ampliação do tempo das crianças na escola 
em que este tempo tenha qualidade e se desenvolva realmente atividades sig-
nificativas e transformadoras para os alunos e as alunas matriculados (as) nas 
escolas públicas.

A formação de professores para atuar no ensino fundamental e no ensino mé-
dio, em especial para a turma de Licenciatura em Química, Biologia e Educação 
Física. A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, se constitui 
dessa forma, uma das veias abertas da América Latina, como apontou Galeano, 
ainda nos dias atuais, preserva certos ranços de uma sociedade escravocrata, 
baseada nas desigualdades sociais e nas relações de exploração. Em especial 
Diamantina, onde fica o Campus de formação das Licenciaturas, se insere num 
Vale que, 

(...) é a segunda Mesorregião com maior número de Comunidades 
Quilombolas (com 115 comunidades) com participação total de 22,73% 
do total do estado, ficando atrás apenas da Mesorregião vizinha Norte 
de Minas (com 167 comunidades) e com participação total de 33% 
(CEDEFES,2014), quanto a presença de povos indígenas atualmen-
te o Vale possui comunidades de Maxakalí (aproximadamente pouco 
mais de mil pessoas) Pataxó, Pankararu (pouco mais de 120 pessoas), 
Aranãs (aproximadamente 1507 pessoas) com dados dessas comu-
nidades ainda imprecisos por falta de fonte documentais (SOARES, 
2000 apud PIERUCCI et al. 2018, p.04).

Apesar dessas especificidades, e das dificuldades dos espaços escolares 
por conta de uma certa dialética das fragmentações, acreditamos ainda que ela 
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pode ser um espaço para “um povo que falta”162 emprestando as palavras do 
filósofo francês Gilles Deleuze, ou seja, que esses povos e essas comunidades 
que compõe o Vale, que compõe esse povo, também pode ser transformadora, 
acolhedora, também pode ser trabalhada no sentido de considerar essas es-
pecificidades locais. Sempre foi importante, trazer a tona essas questões, em 
especial nos espaços formativos e nas conversas com os Licenciados. 

Em especial, destacamos que durante as disciplinas de Estrutura e Funciona-
mento da Educação, uma das atividades formativas propostas era de que eles 
fariam visitas á diferentes escolas públicas e particulares de Diamantina, e de 
alguns distritos, a ideia central dentro dessa proposta de incursão nas escolas, 
para solicitar a direção das escolas, acesso ao projeto político pedagógico, ao 
planejamento anual e também as dependências da escola, após a observação 
das dependências da escola, de tirarem fotos e fazem anotações, cada grupo 
apresentava em formato de seminário, a escola visitada e o levantamento da 
estrutura e da forma de organização, retirada dos documentos escolares pes-
quisados. 

Com isso, foi possível, juntos com os licenciados, problematizar as questões 
que surgiram durante essas observações, relacionando essa realidade observa-
da com documentos oficiais (LDB, diretrizes, entre outros) e em geral foi possível 
averiguar uma ‘monocultura’ conforme aponta Pierucci et al (2018), os conteú-
dos, as práticas e o saber escolar, ainda não consideram a diversidade cultural e 
étnica desses grupos que formam o povo do Vale do Jequitinhonha.

Em Campinas, cidade do interior do estado de São Paulo, a Secretaria Munici-
pal de Educação implementou em 2014 a política pública de extensão do tempo 
dos alunos, inicialmente em duas escolas do município e em 2015 este projeto 
se estendeu a mais três escolas da cidade, totalizando cinco escolas atendidas.

O projeto inicialmente foi pensado pelos (as) profissionais que atuavam as 
duas primeiras escolas selecionadas – professores, diretores, supervisores, pais 
- que durante todo o ano letivo de 2013 pensaram em todas as estâncias neces-
sárias para que as escolas funcionassem em tempo integral. Conforme apontou 
Quinteiro (2000), 

Até o final da década de 80, nenhuma constituição havia ainda se re-
ferido aos direitos específicos da criança. Historicamente, tais direitos 
aparecem relacionados e justificados no Direito da Família e da As-
sistência e quando se referiam à infância, os termos utilizados eram 
“cuidar”, “assistir” ou “amparar”. Somente na Constituição de 1988 apa-
receram os direitos específicos da criança. Logo depois, o Governo 
brasileiro sancionou a Lei N° 8.069 de 13 de Julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e, através do 
Decreto Legislativo n.º 28 de 14 de setembro 1990, aprovou o texto da 
Convenção sobre os Direitos da Criança - CDC, adotado pela Assem-
bleia Geral das Nações Unidas, em novembro de 1989 (idem, p. 2)

Nesta discussões as pessoas envolvidas pensaram e elaboraram políticas 
que envolviam: grade curricular e o currículo da unidade; organização dos es-
paços e suas funcionalidades; o protagonismo dos alunos através de assem-
162 Uma referência ao filósofo francês Gilles Deleuze.
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bleias nas salas de aula e dos representantes e equipe gestora; articulação de 
uma rede de proteção aos alunos; diversificação do papel dos professores e das 
professoras dos anos iniciais do ensino fundamental que passam a atuar como 
especialistas, aprendendo a exercer seu trabalho em um novo formato; ou seja

A instituição escolar tece “uma rede de espaços sociais (institucionais e 
não institucionais) que constrói comportamentos, juízos de valor, sabe-
res e formas de ser e estar no mundo” (MOLL, 2007, p.139). É também 
a partir deste entendimento que a centralidade da escola é reiterada, 
frente ao desafio de propor uma relação com as demais instituições da 
sociedade, a qual possa funcionar nos moldes do que Torres (2003) 
define como uma comunidade de aprendizagem: Uma comunidade de 
aprendizagem é uma comunidade humana organizada que constrói 
um projeto educativo e cultural próprio para educar a si própria, 
suas crianças, seus jovens e adultos, graças a um esforço endógeno, 
cooperativo e solidário, baseado em um diagnóstico não apenas de 
suas carências, mas, sobretudo, de suas forças para superar essas 
carências. (PACHECO, 2008, p. 06, grifos nossos)

Dentro os tempos organizados neste novo formato criou um tempo especifico 
de formação continuada o Trabalho Docente de Formação (TDF) com quatro ho-
ras semanais de duração, em que as demandas necessárias para que um novo 
modelo de trabalho pedagógico se constitua na unidade escolar são pensadas e 
deliberadas. Neste tempo discute-se as ações a serem realizadas na escola de 
forma teórica e de reflexão sobre a prática educacional.

Através destes momentos a escola se organizou para atender os alunos em 
suas múltiplas linguagens, envolvendo a todos e todas que atuam na unidade 
escolar em suas variadas instâncias (professores (as), pais e mães, alunos (as), 
gestores (as), funcionários (as) e comunidade escolar e do entorno em verdadei-
ros protagonistas da transformação escolar e da construção de uma escola de 
educação integral de qualidade, que oferece uma aprendizagem significativa, que 
se pauta em uma educação que transcende a sala de aula e o espaço escolar. 

A escola tem o potencial necessário para uma ação central na articula-
ção intersetorial entre o poder público, a comunidade, as entidades e 
associações da sociedade civil e o sistema produtivo local, no convite 
à construção de um projeto ético de educação e cidadania para todos. 
Tal projeto reconhece a obrigação do poder público mediante a imple-
mentação de recursos e políticas para que a condição de direito se 
operacionalize na vida diária. Assume que a educação acontece em 
diferentes esferas da sociedade, em tempos e espaços diversos 
de organização das cidades e de suas comunidades, sendo necessá-
rio um grande movimento, também da instituição escolar, no sentido 
da construção de um Projeto Político-Pedagógico que contemple prin-
cípios e ações compartilhados na direção de uma Educação Integral. 
(PACHECO, 2008, p. 5, grifos nossos).

APONTAMENTOS FINAIS 

As tentativas escolarizantes de aprisionamento da infância pelos saberes, 
práticas e instituições nos lugares que organizamos socialmente para “albergá-
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-las” tais como a casa, a escola, a família, entre outros, são mecanismos bem 
estruturados na sociedade capitalista, parecendo-nos quase que inatingível as 
alternativas de extrusão. Contudo, apesar dessas tentativas de encarceramento, 
“a infância é o outro”, o que não conseguimos capturar, o incerto, o desconheci-
do, a inquietude, o vazio, o infinito.

E se a presença enigmática da infância é a presença de algo radical 
e irredutivelmente outro, dever-se-á pensá-la à medida que sem-
pre nos escapa: à medida que inquieta o que sabemos (e a soberba 
de nossa vontade de saber), à medida que suspende o que podemos 
(e a arrogância de nossa vontade de poder) e à medida que coloca 
em questionamento os lugares que construímos para ela (e a presun-
ção de nossa vontade de abarcá-la). Aí está a vertigem: na maneira 
como a alteridade da infância nos leva a uma região na qual não 
regem as medidas de nosso saber e de nosso poder (LARROSA, 
1998, p 02, grifos nossos).

Desta forma, os estudos aqui expostos, resultados de pesquisas concluídas 
e em andamento, apresentam um quadro que ilustra a situação marcadamente 
desigual da educação da infância brasileira. A desigualdade perpassa tanto nos 
que diz respeito a questão de acesso ao direito, quando tratamos das crianças 
do ensino fundamental, quanto ao excludente processo vivenciado pelas crian-
ças maiores, no interior da escola, quando desconsiderados em sua diversidade 
cultural, convivem com conteúdos e práticas alheias, que não lhes dizem res-
peito, apartados da vida e da história, em busca de uma educação integral deve 
acontecer “em todos os cantos” (Gadotti, 2009).

O cenário, que acena para retrocessos, acirra a contradições sociais, apro-
funda as desigualdades entre as regiões e inviabiliza a garantia do direito à edu-
cação aos brasileiros e brasileiras da classe trabalhadora. Se confirmado as 
ameaças, a sociedade brasileira estará trilhando os caminhos na contramão da 
democracia, da educação pública e de qualidade para todos(as), nas palavras 
de Darci Ribeiro “não fomos capazes, até hoje, de criar uma escola pública ho-
nesta, adaptada às necessidades da população brasileira” (1986, p.13) , mas 
seguiremos tentando...
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INTRODUÇÃO

O acolhimento familiar é uma medida protetiva implementada pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 1990) no artigo 101. Esse forma-
to de acolhimento propõe a desinstitucionalização de crianças e adolescentes, 
em contraponto ao acolhimento institucional. Autoras (CERUTTI, s/d; VALEN-
TE, 2008; BITTERCOURT, 2013) afirmam que o acolhimento familiar garantiria 
a convivência familiar e assim, facilitaria a reintegração dos acolhidos às suas 
famílias de origem. A reintegração familiar é instituída como direito da criança e 
adolescente acolhidos no artigo 92 do ECA (BRASIL, 1990), nos dois primeiros 
incisos estabelece que os programas de acolhimento familiar165 devem atuar na 
preservação dos vínculos familiares, que conforme Silva, Magalhães e Caval-
cante (2014) propõem, a manutenção da convivência familiar na vigência do 
acolhimento auxilia no processo de reintegração familiar. E especificamente, no 
segundo inciso do artigo 92 (BRASIL, 1990), a colocação dos acolhidos na famí-
lia natural ou extensa é prioritária à colocação na família substituta.

O acolhimento familiar se trata de um serviço regionalizado, por ser executado 
pelo Sistema Único de Assistência Social – SUAS (MDS, 2004; COUTO, 2010; 
REIS, GUARESCHI, HÜNING e AZAMBUJA, 2014) e visa alocar crianças e ado-
lescentes em casas de famílias voluntárias cadastradas no serviço ou programa 
de sua cidade. Os serviços de acolhimento familiar são regulamentados pelas 
Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes 
(MDS, 2009) – que neste trabalho será referida por Orientações Técnicas - e 
pelo Plano Nacional de Promoção, Proteção da Defesa do Direito de Crianças 
e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária – que neste trabalho será 
referido como Plano Nacional, de 2006 (PNCFC – MDS, 2006).

Em Belo Horizonte, a cidade discutida no presente trabalho, o Serviço de 
Família Acolhedora (SFA) é regulamentado pela Resolução conjunta nº 01, de 
2014, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Con-
selho Municipal de Assistência Social (CMDCA/CMAS, 2014) e, principalmente, 
163 O presente trabalho integra a dissertação de mestrado da autora, que se encontra em elaboração sob orientação da 
Profª Drª Laura Cristina Eiras Coelho Soares. 
164  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. 
165 O artigo 92 (ECA – BRASIL, 1990) também faz menção às entidades de acolhimento institucional, entretanto para 
alinhar o recorte ao proposto neste trabalho optou-se por detalhar apenas sobre o trabalho nos serviços de acolhimento 
familiar. Para uma leitura mais aprofundada sobre a convivência familiar no contexto do acolhimento institucional, sugere-
-se a leitura de Moreira, M. I. C. Os impasses entre acolhimento institucional e o direito à convivência familiar. Psicologia 
e Sociedade, 26(n. spe.), 28-37, 2014.
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pela Lei Municipal nº 10.781, implementada em 2015 (Belo Horizonte, 2015). 
O SFA está estruturado em duas modalidades que visam diferentes públicos, 
a saber, a modalidade I é direcionada para crianças menores, sem histórico de 
acolhimento e com chances de reintegração familiar, e a modalidade II para as 
crianças maiores e adolescentes que têm histórico de acolhimento e não tem 
chances de reintegração familiar, nem possuem postulantes para a adoção. A 
proposta das orientações do serviço (BELO HORIZONTE, 2016) é que um tra-
balho seja feito com as famílias acolhedoras e com as famílias de origem para 
que assim as crianças e adolescentes acolhidos tenham o direito à convivência 
familiar garantido.

Legislações recentes, como a Lei da Adoção (BRASIL, 2009), a Lei da Pri-
meira Infância (BRASIL, 2016a) e o decreto que promulga o Programa Criança 
Feliz (BRASIL, 2016b) instituem o acolhimento familiar enquanto política pública, 
o que formaliza a prática já executada no SUAS. Além disso, esses textos legais 
estipulam que o acolhimento deve ser prioritário para as crianças e adolescen-
tes, em detrimento do acolhimento institucional. O presente trabalho discute a 
inserção da Família Acolhedora na política pública nacional no que tange ao 
cumprimento da convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes 
em medida protetiva. 

PERCURSO METODOLÓGICO

Para debater sobre a aplicação da Família Acolhedora em prol da manuten-
ção da convivência familiar nas políticas públicas sociais e nas diferentes ex-
periências de acolhimento familiar no Brasil optou-se pelo método de pesquisa 
documental. Essa escolha decorre do entendimento de que a pesquisa biblio-
gráfica permite ao pesquisador “articular conceitos e sistematizar a produção de 
uma determinada área de conhecimento” (Cruz Neto, 2012, p. 52-53).

A busca da produção acadêmica brasileira acerca do tema de acolhimento 
familiar foi realizada nos bancos de dados SciELo, PePSIC, Index-Psi e Periódi-
cos Capes. Como descritores foram utilizados: família acolhedora, acolhimento 
familiar e reintegração familiar. Inicialmente pretendeu-se pesquisar apenas dois 
destes termos, mas com o desenvolvimento do trabalho concluiu-se que o tercei-
ro termo, reintegração familiar, deveria ser incluído. 

Os artigos foram selecionados a partir de alguns critérios, a saber: ser produ-
ção brasileira; ter a Psicologia como fundamentação teórica; os artigos deviam 
estar disponíveis integral e gratuitamente on-line. A análise foi feita inicialmente 
pela leitura do resumo disponível no periódico e caso o artigo preenchesse os 
primeiros pré-requisitos a leitura aprofundada seria realizada. Por fim, os artigos 
que apareceram repetidamente só foram contabilizados uma vez, na sua primei-
ra ocorrência, isso significa que alguns bancos não tiveram artigos selecionados, 
mas isso não se deve à falta de resultados, sim à repetição dos mesmos.

A busca foi realizada entre os dias 27 de abril e 08 de maio de 2018 e obteve 
um resultado total de 551 artigos, dentre os quais 17 foram selecionados, segun-
do os critérios descritos acima. Cabe ressaltar que a diferença entre o número 
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de resultados e seleções se deve à pluralidade semântica dos termos-chave, 
como dois dos três descritores fazem referência à prática de acolhimento, sur-
giram muitos resultados referentes ao acolhimento na saúde e atuações outras 
que não são relevantes ao tema aqui discutido. Outros dois fatores que pesaram 
na exclusão de artigos foram os critérios regional e de área científica de origem, 
uma vez que, parte dos trabalhos encontrados são de profissionais do Serviço 
Social e são de outras nacionalidades, tendo destaque para Portugal. Ressalta-
-se que se optou por restringir a busca para estudos que discutem o acolhimento 
familiar no Brasil por causa das particularidades legislativas e culturais do país e, 
assim, fazer uma análise baseada nos mesmos pressupostos legais.

No que se refere à análise de dados, optou-se por utilizar a análise temática 
de conteúdo (GOMES, 2012), agrupando os dados em categorias de teor aná-
logo para melhor exploração. Do total de 17 artigos, seis se referem ao descritor 
“reintegração familiar”. Para o presente texto optou-se por utilizar os resultados 
deste último descritor, aprofundando a análise dos referidos trabalhos, enten-
dendo-o como uma categoria de análise em si.  O conjunto foi organizado em 
duas subcategorias denominadas: Reintegração na família de origem e Reinte-
gração familiar e adoção.

REINTEGRAÇÃO NA FAMÍLIA DE ORIGEM

A reintegração na família de origem é o que deve direcionar o trabalho dos 
profissionais dos serviços de acolhimento, seja ele familiar ou institucional, 
(MDS, 2009; BRASIL, 2009). Três artigos foram alocados nessa categoria, uma 
vez que compartilham um ponto central de discussão, todas as autoras aqui 
apresentadas trazem o retorno de crianças e/ou adolescentes para a família de 
origem após o desligamento do serviço de acolhimento. Silva, Magalhães e Ca-
valcante (2014) explicitam o importante debate sobre a reintegração na família 
extensa, postulando que a família extensa pode e deve ser chamada para esse 
lugar quando for inviável para a família nuclear de origem. Os outros dois artigos 
conduziram a investigação junto às unidades de acolhimento seguindo o viés clí-
nico, Oliveira e Sequeira (2005) e Penso e Moraes (2016) elucidam os conflitos 
vivenciados por crianças e/ou adolescentes ante a possibilidade do retorno para 
a casa da família de origem.

Apenas um artigo discute especificamente a reintegração de crianças e ado-
lescentes egressos do acolhimento institucional na família extensa apesar de 
já existirem discussões (SIQUEIRA, MASSIGNAN e DELL’AGLIO, 2011166). As 
legislações fazem referência à reintegração familiar na família extensa, no ECA 
(BRASIL, 1990), mas em especial, na lei da adoção (BRASIL, 2009) onde fica 
preconizado que se deve buscar em toda a rede familiar antes que a criança e/
ou adolescente seja disponibilizado para a família substituta. Outro ponto de 
extrema relevância é que em Belo Horizonte já existe um programa chamado 
166  Ressalta-se que o texto aqui utilizado como apoio teórico de autoria de Siqueira, Massignan e Dell’Aglio (2011), não 
foi contabilizado na revisão e, consequentemente, nesta categoria porque as autoras usam o termo reinserção familiar, 
diferente da expressão reintegração familiar pelo qual se optou para essa revisão bibliográfica. Considera-se acrescentar 
posteriormente esse descritor à busca geral, a ser apresentada na dissertação.
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Programa Família Extensa Guardiã – PROFEG167, regulamentado em 2017, que 
estabelece uma guarda subsidiada à família extensa, de forma semelhante ao 
acolhimento familiar.

Silva, Magalhães e Cavalcante (2014) discutem a convivência entre avós e 
netos em acolhimento institucional infantil, observando os momentos de inte-
ração durante a visitação. As autoras apontam que as avós e avôs visitantes 
ocupavam o lugar de referência familiar para as crianças e que esses momentos 
fortalecem os vínculos afetivos familiares, o que auxilia no processo de reinte-
gração familiar. Outro ponto levantado refere-se ao preparo para o desligamento 
que tem grande importância para a reintegração, não apenas o preparo das 
crianças, mas também da família.

As autoras estabelecem relação direta entre a manutenção da convivência 
familiar e a reintegração, dizendo que a partir da observação do padrão das inte-
rações entre avós e netos acolhidos, o retorno para a família de origem seria não 
apenas mais rápido, mas também mais efetivo, uma vez que existem vínculos 
afetivos e uma história compartilhada entre eles. Silva, Magalhães e Cavalcante 
(2014) concluem que para a realização da reintegração familiar é preciso fazer 
um trabalho de preparo para o desligamento, vínculos afetivos, e o mais impor-
tante, a manutenção de um convívio entre o acolhido e o familiar que o receberá 
de volta, e ainda, que a família extensa deve ser considerada para este retorno.  

A nova lei da adoção (BRASIL, 2017) confere aos serviços apenas 90 dias 
para realizar a busca da família extensa e verificar a possibilidade que algum 
parente receba a criança e/ou adolescente e no final desse prazo, caso nenhum 
parente seja indicado ou localizado a extinção do poder familiar será decretada 
e a criança será encaminhada para a família substituta. Esse prazo somado às 
dificuldades da rede para trabalhar as famílias cujas crianças estão acolhidas 
(ROSSETTI-FERREIRA, ALMEIDA, COSTA, GUIMARÃES, MARIANO, TEIXEI-
RA e SERRANO, 2012) prejudica as chances de se realizar a reintegração fami-
liar, e a garantia de que esse processo será bem-sucedido, fatores que precisam 
de significativo investimento laboral, conforme as autoras Silva e Arpini (2013) 
argumentam.

Oliveira e Sequeira (2005) discutem o caso de uma criança de oito anos aco-
lhida em São Paulo. Elas fazem o relato de uma prática de estágio, na qual a 
referida criança foi atendida, as análises permeiam a teoria Winnicottiana168 e a 
teoria do apego de Bowlby169. As autoras discutem a vivência dessa criança que 
havia sido acolhida em tenra idade e que havia sido desligada e reintegrada à 
sua família, mas depois acolhida novamente devido à suposta violência física e 
psicológica que sofria por parte da genitora. 

Oliveira e Sequeira (2005) discorrem que a criança e adolescente em situação 
de acolhimento vivencia angústias e sentimentos de abandono, dado corrobo-
rado por Siqueira e Dell’Aglio (2006), especialmente ao se considerar o acolhi-

167 Para maior compreensão sugere-se a leitura da lei municipal nº 16.801, de 18 de dezembro de 2017, promulgada 
pela prefeitura de Belo Horizonte.
168 Para uma leitura mais aprofundada da teoria sugere-se a leitura de WINNICOTT, D. A família e o Desenvolvimento 
infantil São Paulo: Martins Fontes, 1997.
169 Para leitura mais aprofundada sugere-se a leitura de BOWLBY, J. Apego e perda. São Paulo: Martins Fontes, 1990.
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mento institucional. O ponto chave da discussão trazida por Oliveira e Sequeira 
(2005), no que diz respeito à reintegração familiar, é o conflito emocional expe-
rienciado pela acolhida entre o desejo de retornar para sua família e a vontade 
de permanecer no acolhimento, o que seria um ambiente seguro para ela.

Já o segundo artigo é uma produção das autoras Penso e Moraes (2016), na 
qual fazem um estudo de caso de uma adolescente que havia entrado e saído do 
acolhimento em múltiplas ocasiões. A adolescente também havia sido acolhida 
em tenra idade, e permaneceu mais tempo no acolhimento do que coabitando 
na companhia de sua família. As autoras utilizam como embasamento teórico, o 
mapeamento de rede por Sanicola170.

A partir do embasamento teórico apresentado, as autoras estudaram os múl-
tiplos acolhimentos da adolescente e as malsucedidas reintegrações à sua fa-
mília de origem, questionando a falta de laços afetivos entre eles e seus efeitos 
na convivência intrafamiliar. Penso e Moraes (2016) apontam que mais do que 
um auxílio por parte da rede socioassistencial, as famílias cujas crianças estão 
em situação de acolhimento devem receber apoio no que tange às relações 
interpessoais, essas famílias devem ser ajudadas a restabelecer os vínculos 
emocionais para assim ter uma base para construir um relacionamento a partir 
da reinserção familiar.

Os artigos alocados nessa categoria concordam em seus trabalhos que um 
trabalho de preparação para o desligamento deve ser realizado, seja porque 
essa família não tem vínculos emocionais nos quais firmar essa nova relação 
(PENSO e MORAES, 2016) seja porque um desligamento feito de forma precá-
ria pode gerar na criança novos sentimentos de abandono e assim, marcar esse 
novo momento de sua vida de forma violenta (OLIVEIRA e SEQUEIRA, 2005). 
Cabe destacar que a reintegração na família extensa pode ser uma ferramenta 
para lidar com esses conflitos ou falta de vínculos com a família nuclear (SILVA, 
MAGALHÃES e CAVALCANTE, 2014). Carece ser enfatizado que pode asse-
gurar, de fato, o direito à convivência familiar com os demais familiares, feito 
dificilmente conquistado nos serviços de acolhimento.

REINTEGRAÇÃO FAMILIAR E ADOÇÃO

Essa categoria conta com três trabalhos que discutem: a reintegração familiar 
em contraponto à adoção (SILVA e ARPINI, 2013); a adoção enquanto uma for-
ma de cumprimento do direito à convivência familiar (PEREIRA e COSTA, 2005); 
e aborda um estudo sobre as mudanças do trabalho para a reintegração familiar 
após a promulgação da lei da adoção de 2009 (ROCHA, ARPINI e SAVEGNA-
GO, 2015).

Rocha, Arpini e Savegnago (2015) discutem os dados de uma pesquisa feita 
com quatro mães cujos filhos foram acolhidos pelo menos uma vez e buscaram 
compreender com elas percebem o trabalho realizado com elas. As autoras dis-
cutem a relevância de práticas, por parte dos profissionais das instituições, que 

170 Para leitura mais aprofundada sugere-se a leitura de SANICOLA, L. As dinâmicas de rede e o trabalho social. São 
Paulo: Veras Editora, 2008.
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promovam e efetivem a reintegração familiar, assim como a necessidade de tra-
balhos com as famílias na vigência do acolhimento.

As autoras supracitadas dizem da importância de se fazer uma busca exten-
siva pela família por pessoas da rede familiar que possam receber os acolhidos 
que foram desligados do serviço de acolhimento. Além de destacar a necessi-
dade de que um trabalho intersetorial seja realizado, onde os diferentes equi-
pamentos da rede socioassistencial possam trabalhar em prol dessa família, 
a fim de auxiliá-la a sanar as demandas que originaram o acolhimento, ponto 
também trazido por Silva e Arpini (2013). Esse pormenor deve ser destacado, 
uma vez que, historicamente (RIZZINI e RIZZINI, 2004) as crianças foram re-
tiradas de suas famílias por falta de recursos socioeconômicos, apesar disso 
não configurar como motivo legal de acolhimento (art. 23, BRASIL, 1990). A 
pobreza ainda é um dos maiores fatores que mandam as crianças para o aco-
lhimento (FÁVERO et al., 2009), ressalta-se então a constante necessidade de 
serviços e políticas públicas de atendimento às famílias. 

Rocha, Arpini e Savegnago (2015) destacam também que após a promul-
gação da Lei da Adoção (BRASIL, 2009) o trabalho das instituições mudou 
tornando-se de fato favorável à reintegração familiar. As autoras afirmam que 
a Lei da Adoção (BRASIL, 2009) buscou o remodelamento do acolhimento, 
não da adoção, o que reafirma a importância de se trabalhar com a família e 
com as crianças e/ou adolescentes, em situação de acolhimento, a convivên-
cia familiar e a reintegração, e que só se deve recorrer à colocação em família 
substituta como último recurso. 

A reformulação da lei da adoção, de 2017 (BRASIL, 2017), vai na contramão 
do texto legal precedente, relativizando o processo de adoção, a fim de acele-
rá-lo em detrimento da reintegração familiar. A lei nº 13.509/17 (BRASIL, 2017) 
reduz o tempo máximo de acolhimento para 18 meses, o que inevitavelmente 
diminui o tempo hábil de trabalho com as famílias em prol da reintegração. As 
autoras (SILVA e ARPINI, 2013) apresentam as falas dos profissionais sobre a 
dificuldade de executar a busca pela família com os prazos antigos, é possível 
deduzir que o encurtamento do tempo de atuação estipulado pode inviabilizar 
determinadas práticas. Variados pontos da nova lei são em prol da extinção do 
poder familiar e do encaminhamento para a família substituta, de forma extre-
mamente rápida, o que sinaliza o crescimento da cultura da adoção. A cultura 
da adoção sofreu uma mudança em suas pautas, inicialmente esta sinalizava 
para a conscientização dos adotantes para os diferentes perfis de crianças e 
adolescentes disponíveis para adoção, assim como da população visando à 
redução do preconceito existente sobre a adoção. Na atualidade, observa-se 
a utilização desse termo para a defesa de mudanças legislativas buscando a 
aceleração do processo de adoção.   

As autoras relatam a partir do que foi trazido pelas mães pesquisadas, que 
houve uma mudança perceptível nas unidades de acolhimento institucional 
posteriormente à lei da adoção. Após esse momento as entidades chamam a 
família e os acolhidos para uma relação mais próxima com a instituição, tendo 
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espaço de fala e oportunidade de se colocar enquanto sujeitos de direitos. Ro-
cha, Arpini e Savegnago (2015) apontam que a construção desse laço entre a 
instituição e a família ajuda de forma positiva na manutenção da convivência 
familiar e, portanto, na reintegração familiar.

Silva e Arpini (2013) também discutem a importância de que um vínculo seja 
criado entre a família e a instituição que acolhe seus filhos. Outro ponto em 
comum com o trabalho de Rocha, Arpini e Savegnago (2015) é a insistência na 
necessidade do preparo para o desligamento para a família e a criança, traba-
lho esse que deve ser executado antes e depois do desligamento, conforme 
preconizam as Orientações Técnicas (MDS, 2009).

Silva e Arpini (2013) ressaltam que a Lei da Adoção é um marco para a 
evolução do atendimento nas unidades de acolhimento institucional, especial-
mente, no que tange a reintegração familiar. As autoras declaram que, apesar 
da reintegração já estar estipulada no ECA (BRASIL, 1990) é apenas na Lei da 
Adoção que esse processo ganha devida importância e centralidade, a partir 
disso se tem um novo formato de atendimento. O acolhimento deve estar di-
recionado para a reintegração familiar na família de origem, e quando não for 
possível, excepcionalmente, a criança deve ser encaminhada para a família 
substituta.

Por fim, o trabalho de Pereira e Costa (2005) discorre sobre os entraves 
para a manutenção da convivência familiar no acolhimento institucional. Em 
contramão dos outros dois artigos apresentados nessa categoria, Pereira e 
Costa (2005) não discutem a reintegração familiar à família de origem como 
prioritária e sim a adoção. Cabe ressaltar que o trabalho delas precede a Lei 
da Adoção e a grande mudança que ela evoca no atendimento aos acolhidos 
e suas famílias.

Pereira e Costa (2005) estabelecem que a vivência na família adotiva é 
considerada convivência familiar e, portanto, quando a instituição encaminha 
a criança para a adoção, estaria cumprindo com o seu papel para a garantia 
desse direito. Compreende-se que isso pode ser de fato considerado convivên-
cia familiar, conforme apontado por Avelino e Barreto (2015), entretanto restam 
algumas críticas, pois seguindo esse entendimento pode-se considerar que a 
vivência na família substituta ou na família acolhedora seria o suficiente para 
considerar a convivência familiar como garantida. Assim, a família de origem 
perderia mais espaço, após diversas violações e esquecimentos por parte do 
Estado (ROSSETTI-FERREIRA et al., 2012). 

Além disso, desconsidera que a manutenção da convivência familiar com 
a família de origem é de extrema importância para o sucesso da reintegração 
familiar (SILVA, MAGALHÃES e CAVALCANTE, 2014; ROCHA, ARPINI e SA-
VEGNAGO, 2015). No panorama onde a convivência com a família adotiva e/
ou acolhedora é considerada suficiente para aquela criança, a família de ori-
gem é despida de seu direito a conviver com sua prole, sendo culpabilizada e 
tendo seu direito violado (NASCIMENTO, 2012; BATISTA, 2015). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entende-se que o Serviço de Família Acolhedora cumpre, em certa medida, 
a desinstitucionalização de crianças e adolescentes, entretanto o argumento de 
que o acolhimento familiar facilitaria a manutenção da convivência familiar ainda 
precisa de fundamentação, pois não foram localizadas publicações específicas. 
A partir da revisão bibliográfica foi possível perceber que a convivência familiar 
só passou a ser uma prioridade após a nova lei da adoção (BRASIL, 2009) e 
ainda assim, não é inteiramente preservada. Cabe questionar se essa políti-
ca não estaria contribuindo para a perspectiva do binômio proteção/exclusão 
(NASCIMENTO e SCHEINVAR, 2005), ou seja, ao intentar resguardar o direito 
protetivo de crianças e adolescentes, viola os direitos destes e de suas famílias 
à convivência familiar. O acesso às políticas públicas para as famílias que pos-
suem filhos acolhidos mostram-se como fundamentais para que possam auxi-
liá-las a reverter ou sanar as demandas que originaram o afastamento da prole 
(MARTINS, COSTA e ROSSETTI-FERREIRA, 2010; ROSSETTI-FERREIRA et 
al., 2012). 

No presente trabalho, os artigos analisados frutos da revisão bibliográfica, 
discutem, como ponto em comum, a convivência e reintegração familiares no 
contexto do acolhimento institucional, o que aponta para uma grande defasagem 
na produção acadêmica da Psicologia no que se refere à temática do acolhi-
mento familiar. Ao passo que os serviços de acolhimento familiar e institucional 
compartilham as fundamentações técnicas e legislativas, cada formato tem suas 
particularidades e, portanto, formas de atendimento diferenciadas. 

Apesar da Lei da Adoção (BRASIL, 2009) ter trazido mudanças que aprimora-
ram o atendimento no acolhimento institucional, em especial, em prol da reinte-
gração (SILVA e ARPINI, 2014; ROCHA, ARPINI e SAVEGNAGO, 2015) estudos 
precisam ser feitos especificamente sobre a reintegração familiar realizada a 
partir do acolhimento familiar. A Lei da Adoção de 2009 se tornou um marco para 
o atendimento às crianças e adolescentes em situação de acolhimento confor-
me apresentado anteriormente, entretanto a nova lei de adoção promulgada em 
novembro de 2017 altera alguns dos aspectos dessa demanda. A Lei número 
13.509 (BRASIL, 2017) reduziu o tempo de acolhimento e, consequentemente, 
reduziu o tempo de trabalho com a família de origem e de tentativa de reintegra-
ção familiar.

O acolhimento familiar deveria ser considerado como um recurso para a con-
vivência comunitária e está atribuído à equipe técnica do Serviço a realização 
de trabalhos, conforme preconizado nas Orientações Técnicas (MDS, 2009) em 
prol da convivência com a família de origem, a exemplo da lide que está sendo 
realizada no acolhimento institucional apontada pela revisão. Apesar das mu-
danças inseridas na reformulação da lei da adoção (BRASIL, 2017) os serviços 
de acolhimento, em especial o acolhimento familiar, devem trabalhar em prol da 
manutenção da convivência familiar junto à família de origem. Conforme apre-
sentado em alguns dos artigos (OLIVEIRA e SEQUEIRA, 2005; SILVA e ARPINI, 
2013; SILVA, MAGALHÃES e CAVALCANTE, 2014; ROCHA, ARPINI e SAVEG-
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NAGO, 2015; PENSO e MORAES, 2016) aqui elencados e a legislação de refe-
rência (BRASIL, 1990; MDS, 2006; BRASIL, 2009; MDS, 2009), entende-se que 
a reintegração familiar deve permear as práticas dos profissionais envolvidos no 
campo de defesa dos direitos infanto-juvenis. 

REFERÊNCIAS

AVELINO, D. A. de O.; BARRETO, M. de L. M. A família acolhedora e a política 
pública: um modelo em avaliação. Oikos: Revista Brasileira de Economia Do-
méstica, Viçosa, v. 26, n. 1, 143-173, 2015.

BATISTA, V. M. A juventude e a questão criminal no Brasil. In: Magalhães, J. L. 
Q. de; Salum, M. J. G. & Oliveira, R. T. (orgs.). Mitos e Verdades sobre a Jus-
tiça Infanto-Juvenil Brasileira: Por que somos contrários à redução da maiori-
dade? Brasília: ed. CFP. 2015, p. 22-31.

BELO HORIZONTE. Lei municipal nº 10.871, de 16 de novembro de 2015. Ins-
titui o Serviço de Acolhimento Familiar em Família Acolhedora no Município de 
Belo Horizonte. Prefeitura de Belo Horizonte, 2015.

BELO HORIZONTE, Prefeitura de Belo Horizonte. Serviço de Acolhimento em 
Família Acolhedora. Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social/Serviço 
de Acolhimento em Família Acolhedora: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
2016, 70 p.

BITTENCOURT, I. L. F. Relato da experiência: Acolhimento Familiar. In: Cabral, 
C. (org.) Acolhimento familiar: experiências e perspectivas. 2 ed, Rio de Janei-
ro: Booklink, 2013, 25-31.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 
1988. Dispõe do texto constitucional da República Federativa do Brasil, 1988. 
Recuperado de: <http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-qui-
tacao-eleitoral>

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente. Brasília, DF, 1990a.

BRASIL. Lei nº 12.010, de 3 de agosto de 2009. Dispõe sobre adoção. Brasília, 
DF, 2009.

BRASIL. Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016. Dispõe sobre as políticas públi-
cas para a primeira infância. Brasília, DF, 2016a.

BRASIL. Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016. Institui o Programa Criança 
Feliz. Brasília, DF, 2016b.



583

BRASIL. Lei nº 13.509, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre adoção. Bra-
sília, DF, 2017.

CERUTTI, N. E. F. O Serviço de Acolhimento Familiar no Município de Cas-
cavel/PR: O Caso do Programa Família Acolhedora. Vara da Infância e Ju-
ventude de Cascavel. Direito das crianças, s.d. Recuperado de: <http://www.
direitodascriancas.com.br/admin/web_files/arquivos/d8303a885de8c952bd1a-
8d6e3cf30b75.pdf>.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN-
TE/CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Resolução conjunta 
CMDCA/CMAS nº 01/2014, de 27 de setembro de 2014. Dispõe sobre a criação 
e o funcionamento do Programa de Acolhimento Familiar de Crianças e Adoles-
centes no âmbito do município de Belo Horizonte. Belo Horizonte, 2014.

COUTO, B. R. O Sistema Único de Assistência Social - Suas: na consolidação 
da Assistência Social enquanto política pública. In: Cruz, L.R.; Guareschi, N.. 
(Org.). Políticas públicas e Assistência Social. Diálogo com as práticas psico-
lógicas. 05ed.Petrópolis-RJ: Vozes, v. 02, 2016, p. 41-55.

CRUZ NETO, O. O trabalho de campo como descoberta e criação. In: Minayo, 
M. C. de S. (org.). Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. 32. ed. Petró-
polis: Vozes, p. 51-66., 2012.

FÁVERO, E. T. et al. (org.) Famílias de crianças e adolescentes abrigados em 
São Paulo: uma aproximação a quem são, como vivem, o que pensam e o que 
desejam. In: Fávero, E. T.; Vitale, M. A. F., e Baptista, M. V. (orgs.) Famílias de 
crianças e adolescentes abrigados: Quem são, como vivem, o que pensam, o 
que desejam. São Paulo: Ed. Paulus, p. 25-111, 2009.

GOMES, R.. A análise de dados em pesquisa qualitativa. In: Minayo, M. C. de S. 
(org.). (2012). Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. 32. ed. Petrópolis: 
Vozes, pp. 67-80., 2012.

MARTINS, L. B.; COSTA, N. R. do A.; ROSSETTI-FERREIRA, M. C. Acolhimen-
to familiar: caracterização de um programa. Paidéia, 20(4), 359-370, 2010.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA ESPECIAL 
DE DIREITOS HUMANOS. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa 
do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitá-
ria. Brasília, DF: Autores, 2006.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. Orien-
tações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Bra-
sília, DF: CONANDA/CNAS, 2009.



584

NASCIMENTO, M. L. do. Abrigo, pobreza e negligência: percursos de judicializa-
ção. Psicologia e Sociedade, 24(n. spe.), 39-44, 2012.

NASCIMENTO, M. L. do e SCHEINVER, E. Infância: discursos de proteção, prá-
ticas de exclusão. Estudos e pesquisas em Psicologia, 5(2), 51-66, 2005.

OLIVEIRA, P. A. de e SEQUEIRA, V. C. Atendimento a uma criança abrigada. 
Boletim de Iniciação Científica em Psicologia, 6(1), 33-41, 2005.

PENSO, M. A. e MORAES, P. J. F. de S. Reintegração familiar e múltiplos acolhi-
mentos institucionais. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ninez 
y Juventud, 14(2), 1523-1535, 2016.

PEREIRA, J. M. F. e COSTA, L. F. Os desafios na garantia do direito à convivên-
cia familiar. Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, 
15(1), 19-31, 2005.

REIS, C. dos; GUARESCHI, N. M. de F.; HÜNING, S. M. e AZAMBUJA, M. A. de. 
A produção do conhecimento de risco e vulnerabilidade social como sustentação 
das práticas em políticas públicas. Estudos de Psicologia, 31(4), 583-593, 2014.

RIZZINI, I e RIZZINI, I. A institucionalização de crianças no Brasil: percurso his-
tórico e desafios do presente. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 
88 p., 2004.

ROCHA, P. J.; ARPINI, D. M.  e SOVEGNAGO, S. D. O. Significados atribuídos 
por mães acerca do acolhimento institucional, reintegração e rede de atendimen-
to. Psicologia: Ciência e Profissão, 35(1), 1110-124, 2015.

ROSSETTI-FERREIRA, M. C.; ALMEIDA, I. G. de; COSTA, N. R. do A.; GUI-
MARÃES, L. de A.; MARIANO, F. N.; TEIXEIRA, S. C. de P. e SERRANO, S. A. 
Acolhimento de crianças e adolescentes em situações de abandono, violência e 
rupturas. Psicologia: Reflexão e Crítica, 25(2), 390-399, 2012.

SILVA, M. L. e ARPINI, D. M. A nova lei nacional de adoção: desafios para a rein-
serção familiar. Psicologia em Estudo, 18(1), 125-135, 2013.

SILVA, T. S. R. e; MAGALHÃES, C. M. C. e CAVALCANTE, L. I. C. Interações 
entre avós e netos em instituição de acolhimento infantil. Arquivos Brasileiros 
de Psicologia, 66(1), 49-60, 2014.

VALENTE, J. O acolhimento familiar como garantia do direito à convivência 
familiar e comunitária. Dissertação de mestrado em Serviço Social, PUC-São 
Paulo, 2008.



585

O CONCEITO DE MENOR NA SOCIEDADE BRASILEIRA NO 
INICIO DO SÉCULO XX

Danyelen Pereira Lima
Faculdade de Educação (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas

danyelen.lima@gmail.com

APRESENTAÇÃO

Este trabalho é o resultado da pesquisa desenvolvida durante o curso de Es-
pecialização Sociologia da Infância da Universidade Estadual de São Carlos 
(UFSCAR) sob a orientação da Professora Gabriela Tebet. Atualmente estou 
vinculada ao programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da Univer-
sidade Estadual de Campinas realizando um mestrado, dando continuidade na 
pesquisa que iniciei no curso citado.

Essa pesquisa teve o objetivo de analisar o processo de construção do con-
ceito de Menor na sociedade brasileira no início do século XX a partir do Código 
de Menores de 1927, mais conhecido como Código Mello Matos. O conceito 
de Menor é construído ao mesmo tempo em que os conceitos de criança e de 
infância eram discutidos nos documentos legais no continente europeu, para 
comparar o cenário internacional e o nacional, focando nos conceitos de criança 
e de menor, utilizo a Declaração de Genebra de 1924.

Essa pesquisa teve um caráter documental e qualitativo, trabalhando com 
documentos legais que foram mencionados no parágrafo anterior e textos de di-
versos autores que abordam o assunto em questão como; Irene Rizzini (1995b), 
Mary Del Priori (2004), Rosemberg (2008, 2010), Marchi (2009) entre outros, 
com o objetivo de construir uma reflexão/analise que potencializasse discus-
sões, questionamentos sobre a condição atual das crianças.

O trabalho também se baseou no método genealógico de Foucault que, segun-
do Revel (2005), “é uma pesquisa histórica que [...] procura [...] restituir os acon-
tecimentos na sua singularidade” (p. 52), pretendendo questionar os discursos 
apresentados como verdades, ou seja, voltamos ao passado não a procura da 
origem, do único, mas sim do múltiplo, dos questionamentos, das contradições. 

Esse trabalho foi construído dentro da abordagem do discurso da sociologia 
da infância, essa linha argumenta que a definição de criança e da infância se 
modifica ao longo do tempo e conforme o contexto, os conceitos são construídos 
socialmente pelos indivíduos e pela sociedade. Jenks, James e Prout desenvol-
vem estudos dentro dessa perspectiva, baseando-se no conceito de “regimes de 
verdades” de Foucault. De acordo com a autora Gabriela Tebet (2013), esses au-
tores problematizam o conceito de infância do senso comum que considera que 
tal conceito seria apenas um período de tempo, natural, a partir dessa critica se 
constrói o pressuposto de que não se tem uma infância, mas diversas infâncias.
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O que nos instiga a refletir sobre o modo pelo qual uma determinada 
¨verdade¨ a respeito da infância é construída e o modo pelo qual tais 
verdades, unidas a um conjunto de práticas institucionalizadas de pro-
dução de sujeitos, contribuem para a validação da verdade inicialmen-
te afirmada, o que em geral ocorre como um ciclo, em um processo 
que funciona como uma profecia autorrealizável (TEBET, 2013, p. 47).

Neste sentido, Tebet (2013) se remete a James e Prout para afirmar que:

[...] os autores argumentam que ao invés de buscar o que seria uma 
“criança real”, ou “a experiência autêntica da infância, os estudos da 
infância deveriam buscar realizar“ a análise do modo como diferentes 
práticas discursivas produzem diferentes infâncias, cada uma e todas 
elas ‘reais’ em seus próprios regimes de verdade (TEBET, 2013, p. 47).

Esse referencial foi utilizado para embasar o questionamento sobre o conceito 
de Menor e de Criança, considerando que esses foram socialmente e historica-
mente construídos a partir de práticas, discursos e relações sociais. Considero 
que o conceito de Menor tenha seu significado construído dentro do contexto 
brasileiro do início do século XX e influenciou diversas políticas públicas e dis-
cursos, se demonstrando como um conceito pertinente para diversas discussões 
sobre a infância e as políticas públicas brasileiras.

A seguir irei apresentar brevemente a Declaração de Genebra de 1924 e o 
Código de Menores de 1927, expondo o contexto e os discursos que embasa-
ram a construção desses documentos, ressaltando que o contexto internacional 
e o nacional, embora fosse o mesmo tempo cronológico, apresentavam parti-
cularidades importantes em relação a visão que se tinha sobre as crianças e a 
infância. Finalizo o trabalho apresentando as discussões que realizei ao longo 
da pesquisa e as considerações finais, ressaltando que a construção do conceito 
de menor ocorreu a partir de discursos higienistas e de uma política pública que 
separava as crianças pobres das ricas, embasando assim as práticas de institu-
cionalização da infância pobre com o objetivo de “corrigir” e “disciplinar”. 

DECLARAÇÃO DE GENEBRA DE 1924

A Declaração de Genebra de 1924 é um documento europeu que foi elabo-
rado a partir de um contexto pós primeira guerra mundial e depois da revolução 
Russa. Esses dois fatos históricos mudaram as relações econômicas, sociais 
da época, o século XX nos seus primeiros anos trazia a promessa de mudan-
ças com as inovações tecnológicas, porém depois da primeira década essas 
promessas não se concretizaram, em 1929 teve a grande depressão, uma crise 
econômica americana que afetou todo o globo. As crianças ganham um papel de 
destaque nesses acontecimentos, pois eram vistas como seres frágeis e que era 
preciso protege-las dos males da sociedade. 

Esse sentimento de proteção deriva do sentimento de infância que na Euro-
pa já era construído desde do século XVIII a partir das mudanças nas relações 
sociais entre adultos e crianças. Ariés (1981) afirma que o conceito de infância 
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foi se modificando ao longo do tempo e do contexto social, no seu livro A história 
social da criança e da família (1981), Ariés construiu o seu argumento através da 
análise das pinturas e também de trechos de textos europeus, fazendo um traba-
lho histórico e a partir dessa pesquisa chegou-se à conclusão de que a infância 
não é natural ao indivíduo ela é construída nas relações sociais.

Todo esse contexto de diferenciação do grupo dos adultos do grupo das crian-
ças proporcionou que a sociedade enxergasse a especificidade da infância ten-
do como um dos resultados o direito a proteção num documento internacional, 
a Declaração de Genebra de 1924. Essa discussão continua ao longo do século 
XX, no final da década de 1980 se teve garantido os direitos de proteção, partici-
pação e provisão às crianças, considerando essas cidadãs plenas. 

A declaração de Genebra foi elaborada primeiramente pela União Internacio-
nal do Fundo para Salvação das Crianças em 1923. Eglantyne Jebb, fundadora 
da organização Savethe Children171 escreve esse documento, essa organização 
tinha o objetivo de arrecadar fundos para ajudar as crianças do leste Europeu e 
as crianças que ficaram sem amparo pós a primeira guerra mundial. Em 1924 
a Liga das Nações reconhece esse documento e o assina, abaixo o trago na 
integra.

Geneva Declaration of the Rights of the Child - Adopted 26 Septem-
ber, 1924, League of Nations 
Geneva Declaration of the Rights of the Child
By the present Declaration of the Rights of the Child, commonly known 
as “Declaration of Geneva,” men and women of all nations, recognizing 
that mankind owes to the Child the best that it has to give, declare and 
accept it as their duty that, beyond and above all considerations of race, 
nationality or creed: 
1 - The child must be given the means requisite for its normal develop-
ment, both materially and spiritually; 
2 - The child that is hungry must be fed; the child that is sick must be 
nursed; the child that is backward must be helped; the delinquent child 
must be reclaimed; and the orphan and the waif must be sheltered and 
succored; 
3 - The child must be the first to receive relief in times of distress;
4 - The child must be put in a position to earn a livelihood, and must be 
protected against every form of exploitation; 
5 - The child must be brought up in the consciousness that its talents 
must be devoted to the service of fellow men. 172(GenevaDeclara-
tionoftheRightsoftheChild, 1924).

Podemos considerar que esse documento é um discurso sobre as crianças na 
Europa do início do século XX, ele representa uma imagem de uma criança frágil 
171  Organização “Salve as Crianças”, continua ativa até hoje atuando em intervenções nos casos de crianças carentes e 
em situações de risco. (http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6115947/k.B143/Official_USA_Site.htm)
172  Declaração de Genebra para os direitos da Criança, assinada em 26 de setembro de 1924, pela liga das Nações. 
Com a presente Declaração para os Direitos da Criança, conhecida como “Declaração de Genebra”, homens e mulheres 
de todas as nações, reconhecendo que a humanidade deve à criança o melhor que tem, declara aceitar como seu dever, 
acima de todas as considerações de raça, nacionalidade ou crença:
1.A criança deve receber os meios necessários para seu desenvolvimento normal, tanto material como espiritualmente;
2.A criança com fome deve ser alimentada; acriança doente de ser cuidada; a criança que está nas ruas deve ser aju-
dada, a criança delinquente deve ser recuperada; e o órfã e a criança abandonada devem ser abrigados e socorridos;
3.A criança deve ser a primeira a receber socorro em tempos de desastres;
4.A criança deve estar numa posição que tenha o seu sustento e ser protegida de todas as formas de exploração;
5.A criança deve ser educada na consciência de que seus talentos devem servirem a sociedade.
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que precisa da proteção dos adultos, esses seriam os responsáveis por elas ten-
do a obrigação do cuidado e da educação, entretanto também nos mostra uma 
imagem de criança idealizada, uma criança europeia. A declaração de Genebra 
de 1924 foi elaborada por europeus, para um contexto europeu, não consegue 
abranger todas as especificidades das crianças do mundo, apesar de ter um 
caráter internacional e seu texto ser abrangente. Outro ponto a ser considerado 
nesse documento é que apenas o direito a proteção é dado a criança, os direitos 
a provisão e participação só vão ser alcançados na Convenção Internacional dos 
Direitos da Criança em 1989 (MARCHI, SARMENTO, 2017; QVORTRUP, 2015)

A Declaração de Genebra de 1924 tem diversos pontos a serem questionados, 
mas representa um marco no cenário internacional, um avanço na discussão dos 
direitos das crianças, ao reconhecer a infância e também a especificidades das 
crianças.

CÓDIGO DE MENORES DE 1929

No Brasil a partir da metade do século XIX as crianças começam a ser uma 
preocupação para o Estada dentro do campo médico e jurista, esta preocupa-
ção se estende ao século XX. O contexto brasileiro no final do século XIX foi de 
intensas mudanças, a abolição da escravidão trouxe uma alteração na relação 
de trabalho, mas não concedeu a cidadania plana aos negros libertos e nem as 
condições de se terem uma vida digna. Também houve uma mudança no gover-
no, de Império passou a ser República que tinha como um ideal a construção de 
uma nova sociedade brasileira civilizada e industrializada, porém sem abrir mão 
dos privilégios das elites e nem concedendo os mesmos direitos as classes tra-
balhadoras e as famílias pobres. O século XX inicia com políticas de separação 
entre ricos e pobres, com o objetivo de se manter a estrutura de desigualdade 
social no Brasil. (RAGO, 1985)

No Império as políticas direcionadas para a infância tinham um caráter pa-
triarcal com o objetivo de prevenir a vadiagem, e a criminalidade, oferecendo as-
sistência às famílias pobres. Em 1890 teve a elaboração do novo Código Penal 
da Republica, esse documento pela primeira vez estabelecia a idade penal para 
noves anos, contudo não se tinha especificado critérios para a institucionaliza-
ção, punição ou qualquer outra medida para as crianças. As instituições voltadas 
para a infância, nesse período, eram ligadas a caridade e a entidades religiosas. 
(RIZZINE, 1993; 1995). 

As instituições criadas no Império voltadas para o recolhimento e assistência 
da infância receberam grandes críticas dos republicanos, estes diziam que as 
instituições não tinham condições mínimas de higiene e não ajudavam na res-
tauração moral dos indivíduos, os juristas e higienistas afirmavam que essas 
instituições favoreciam às más influencias. (RIZZINI, 1995)

Um grupo muito ativo e que exercia forte influência sobre as políticas públicas 
da Primeira Republica era os higienistas, formados por médicos, eles defendiam 
a intervenção do Estado nas famílias pobres com a intenção de ter um maior 
controle social, pois as crianças nas ruas representavam um perigo para a socie-
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dade, era melhor a criança na família, nas instituições de correção e nas fabricas 
(FALEIROS, 1995). “O processo de instituição da infância no Brasil do início do 
século XX ocorreu, portanto na intersecção entre medicina, justiça e assistência 
pública, tendo como foco a infância como objeto de atenção e controle por parte 
Estado” (PEREZ, PASSONE, 2010, p. 654)

No início do século XX a discussão sobre a infância e as crianças no cená-
rio internacional se tornavam importantes, Ataulpho de Paiva, desembargador 
na Primeira Republica, participou desses debates em congressos internacionais 
e enfatizava a necessidade de uma lei voltada as crianças e aos menores no 
Brasil. Paiva afirmava que a ausência do Estado e o meio social, considerado 
imoral, era responsável pela delinquência infantil. Em 1906 é apresentado, por 
Alcindo Guanabara, um projeto de lei para regulamentar a situação da infância 
moralmente e fisicamente abandonadas, esse projeto foi discutido e modificado 
em alguns pontos e foi aprovado em 1927, se tornando o Primeiro Código de 
Menores e fica conhecido como Código Mello Matos. Mello Matos foi o primeiro 
Juiz de Menores nomeado em 1924 e retoma a discussão sobre a lei voltada a 
infância, as crianças e aos menores que se iniciou em 1906 com o Alcindo Gua-
nabara. (RIZZINI, 1995)

CODIGO DOS MENORES 

    CAPITULO I - DO OBJECTO E FIM DA LEI
Art. 1º O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, 
que tiver menos de 18 annos de idade, será submettido pela autorida-
de competente ás medidas de assistencia e protecção contidas neste 
Codigo.
CAPITULO II - DAS CREANÇAS DA PRIMEIRA IDADE
Art. 2º Toda creança de menos de dousannosdo idade entregue a criar, 
ou em ablactação ou guarda, fóra da casa dos paes ou responsaveis, 
mediante salario, torna-se por esse facto objecto da vigilancia da auto-
ridade publica, com o fim de lhe proteger a vida e a saude.
CAPITULO III - DOS INFANTES EXPOSTOS
Art. 14. São considerados expostos os infantes até sete annos de ida-
de, encontrados em estado de abandono, onde quer que seja.
CAPITULO IV - DOS MENORES ABANDONADOS
Art. 26. Consideram-se abandonados os menores de 18 annos:
I. que não tenham habitação certa, nem meios de subsistencia, por 
serem seus paes fallecidos, desapparecidos ou desconhecidos ou por 
não terem tutor ou pessoa sob cuja, guarda vivam;
II. que se encontrem eventualmente sem habitação certa, nem meios 
de subsistencia, devido a indigencia, enfermidade, ausencia ou prisão 
dos paes. tutor ou pessoa encarregada de sua guarda;
III, que tenham pae, mãe ou tutor ou encarregado de sua guarda reco-
nhecidamente impossibilitado ou incapaz de cumprir os seus deveres 
para, com o filho ou pupillo ou protegido;
IV, que vivam em companhia de pae, mãe, tutor ou pessoa que se 
entregue á pratica de actos contrários á moral e aos bons costumes;
V, que se encontrem em estado habitual do vadiagem, mendicidade ou 
libertinagem;
VI, que frequentem logares de jogo ou de moralidade duvidosa, ou 
andem na companhia de gente viciosa ou de má vida.
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VII, que, devido á crueldade, abuso de autoridade, negligencia ou ex-
ploração dos paes, tutor ou encarregado de sua guarda, sejam:
a) victimas de máos tratos physicoshabituaes ou castigos immodera-
dos;
b) privados habitualmente dos alimentos ou dos cuidados indispensá-
veis á saude;
c) empregados em ocupações prohibidas ou manifestamente contra-
rias á moral e aos bons costumes, ou que lhes ponham em risco a vida 
ou a saude;
d) excitados habitualmente para a gatunice, mendicidade ou libertina-
gem;
VIII, que tenham pae, mãe ou tutor, ou pessoa encarregada de sua 
guarda, condemnado por sentença irrecorrivel;
a) a mais de dousannos de prisão por qualquer crime;
b) a qualquer pena como co-autor, cumplice, encobridor ou receptador 
de crime commettido por filho, pupillo ou menor sob sua guarda, ou por 
crime contra estes.
Art. 27 Entende-se por encarregado da guarda do menor a pessoa 
que, não sendo seu pae, mãe, tutor, tem por qualquer titulo a responsa-
bilidade da vigilancia, direcção ou educação delle, ou voluntariamente 
o traz em seu poder ou companhia.
Art. 28. São vadios os menores que:
a) vivem em casa dos paes ou tutor ou guarda, porém, se mostram 
refractarios a receber instruccão ou entregar-se a trabalho sério e util, 
vagando habitualmente pelas ruas e Iogradouros publicos;
b) tendo deixado sem causa legitima o domicilio do pae, mãe ou tutor 
ou guarda, ou os Iogares onde se achavam collocados por aquelle 
a cuja autoridade estavam submettidos ou confiados, ou não tendo 
domicilio nem alguem por si, são encontrados habitualmente a vagar 
pelas ruas ou logradouros publicos, sem que tenham meio de vida re-
gular, ou tirando seus recursos de ocupação immoral ou prohibida.
Art. 29. São mendigos os menores que habitualmente pedem esmola 
para si ou para outrem, ainda que este seja seu pae ou sua mãe, ou 
pedem donativo sob pretexto de venda ou offerecimento de objectos.
Art. 30. São libertinos os menores que habitualmente:
a) na via publica perseguem ou convidam companheiros ou transeun-
tes para a pratica de actos obscenos;
b) se entregam á prostituição em seu proprio domicilio, ou vivem em 
casa de prostituta, ou frequentam casa de tolerancia, para praticar ac-
tos obscenos;
c) forem encontrados em qualquer casa, ou logar não destinado á 
prostituição, praticando actos obscenos com outrem;
d) vivem da prostituição de outrem. (BRASIL, DECRETO Nº 17.943 
DE 1927.)

O Código Mello Matos tem um texto extenso pretendendo abranger todas 
as possíveis situações que se encontrava os menores, tendo um caráter as-
sistencialista deu ao Estado um controle maior sobre as instituições e sobre as 
intervenções nas famílias (RIZZINI, 1995; 1993).  Esse documento apresenta a 
dicotomia da proteção da criança e a proteção da sociedade, trazia a ideai de 
salvar o menor e defender as crianças, a família ganhou uma importância nesse 
documento a partir da discussão do pátrio poder e a autoridade dos juízes sobre 
os menores aumentava. (FALEIROS, 1995) 
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MENORES E CRIANÇAS NO BRASIL NO INÍCIO DO SÉCULO XX

A partir do que foi exposto a cima podemos discutir sobre as condições das 
crianças no início do século XX e como que a relação desse grupo com os adul-
tos foi se alterando implicando em mudanças de espaços, modos de tratamentos 
e também ideais de educação. 

No fim do império tinha um discurso sobre as crianças filhas da elite brasileira, 
pensava sobre os espaços, as roupas e educação. Havia uma influência das 
ideias desenvolvidas na Europa, mais especificamente da França, chegavam 
algumas revistas, manuais que trazia discursos sobra a criança. Esse material 
contribui para a formação de regimes de verdades, apesar de ser direcionado a 
elite também influenciou as classes mais baixas. (MAUAD, 2004)

O contraste dessa infância idealizada se dava com as crianças escravas, 
Goés e Florentino (2004) comentam que era alto o número de crianças escravas 
órfãs, esses autores afirmam que essas crianças passavam por humilhações, re-
cebiam ordens das crianças livres e tinham que ajudar no trabalho dos escravos 
adultos, passavam por práticas que os autores nomearam como “adestramento” 
com o intuito das crianças brancas aprenderem a “governar” os escravos. As 
crianças escravas não eram vistas como crianças, mas como instrumento de 
trabalho.

As crianças cativas, contudo, não ficavam entregues à considerações 
de Deus. Forças mui humanas (ou desumanas, a bem da verdade) 
conduziam seus destinos. [...]
Por volta dos 12 anos, o adestramento que as tornava adultos estava 
concluído. Nesta idade, os meninos e as meninas começavam a trazer 
a profissão por sobrenome: Chico Roça, João Pastor, Ana Mucama. 
Alguns haviam começado muito cedo. [...]
O aprendizado da criança escrava se refletia no preço que alcançava 
(GÓES, FLORENTINO, 2004, p. 184).

Na mudança do sistema de governo, do Império para a Republica tinha a 
promessa de mudanças “esperava-se um regime político democrático orientado 
para dar garantias ao indivíduo numa sociedade de território amplo e de natu-
reza abundante e generosa” (PASSETTI, 2004, p. 347). Contudo a organização 
social não se modificou, as oligarquias continuaram sendo a elite e com uma 
grande diferença social. As crianças pobres e as filhas de ex escravos foram 
para as ruas, esse espaço público se tornou espaço de brincadeiras, de trabalho 
e também de sobrevivência. 

O desenvolvimento urbano causado pelo crescimento da indústria e a procura 
do trabalho na cidade no início do século XX traz uma preocupação ao Estado, 
pensando a questão da moral e as mudanças dos costumes. Esse contexto gera 
debates dentro dos órgãos do governo sobre a infância (RIZZINI, 1993)

O problema da criança começa a adquirir uma dimensão política, con-
substanciada no que muitos denominavam de ‘ideal republicano’ na 
época. Não se trata mais de ressaltar a importância, mas sim a urgên-
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cia de se intervir, educando ou corrigindo ‘os menores’ para que se 
transformassem em cidadãos úteis e produtivos para o país, assegu-
rando a organização moral da sociedade (RIZZINI, 1995b, p.112).

As crianças que ocupavam as ruas, os menores, eram consideradas perigo-
sas, vadios e ladrões, a fábrica se apresentava como uma solução viável para 
tirar as crianças das ruas, entretanto as condições de trabalhos para elas eram 
precárias, tinha acidentes e abuso de poder por parte dos adultos.  (MOURA, 
2004)

O movimento medico higienista na década de 1920 atua mais diretamente 
com as famílias e as crianças, com o auxílio do Estado, a medicina começa a dis-
correr discursos sobre a maneira correta de se educar os filhos, tinha como alvo 
principal as famílias pobres e a moralização das crianças. Essas intervenções 
nas famílias eram baseadas nos argumentos de pessoas consideradas especia-
listas, como médicos, psicólogos, políticos, entre outros, e reforçavam a ideia de 
que as famílias pobres eram despreparadas. (RIZZINI, 1993; PASSETTI, 2014)

Uma das ações realizadas na tentativa de tirar as crianças das ruas foi a 
criação de instituições de correção. Em 1902 é criado o Instituto Disciplinar em 
São Paulo que tinha a intenção de usar o trabalho para regenerar os menores, 
inicialmente essa instituição recebia as crianças da capital, havia um número 
alto de fugas e de resistência por parte dos menores. O governo republicano não 
fez nenhuma política especifica considerando as crianças e as adolescentes do 
sexo feminino (MOURA, 2014). 

O Estado na primeira metade do século XX faz a escolha de investir em insti-
tuições de correção e também nas internações dos jovens, utilizando a disciplina 
para o controle do corpo, tendo como argumento o discurso médico-jurídico. 
Houve um grande investimento no combate da desordem moral e física através 
da higiene. (RIZZINI, 1993)

O Objetivo principal era combater o indivíduo perigoso, com tratamento 
médico acompanhado de medidas jurídicas. Para esta vertente inter-
pretativa a personalidade do ‘criminoso’ era considerada tão importan-
te quanto o ato criminal e por isso o infrator deveria ser internado para, 
no futuro, vir a ser reintegrado socialmente. Desde então esta argu-
mentação permanece sendo aceita como justificativa para a alegada 
periculosidade do adolescente pobre e a necessidade de seu inevitável 
encarceramento (PASSETTI, 2004, p. 357).

Dentro desses programas de intervenção também houve uma classificação 
das crianças entre as crianças, filhos da elite, as crianças pobres, e os menores. 
As primeiras tinham uma família moralmente aceita e com recursos financeiros, 
por isso não precisavam de intervenção do Estado, a segunda era considerada 
moralmente e fisicamente abandonadas e necessitavam do auxílio do governo, 
já os menores eram vistos como perigosos pela elite brasileira, uma ameaça 
para a sociedade.

Os programas de assistência às crianças pobres constituíam-se em: 
dispensários, tratamento e profilaxia das doenças, creches, gotas de 
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leite e distribuição de gêneros de primeira necessidade. Ao menor 
abandonado e delinquente estava reservado o espaço do asilo: o pre-
ventório e o reformatório (RIZZINI, 1993, p.25).

O Código de Mello Matos irá influenciar as políticas públicas voltadas para a 
infância até 1979, quando é promulgado um novo Código de Menores. O Código 
de 1924 deu embasamento para a criação do SAM, Sistema de Assistência ao 
Menor, em 1944 e, também oficializou a utilização do termo Menor em documen-
tos legais para se referir as crianças consideradas perigosas, e/ou em situação 
de risco. O conceito de Menor foi retirado dos documentos legais em 1990, com 
o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), entretanto continua sendo utilizado 
nos discursos não oficiais representando um discurso discriminatório e pejorati-
vo (KHALIFA, 2017). É necessário discutirmos as infâncias que escapam a defi-
nição universal e problematizar as políticas públicas voltadas a essas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como foi apresentado no início desse texto o discurso de que a criança é um 
ser diferente do adulto, frágil que necessita de proteção tendo especificidades 
é um resultado de um processo que durou longos anos, a partir do século XVII 
até o século XIX, no continente Europeu. A Declaração de Genebra de 1924 
representa um marco ao normatizar e oficializar um conceito de infância e de 
criança no âmbito internacional. As mudanças econômicas, sociais, as guerras, 
as relações de poder influenciaram e continuam a influenciar essa construção, 
pois esses dois conceitos estão num constante processo de ressignificação. 
Esse processo de construção dos conceitos da infância e de criança no Brasil se 
desenvolveu de uma maneira diferente, o nosso contexto teve particularidades 
relacionadas a economia, a condição social entre outros fatores, que provocou a 
formulação de um outro conceito, o de Menor. 

No início do século XX o modelo europeu-burguês de família e de criança, 
através de revistas, livros, jornais e roupas influenciou a organização social das 
famílias brasileiras. A partir desse processo criou-se um modelo, um padrão de 
comportamento para os papeis sociais de mulher (esposa), homem (marido) e 
crianças (filhos), o que escapava a esse modelo eram considerados anormais. 

A Primeira República tinha um modelo de desenvolvimento social, articulando 
os discursos dos médicos higienistas com o dos juristas, com o objetivo de edu-
car as crianças filhas da elite para serem os futuros cidadãos e participantes da 
sociedade, às crianças das classes trabalhadoras era reservada uma educação 
disciplinadora, que sujeitavam esses indivíduos a serem a futura mão de obra 
do país. Contudo, nesse cenário se tinha as crianças de rua, que chegaram 
aos grandes centros juntamente com suas famílias a procura de trabalho, esses 
indivíduos ocuparam os espaços públicos para brincar, trabalhar, morar e sobre-
viver, muitas vezes escapando da disciplina da família, da escola e da fábrica, 
essa criança que fugia da norma eram os menores.

O discurso produzido no início do século XX no Brasil classificou a infância 
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em duas categorias: a infância em perigo e a perigosa, o conceito de menor foi 
construído nesse contexto ligado às crianças de ruas e às famílias pobres. A elite 
olhava o menor como se fosse o futuro delinquente, era preciso controlar esse 
ser, disciplinar e institucionalizar, transformá-lo em uma criança padrão.

O Código de Menores de 1927 traz para o meio legal o conceito de menor, que 
já era utilizado no meio social, classificando esses indivíduos como perigosos. 
Além disso esse documento legalizou diversas práticas de institucionalização, 
de educação e de correção em relação aos menores. Esse código também re-
presenta a separação, que já existia na sociedade brasileira, entre a infância da 
elite e a infância pobre, a primeira seguia um modelo europeu de proteção e de 
educação, já a segunda segui um modelo disciplinador e corretivo.

 O conceito de menor carrega em si um significado pejorativo, representou 
as crianças que não eram vistas como crianças, mas sim como delinquentes. 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990 trouxe um avanço ao 
considerar todas as crianças iguais e com os mesmos direitos, retirando do meio 
jurídico, legal e acadêmico o conceito menor. Contudo no senso comum, ainda 
se utiliza esse conceito para se referir as crianças em situação de vulnerabilida-
de, perigosa. (KHALIFA, 2017).

Estudar o processo de construção do conceito de Menor se faz necessário 
para podermos entender os discursos, as políticas públicas que o Brasil elaborou 
para as crianças de rua, pobres. Para ser ter um posicionamento crítico é preciso 
questionar a separação em relação a condição social que sempre teve presente 
nessas relações. O conceito de menor também evidenciava, além da condição 
social, a questão racial, econômica, política, que permeava esses indivíduos, 
o conceito de criança muitas vezes universaliza um modelo e não consegue 
abranger essas especificidades. 

Considero que o nosso atual contexto político e social traz a urgência de 
olharmos para as políticas públicas que estão sendo elaboradas, nesse caso em 
especifico na área da infância e educação, de uma forma crítica e problematiza-
dora. Pois, corremos o risco de perdermos os pequenos avanços que tivemos 
durante a década de 1990 e voltarmos às políticas que separam, discriminam e 
condenam as crianças pobres, de rua e as vulneráveis. Temos o dever de defen-
der o direito a infância para todas as crianças e todas as infâncias.
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INTRODUÇÃO

O debate sobre o tema dos Direitos da Criança e do Adolescente têm sido 
intenso e vêm sendo desenvolvido já há algumas décadas em contexto interna-
cional (ROSEMBERG; MARIANO, 2010). Porém, ainda é escasso e recente no 
Brasil, principalmente se considerarmos a promulgação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) em 1990 (MARIANO, 2010). Arroyo (2007), ao tratar 
do tema da violência com relação à infância e juventude, mostra como o pouco 
debate realizado sobre o assunto no campo da Educação pode significar o iso-
lamento desse campo em relação às mudanças e problemas atuais em nossa 
sociedade. 

O que observamos são as dificuldades e tensões vinculadas à identificação 
da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, seja porque essa iden-
tificação demanda mudanças substanciais na representação de infância e ado-
lescência, seja porque implica em dificuldades do adulto em lidar com a alteri-
dade dessa categoria de pessoas, seja pela particularidade de que aos mesmos 
sujeitos que são devidos direitos de proteção, também são devidos direitos de 
liberdade e participação (MARIANO, 2010). No espaço escolar e no campo da 
Educação, em específico, essa mudança no status moral de crianças e adoles-
centes implicou em necessidades de revisão de práticas sociais e pedagógicas 
dirigidas a crianças e adolescentes e gerou tensões, nem sempre explicitadas e 
suficientemente debatidas.

Apesar da existência de marcos legais, como a Convenção Internacional so-
bre os Direitos da Criança (1989), a Constituição Brasileira de 1988 e o Estatuto 
da Criança e do Adolescente de 1990, percebemos que, em alguns campos, 
compreender a criança a partir do novo status moral que lhe foi conferido ainda 
é tanto um tema quanto um exercício muito complexo.

Com apoio nos estudos sociais da infância, lançamos o nosso olhar sobre o 
modo como os Direitos da Criança e do Adolescente (DCAs) estão sendo inseri-
dos no debate público brasileiro, em especial, pelo campo da educação. Nosso 
interesse é contribuir com o debate sobre a consideração pelo campo da Educa-
ção do status moral de crianças e adolescentes como sujeito de direitos. 
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Consideramos, portanto, que os novos direitos da criança173, conforme reco-
nhecidos na CDC e no ECA, trazem uma nova representação de infância e de 
direitos da criança inserida no quadro de crescente democratização das socie-
dades contemporâneas e que é papel da academia debater esses novos marcos 
legais da infância, mormente no campo da Educação.  

Nesta esteira, apresentamos aqui dados de uma pesquisa que investigou os 
discursos produzidos pelo campo da Educação brasileira sobre os Direitos da 
Criança e do Adolescente. Foram analisados 38 artigos acadêmicos seleciona-
dos através de critérios preestabelecidos e que foram considerados do campo 
da Educação. A opção de constituir o corpus de análise da pesquisaa partir de 
artigos publicados em periódicos acadêmicos se deu por terem maior circulação 
que as demais publicações e, também, dado o alto controle da comunidade aca-
dêmica.

REFERENCIAL TEÓRICO

Esta pesquisa se apoia nos aportes teóricos dos Estudos Sociais da Infância, 
campo que considera a infância como uma categoria permanente na estrutura 
social, compreendendo a criança como um ator social e não mais como o objeto 
passivo dos estudos sociais clássicos. Os esforços dessesestudos se concentra-
ram em romper com a visão de infância como uma realidade biológica já dada ou 
como um período somente de preparação para a vida adulta. Os novos paradig-
mas propostos por esse campo (JAMES E PROUT, 1997) norteiam o olhar para 
a compreensão das maneiras como a infância e as relações adulto-criança são 
estruturadas nas sociedades ocidentais contemporâneas e que, no contexto das 
relações de idade, constitui uma categoria social subordinada à idade adulta, 
ocupando um status minoritário.

Apoiados em autores como Pinto e Sarmento (1997), James e Prout (1997), 
Montandon (2001), Sirota (2001), Qvortrup (2002, 2010), Prout (2010), Renaut 
(2002) e Charlot (2013), é possível refletir sobre as transformações ocorridas ao 
longo das últimas décadas na representação da criança e da infância e os es-
forços que ainda se fazem necessários para identificarmos e alterarmos nossas 
posturas adultocêntricas em relação às crianças. Considerando essas transfor-
mações, Prado (2009) compreende que “o debate no campo do conhecimento 
sobre a infância se desenvolve em um momento histórico no qual a sociedade 
vem reconhecendo também novos direitos à infância” (PRADO, 2009, p. 36). É 
com base nesse contexto que os estudos sociais da infância contribuíram para 
construir o objeto de estudo desta pesquisa.

Os debates fomentados pelo campo dos estudos sociais da infância conco-
mitantemente aos avanços na legislação contribuíram para promover uma tardia 
e necessária mudança no status da criança na sociedade, no sentido de, efeti-
vamente, conforme alude Sirota (2001) ascenderem ao estatuto de sujeito e à 
dignidade de pessoa. 

173  A terminologia criança aqui empregada segue a acepção da Convenção que entende como criança os sujeitos até 
os 18 anos de idade. 
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[...] a tarefa de atribuir direitos à criança tem tido um longo e, muitas 
vezes, tortuoso caminho, quer devido à lenta consciencialização da 
sociedade acerca de tal necessidade, quer devido às dificuldades que 
se colocam à interpretação e aplicação de direitos para as crianças 
em contextos culturais diversos e em épocas históricas distintas (SOA-
RES, 2002, p. 1).

A aprovação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (CDC) 
em 1989 suscitou, no plano internacional, um debate intenso sobre este docu-
mento a partir de duas principais perspectivas. A primeira decorre da tensão 
ante a promulgação simultânea na Convenção de direitos de proteção e direitos 
de liberdade, participação e expressão, o que implicaria em dificuldades a sua 
interpretação e implementação. A segunda perspectiva problematiza as possí-
veis tensões entre seu caráter universal e o relativismo cultural, especialmente 
em face da preponderância de uma visão ocidental de infância no teor da CDC 
(ROSEMBERG; MARIANO, 2010). No Brasil, não se vislumbrou debates sobre 
estas tensões, sendo que, quando da aprovação do ECA, cujo texto foi inspirado 
na CDC, os debates ficaram restritos à oposição entre a “doutrina da proteção 
integral”, identificada com o ECA e a “doutrina da situação irregular”, referencia-
da no Código de Menores (MARIANO, 2010).

Ao reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, inclusive 
de participação, respeito e liberdade, a CDC desafiou o foco único na vulnera-
bilidade física e psicológica da infância, ou seja, a partir de então, as crianças 
têm direitos e não somente necessidades, ressignificando, portanto, a visão das 
crianças como seres irresponsáveis, irracionais, passivos, dependentes e inca-
pazes de fazer escolhas informadas em assuntos que lhes dizem respeito (SOA-
RES, 2002).

Deste modo, ganha expressão nos Direitos da Criança e do Adolescente a 
tensão existente entre considerar a igualdade da criança enquanto ser humano 
sem desconsiderar a sua alteridade inscrita principalmente em vulnerabilidades, 
tensão esta complexa e que demanda problematização,  reflexão e debates. 

Alain Renaut (2002) fala dessa dificuldade e discute como a questão da alteri-
dade da criança se constituiu em um desafio para o adulto pensar e avançar nos 
Direitos da Criança e do Adolescente:

Numa sociedade democrática, em que está adquirido que o outro deve 
ser pensado como um igual, portador dos mesmos direitos que todos 
os seres humanos, é a alteridade da criança que começou a criar pro-
blemas. De facto, mostrou-se difícil assegurar, entre o espaço político 
e o da educação, uma pura e simples continuidade, alargando a rela-
ção com a infância, na família ou na escola, as mesmas opções que 
estruturam a nossa relação com o outro, concebido como exercendo 
a cidadania pela mesma razão e com os mesmos direitos que eu. A 
transposição destes princípios e destes valores da política para a edu-
cação, que fez mais do que esboçar-se durante estes últimos decênios 
e que estaria, de resto, dentro da lógica das sociedades democráticas, 
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revela-se tão delicada que se impõe doravante, com uma insistência 
cada vez mais marcada, uma questão profundamente paradoxal: numa 
sociedade dos iguais, como limitar suficientemente o acesso da crian-
ça à igualdade para preservar as condições de possibilidade de uma 
relação educativa sem que esta limitação induza, apesar disso, uma 
regressão em direção à concepção de autoridade parental e do poder 
escolar que não seriam compatíveis com os valores da igualdade e da 
liberdade? (RENAUT, 2002, p. 281).

Quando Renaut (2002) trata da “questão profundamente paradoxal”, ele 
está se referindo à situação colocada pela aprovação, na CDC, dos direitos 
civis (liberdade, participação, expressão) às crianças, fato que, ao mesmo tem-
po em que reconhece a dignidade humana das crianças e as inclui na lógica 
democrática e igualitária, também recoloca o papel do poder escolar.

Para Renaut (2002, p. 19), “o reconhecimento da sua diferença torna pro-
blemática, por sua vez, a própria educação, ao levar a suspeitar de que impõe 
à criança modelos que reduzem a sua alteridade e a submetem a normas e 
códigos empobrecedores”. Essas transformações e críticas que culminaram 
em uma crise da educação contemporânea (ARROYO, 1988, RENAUT, 2002, 
FRANCO, 2012), nos questionam a respeito das bases e objetivos da educa-
ção de hoje. 

Bernard Charlot (2013) alerta que a teoria da educação não é fundamental-
mente uma teoria da infância, ela é sim uma teoria da cultura, das relações so-
ciais. Apreendemos disso que a educação não tem, inicialmente, como objetivo 
principal, a criança. “Por isso a pedagogia não pensa a educação a partir da 
criança, mas a criança a partir da educação concebida como cultura; a imagem 
da criança traduz a concepção de natureza humana, de seu desdobramento e 
de sua cultura” (CHARLOT, 2013, p. 157).

Concordamos com Charlot (2013) quando ele argumenta que a educação/
escola não deve se adaptar a sociedade e sim se articular com ela. De certa 
forma, ela já está adaptada à realidade, ou seja, à hierarquia, à autoridade, à 
regra. O autor tece sua crítica ao papel ideológico desempenhado pela escola 
quando esta mesma se propõe a exercer um papel autônomo diante da socie-
dade, considerando essa autonomia em relação à sociedade algo impossível.

Além disso, perceber a criança, cada vez mais, de igual para igual, parece 
dificultar o trabalho do adulto, que se sente como alguém que perdeu sua au-
toridade. Como se libertar dessa ideia de adulto dominador e autoritário, se 
para ele, o adulto é quem sabe o que é o melhor para a criança? Esse embate 
sobre a forma como o adulto exerce autoridade sobre a criança se dá de ma-
neira mais aprofundada no campo da Educação, visto que é um campo onde 
as relações adulto-criança são centrais.

Portanto, a mudança no status moral da criança, promovida essencialmente 
pela Convenção de 1989, levou a uma “situação proclamada de desagregação 
dos papéis tradicionais” (RENAUT, 2002), o que nos remete ao questionamen-
to das relações adulto x criança em todos os contextos. Mudanças essas que 
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trazem implicações profundas para o campo da Educação. Por isso, nosso in-
teresse está em analisar como esta questão vem sendo abordada nos artigos 
acadêmicos de educação, considerando que a produção acadêmica constitui 
uma importante arena de debates na esfera pública.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento desta pesquisa, recorremos ao referencial metodo-
lógico proposto por John B. Thompson (2011) para a análise das formas simbó-
licas, a Hermenêutica de Profundidade (HP), que compreende três fases que 
podem ser descritas como: análise sócio histórica, análise formal ou discursiva, 
e interpretação-reinterpretação. A primeira fase da HP, descrita como análise 
sócio-histórica, tem como objetivo “reconstruir as condições sociais e históri-
cas de produção, circulação e recepção das formas simbólicas” (THOMPSON, 
2011, p. 366). O autor salienta que as formas simbólicas não existem de ma-
neira dissociada do contexto, elas são produzidas, transmitidas e recebidas e 
determinadas condições, cuja compreensão tem grande relevância no momen-
to da análise.

A segunda fase da Hermenêutica de Profundidade, chamada de análise for-
mal ou discursiva, parte do princípio de que as formas simbólicas são estrutu-
radas de forma complexa e por meio delas algo é expresso ou dito. Thompson 
(2011) compreende que “as formas simbólicas são produtos contextualizados 
e algo a mais, pois elas são produtos que, em virtude de suas características 
estruturais, têm capacidade, e têm por objetivo dizer alguma coisa sobre algo” 
(THOMPSON, 2011, p. 369). Thompson (2011) entende que a análise formal 
ou discursiva das formas simbólicas deve ser feita de forma aprofundada e 
sistemática, sendo assim, para a análise dos artigos utilizamos a técnica da 
Análise de Conteúdo (AC), conforme preconizada por Laurence Bardin (1988) 
e Fúlvia Rosemberg (1981), para o aprofundamento da compreensão dos dis-
cursos contidos nos artigos acadêmicos.

A terceira e última fase da HP deve ser mediada pelas duas fases anteriores 
A análise sócio-histórica e a análise formal ou discursiva ajudam a produzir 
uma nova interpretação, porém não só elas, pois, segundo ele, as formas sim-
bólicas já são fruto de uma pré-interpretação. Decorre daí a importância da 
profundidade da análise proposta pela HP. Para Laviola (2010), na terceira fase 
da Hermenêutica de Profundidade é preciso que a interpretação sugerida seja 
suficientemente fundamentada. 

Optamos por utilizar, para a análise formal das formas simbólicas (segunda 
fase da Hermenêutica de Profundidade), a técnica da Análise de Conteúdo 
que, por meio do exame sistemático das formas simbólicas, nos auxiliou na 
análise dos artigos. 
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RESULTADOS

Para contextualizarmos a produção dos artigos que formam o corpus, dividi-
mos o tópico em três eixos: a área de concentração e origem institucional dos 
periódicos; período e local da produção dos artigos e perfil dos autores.

O corpus da pesquisa é formado por 38 artigos, os quais estão distribuídos em 
18 periódicos diferentes. 

Tabela 1 – Área do conhecimento do periódico – N=18174

Área N %
Educação 15 83,3%
Saúde 01 5,5%
Ciências Humanas 01 5,5%
Psicologia 01 5,5%
Total 18 100%

Tabela 2 – Área do conhecimento do periódico – N=38175

Área N %
Educação 35 92,1%
Saúde 01 2.6%
Ciências Humanas 01 2.6%
Psicologia 01 2.6%
Total 38 100%

Quinze desses periódicos são da área da Educação, sendo três divididos em 
um da área da Saúde – Saúde e Sociedade, um das Ciências Humanas – Ideias 
e um da Psicologia – Psicologia Clínica.  Os artigos também estão distribuídos 
com essa mesma proporção: 35 deles em periódicos da Educação e somente 
três em periódicos das outras áreas.  

Quanto a sua origem institucional, os periódicos estão alocados em 13 insti-
tuições diferentes, sendo uma delas a Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação – ANPED, três fundações de pesquisa, uma universida-
de confessional e o restante em universidades públicas. Dentre elas, a Universi-
dade Estadual de Campinas – UNICAMP e a Universidade de São Paulo – USP 
–, são as instituições com maior incidência de periódicos no corpus, três para a 
USP e quatro para a UNICAMP. A UNICAMP aparece como instituição de origem 
em 11 artigos, ou seja, só ela produziu 28,9% dos artigos analisados. 

Os periódicos acadêmicos contam, ainda, com a classificação qualitativa fei-
ta e atualizada regularmente pela Capes e que qualifica o periódico de acordo 
174  O número N=18 refere-se ao número total de periódicos. 
175 O número N=38 refere-se ao número total de artigos. 
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com cada área do conhecimento. Essa classificação parte de A até C, em ordem 
decrescente de qualidade, sendo A1 o índice de maior qualidade e C, o de pior.

Gráfico 1 – Qualis-CAPES dos PeriódicosN=38 (total de artigos)

Fonte: Dados da pesquisa

Conforme o gráfico apresentado acima, a grande maioria dos artigos analisa-
dos foi publicada em revistas de alta qualificação no campo da educação, sendo 
22 deles em periódicos A1 e A2 (58%) e 12 em periódicos B1 e B2 (32%), o que 
nos leva a deduzir que a maioria dos artigos que formam o corpus passou por 
avaliação criteriosa de pares e tiveram uma ótima qualificação. 

Acompanhando a alta incidência de artigos em periódicos produzidos pela 
UNICAMP, a cidade de Campinas/SP aparece, junto com São Paulo/SP e Rio de 
Janeiro/RJ, entre as cidades de maior concentração dos periódicos. Se analisar-
mos as regiões onde foram produzidos os artigos, veremos uma concentração 
no eixo sudeste-sul, conforme mostram os gráficos a seguir:

 

Gráfico 2 – Região das produções 
N=18 (total de periódicos)

Gráfico 3 – Região das produções 
N=38 (total de artigos)
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Há uma notória concentração de publicações acerca do tema dos Direitos 
da Criança em periódicos de Educação na região sudeste, enquanto as regiões 
nordeste e norte nem aparecem. Consideramos aqui a existência de uma maior 
quantidade de Universidades e outras instituições de pesquisa nessa região. 
Porém, a pouca ou a não ocorrência de trabalhos sobre os Direitos da Criança e 
do Adolescente (DCAs) no campo da educação em outras regiões pode sinalizar 
um quadro de poucas produções sobre o tema nessas regiões, não possibilitan-
do, assim, um debate nacional que contemple a diversidade cultural das infân-
cias no país. Neste sentido, Prado (2014), ao investigar artigos que se propõem 
a ouvir as crianças, revela que, em geral, essas pesquisas apresentam lacunas 
na caracterização de muitas delas e ressalta a pouca visibilidade das vozes de 
determinadas categorias de crianças: “crianças pequenas, crianças que vivem 
em áreas não urbanas e as que se localizam nas regiões Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste parecem não ter vez nesses trabalhos” (PRADO, 2014, p. 17).

Quanto ao tipo de produção bibliográfica, cerca de 70% dos artigos consti-
tuem ensaios teóricos ou revisões bibliográficas, restando apenas 26% dos tex-
tos considerados como relatos de pesquisa. Ao levantarmos os dados do local 
onde essas pesquisas foram realizadas, observamos a mesma variação da ori-
gem das publicações.  

Quadro 3 – Local onde a pesquisa foi realizada

Local/Estado N
Mato Grosso 02
Rio de Janeiro 02
São Paulo  04
Rio Grande do Sul 01
Pernambuco 01
Acre 01
Distrito Federal 01
Paraná 01
Não se aplica 27

 

Apesar de aparecerem pesquisas localizadas em todas as regiões, há a pre-
dominância do foco no Sudeste (6) em detrimento das outras. Além disso, a 
pesquisa que contempla o Acre, por exemplo, foi realizada também no Rio de 
Janeiro e uma das que foi produzida em Mato Grosso também está no mesmo 
artigo que a outra do Rio de Janeiro. Ou seja, a realidade dessas regiões apare-
ce relacionada ao sudeste. 

Quanto ao ano de publicação dos artigos observamos uma oscilação não li-
near desde a incidência do primeiro artigo. 
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Gráfico 4 – Ano de publicação dos artigos – N=38 (total de artigos)

Fonte: Dados da pesquisa

Podemos observar que antes, durante e logo após a elaboração e aprovação 
de marcos legais sobre a infância, como a Constituição de 1988, a Convenção 
(1989) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), houve pouquíssimas 
publicações sobre o tema. A incidência maior está a partir de 2007, quase duas 
décadas após a Constituição de 1988. Apreendemos desses dados que houve 
uma lentidão nas publicações do campo da Educação sobre os direitos da crian-
ça e do adolescente e um quase silenciamento durante toda a primeira década 
após a aprovação do ECA. O texto de Maria Malta Campos, A constituinte e a 
educação de crianças de 0 a 6 anos, de 1986 foi o único do corpus que apresen-
tou um caráter propositivo de debate e informações sobre os direitos da criança 
(no caso, o direito da criança à educação infantil) em face da Carta Constitucional 
que estava em elaboração. Ao debater sobre as propostas dos vários segmen-
tos da sociedade sobre a Educação Infantil e balizando esta etapa educacional 
como um direito da criança, Campos cumpriu com o papel que cabe a academia 
em momentos de disputas e mudanças, ou seja, contribuir com o debate públi-
co. É de se notar, entretanto, que este tenha sido o único artigo localizado sobre 
os direitos da criança no período de elaboração dos marcos legais da infância 
no Brasil. Mesmo considerando que no final da década de 1980 ainda não se 
visualizava um crescimento expressivo de publicações no campo da Educação, 
podemos sugerir que a produção acadêmica do campo da educação pouco se 
interessou em contribuir para os debates em torno da elaboração e aprovação 
dos marcos legais da infância. 

Quanto ao financiamento das pesquisas, apenas um dos 38 artigos do corpus 
menciona apoio – PROPe/Unesp. Este dado nos leva a inferir que tais produ-
ções não foram objeto de financiamento por agências de fomento à pesquisa já 
que, quando as pesquisas são financiadas, há a obrigatoriedade de menção. 
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Gráfico 5 – Sexo dos autores – N=68 (total de autores)

Fonte: Dados da pesquisa

Os 38 artigos analisados contam com 68 autores, divididos entre 42 mulheres 
e 26 homens. Somente uma das autoras se repete em dois artigos, Aline Siqueira 
Cardoso, que aparece como autora do artigo Enfrentando a violência: a percepção 
de profissionais da educação sobre a violação dos direitos de crianças e adoles-
centes (SIQUEIRA, 2012) e como uma das coautoras do Bater não educa nin-
guém! Práticas educativas parentais coercitivas e suas repercussões no contexto 
escolar (PATIAS, et al, 2012).  As mulheres formam a maior parcela de autores, 
e mesmo quando os artigos apresentam homens como autores, uma boa quan-
tidade foi escrita em parceria com mulheres. Os 26 autores homens aparecem 
como autores em 17 artigos. Desses 17, em quase metade (45%) eles estão em 
parceria com uma ou mais mulheres. O seja elas estão presentes, como autoras 
em 74% do total dos artigos. Para Prado (2009) essa maioria feminina pode ser 
explicada pela presença mais expressiva de mulheres nos cursos de graduação e 
pós-graduação brasileiros, aliado ao fato de a temática da infância, bem como os 
cursos de licenciatura (mais especificamente a Pedagogia), ainda atraírem mais o 
público feminino. 

A maior parte desses autores atuava, à época da publicação do artigo, na área 
da educação (67%), os demais variavam principalmente entre psicologia (19%), 
sociologia (5%) saúde e direito (2,9% cada), conforme gráfico abaixo.

Fonte: Dados da pesquisa
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Esses números, juntamente com os dados da área de conhecimento dos pe-
riódicos e a classificação Qualis-Capes, nos ajudam a sustentar que o discurso 
da Educação sobre os DCAs é produzido e reproduzido, em sua maioria, por 
profissionais da área, contribuindo para a legitimidade do discurso no campo da 
Educação. 

Ao analisarmos a titulação acadêmica desses autores, novamente identifica-
mos características que podem fortalecer a legitimação do discurso, pois a maio-
ria deles possui doutorado (61,7%) ou mestrado (26,4% - juntando os mestres 
[17,6%] aos alunos de doutorado [8,8%]). Somando os dois índices, temos mais 
de 88% dos autores com nível elevado de graduação, o que nos leva a analisar 
que os discursos não provêm de senso comum. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos dados, à luz do contexto sócio-histórico podemos inferir 
que tem sido escassa a contribuição da Educação para o debate acerca da te-
mática dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma vez que, ao analisarmos 
o ano das publicações, observamos que o campo quase não publicou artigos 
durante os períodos em que a Constituição Federal de 1988, a Convenção In-
ternacional sobre os Direitos da Criança (1989) e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (1990) estavam sendo produzidos, discutidos e votados. Ou seja, a 
produção acadêmica brasileira no campo da Educação pouco se preocupou em 
debater sobre os marcos legais que priorizavam os direitos da criança.

O campo da Educação, de modo tímido, começou a trazer a temática dos 
DCAs somente no final da década de 2000, portanto, quase vinte anos depois da 
aprovação do ECA. Assim, não é de se espantar as dificuldades que este tema 
ainda evoca no contexto educacional. A lentidão do campo educacional brasileiro 
em se implicar na temática dos direitos revela, de certa forma, a dificuldade da 
sociedade brasileira em extrapolar a defesa dos direitos da criança e do adoles-
cente como um discurso meramente decorativo.

Apesar do alerta de Renaut (2002) quanto à nova condição de sujeito de direi-
tos outorgada às crianças que ensejaria debates e quebra de paradigmas prin-
cipalmente na família e na escola o que observamos é um quase silenciamento 
dos debates na produção acadêmica brasileira da área de Educação a respeito 
das tensões existentes nos novos marcos legais da infância. A escassez do de-
bate é um dos fatores que contribuem para a produção e reprodução de inter-
pretações equivocadas da legislação, quando é seu papel institucional promover 
as reflexões mais aprofundadas e produzir discursos mais críticos.  Além disso, 
concordamos com Rosemberg e Mariano (2010) que, ao constatarem a escas-
sez de debate sobre a CDC no Brasil, advertem que “parece-nos urgente que a 
sociedade brasileira, principalmente gestores, disponhamos de embasamento 
mais consistente (e sustentado em debates mais democráticos) sobre marcos 
legais que adotamos” (p. 721).

Os resultados das análises sugerem a Educação como um campo que ainda 
resiste às mudanças ou que pelo menos vem promovendo mudanças de forma 
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muito lenta e não acompanha as transformações ocorridas na sociedade. Como 
nos alerta Arroyo (2011, p. 182), a infância quando é ignorada pela Educação é 
levada a pensar em outros tempos: da preparação para a vida adulta, inserção 
no mercado de trabalho e no mundo letrado, no domínio das habilidades e com-
petências “para o eficaz desempenho como adultos”. 
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INTRODUÇÃO

A pauta da primeira infância tem merecido a atenção de muitos governos, 
políticas públicas, educadores, pesquisadores, pais e comunidades de um modo 
geral. O reconhecimento dessa etapa da vida como fundamental para o desen-
volvimento infantil, além da formação adequada dos profissionais que atuam 
direta ou indiretamente com crianças, são desafios a serem enfrentados por to-
dos. Lidar com crianças oriundas das mais diferentes realidades, famílias, ne-
cessidades ou culturas ainda se constituem uma importante provocação política, 
numa sociedade marcada pela desigualdade social. Estes são desafios a serem 
enfrentados com apoio da intersetorialidade, isto é, envolvendo várias instâncias 
e secretarias de Estado que lidam com a primeira infância. Lidar com crianças e 
infâncias, requer grande responsabilidade, muito profissionalismo, investimento 
financeiro, fortalecimento da intersetorialidade e vontade política, principalmente 
numa sociedade marcada pelas desigualdades sociais.

Diante de todo esse cenário, o Governo do Estado do Ceará abraça e desen-
volve políticas de atenção integral à infância, justificada pela importância e pelo 
poder transformador do investimento nessa etapa da vida. Como principal estra-
tégia, em prol da primeira infância institui o Programa Mais Infância Ceará que 
assume a missão de reunir o maior número de projetos e programas voltados à 
primeira infância, visando potencializar os resultados das distintas ações desen-
volvidas numa busca de significados e alcance social. O Programa tem a missão 
de contemplar e integrar a complexidade das diferentes práticas e conhecimen-
tos existentes sobre a primeira infância, potencializando e estimulando ações de 
promoção do desenvolvimento infantil a partir de três pilares: Tempo de Crescer, 
Tempo de Brincar e Tempo de Aprender.  

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, tem seu escopo 
articulado ao Programa Mais Infância Ceará, integrado ao pilar Tempo de Cres-
cer, que compreende o desenvolvimento infantil, desde a concepção do bebê, 
numa abordagem integral e integrada, reconhecendo que o bem-estar físico e in-
telectual da criança, bem como seu desenvolvimento sócio emocional e cognitivo 
estão inter-relacionados. Para este fim, organizou-se a construção de uma rede 
de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de serviços e 
formações que envolvem pais, profissionais e outros envolvidos nos processos 
de atenção à criança, cujo objetivo é apoiar e orientar as famílias para que pos-
sam estabelecer relações pais/cuidadores/filhos que propiciem oportunidades 
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para favorecer o desenvolvimento integral da criança.
Nessa perspectiva, as ações propostas no PADIN apoiam-se no trabalho in-

tersetorial realizado principalmente entre a Secretaria de Educação Básica, por 
meio da Coordenadoria de Cooperação com o município (Copem), a Secretaria 
de Trabalho e Desenvolvimento Social e Secretaria da Saúde do Estado do Cea-
rá, objetivando apoiar as famílias em suas ações de educação e cuidado para 
contribuir com orientações para ampliar a aprendizagem e o desenvolvimento 
das crianças.

O Programa tem como principais paradigmas: a) o fortalecimento da família 
como núcleo central das ações dirigidas à criança; b) aintersetorialidade envol-
vendo várias instâncias do governo estadual e municipal, assim como entidades 
da sociedade civil, articulada entre todos os setores parceiros do Programa, pelo 
Comitê Consultivo Intersetorial das Políticas de Educação Infantil do Estado do 
Ceará; c) a promoção de uma Rede de Apoio Comunitário para a socialização 
e ampliação de experiências que enriqueçam as estratégias de cuidado e edu-
cação que favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento da criança com a 
pretensão de incentivar a comunicação entre as famílias, a partir das formas 
de contato, habitualmente utilizadas pela comunidade, visando ao apoio mútuo 
entre as famílias; d) a realização de Vivências Comunitárias entre as crianças 
apoiadas nos referenciais teóricos que apontam a importância da troca entre as 
crianças, como estimuladora do desenvolvimento, permitindo que a criança se 
construa como sujeito social, reconhecendo seus direitos, limites e deveres.

Trata-se, portanto, de um programa institucional que visa apoiar as famílias no 
cuidado e na educação de suas crianças de 0 a 47 meses de idade, que estão 
fora da creche. É importante explicar que o referido Programa não substitui as 
ações de responsabilidades do Estado para com a Educação Infantil. O Progra-
ma fundamenta-se na concepção de criança como sujeito de direitos, cidadã, 
ativa na construção de seus conhecimentos sobre o mundo. Criança que precisa 
ser compreendida sob uma perspectiva integral, holística em todos os aspec-
tos de seu desenvolvimento, os físicos, psicológicos e sociais. Sabe-se que as 
experiências vivenciadas pela criança nos seus primeiros anos de vida são fun-
damentais para que ela possa alcançar o pleno desenvolvimento no presente e 
futuro. 

Compreende-se que ao planejar ações para qualificar o desenvolvimento in-
tegral da criança, os organizadores do PADIN planejam e efetivam oficinas com 
saberes específicos para os pais/mães/cuidadores, no sentido de ampliar as 
concepções de educação e de cuidados, fortalecendo os direitos das crianças. 
Destacam-se como eixos norteadores do Programa: o respeito, a solidariedade 
e a autonomia, pensados em uma construção nas relações sociais com os pais/
mães/cuidadores e com as outras crianças.

O PADIN teve em 2017 o primeiro ano de execução, concebido como uma 
iniciativa piloto, apoiada pelo Banco Mundial, com cobertura de 36 (trinta e seis) 
municípios do Ceará com maior percentual de famílias em condição de pobreza 
e vulnerabilidade social. A seleção desses municípios, com base nesse critério, 
foi feita pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE, 
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órgão do Governo do Estado do Ceará, responsável pela geração de estudos, 
pesquisas e informações socioeconômicas e geográficas do Estado. Com base 
nos critérios citados, O IPECE selecionou os municípios de: Granja, Choró, 
Croatá, Miraíma, Santana do Acaraú, Graça, Ipaporanga, Novo Oriente, Arari-
pe, Amontada, Moraújo, Viçosa do Ceará, Itatira, Uruoca, Ipueiras, Santana do 
Cariri, Barroquinha, Ararendá, Quiterianópolis, Pereiro, Morrinhos, Martinópole, 
Poranga, Salitre, Itapiúna, Reriutaba, Boa Viagem, Itarema, Aiuaba, Irauçuba, 
Capistrano, Tamboril, Tururu, Mucambo, Trairi, Tarrafas e também as Regionais 
I e II de Fortaleza. A participação dos municípios selecionados, se deu por meio 
da adesão (SEDUC, 2016).

A partir dos dados do censo demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE e do Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal - CADÚNICO do Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome – MDS, o IPECE identificou a população-alvo de famílias contem-
pladas pelo PADIN, sendo contempladas com o Programa 80 (oitenta) famílias 
em cada município, perfazendo um total de 3.040 famílias (SEDUC, 2016). 

Além das 3.040 famílias previstas para o atendimento no projeto-piloto, o PA-
DIN reconhece também que existe um contingente de crianças que não tem 
acesso à Educação Infantil, em comunidades tradicionais, entre elas, estão as 
crianças indígenas e quilombolas. Dessa forma, foi previsto um plano de miti-
gação, com formação para os profissionais que lidam com essas comunidades, 
considerando as vivências e o meio sociocultural de suas crianças de 0 a 3 anos 
e 11 meses de idade, que estão fora dos Centros de Educação Infantil, tendo 
como base a efetivação de todos os seus direitos. 

REFERENCIAL TEÓRICO

A construção da proposta do PADIN levou em consideração experiências 
internacionais, como o Programa Chile Cresce Contigo, o International Child 
Developmental Program (ICDP), O Programa Educa tu Hijo de Cuba, o Pro-
grama de Desenvolvimento Infantil do Rio Grande do Sul Primeira Infância 
Melhor – PIM e o Cresça com teu Filho, desenvolvido em Fortaleza. Entre os 
pontos relevantes que qualificam o programa PADIN e os Programas citados 
acima, destacam-se: considerar a família e suas relações com a criança como 
o centro das atividades, prioriza as visitas domiciliares às famílias que não têm 
acesso aos Centros de Educação Infantil e valoriza o carácter intersetorial que 
envolve as áreas de Educação, Saúde e Assistência Social, visando o desen-
volvimento integral da criança.

O Programa está fundamentado em autores que pesquisam sobre o desen-
volvimento infantil, os cuidados, as crianças e a ludicidade e o desenvolvimento 
familiar e humano, principalmente na área da educação. Autores como Vygotsky 
(1993) Wallon (2007), Paulo Freire (2005) e Luria (1992), defendem que no pro-
cesso de formação dos conceitos durante a primeira infância, a educação tem 
fundamental importância, pois, é pela mediação estabelecida durante todos os 
momentos, que o educador vai lançar mão dos conhecimentos sistematizados 
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pelas diferentes ciências, como forma de representação e leitura do real. Essas 
pesquisas compreendem que as relações sociais influenciam significativamente 
nas mudanças cognitivas das funções mentais superiores da consciência huma-
na, pois são transformações cognitivas que ocorrem numa perspectiva mediada 
pelo mundo.

Tradicionalmente, o desenvolvimento das crianças era visto como um pro-
cesso que acontecia de maneira natural, independente da aprendizagem e da 
educação. Dessa forma, a aprendizagem não influenciava esse desenvolvimen-
to e a partir de um processo de maturação espontânea, a criança aprendia os 
conteúdos ensinados na escola (SEDUC, 2016).

A concepção de que a educação e a aprendizagem são fatores indispensáveis 
ao desenvolvimento das capacidades da criança, permitiu que pensadores como 
Vygotsky e demais psicólogos e pedagogos na linha de pensamento histórico-
-cultural, formulassem a tese de que a aprendizagem determina o desenvolvi-
mento psíquico. (DAVIDOV, 1988). 

A partir dessas ideias, as instituições de Educação Infantil deixam de ser es-
paços apenas voltados para o cuidado básico de alimentação e higiene, en-
quanto os pais trabalham, para tornarem-se espaços de educação, cuidados e 
aprendizagem, orientados ao desenvolvimento das capacidades das crianças 
como um ser integral (SEDUC, 2011). Sem dúvida, a instituição de Educação 
Infantil hoje, representa o lugar ideal para essa educação. No entanto, essas 
experiências precisam ser incentivadas inicialmente na família, que é o primeiro 
núcleo da criança, vinculadas à vida cotidiana das pessoas.

A família, como sistema complexo, composta por diferentes subsistemas, 
como marido-esposa, genitores-filhos, irmãos-irmãs, avós-netos e outros mais, 
tem sido objeto de estudo na sua relação com o desenvolvimento humano, prin-
cipalmente a partir das contribuições da teoria ecológica e sistêmica de Bron-
fenbrenner (1996, apud. SEDUC, 2016, p.8). Esta teoria concebe o desenvolvi-
mento como:

a interação dinâmica de quatro principais núcleos nesse sistema: Pes-
soa, Processo, Contexto e Tempo. O contexto é formado de microssis-
temas que estão em um processo de interações om um tempo que fun-
ciona como organizador social e emocional, levando em consideração 
o ciclo de vida do indivíduo e os eventos ocorridos no contexto social 
e cultural. É preciso destacar aqui a visão de pessoa como ser huma-
no em desenvolvimento, dinâmico, que se insere progressivamente no 
meio em que vive e o reestrutura, numa relação caracterizada pela 
reciprocidade. 

Nessa mesma perspectiva, é preciso pensar a criança como pessoa e não 
como objeto das ações que se pretende desenvolver. A criança como um ser 
ativo, com um saber, que cria e recria nas relações com os adultos e com outras 
crianças, nas diferentes situações vivenciadas. (FREIRE, 2005, HUNDEIDE, 
1990, DESSEN & BRAZ, 2005).

Comumente, é na família, formada nas suas diferentes composições, que se 
inicia a comunicação emocional que leva a outras formas de comunicação. É 
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na família também que se processa o desenvolvimento da linguagem, nas ati-
vidades com os objetos do ambiente que passam a ser nomeados e ganham 
significados e sentido, pois é com a linguagem, que a percepção adquire uma 
qualidade nova, sendo possível analisar o percebido. Dessa forma, apoiar as 
famílias na educação e no cuidado de suas crianças pequenas, a partir da noção 
de um cuidar como essencial à vida, no sentido de ajudar a criança a crescer 
para, junto com os adultos, tornar-se humano com autonomia, criativo e com re-
cursos de personalidade para ser capaz de fazer suas escolhas, frente a tantas 
possibilidades que o mundo contemporâneo oferece, torna-se fundamental. 

Igualmente importante é a função da brincadeira que tanto ajuda no desenvol-
vimento da imaginação como na função simbólica, permitindo a aproximação do 
adulto com a criança, possibilitando o conhecimento de suas necessidades. É na 
interação com os outros que a criança aprende e se desenvolve, formando a sua 
personalidade, sua identidade e construindo seu conhecimento. A brincadeira 
é entendida aqui, como um instrumento de apropriação do mundo adulto e de 
inserção em seu contexto e tempo histórico. (VYGOTSKY, 1993).

Essas afirmações ganharam reforço com a comprovação da importância dos 
cuidados recebidos durante os primeiros anos de vida, evidenciadas por meio 
dos estudos desenvolvidos pela neurociência, a partir da década de 1990, consi-
derada como a “década do cérebro”. Essas pesquisas demonstraram como ocor-
re o desenvolvimento cerebral durante os primeiros anos de vida e comprovaram 
a hipótese da intensa neuroplasticidade durante esse período. A neuroplasticida-
de pode ser definida como a propriedade do Sistema Nervoso Central (SNC), de 
modificar seu funcionamento e reorganizar-se de acordo com as modificações 
ambientais. Novas tecnologias, na área de exames de imagem, têm permitido a 
observação detalhada da estrutura cerebral e dos níveis de atividade das dife-
rentes partes do cérebro, demonstrando que no decorrer de todo o processo de 
desenvolvimento, inclusive antes do nascimento, o cérebro é influenciado pelas 
condições ambientais (GÓMEZ-FERNANDEZ, 2000; CASTAÑO, 2002; HER-
NÁNDEZ-MUELA et al, 2004). 

Durante toda a vida, mas principalmente, nos primeiros anos de vida, a ativi-
dade desenvolvida pela criança é capaz de modificar a estrutura cerebral, o que 
significa que o cérebro tem a capacidade de moldar-se de múltiplas maneiras, de 
acordo com as experiências vivenciadas. O desenvolvimento humano é o resul-
tado da interação dinâmica entre as influências biológicas (próprias da espécie 
e do indivíduo) e as experiências vividas. Nesse processo, há, portanto, uma 
grande influência de fatores ambientais, entendidos aqui como o ambiente físico 
e os aspectos sociais e emocionais. 

A estrutura cerebral é composta por células especializadas, os neurônios, que 
são dotados de uma grande capacidade de conexão entre si, formando uma 
rede complexa de caminhos neurais, as sinapses. O cérebro, portanto, pode 
ser entendido como um sistema aberto, caracterizado pela presença de uma 
estrutura inicial, estabelecida ao longo da evolução da espécie, mas dotado de 
uma imensa plasticidade, que lhe permite ser o substrato para novas funções 
oriundas da história do indivíduo. (LURIA, 1992). 
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Pesquisas mostram que durante a gestação, há uma grande proliferação dos 
neurônios, mas ao nascimento, grande parte dessas células ainda não se conec-
tam entre si. Ao nascimento, apesar da existência de cerca de 100 bilhões de 
células cerebrais, o cérebro humano é considerado inacabado, em decorrência 
da escassez de sinapses, que serão formadas de acordo com as experiências 
de cada indivíduo. Essa condição cerebral inacabada, permite a diversidade da 
espécie humana, que a partir de um núcleo comum pode se desenvolver nas 
diferentes culturas e linguagens. Esse conhecimento vai contra a ideia de que o 
ser humano já nasce programado e reforça o princípio de que ele se constrói a 
partir do seu contexto de vida. 

Durante a primeira década de vida, de acordo com as oportunidades de inte-
ração e aprendizagem, o cérebro forma trilhões de novas sinapses. Aos 3 anos 
de idade, pode haver quase o dobro de sinapses do que possui um indivíduo 
adulto. No início da adolescência, há uma intensificação do processo de “poda 
sináptica”, quando são eliminadas as sinapses que não foram reforçadas por 
meio das experiências proporcionadas pelo modo de vida de cada criança (HER-
NÁNDEZ-MUELA et al, 2004). A plasticidade cerebral é, portanto, mais acentua-
da nos primeiros anos de vida, fase em que as estruturas nervosas estão em 
processo de desenvolvimento. Sendo assim, tanto a intervenção oportuna, como 
a privação dessas intervenções têm efeitos mais intensos nessa fase, conheci-
da como período crítico para o desenvolvimento. Ressalte-se também, que as 
várias partes do cérebro se desenvolvem com intensidades diferentes e em mo-
mentos diferentes, o que faz com que haja períodos em que as respostas sejam 
mais acentuadas para tipos específicos de aprendizado. (GÓMEZFERNANDEZ, 
2000; CASTAÑO, 2002; HERNÁNDEZ-MUELA et al, 2004).

Os organizadores e pesquisadores que implementam o PADIN, fundamen-
tam-se nas teorias citadas anteriormente e compreendem que o valor impac-
tante que as ações educativas e as experiências afetivas, nos primeiros anos 
de vida, melhoram qualitativamente o desenvolvimento integral da criança. De 
acordo com OLIVEIRA-FORMOSINHO (2006, apud. SEDUC, 2106, p.11), 

Educar e Cuidar, de forma indissociável, as crianças nessa faixa etária 
significa acolher seus afetos e alimentar sua curiosidade e expressivi-
dade; dar-lhes condições para explorar o ambiente e construir sentidos 
pessoais, apropriando-se de formas de agir, sentir e pensar existentes 
em sua cultura e atendendo suas necessidades, oferecendo-lhes condi-
ções de se sentir confortável em relação ao sono, fome, sede, dor e etc. 

A interação social, a relação afetiva, a linguagem, a maturação biológica, as 
solicitações do meio e a brincadeira são fatores que influenciam o desenvolvi-
mento e a aprendizagem. A brincadeira, linguagem própria da criança, é consi-
derada fonte de desenvolvimento e aprendizagem. Ao brincar, a criança constrói 
outras possibilidades de ação e de organização de seu ambiente, aprende a se 
comunicar com outras crianças, explora os objetos, elabora e expressa senti-
mentos e emoções. Ao brincar, a criança recria e se relaciona com o mundo em 
que vive. Ao brincar juntas, as crianças constroem redes de relações que estru-
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turam os grupos e aprendem a ensinar, umas às outras, mesmo sem palavras, 
apenas observando.

Os processos de desenvolvimento e aprendizagem infantil, ocorrem continua-
mente nas relações que a criança estabelece desde o seu nascimento com os 
pais, cuidadores, adultos e crianças com quem convive. As crianças experien-
ciam e aprendem no mundo por meio dos relacionamentos socioafetivos, os 
quais vão influenciar todos os aspectos do desenvolvimento infantil. O desenvol-
vimento e a aprendizagem vão, portanto, estar intimamente relacionados às inte-
rações da criança com as pessoas do seu convívio e às atividades e brincadeiras 
que participam no seu dia a dia. (SANTOS, 2015). 

METODOLOGIA

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil parte da premissa de que 
as crianças precisam ser reconhecidas como seres ativos em seu processo cons-
tituidor, como sujeitos de desejos e direitos, como assegura a Declaração dos 
Direitos Humanos. No entanto, como exposto acima, a constituição do sujeito só 
se realiza nas relações com o ambiente social, ou seja, o que nos torna humanos 
são as relações sociais que possibilitam o desenvolvimento cognitivo e afetivo, 
ao longo da vida. Essas relações podem ser pensadas de forma a desenvolver 
crianças, que ao conhecerem o mundo ao seu redor, também desenvolvem uma 
consciência de si e dos outros, que possibilite a realização pessoal no respeito 
e na solidariedade. 

O PADIN tem como princípio considerar e valorizar a ludicidade, o respeito às 
linguagens das crianças e das infâncias, a interação das crianças entre si nas 
situações de brincadeiras e nessa perspectiva, a família como copartícipe das 
ações em prol do desenvolvimento infantil.

O desenvolvimento do programa está estruturado da seguinte forma: 
1 – O público alvo e prioritário do Programa são Famílias com maior número 

de crianças na faixa etária de beneficiários do Programa Bolsa Família (que já 
estão incluídas no CADÚNICO) com crianças de 0 a 47 meses sem acesso à 
creche;

2 – Para o desenvolvimento do Programa junto às famílias são selecionados 
os ADI – Agentes do Desenvolvimento Infantil, preferencialmente professores de 
Educação Infantil, moradores do município/comunidade participante;

3 – A metodologia do Programa prevê a realização de Visitas Domiciliares e 
Encontros Familiares Comunitários de orientações para os Pais/Cuidadores com 
temas sobre a educação, saúde, cuidados, brincadeiras e convivência. Cada fa-
mília recebe pelo menos duas visitas domiciliares mensais, sendo que a mesma 
será vista no mínimo 03 (três) vezes por mês entre visita domiciliar e os encon-
tros comunitários. As ações com as famílias consideraram o estágio de desen-
volvimento das crianças. Dessa forma, é possível identificar 04 (quatro) grupos 
de crianças:
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Grupo I – Crianças no primeiro ano de vida (0 até 11 meses);
Grupo II – Crianças no segundo ano de vida (12 meses até 23 meses);
Grupo III – Crianças no terceiro ano de vida (24 meses até 35 meses);
Grupo IV – Crianças no quarto ano de vida (36 meses até 47 meses)
4 – A carga horária dos ADI será de 20 horas semanais, com períodos de 04 

(quatro) horas diárias. Cada ADI é responsável por 10 famílias;
5 – A Secretaria de Educação do Estado é responsável pela formação inicial 

e um programa de Educação Permanente sobre desenvolvimento infantil. Para 
a formação dos ADI foi produzido 04 (quatro) manuais de orientações que con-
templa as concepções teóricas que embasam o programa e a formação técnico-
-pedagógica dos ADI, atividades para o desenvolvimento do programa e um guia 
pais/cuidadores;

6 – O Programa prevê acompanhamento e avaliação das ações de forma 
processual e continua por meio de supervisões técnicas mensais através de visi-
tas e reuniões de acompanhamento com supervisor local e da SEDUC/CREDE, 
relatórios das atividades inseridos no Sistema online de Monitoramento, criado 
especificamente para esse fim;

7 – A Gestão do programa no território é de responsabilidade do município, 
entretanto o programa tem caráter intersetorial, envolvendo várias instâncias do 
governo estadual e municipal, assim como entidades da sociedade civil. A arti-
culação das parcerias entre todos os participantes do programa é coordenada 
pelo Comitê Consultivo Intersetorial das Políticas de Educação Infantil do Esta-
do do Ceará, com representantes das Secretarias de Educação, de Saúde, de 
Trabalho e Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, do Instituto de 
Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, da Secretaria de Planejamento e 
Gestão, bem como da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Ceará-
-UNDIME/CE e entidades representativas dos municípios. Nos municípios o ca-
ráter intersetorial deve ser garantido, por meio da participação de todas as seto-
riais da gestão municipal, sendo que tem papel mais preponderante na execução 
do Programa, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência, através da 
garantia do acesso às políticas de direito, às famílias e crianças assistidas pelo 
PADIN. No caso da Secretaria de Saúde, a intersetorialidade dar-se pela estra-
tégia Saúde da Família - ESF, através do Agente Comunitário de Saúde (ACS), 
favorecendo a relação dos ADI com as famílias e a entrada nas residências, 
além de poderem fornecer informações sobre a saúde das crianças e fortalecer 
as orientações, assim como assistir as famílias nas necessidades identificadas. 
A Secretaria de Assistência Social a partir da política de Assistência Social, pro-
move sua participação no PADIN, através dos Centros Regionais de Assistência 
Social – CRAS, objetivando fortalecer a convivência com a família e a comunida-
de, ou dos CREAS que são unidades da política de Assistência Social, onde são 
atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram 
seus direitos violados. 
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RESULTADOS

O escopo do programa prevê uma Avaliação de Impacto, coordenado pelo 
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, sob a consultoria do Dr. 
Flávio Cunha, PhD em Economia e professor/pesquisador da Rice University. 
Para tanto, foi aplicada a pesquisa de linha de base, nos meses de janeiro e 
fevereiro antes de iniciar o programa e a pesquisa de linha de seguimento está 
prevista para maio e junho de 2018. 

Para o monitoramento foi criado um Sistema Online de Monitoramento que é 
alimentado pelos ADI e Supervisores após cada visita e a partir deste, já pode-
mos identificar substanciais resultados do programa. 

A melhoria dos cuidados básicos das famílias para com as crianças está ge-
rando mudança no que diz respeito ao cuidado e zelo, como os hábitos alimen-
tares e de higiene, organização dos horários, inclusive desmistificando a crença 
e costumes enraizados rompendo da tão famosa crença “Tapinha” para castigar 
as crianças, tão maléfica ao ser humano. 

Outro fator que se constata com avanços oriundos dos trabalhos de media-
ção do ADI nas visitas domiciliares, está ligado ao empoderamento dos pais de 
atitudes positivas em momentos de brincadeiras com as crianças. O aumento 
da interação dos pais com os seus filhos, criando um clima de amorosidade e o 
fortalecimento da afetividade está sendo intensificado com o brincar. 

Essas atitudes favorecem, inclusive, o resgate da cultura das brincadeiras an-
tigas, compartilhadas pelos pais, para os filhos e que estavam esquecidas. De-
nota-se com essas ações, uma maior valorização da importância da brincadeira 
e promovendo maior envolvimento da figura paterna nos momentos de interação 
das brincadeiras com os filhos, nos encontros coletivos e nas residências, mo-
mento das visitas. 

Os diversos conhecimentos repassados às famílias pelos ADI, também pos-
sibilitaram a superação de várias práticas ou dificuldades como por exemplo, a 
aceitação por parte dos pais de filhos com deficiências e a busca de tratamentos 
adequados, mudança de postura nas situações de crianças com imperatividade, 
a partir da compreensão de que a ação adequada da família pode favorecer o 
desenvolvimento saudável dos seus filhos. As crianças assistidas pelo PADIN 
apresentaram avanços significativos na fala e no modo de se expressar com 
as demais pessoas, devido às orientações passadas para os pais de como es-
timular os processos de linguagem, assim como a resolução de vários casos 
de crianças que superaram problemas de coordenação motora que a impossi-
bilitavam andar e diversas outras situações, muitas vezes geradas pela falta de 
cuidados adequados ou crenças resultantes da falta de conhecimentos. 

No monitoramento do Programa, constata-se que os pais ficaram mais infor-
mados sobre os direitos e acesso à educação, saúde e serviço social para os 
seus filhos. Anteriormente, muitas famílias não tinham conhecimento de infor-
mações importantes, dentre elas o direito à educação infantil como obrigatória 
a partir dos 04 (quatro) anos de idade. Essa informação específica, aumentou o 
número de matrícula na educação infantil e a procura por creche, principalmente 
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nos municípios beneficiados pelo Programa. 
Ainda com relação à Educação Infantil, temos relatos de professores que, as 

crianças atendidas pelo programa no ano de 2017, e que hoje estão na escola, 
são crianças ativas, participativas, com um repertório oral mais completo. 

O PADIN promoveu também a identificação e enfrentamentos a questões mui-
to sérias em relação à proteção das nossas crianças, como a violação de seus 
direitos, práticas de violências físicas e psicológicas, abusos sexuais, negligên-
cia em cuidados básicos, etc. Citamos como exemplo o caso de uma criança 
de 2 anos, vitimada pelo próprio pai. Após a identificação da situação, a ADI 
procurou o Conselho Tutelar para informar sobre suas observações durante as 
visitas e solicitou providências na apuração do caso. Outro caso ocorreu a partir 
da mudança de atitude de uma mãe, diante dos maus tratos do padrasto com o 
filho. Nesse caso, o padrasto nunca levava o enteado para os passeios de fa-
mília, só levava o filho dele. A partir das orientações recebidas sobre os direitos 
das crianças e a responsabilidade de seus cuidadores para o desenvolvimento 
saudável dos filhos, a mãe passou a impor-se diante da situação, lutando pelos 
direitos do filho. “Eu só vou, se ele for”. 

Este Programa promoveu como dito anteriormente, o empoderamento das 
famílias (principalmente na figura da mãe) em relação à busca por seus diretos 
e os direitos dos seus filhos, a conscientização de suas responsabilidades na 
tarefa de protegê-los de maus tratos, seja fora ou no interior de suas casas. 

A intersetorialidade apesar de ainda ser um desafio, tem sido fortalecida na 
maioria dos municípios e favorecido a mudança de situação de várias famílias, 
chegando a proporcionar o acesso à moradia mais digna, garantia de acesso 
aos profissionais, adequados a cada situação identificada pelos ADI como psicó-
logos, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e às demais políticas de direito 
da promoção e do desenvolvimento integral das crianças. 

Um caso que ilustra bem a ação intersetorial, mobilizada pelo Programa, é o 
caso do Rafael, uma criança atendida pelo PADIN. O Rafael foi identificado pelo 
Programa numa casa de taipa sem nenhuma condição de uma criança morar 
dignamente. O mesmo com 03 (três) anos de idade, não andava e provavel-
mente em razão de viver só dentro de uma rede, pois o chão de sua casa não 
apresentava condições de uma criança se locomover. Após a identificação da 
situação tão caótica, foi buscado parceria, através da comunidade, para iden-
tificar um lugar mais digno para o Rafael morar. Um senhor cedeu uma casa 
para a família morar, como caseiros. Paralela à busca de solução da moradia, 
foram iniciadas articulações com as secretarias municipais para que fossem to-
madas as providências necessárias com relação ao acesso às políticas públicas 
da qual o Rafael e qualquer outra criança, tem direito. Hoje, Rafael faz fisiotera-
pia, é acompanhado por um médico pediatra. Ainda não anda, mas já fica de pé 
quando encontra apoio, se arrasta pelo chão, e gosta muito de brincar. A mãe 
do Rafael é uma senhora analfabeta e até então não tinha conhecimento para 
dar assistência adequada, principalmente com os problemas que o Rafael tinha. 
Assim, mais esclarecida, a mãe cuida melhor do filho e entende a importância de 
seus cuidados para o avanço do Rafael no tratamento. 
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Muitos são os resultados positivos e avanços de que temos registros na exe-
cução do PADIN no primeiro ano, todavia temos total consciência que nessa ca-
minhada muitos aprendizados ainda então por vir, assim como ajustes precisam 
ser feitos para que possamos alcançar resultados cada vez melhores. 

Para além do Sistema de Monitoramento, outros registros já apontam pers-
pectivas positivas do PADIN. A jornalista Flávia Yuri Oshima, publicou na Revista 
Época de 04 de dezembro de 2017, uma matéria sobre o Programa, onde relata 
casos específicos de famílias assistidas que superaram, após as visitas dos ADI, 
problemas que atrapalhavam o desenvolvimento dos seus filhos. A Jornalista 
constatou que uma criança pode ser ajudada com atitudes simples e conhe-
cimento adequado. Em seus registros, trouxe a fala de uma professora onde 
afirma que uma criança desprovida de oportunidade de conviver em ambiente 
estimulador, seja em casa ou em uma escola, “é mais arredia, demora mais para 
se relacionar com outras crianças, demora mais a ler. Tudo em seu desenvolvi-
mento tende a ser mais lento”. 

A matéria levanta questões que são referenciais para o desenho do PADIN: 
“Que diferença pode haver, entre andar quatro ou seis meses depois da maioria 
das crianças? Que diferença faz levar alguns meses a mais para falar ou apren-
der a brincar com outras pessoas? O que alguns meses significam ao longo de 
uma vida inteira?” Nessa perspectiva, o Programa ao promover a compreensão 
de que levar estímulos às crianças e orientações aos seus cuidadores para que 
possam intervir positivamente no processo de desenvolvimento dos seus filhos, 
busca responder todas essas questões e garantir que as crianças tenham opor-
tunidades de desenvolvimento digno.

Este Programa tem apontado muitos desafios, tais como: i) a realização dos 
encontros coletivos, atividade que faz parte da metodologia do Programa, já ex-
plicitada anteriormente. Devido às distâncias entre as casas das famílias, reuni-
-las conforme a metodologia prevista no programa tem sido um fator de grande 
dificuldade, embora os relatos desses encontros nos tragam evidências bastante 
motivadoras que justifica realizá-los, pois, percebe-se o engajamento das famí-
lias na comunidade, a interação entre mesmas e o modo de se vê diante da so-
ciedade, da qual faz parte; ii) a descontinuidade das ações do Programa, devido 
ao êxodo das famílias, que na busca de trabalho mudam-se para outras cidades; 
iii) a seleção de profissionais com perfil não adequado para a execução do pro-
grama, pois, a especificidade da ação exige pessoas que se identifiquem com as 
atividades e objetivos propostos; iv) a sustentabilidade financeira, na perspectiva 
de desenvolver mecanismos de financiamento nos municípios, para manutenção 
das atividades e dos profissionais envolvidos no Programa. 

Para a equipe que coordena, o PADIN é motivador, pois, tem promovido mui-
tos frutos positivos. Os desafios cotidianos fomentam a busca de parcerias e 
estratégias para superá-los.  Muitos foram os momentos de superação de cada 
ator envolvido, desde a sua implementação, como vencer a resistência e timidez 
das famílias para participar das atividades, durante as visitas domiciliares, em 
especial.Atualmente, as famílias esperam ansiosas pelas visitas dos ADI porque 
passaram a ter a compreensão de que viver todos os aspectos da infância com 
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dignidade édireito de toda criança e primordial para o desenvolvimento integral 
dos seus filhos. 
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INTRODUÇÃO

O trabalho infanto-juvenil é um problema de destaque na sociedade atual, 
pois suscita discussões intensas, mesmo com os avanços já alcançados em 
defesa dos menores no que tange ao trabalho infantil. Ainda assim, não escapa 
aos olhos o fato de inúmeras crianças e adolescentes ainda serem exploradas e 
submetidas às condições prejudiciais ao seu desenvolvimento.

Os menores, em sua situação de fragilidade, necessitam de proteção e tra-
tamento prioritário, com garantia de condições dignas para seu crescimento e 
desenvolvimento da cidadania. A legislação brasileira é avançada na busca pela 
erradicação do trabalho infantil e na proteção dos direitos das crianças e adoles-
centes, contudo, dificuldades são encontradas na aplicabilidade e efetivação das 
normas existentes.

Inúmeras são as contradições que circundam o tema, afinal, o trabalho in-
fanto-juvenil esbarra em questões sociais, jurídicas, políticas e econômicas. In-
felizmente, ainda se discute muito sobre os prejuízos ou benefícios do trabalho 
infanto-juvenil, porém a maioria das alegações não possuem fundamentos con-
cretos, estando baseadas apenas em convicções pessoais e questões culturais 
desconectadas da realidade, são os “mitos x verdades”.

O trabalho infanto-juvenil no Brasil é fato presente ao longo da história da 
evolução da sua própria nação, porém é preciso saber como, de que forma, 
não só o governo brasileiro e sim toda a sociedade contribuíram ao longo dessa 
mesma história para erradicar ou ao menos diminuir a utilização desse tipo de 
exploração, que prejudica a formação social, educacional e moral da criança e 
do adolescente, e se existe alguma política pública aplicada com o intuito de ex-
tirpar  socialmente esse tipo de trabalho.

No intuito de desenvolver qualquer pesquisa neste campo de análise, qual 
seja o trabalho infanto-juvenil e sua erradicação, é necessária a observação dos 
motivos que crianças e adolescentes são colocadas, muitas vezes por suas pró-
prias famílias, nessas condições, e a verificação de existências de políticas pú-
blicas, e suas aplicabilidades protetivas à criança e adolescente, vítimas dessa 
exploração.

Conforme bem ensinam Liberati e Dias (2006, p. 97) ainda não é visível o 
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enfrentamento pela sociedade no que diz respeito ao problema aqui levantado, 
pois não consegue ela lidar de maneira satisfatória com a questão do trabalho 
infanto-juvenil e para agravar a situação existe:

[...] a falta de preparo e sensibilidade da própria sociedade, no trato 
de questões que envolvam o trabalho infanto-juvenil, pois, frequente-
mente, o homem toma o próprio exemplo de vida, para expressar o 
conformismo com o trabalho precoce, utilizando-se de jargões como 
“eu sempre trabalhei e nunca me envergonhei disso”. Obviamente, a 
vergonha não se expressa através das crianças que são exploradas, 
mas sim, de quem se utiliza da ingenuidade dessas para obter lucro, 
ou quem simplesmente tolera tal atividade.

Assim sendo, é indispensável, na luta contra o trabalho infantil, proporcio-
nar educação de qualidade aos menores. A sociedade precisa ser consciente e 
perceber que o melhor caminho para as crianças e adolescentes é a educação 
como construção da cidadania, isso é uma verdade que tem o condão de recha-
çar qualquer outro mito, como o mito de que o adulto só será responsável se tiver 
sido uma criança que trabalhou. 

Para isso, é necessário que haja efetividade nas políticas públicas e proje-
tos que visem coibir o trabalho infanto-juvenil, inserindo os jovens na escola e 
conscientizando toda a população sobre os malefícios causados pelo trabalho 
precoce. Nesse sentido Schwartzman (2004, p. 34) afirma que:

Uma política eficaz de combate ao trabalho de crianças e adolescentes 
não pode colocar seu foco, unicamente, na repressão desta atividade, 
e sim em criar condições para que ela seja descontinuada. A principal 
destas condições é, sem dúvida, a melhoria do sistema educacional, 
e a criação de programas de geração de emprego e renda para as 
famílias. A segunda é a identificação de situações em que o trabalho 
de crianças e adolescentes é indispensável como meio de sustento 
para as famílias, e que precisam ser compensadas. Finalmente, exis-
tem situações óbvias de sobre exploração de trabalho de crianças e 
adolescentes que precisam ser coibidas diretamente.

Válido ressaltar, dessa forma, que uma das principais causas do trabalho in-
fantil está diretamente ligada às desigualdades sociais, má distribuição de re-
cursos, questões culturais e ineficácia de políticas públicas. Nessa ótica, para 
erradicar a exploração da mão de obra infanto-juvenil é preciso investir em pro-
gramas de distribuição de renda, possibilitando uma condição financeira digna 
às famílias menos favorecidas economicamente, para que não precisem recorrer 
ao trabalho dos filhos menores para a sobrevivência.

Porém, enquanto essas políticas públicas são relegadas a planos últimos den-
tro do Poder Legislativo, se fez necessária à criação de outras políticas para 
abraçar diretamente as crianças em situação de risco social, com a implementa-
ção de programas ligados diretamente a elas e suas famílias.

Dentro desse recorte, o  trabalho infantil vem demandando uma atenção es-
pecial das políticas públicas de assistência social, tendo vista sua alta incidência, 
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e a mudança de paradigma de como olhar para a criança, uma vez que durante 
muito tempo, elas eram vistas como miniaturas de adultos e essa visão distorci-
da, para a realidade atual, fez com que as práticas de trabalho infantil com intuito 
de obtenção de renda para contribuir com o sustento familiar, fossem intensifica-
das (NASCIMENTO, 2016).  

Diante disso, o Governo Federal com o apoio da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) criou 
em 1996 o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), programa que 
será abordado desde o seu nascimento, com as alterações sofridas e a análise 
de sua aplicabilidade com fins de erradicação dessa forma de exploração.

Depois dessa breve análise, percebe-se um grande número de opções exis-
tentes para o desenvolvimento da presente pesquisa, e em razão disso, foi ne-
cessária a escolha de um munícipio que utiliza o PETI em suas ações socioedu-
cativas para verificar o programa na atualidade, por isso ser importante o recorte 
e a delimitação quanto ao campo a ser observado.

Nesse contexto, seria o PETI um programa que realmente veio para erradi-
car o trabalho infantil? Como estaria sendo aplicado o programa na atualidade? 
Pois, sua criação se deu a mais de 20 anos. Tais perguntas não poderão ser res-
pondidas apenas com este ensaio, mas poderá, este, ser norteador para outras 
investigações de maior vulto, uma vez que trará à tona entrevistas elaboradas 
pela equipe do PETI do município de Trindade, estado de Goiás, com o intuito de 
observar o comportamento social dos envolvidos quanto a legitimidade do traba-
lho de crianças e adolescentes e se realmente o programa vem sendo aplicado 
com eficiência.

Dentro do estado de Goiás, existem inúmeras situações que poderiam ser 
abordadas e acompanhadas, porém existe no estado uma feria regional de gran-
de circulação de pessoas e mercadorias e conhecida nacionalmente, que acon-
tece na Festa do Divino Pai Eterno, chamada pelos goianos como “Feira de 
Trindade”.

Nesta feira, muito famosa em todo o Brasil, foi constatada a existência de 
irregularidades quanto à exploração do trabalho infantil, sendo que face as pro-
blemáticas encontradas, o município de Trindade, através do PETI, realizou uma 
pesquisa para traçar alguns perfis, e principalmente um trabalho de conscienti-
zação com os envolvidos e surpreendidos utilizando o trabalho infantil. 

A pesquisa realizada pelo PETI trouxe fatores importantes e que serão ana-
lisados para a própria compreensão do programa e de como alguns frequen-
tadores dessa feira livre pensam sobre os principais aspectos que permeiam 
o trabalho infantil, verificando sua total pertinência e importância, uma vez que 
leva para debates acadêmicos os mitos que circundam o labor infanto-juvenil e 
se realmente a construção de uma cidadania está ligada a esse tipo de labor, à 
exploração dessa frágil mão de obra, bem como discutir a aplicabilidade do PETI 
na sua erradicação.
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REFERENCIAL TEÓRICO

Sob qualquer abordagem, o trabalho, deve ser considerado em sua função 
social, pois é esta que faz com que ele tenha vários ângulos de concepção, e 
com isso, possua uma natureza transversal, na qual abrange diversas áreas do 
conhecimento humano.

O trabalho é uma atividade humana que pressupõe esforço físico ou 
mental. Do ponto de vista filosófico, vem sendo conceituado como 
“uma atividade consciente e voluntária do homem, dependente de um 
esforço” ou como “a obra moral de um homem moral”; já sob o pris-
ma econômico, o trabalho é considerado como “toda energia humana 
empregada, tendo em vista um escopo produtivo”. Finalmente, sob o 
aspecto jurídico, ele é encarado como “objeto de uma prestação devi-
da ou realizada por um sujeito em favor de outro” e, mais precisamente 
do ponto de vista jurídico-trabalhista, o trabalho é uma prestação de 
serviço não eventual, subordinada e onerosa, devida pelo empregador 
em favor do empregado. (BARROS, 2010, p.55)

Muitas vezes a criança e o adolescente são vítimas de opressão e abusos na 
esfera do trabalho, onde sua força laboral é explorada ao máximo, podendo in-
clusive, estarem presas, ao empregador, cativas por motivo alheio à sua vontade; 
sem receber salários adequados; com violação de um conjunto de direitos ineren-
tes aos trabalhadores, direitos fundamentais e trabalhistas constitucionais, então 
não pode ser reconhecido como trabalho e sim como exploração ao trabalho.

É possível observar que crianças e jovens se vinculam a trabalhos das mais 
diversas ordens e quase sempre ilegais, estando em destaque os trabalhos de 
vendas de mercadorias em sinais, com sol forte ou chuva, em períodos diurnos 
ou noturnos.

Para o enfretamento dessa forma deplorável de exploração, surgiu, em 1996, 
uma política pública denominada PETI – Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil, com um vasto apoio internacional.

Inicialmente, o programa começou a operar no estado do Mato Grosso do Sul, 
isso porque denúncias apontavam a existência de 2.500 crianças trabalhando na 
produção de carvão vegetal e vivendo em condições inaceitáveis. Logo depois, 
o programa se estendeu aos Estados de Pernambuco e da Bahia, privilegiando, 
respectivamente, a zona canavieira e a região do sisal (CARVALHO, 2004).

No ano de 2000 ocorreu a expansão do PETI para outras regiões brasileiras, 
acompanhada por algumas redefinições, com isso, o objetivo do Governo Fede-
ral era erradicar todas as formas de trabalho infantil e adolescente, com renda 
familiar per capta de até meio salário mínimo, garantindo que estes frequentem 
a escola e de forma concomitante realizem atividades sócio educativas no contra 
turno escolar (BRASIL, 2010).

Importante ressaltar, que nas áreas urbanas e metropolitanas, o PETI passou 
a contemplar uma gama maior de atividades que envolvem o trabalho infanto-ju-
venil, como por exemplo: os lixões; comércio ambulante e feiras livres; o cultivo 
de algodão; fumo; café e laranja; a ocupação em cerâmicas e olarias ou em ga-
rimpos e pedreiras, entre outras que utilizam esse tipo de mão de obra, desta fei-
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ta, o PETI, é considerado um dos principais programas ligados à rede de proteção 
social implantados no Brasil a partir da década de 90 (CARVALHO, 2004).

Para retirar as crianças das chamadas “piores formas de trabalho” o PETI ofe-
recia, quando do início da sua vigência o benefício “Bolsa Criança Cidadã” atra-
vés de uma transferência monetária mensal às famílias beneficiárias que se com-
prometem a retirar seus filhos do trabalho e a mantê-los regularmente na escola. 
As bolsas de R$ 25,00 (para crianças/adolescentes da zona rural) e de R$ 40,00 
(para aquelas da zona urbana) eram incentivos para que as famílias pudessem 
prover suas necessidades e complementar sua renda sem que seja necessário 
o trabalho e exploração da criança e do adolescente (CARNEIRO; SILVA, 2005). 

Porém, em 2005 foi publicada a Portaria nº 666 de 28 de dezembro de 2005 
integrando o Programa Bolsa Família (PBF) e o PETI. A integração desses dois 
programas objetivou a racionalização e aprimoramento da gestão, a ampliação 
da cobertura do atendimento e a universalização do PBF.

A racionalização e aprimoramento do processo de gestão do PBF e do PETI 
justificou-se pela necessidade encontrada do pagamento da bolsa ser diretamen-
te às famílias, sem a intermediação das prefeituras, dessa forma também garante 
a regularidade e pontualidade do pagamento.  Com a inscrição no Cadastro Úni-
co, as famílias pelo PBF passam a ser atendidas concomitantemente pelo PETI, 
dependendo do seu perfil e dos critérios de elegibilidade de cada um dos respecti-
vos programas. Segundo o Governo Federal, a forma de seleção/inclusão das fa-
mílias por meio do Cadastro e a transparência da informação sobre a família que 
está sendo selecionada, é um fator positivo, já que era de difícil acesso quando a 
ficha da família ficava sob controle da prefeitura (VIEIRA, 2006).

Outro objetivo da unificação desses dois programas foi a ampliação da cober-
tura do atendimento de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil 
do PETI, que passou a contemplar dentro dele o atendimento a crianças de até 
6 anos de idade. Já a universalização do PBF para as famílias que atendem aos 
seus critérios de elegibilidade, refere-se a famílias que têm o perfil do programa, 
mas estavam em situação de trabalho infantil e eram ou iriam ser atendidas pelo 
PETI. As prefeituras cadastrarão todas as famílias com casos de situação de 
trabalho infantil ou em situação de vulnerabilidade social, assim essas famílias 
passarão a ser contempladas pelo PBF e pelo PETI (VIEIRA, 2006). 

Com a integração dos dois programas as crianças e os adolescentes do PBF, 
que estavam em situação de trabalho infantil, passam a ter o dever de frequentar 
atividades sócio educativas e de convivência realizadas pelo PETI, mantendo-se 
ainda as condicionalidades de saúde e de educação exigidas pelo PBF.  Ou seja, 
a frequência mínima exigida para o ensino regular e as atividades sócio edu-
cativas passou a ser de 85% em vez de ser de 75%, não podendo haver mais 
situação de trabalho infantil nas famílias contempladas pelos programas (VIEIRA, 
2006).

Em relação ao controle social, as Comissões Municipais e Estaduais de Erra-
dicação do Trabalho Infantil e os conselhos locais e estaduais do PBF passaram 
a ser formados paritariamente entre governo e sociedade civil. As atribuições pre-
vistas na Portaria 666/05 são direcionadas à integração dos programas e sem 
prejuízos às atribuições já estabelecidas pela Lei que cria o PBF e pela Portaria 
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458, que regulamenta o PETI (VIEIRA, 2006).
As responsabilidades da instância municipal de controle social do PBF são 

de comunicar aos Gestores Municipais do PBF e do PETI os casos de famílias 
beneficiárias do PBF em situação de trabalho infantil em sua localidade, manter 
interlocução com a Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil e 
comunicar aos Gestores Municipais do PBF e do PETI a respeito de famílias que 
recebam recursos desses programas que não estejam respeitando a frequência 
às ações sócio educativas e de convivência, sobre a inexistência ou precariedade 
da oferta destas ações no âmbito local (BRASIL, 2005).

Já a Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil do PETI comuni-
ca aos Gestores Municipais do PBF e do PETI os casos de famílias beneficiárias 
do PBF em situação de trabalho infantil em sua localidade, mantendo interlocu-
ção com a instância municipal de controle social do PBF e comunicando os Ges-
tores Municipais do PBF e do PETI a respeito de famílias que recebam recursos 
desses programas e que não estejam cumprindo a frequência, às ações sócio 
educativas, e de convivência, ou sobre a inexistência de oferta destas ações no 
âmbito local (BRASIL, 2005).

Mesmo, com todos os cuidados observados com a junção dos dois progra-
mas, foi observada uma queda quantitativa em relação aos atendidos, o que pode 
gerar dúvidas quanto a aplicabilidade do PETI no exercício legal de erradicar o 
trabalho infantil, por isso será importante a verificação dos dados colhidos pelo 
PETI do município de Trindade para tal averiguação, ao menos no que concerne 
o referido município.

METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida utilizando métodos científicos exploratórios e ex-
plicativos para compreensão do tema proposto, além da pesquisa documental 
fazendo uma abordagem do assunto por meio da pesquisa bibliográfica.

Também foi utilizado o método documental, pois não tem como fundamentar 
a pesquisa jurídica sem apresentação das normas que dialogam sobre o tema 
proposto.

Foi realizada uma investigação de caráter exploratório-descritivo, baseada na 
análise de estudo da atuação do PETI do município de Trindade, estado de Goiás, 
na Feira de Trindade, que acontece na Festa do Divino Pai Eterno.

O programa que foi estudado pode ser considerado um dos meios pela busca 
de erradicar o trabalho infanto-juvenil, contribuindo, para o crescimento intelec-
tual de crianças, adolescentes e jovens a ele vinculado, bem como apoiado as 
famílias beneficiadas pelo Programa.

Em razão desses fatos, inclusive previsto em norma jurídica, foram feitas cole-
tas de dados em relação â população abordada pelos profissionais que atendem 
no PETI de Trindade, fazendo um recorte sobre o que a população da Feira de 
Trindade entende por trabalho infantil e sua aceitação social.

Assim, a pesquisa foi tanto quantitativa quanto qualitativa, utilizando referencial 
bibliográfico, dados fornecidos por uma abordagem empírica realizada pelo PETI 
do município de Trindade-GO, no mês de julho do ano de 2017 e dados obtidos 
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através de uma entrevista realizada pelas autoras no referido PETI em março de 
2018, com o intuito de obter o máximo de informações sobre as ações realizadas 
pelo programa no referido município.

A abordagem do PETI foi realizada na forma de questionário de 394 pessoas, 
destas 185 homens e 209 mulheres. Foram feitas quatro perguntas, pelos pro-
fissionais que atuam no PETI de Trindade, aos entrevistados: “Já presenciou al-
guma criança explorada com trabalho infantil nas feiras de Trindade? Você já fez 
alguma denúncia ou tem coragem de denunciar se vir uma criança explorada 
com trabalho infantil? Houve caso de trabalho infantil na sua família? É a favor da 
criança/adolescente trabalhar? ”. Os entrevistados responderam sim ou não para 
cada uma das perguntas realizadas. 

Já na entrevista, realizada pelas pesquisadoras, foram analisadas as principais 
ações realizadas antes e depois da incorporação do PETI ao PBF, bem como as 
características das crianças atendidas após essa nova estruturação do programa 
neste município.

RESULTADOS

Inicialmente, se faz necessário compreender como os entrevistados da feira 
analisada, entendem o trabalho infanto-juvenil, se existe conivência com esse 
tipo de labor e por sua vez se é legitimado por eles. Em um segundo momento, 
serão analisados os dados colhidos pelas profissionais atuantes do PETI no mu-
nicípio analisado, e como são feitas as ações para o cumprimento da erradicação 
do trabalho infantil, verificando se o programa é aplicado de forma eficiente, mes-
mo após sua incorporação ao PBF.

Na pesquisa, realizada pelos profissionais do PETI, na Feira da Festa do Divi-
no Pai Eterno, dos 394 entrevistados pouco mais de 44% afirmou já ter presen-
ciado crianças sendo exploradas com trabalho infantil nas feiras do município de 
Trindade, de acordo com a amostragem do gráfico 1.

Fonte: Dados fornecidos pelo PETI de Trindade-GO. Gráfico criado e elaborado pela autora.
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Quase 52% dos entrevistados, confidenciaram que ao presenciar uma situa-
ção de trabalho infantil não denunciaram ou não denunciarão caso presenciem 
essa situação, como mostra o gráfico 2.

  Fonte: Dados fornecidos pelo PETI de Trindade-GO. Gráfico criado e elaborado pela autora. 

O referido dado, pode também, ser um paradoxo em relação ao primeiro grá-
fico, haja vista, que a maioria dos entrevistados afirmam não terem presenciado 
o trabalho infantil, mas também afirmam que não denunciariam, o que traz uma 
contradição numérica.

A grande maioria, cerca de 81%, afirmou que houve casos de trabalho infantil 
em sua família, como mostra o gráfico 3.

Fonte: Dados fornecidos pelo PETI de Trindade-GO. Gráfico criado e elaborado pela autora.

E são a favor da criança e do adolescente trabalhar, quase 66% dos entrevis-
tados, como mostra o gráfico 4. 
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Fonte: Dados fornecidos pelo PETI de Trindade-GO. Gráfico criado e elaborado pela autora. 

Tais análises demonstram que a população abordada pelas profissionais que 
atuam no PETI do município de Trindade, não só concorda com o trabalho infan-
til como também é conivente com essa exploração, objeto de um mito incorpo-
rado socialmente de que é melhor a criança trabalhando, pois se assim não for, 
estará na rua ou sem fazer nada, ou pensando em fazer algo errado.

Porém a verdade que deve ser solidificada socialmente, é que o melhor é a 
criança estudando, em atividades esportivas, culturais e não trabalhando, pois, o 
trabalho não será primordial, na idade infantil, para o seu desenvolvimento.

Dessa forma, percebe-se pelos dados levantados na feira em questão, que 
a falta de informação sobre as ações realizadas pelo PETI e sobre o trabalho 
infantil, favorecem o “pensamento mito” encontrados pelo PETI de Trindade na 
feira livre da Festa do Divino Pai Eterno, onde denúncias deixam de ser feitas, 
muito em razão da sociedade achar que é melhor a criança/adolescente traba-
lhar do que ficar ocioso, ou mesmo pelo descrédito do poder público, achando 
que nada será feito em relação a situação identificada, porque as ações do PETI 
foram extintas, quando da sua incorporação ao PBF, o que solidifica a perpe-
tuação social desse tipo de exploração, deixando de lado a luta por melhores 
condições de um crescimento saudável e o direito à educação.

Já em relação à entrevista realizada com os profissionais atuantes no PETI 
do município analisado, observou-se que  apesar de alguns aspectos positivos 
da incorporação do PETI ao PBF, o pensamento inicial, antes da análise das in-
formações colhidas,  era de que o pagamento das bolsas realizado em conjunto, 
teria a força de comprometer o atendimento adequado às crianças, o compro-
misso da educação, elaboração e execução de propostas para atividades sócio 
educativas e de convivência, uma vez que a comprovação, acompanhamento, 
bem como a garantia do efetivo abandono da situação de trabalho dessas crian-
ças, deixou de ser um compromisso atribuído ao PETI.

Segundo a coordenadora176 e técnica de referência2 do PETI de Trindade, 
176  Sílvia Alves Dias Gonçalves (Pedagoga/ Coordenadora do PETI de Trindade)
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antes de ser incorporado ao PBF, 2 mil crianças chegaram a ser atendidas pelo 
município em três núcleos de ação e com mais de trinta funcionários envolvidos.  
Até março de 2018 foram realizados 38 cadastros de crianças/adolescentes iden-
tificados como exploração do trabalho infantil no município, demonstrando assim 
a grande diferença entre os dados quantitativos no munícipio de Trindade antes 
e após a referida incorporação. Em sua estrutura atual, as ações estratégicas 
são divididas em cinco eixos, sendo eles: informação e mobilização, identifica-
ção, proteção social, defesa e responsabilização e monitoramento. Além disso, 
seu funcionamento se dá através de parcerias de outras instituições voltadas ao 
atendimento social no município, como o Centro de Referência Especializado 
em Assistência Social (CREAS) e o Centro de Referência da Assistência Social 
(CRAS).

Isso, porque ao serem realizadas análises apenas dos números de crianças 
atendidas no programa antes e depois da incorporação ao PBF, notou-se que 
houve a ruptura de algumas ações e o retrocesso em relação às políticas públi-
cas contra trabalho infantil no país, voltando a deixar as crianças brasileiras em 
situação de baixa renda como vulneráveis ao trabalho infantil e/ou escravo, uma 
vez que antes o número era altíssimo e depois da incorporação ele se tornou 
quase insignificante.

Porém, após a entrevista, realizada em visita no PETI do município de Trin-
dade, foi observado, de acordo com relatos das funcionárias e documentos for-
necidos pelo programa desse município e analisados, que após a incorporação 
houve uma nova estruturação das ações, uma vez que as crianças registradas e 
acompanhadas pelo programa à época em que a bolsa não era incorporada ao 
PBF, eram crianças que ficavam ociosas no contra turno escolar e não crianças 
que estavam sendo retiradas de situações de trabalho infantil. 

Dessa forma, o que ficou evidenciado, e que refutou o pensamento inicial no 
que diz respeito à aplicabilidade do PETI, após sua incorporação ao PBF, é que 
ao menos no município de Trindade, estado de Goiás, o PETI hoje é aplicado 
somente para as crianças encontradas em condições de exploração do traba-
lho infantil, não mais atuando como um provedor do contra turno escolar. Daí 
a diminuição das crianças atendidas no município, e não por não estar sendo 
eficazmente aplicado.

Essas crianças, encontradas em situação de exploração do trabalho infantil, 
segundo informações da coordenadora e técnica de referência177 atuantes no 
PETI do município estudado, são encaminhadas ao CREAS e ao CRAS, que 
fazem a abordagem social desses casos e oferecem apoio (físico e recursos 
humanos) para a realização das atividades de contra turno escolar. O PETI faz 
o acompanhamento dessas crianças/adolescentes por no mínimo seis meses 
através de relatórios de acompanhamento dessas instituições, frequência e ren-
dimento escolar. Se após esse período for constatado o efetivo abandono da 
situação de trabalho, a criança/adolescente deixa o programa, porém continua 

2Sandra Nascimento Santos (Assistente Social/ Técnica de Referência do PETI de Trindade)
177 Sílvia Alves Dias Gonçalves (Pedagoga/ Coordenadora do PETI de Trindade) e Sandra Nascimento Santos (Assis-
tente Social/ Técnica de Referência do PETI de Trindade)
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participando das atividades de contra turno. Caso a situação de trabalho persis-
ta, é feita uma denúncia ao juizado da infância do município e o poder familiar 
pode ser destituído e a criança, encaminhada a um abrigo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após ter sido considerado, incialmente, que o PETI ao ser incorporado ao 
PBF, poderia ter perdido sua aplicabilidade como um verdadeiro programa que 
visava a erradicação do trabalho infantil, a análise dos dados colhidos, ao menos 
no que diz respeito ao PETI do município de Trindade, estado de Goiás, conse-
guiu refutar as considerações iniciais.

Verificou-se que o PETI hoje, é aplicado com o único fim de retirar da con-
dição de trabalho infantil as crianças do município, orientando os familiares a 
respeito do papel do ensino e da educação no desenvolvimento sadio desses 
seres, e da destruição que o trabalho precoce pode trazer para as meninas e 
meninos encontrados em condição de exploração do trabalho infantil, ou seja, 
sua eficácia está hoje priorizando a erradicação do trabalho infantil, e não mais 
acolhendo crianças e adolescentes no contra turno escolar, para tal, será preciso 
um outro debate, sobre uma outra política pública, que deverá estar atrelada ao 
próprio PETI, e à toda a rede de proteção, como escolas em tempo integral, por 
exemplo.

No que diz respeito à coletividade, as pessoas entrevistadas na feira de Trin-
dade, na festa do Divino Pai Eterno, ainda trazem consigo o mito de que criança 
trabalhando é adulto responsável. Infelizmente, para a mudança desse compor-
tamento que legitima o trabalho infanto-juvenil, muitas outras políticas públicas 
ainda deverão surgir, mas o PETI também vem contribuindo na orientação da 
população como um todo, o que também trará, mesmo que paulatinamente, uma 
mudança de comportamento sobre essa triste exploração laboral.
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INTRODUÇÃO

O artigo buscou analisar o trabalho infantil como atividade negativa para a 
sociedade Brasileira, expondo o que diz as entidades cuidadores e responsáveis 
pelo menor de idade, o que versam as leis sobre o trabalho de crianças e adoles-
centes e apresentar a modalidade do trabalho do aprendiz como uma alternativa 
de erradicação desse problema social. Demonstra-se de forma amparada por 
doutrinadores, grandes renomes do direito do trabalho e pessoas envolvidas 
nesse assunto como o trabalho infantil afeta a sociedade, como ele ocorre e de 
qual forma pode-se minar o problema. Conforme presente no item 1, o trabalho 
infantil existe desde os primórdios da sociedade e até chegar aqui passou por 
diversas etapas em quadros de diferentes sociedades no mundo, as sociedades 
da antiguidade, idade média, no período das embarcações e do descobrimento 
e revoluções industriais persistindo até os dias de hoje na nossa sociedade con-
temporânea com forma disfarçada e de uma maneira que parece ser distante da 
nossa realidade atual.

É mostrado no item 2, as Leis de proteção ao menor que foram criadas para 
controle do trabalho infantil trazidas pela Constituição Federal de 1988 e estatutos 
específicos para essa classe, retrata-se também ao decorrer da pesquisa 
uma nova modalidade de trabalho do menor qualificada como aprendizado 
e os trabalhos vedados ao pequeno trabalhador juntamente com as medidas 
protetórias ao jovem neste âmbito. Analisa-se a exploração do trabalho do menor 
na modalidade de aprendizado, trazendo o que a Lei diz sobre esse instituto e 
como ele se choca com os interesses do menor. O aprendizado como moda-
lidade de trabalho pode ajudar menores que precisam de trabalho os dando 
em contrapartida um oficio a aprender, lembrando do ponto em que o menor 
trabalhador em caráter de aprendizado está ocupado com sua função fora das 
ruas e da criminalidade. No desfecho do presente trabalho, sobre o tema aqui 
discorrido é possível perceber o trabalho como aprendizado de outra maneira, 
de forma social e como política pública a cooperar com o crescimento social e a 
boa formação dos jovens brasileiros.

Tratando-se dos acontecimentos registrados em âmbito nacional, nota-se que 
no estado de Goiás a ocorrência do trabalho infantil é frequente sendo o estado 
um dos mais corriqueiros na modalidade diante dos fatos concretos apresenta-
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dos no item 3 é possível o entendimento de como esse problema social afeta 
os interiores deste estado e a sua capital Goiânia. Com a grande e notória ocor-
rência do trabalho infantil em território nacional e estadual, ferindo os direitos do 
menor e o prejudicando fisicamente e psicologicamente, a explanação do tema 
foi realizada com intuito de conscientizar sobre como essa modalidade fere leis 
e direitos do menor refletindo na sociedade. Apontando como problema social e 
explicando a sua ocorrência e suas consequências, tem-se em meio ao discor-
rido, a intensão de procurar, pelo método de pesquisa bibliográfico, soluções e 
explicações para o referente tema de uma forma em que, mais tarde, obter-se 
maior conhecimento e atitude para erradicação do trabalho infantil fora da moda-
lidade de aprendizado.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

TRABALHO INFANTIL AO DECORRER DA HISTÓRIA HUMANA

Talvez a primeira medida de proteção ao menor tenha vindo a 2.000 anos an-
tes de Cristo com o Código de Hamurabi onde se encontra o trabalho do menor 
como aprendizado, trazendo em seu parágrafo 188 que se um artesão tomasse 
algum menor para criar como filho adotivo e lhe ensinasse a profissão o filho 
adotivo seria seu, não podendo os pais verdadeiros o reclamar. No Egito entre as 
dinastias XII e XX, os menores eram obrigados a trabalhar desde que apresen-
tassem bom desenvolvimento físico. Nessa época todos eram fadados ao traba-
lho independentemente de sua raça, cor ou riqueza. Na Grécia e Roma antiga 
as crianças filhas dos escravos pertencentes aos seus senhores trabalhavam 
obrigados para seus donos ou em favor deles para terceiros em condições extre-
mas de escravidão. Mais tarde com a organização das corporações romanas as 
crianças trabalhavam em caráter de aprendizagem para seus pais com o intuito 
de futuramente herdar o trabalho da família. (CUSTODIO e VERONESE, 2007).

Pouco se tem registrado sobre crianças no período medieval e com o decorrer 
da história as sociedades foram se expandindo em diversos aspectos como a 
tecnologia, ciência e técnicas de trabalho vindo assim um grande acontecimen-
to que mudaria o cenário do mercado mundial, a Revolução Industrial ocorrida 
por volta do século XVIII. Com essa nova forma de produção muito se utilizou 
beneficamente e maleficamente da mão de obra infantil. (MARTINS, 2002). Por 
volta do século XVIII, ocorreu na Inglaterra a primeira Revolução Industrial onde 
foi emplacado um sistema de produção capitalista que visava acima de tudo os 
lucros deixando de lado o bem-estar do empregado tendo em vista que as horas 
de trabalho foram grandemente aumentadas e era feito o uso abusivo do traba-
lho de crianças. (MARTINS, 2002, p.555-556).

Depois de estabelecido esse cenário urbano, com o êxodo rural, os pais pas-
savam menos tempo com seus filhos do que quando moravam na região rural, 
trazendo assim uma queda na qualidade de vida das famílias na época. O tra-



640

balho da criança já acontecia no campo, mas de uma maneira educativa e com 
caráter a ajudar na realização dos afazeres familiar, pois esse trabalho não era 
exaustivo tendo a criança a oportunidade de realizar no dia várias tarefas distin-
tas juntamente com os seus pais e ainda sobrava tempo para convivência com 
irmãos e as demais ocupações de uma criança. 

HISTÓRICO DO TRABALHO INFANTIL NO BRASIL QUINHENTISTA

No Brasil colônia ainda era comum o uso da escravidão e isso se estendia 
também aos filhos dos escravos que eram muitas vezes retirados de seus pais 
ainda com poucos anos de vida para serem vendidos como mercadoria. Usavam 
da mão de obra infantil escrava nas lavouras de cana de açúcar, garimpo e tra-
balhos em geral.

Segundo Custodio e Veronese (2007, p.17), quando aportaram no Brasil as 
embarcações trouxeram consigo muitas crianças que já eram usadas em tra-
balhos penosos como eram os casos dos Grumetes e Pajens, garotos órfãos 
que não tinham como sobreviver sozinhos ou eram capturados pelos marujos, 
que trabalhavam no convés de navios. Os grumetes realizavam qualquer tipo de 
atividades, das mais penosas as mais fáceis, faziam tudo que os tripulantes das 
embarcações não queriam fazer, tarefas como limpeza, manutenção, atividades 
penosas e de alto risco a vida. Pensavam que perder uma criança seria melhor 
que perder a força de um adulto nas perigosas travessias do Atlântico. Nas em-
barcações os Grumetes recebiam metade do que os escalões mais baixos dos 
marinheiros recebiam, já os Pajens exerciam trabalhos mais leves e por sempre 
estarem mais próximos dos oficiais desfrutavam de vários privilégios.

No Brasil do século XVI um grande problema enfrentado pela sociedade e 
que afetava principalmente as crianças eram o número de meninos e meninas 
órfãs e desabrigadas, com isso chegaram aqui então políticas de adoção de 
pequenos, a mais famosa até então foi a Roda dos Expostos que funcionava na 
medida em que as crianças nasciam e por algum motivo não podiam viver com 
seus pais, eram doadas a intuições que as cuidavam até os 07 anos de idade 
podendo ser adotadas depois desse período. (CUSTODIO e VERONESE, 2007, 
p.18). No papel parecia ser uma ótima intenção, a princípio realmente era, pois 
até os 07 anos a criança era alimentada e educada a partir daí podia ser adotada 
para quem a quisesse ceder um lar, atrás de boas intenções haviam as vezes o 
intuito de usar esse pequeno nos trabalhos em que o adotante exercia, sem con-
dições de dizer não a criança era adotada e a partir de então poderia começar 
um cenário de exploração e abuso do menor. (CUSTODIO e VERONESE, 2007, 
p.18).

Também utilizavam a mão de obra mirim para o trabalho em fábricas por volta 
do início da industrialização Brasileira, século XIX, onde a desculpa para empre-
gar o menor era o caráter educativo, colocando o trabalho pesado como o único 
meio de formação de caráter. As crianças eram selecionadas para a realização 
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de trabalhos em lavouras, fábricas, minas e carvoarias, por ser uma mão de obra 
de fácil controle e pouco custo muito se viu acontecer neste período. Em dado 
momento as crianças substituíam por um preço mais em conta a mão de obra 
escrava. (CUSTODIO e VERONESE, 2007, p.19)

ESPECIFICANDO O TRABALHO INFANTIL

Segundo a doutrina de (ALMEIDA NETO, 2004, p. 27), o conceito de trabalho 
infantil gira em torno de toda atividade, executada por crianças com menos de 16 
anos, com regularidade, salário ou remuneração envolvendo situações que colo-
quem a integridade física e mental do menor. O Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (UNICEF) define trabalho infantil a partir do conceito da própria OIT: 
Segundo a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), o trabalho in-
fantil é definido como toda a forma de trabalho abaixo dos 12 anos de idade, em 
quaisquer atividades econômicas; qualquer trabalho entre 12 e 14 anos que não 
seja trabalho leve; todo o tipo de trabalho abaixo dos 18 anos enquadrado pela 
OIT nas “piores formas de trabalho infantil”. Para fins de pesquisa de campo, a 
UNICEF define o indicador de trabalho infantil como o percentual de crianças de 
5 a 15 anos envolvido com trabalho infantil. 

Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT), A Convenção nº 138 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 1973, no artigo 2º, item 3, fixa 
como idade mínima recomendada para o trabalho em geral a idade de 16 anos. 
No caso dos países-membros considerados muito pobres, a Convenção admite 
que seja fixada inicialmente uma idade mínima de 14 anos para o trabalho. A 
mesma Convenção recomenda uma idade mínima de 18 anos para os trabalhos 
que possam colocar em risco a saúde, a segurança ou a moralidade do menor, 
e sugere uma idade mínima de 16 anos para o trabalho que não coloque em 
risco o jovem por qualquer destes motivos, desde que o jovem receba instrução 
adequada ou treino vocacional. 

O INÍCIO DA PROTEÇÃO AOS MENORES

Anteriormente a aparição do que hoje é tido como a legislação mais completa 
em relação a proteção das criança e adolescente, surgiram códigos com o intuito 
de realizar esse papel, eles eram mais voltados para a educação e cumprimento 
da boa conduta para jovens do que para as relações trabalho ou outras impor-
tâncias para a vida social do menor. O Código de Menores teve seu início em 
1927, quando se teve uma preocupação por parte das autoridades em proteger e 
primeiramente salvar o menor da criminalidade. O que este código abordava no 
que diz respeito ao menor trabalhador era a proibição do trabalho de menor de 
12 anos de idade. De acordo com Rizzini aconteceu no Rio de Janeiro a criação 
do primeiro Juízo de Menores do país e na aprovação do Código de Menores em 
1927, idealizado por Mello Mattos – primeiro juiz de menores do país e de mais 
longa permanência, de 1924 até o ano de seu falecimento, em 1934. (RIZZINI, 
2004 p.29). Depois, em 1979 surgiu o novo Código de Menores que acabava 
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atingindo em maior escala as famílias pobres, sempre sendo o centro das inter-
venções estatais. Antigamente se tinha uma ideia de que a pobreza marginaliza-
va os jovens que foram taxados de delinquentes e pelo termo ‘‘menor’’, que na 
época era pejorativo. Afirma Rizzini (2004.p.41) 

Com o advento da Constituição Federal Brasileira de 1988, as entidades res-
ponsáveis pelo menor, sentiram a necessidade de formular um Código que me-
lhor atendesse as necessidades dos menores de idade, vez que foi notado que 
o jovem precisa de apoio e uma boa construção social para que seja um cidadão 
de bem e não apenas a correção. A partir desse pensamento surgiu o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, de forma mais completa a amparar aquele que é o 
objetivo de sua redação.

 

A EVOLUÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES EM COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

O século XX foi um marco de avanço no que se refere ao início das Leis em 
prol dos menores de idade, com a legislação mais importante não foi diferente, 
a Constituição Federal Brasileira de 1934 foi a primeira a trazer em si preocu-
pações e com isso proteções a crianças e adolescentes trazendo-as no título IV 
relacionado a ordem econômica e social. Com um início tímido em relação aos 
jovens a Constituição de 1934 trazia em si os artigos 121, 138 e 141 sobre pro-
teção ao menor.

A Constituição Federal de 1946 veio a completar a de 1934 com mais algu-
mas medidas em favor da criança e do adolescente, nela percebe-se o aumento 
da idade mínima para se iniciar a atividade laboral de 12 para 14 anos, para se 
trabalhar no período noturno de 16 para 18 anos e proibiu a distinção salarial por 
motivo de idade, o que trouxe mais proteção e direitos ao menor de idade. Os 
principais artigos relacionados ao menor e o trabalho da Constituição de 1946 
são o art. 157, 164 e 168.Torna-se perceptível que até chegar à situação atual, 
as leis de proteção ao menor, juntamente com seus códigos e as constituições, 
houveram grandes mudanças para melhor abordar a temática de proteção ao 
incapaz. O resultado que se tem hoje foi um grande avanço em comparação do 
que era anteriormente.

TRABALHO INFANTIL DIANTE A LEGISLAÇÃO 

No Brasil, o dispositivo jurídico de maior peso no que se refere a proteção ao 
menor, é a Lei n. 8069/90, o conhecido Estatuto da Criança e do Adolescente - 
ECA, composto por normas e regras que ditam como deve ser a relação obtida 
com os hipossuficientes mencionados, especificando a forma de educação, tra-
tativa do governo e família para com eles, lazer e como deve ser a colocação de 
menores empregados no mercado de trabalho. (MARTINS, 2002, p.557)

 O Estatuto da Criança e do Adolescente teve sua fundação baseado naquilo 
em que a carta magna pretendia para o menor de idade. Totalmente amparado 
pela constituição, mais tarde, o ECA serviu de espelho para outras iniciativas, 
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como foi o caso do surgimento da Lei n. 13.010/2014, a chamada Lei Menino 
Bernardo que nasceu de forma a acrescentar na proteção contra a agressão fí-
sica das crianças no Estatuto da Criança e do Adolescente. Também conhecida 
pela imprensa como Lei da Palmada, a Lei n.13.010/2014, surgiu após o famoso 
caso do garoto Bernardo que foi morto por espancamento tendo como suspeito 
do crime seu pai e a madrasta e traz em si a ideia de que para obter uma forma-
ção de qualidade, o menor de idade não precisa de excessos na correção física. 
Ficou vedado pelo art.18-A do ECA, que foi inserido pela Lei n.13.010/2014, que 
defende que o menor tem o direito de ser educado e cuidado por quem quer que 
seja, familiares ou agentes públicos, sem castigo físico como forma de correção. 

Caso ocorra o descumprimento dessa Lei, os responsáveis responderão, de 
acordo com o Art.18-B do ECA, que também foi inserido pelo Lei n. 13.010/2014, 
de modo a encaminhar aquele que descumpriu o que antes foi dito pela lei ao 
programa de proteção a família, a psicólogos e psiquiatras, cursos de orienta-
ção, poderão ser advertidos e terão que levar a criança para tratamento espe-
cializado. No que diz respeito ao trabalho, essa Lei veio para fortificar a ideia de 
que a criança e o adolescente não podem sofrer quaisquer tipos de abuso ou 
violência, mesmo que no âmbito laboral onde por muitas vezes nota-se o cor-
riqueiro abuso de autoridade em desfavor do menor pela notável diferença de 
idade e força física. 

PRIMEIRAS MEDIDAS PROTETÓRIAS AO MENOR TRABALHADOR 

Verificando o artigo 2° da Declaração Universal dos Direitos da Criança a fi-
nalidade da proteção do menor diante do trabalho é ‘‘facultar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal e em condições 
de liberdade e dignidade’’. Nota-se também que em âmbito mundial existem di-
versas medidas protetivas aos menores no que se refere a boa vivência e prote-
ção, incluindo também especificações para o trabalho.(MARTINS, 2002, p.555).

De acordo com a Constituição Federal/88 em seu art. 226 é assegurado a 
especial proteção do Estado às famílias, tendo como objetivo facilitar o conví-
vio dos entes e apoiar o bom andamento da vida conjugal. O art. 227 da CF, 
versa que é dever do Estado, da família e da sociedade, assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem o direito à vida, alimentação, educação e lazer, pro-
fissionalização, cultura, dignidade, respeito e liberdade a convivência familiar e 
comunitária colocando-os a salvo de qualquer forma de negligência, discrimina-
ção, exploração, violência, crueldade e opressão, sendo o Estado encarregado 
de promover programas de assistência à saúde da criança, adolescente e ao 
jovem tendo assim uma aplicação do percentual dos recursos públicos a saúde 
e assistência materno infantil. 

Segundo Elias (2014, p. 79) diante do art. 60 da Lei 8.609/90: ‘‘É proibido 
qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição 
de aprendiz. ’’ O estatuto não poderia deixar de abordar tal assunto sendo ele 
voltado para a proteção integral da criança e do adolescente, presumindo que até 
os dezesseis anos de idade o menor há de receber a educação e instrução que 
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lhe são devidas, sendo função do estado e municípios juntamente com a união 
propiciar lazer, esporte e cultura, de acordo com art. 59 do ECA. Neste cerne, 
o estatuto acaba se chocando quando tenta evitar que os menores tenham um 
ingresso precoce na vida trabalhadora, tendo em contrapartida a necessidade e 
‘‘obrigação’’ de alguns juvenis em trazer o sustento para seu lar, (ELIAS, 2014, 
p.79), pois a desigualdade social é imperiosa, mesmo na nossa realidade do 
século XXI.

Elias (2014, p.84) comenta que todas essas proibições dadas aos menores 
trabalhadores pelo ECA são ligadas para manter o objetivo primordial do esta-
tuto, que se volta em proporcionar ao menor, proteção integral. Dentre essas 
espécies de trabalhos elencadas no art. 67 o noturno pode causar dano físico, 
e colocar em risco sua segurança, juntando-se a classe de trabalhos perigosos, 
insalubres ou penosos, explicando sua proibição pelo fato de o menor ainda não 
ter uma estrutura física completamente formada. O inciso III proíbe o trabalho 
em lugares que por qualquer motivo possam prejudicar sua formação moral, 
psíquica, física ou social. Já a preocupação do inciso IV e com a escolaridade 
dos adolescentes, de forma alguma e admissível diante da Constituição Federal 
de 1988, art. 227, § 3º, III, que o trabalho ocupe o tempo de estudo desta classe.

 
A APRENDIZAGEM PELO TRABALHO

A aprendizagem está especificada no art. 62 do ECA ‘‘Considera-se aprendi-
zagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases 
da legislação de educação em vigor’’. O contrato de um trabalhador aprendiz 
não permite trabalho de execução de maquinas e nem justifica a imposição de 
prazo determinado ou atividades empresarias de caráter transitório, tendo isso 
como fato, percebe-se não estar incorporado no art. 443 da CLT a modalidade 
de aprendizagem que acaba sendo um contrato de natureza especial com tempo 
indeterminado podendo o aprendiz estar inserido nessa forma de atividade ape-
nas até os 24 anos de idade.

Com referência expressamente prevista nas Leis Trabalhistas no art. 428, o 
aprendizado como atividade de trabalho é um contrato que pode ser redigido 
sob a vontade das partes, com prazo determinado a acabar que gira em torno 
de no máximo dois anos (art.445, CLT), exceto para aprendizes deficientes ou 
quando se encerra a idade permissiva para a categoria. O contrato é de natureza 
especial de serviços. Ainda sobre os requisitos do contrato de aprendizagem, 
de acordo com o §1 do art. 428 da CLT, a anotação da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social se torna permissiva e o contrato de aprendizagem só pode 
ser celebrado de forma escrita estando veementemente proibida a formulação 
dele de maneira verbal com o intuído de evitar fraudes tendo o empregador que 
ficar encarregado da anotação da CTPs. (MARTINS, 2010.p.634)

É obrigatório, caso o aprendiz ainda não tiver concluído o ensino médio, 
comprovar a matrícula e sua frequência na escola. Sendo descaracterizado 
o aprendizado se a pessoa não estiver estudando. Outro requisito para se 
exercer o trabalho de aprendiz é a inscrição do menor em algum programa 
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de aprendizagem desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada na 
modalidade do trabalho de aprendiz. (MARTINS, 2010.p.634) 

A modalidade aprendiz, que é a única permitida para que um menor trabalhe 
se encaixa nas ocasiões em que a pessoa tem entre 14 e 24 anos, de acordo 
com o art. 428 da CLT, durante esse período, a atividade do trabalhador irá ge-
rar vínculo empregatício, pois assim o trabalho do menor aprendiz é permitido e 
feito de forma contratual. O art. 68 da Lei n. 8.069/90 diz que o programa social 
que forneça o trabalho educativo deve assegurar a capacitação para o exercício 
da atividade remunerada, afirma que o trabalho educativo e aquele em que as 
exigências pedagógicas para o crescimento pessoal e social do educando pre-
valeçam sobre o aspecto produtivo e que a remuneração dada ao menor não 
desfigura o caráter educativo.

O aprendizado tem como objetivo estabelecer a possibilidade de um progra-
ma social educativo que seja ele governamental ou não governamental, sem 
qualquer fim lucrativo, como uma espécie de preparação do adolescente que 
o pratica para mais tarde exercer uma atividade remunerada. O programa ser-
ve para obtenção de experiências para vida adulta ainda enquanto adolescente 
sendo ele caracterizado como atividade laboral, mas de uma forma que essa 
atividade tenha cunho de aprendizado e gere em si maior ganho social, edu-
cacional e moral do educando do que material e lucrativo voltado à cobrança 
produtiva. Caso ocorra o trabalho do menor de 16 anos mediante subordinação 
e os demais requisitos do vínculo empregatício, deverá ele receber remuneração 
pelo serviço que efetuou e caso não ocorra o empregador pode responder por 
enriquecimento ilícito, e se ainda de alguma forma o menor sofrer algum aci-
dente de trabalho lhe é assegurado também as prestações relacionadas a isso. 
(MARTINS, 2010. p. 627).

Tem, o menor empregado entre os 16 e 18 anos de idade, assegurado to-
dos os direitos previstos na CLT, como qualquer outro trabalhador e ainda al-
gumas especificações destinadas a sua proteção como a de que os menores 
não podem ser discriminados em cláusula que fixa salário mínimo profissional 
para a categoria (TST, SDC 26). No caso de trabalhos exercido por menores 
em praças, ruas ou logradouros e cobrado uma autorização prévia do Juiz da 
Infância e da Juventude ao qual verificará se a ocupação é indispensável para 
seu sustento ou de sua família e se dessa atividade não surgira algum prejuízo 
a sua formação moral.

A CLT se incumbe de estabelecer quatro garantias referentes às atividades 
escolares dos menores que são lembradas por Paulo e Alexandrino (2013.p.330) 
da seguinte forma, o dever dos pais em afastar seus filhos do trabalho que tirem 
eles o tempo para estudo, a preparação adequada daqueles que vão ensinar os 
menores e a obrigação da concessão de férias ao menor junto com o período 
de recesso escolar. Quando se é provado que a atividade elaborada pelo menor 
infringe algumas dessas regras, assim prejudicando sua saúde ou moralidade a 
autoridade competente pode obriga-lo a abandonar o trabalho, devendo a em-
presa facilitar a mudança de função sob pena de rescisão indireta de contrato de 
acordo com art. 407 da CLT.
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O TRABALHO INFANTIL COMO UM PROBLEMA SOCIAL

Quando se olha em âmbito regional é ostensível o acontecimento do trabalho 
infantil no Estado de Goiás, uma vez que basta andar um pouco pela capital 
goiana, por exemplo, para avistar um menor trabalhando de maneira desprotegi-
da nas ruas ou empregado de forma irregular em fábricas e empresas. Entrando 
um pouco mais adentro da zona rural interiorana também é possível verificar 
crianças e adolescentes sendo usados como mão de obra barata e explorável 
na parte de agropecuária e agricultura. (MARIN, 2006)

Conforme apresentado, a legislação tenta de diversas formas barrar o traba-
lho do menor de maneira desamparada, trabalho este que pode ser prejudicial à 
saúde mental e física do trabalhador mirim. Os danos causados a uma pessoa 
que foi submetida a um trabalho fora do que a lei permite, são dificilmente rever-
síveis. Em um futuro próximo que seja no aspecto intelectual ou físico, o que se 
perde hoje no quesito escolar se deixa de acrescentar amanhã à sociedade e ao 
ser que foi fruto desse meio. Paralelamente com o crescimento das convenções, 
das leis e projetos que visam a proteger o menor trabalhador, cresce também na 
mesma proporção a exploração infantil. (MARIN, 2006).

Rizzini (2000) conclui que a miséria é, na maioria das vezes o motivo principal 
em que se tem o ingresso de crianças e adolescente de maneira desprotegida no 
mercado de trabalho. Programas de combate ao trabalho infantil como Bolsa-Es-
cola, pouco surtem efeitos pois o benefício é perdido quando a pessoa completa 
14 anos sendo assim obrigada a se adequar a exploração.(MARIN, 2006).Ainda 
sobre o tema, Marin (2013, p. 28) afirma que sob a lógica do sistema capitalista 
brasileiro o poder econômico acaba se sobrepondo aos direitos garantidos em 
lei de forma que o dinheiro e a necessidade de se obter condições monetárias 
favoráveis se sobrepõem ao bem estar do brasileiro e de das crianças vítimas 
do trabalho infantil.

No Brasil existem milhões de crianças reféns do trabalho infantil, sofrendo da 
parte de quem as deveria proteger. Muitos pensam ser lícito à criança estar en-
volvida precocemente no mundo do trabalho para que ela não tenha contato com 
drogas ou uma vida de vadiagem, sendo que, na realidade, quando se analisa os 
resultados de um ingresso antecipado no mercado de trabalho, nos deparamos 
mais tarde, com adultos sem o devido conhecimento intelectual e problemas ‘físi-
cos e psicológicos causados muitas vezes por maus tratos enquanto trabalhador 
mirim. (BUARQUE, 2015, p. 30).

Buarque (2015) não esconde a opinião de que esse quadro precisa mudar, 
pois o trabalho precoce tira o menor da escola impedindo assim seu desenvolvi-
mento intelectual e acarreta danos físicos e psíquicos que permanecem pelo res-
to da vida a quem é vítima dessa modalidade. O problema não para por aí, pois 
olhando em um âmbito maior é notório que quando um menor trabalha ilegal-
mente ele gera lucros para seu empregador que o contrata por um valor menor 
que um trabalhador normal e tira a oportunidade de um adulto trabalhar de forma 
plena, vale lembrar que o menor quando empregado de forma irregular não tem 
os seus direitos trabalhistas assegurados. Torna-se necessária a apresentação 
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de três etapas sobre o tema questionado. Buarque (2015) divide o problema em: 
como caracterizar o trabalho infantil, o porquê de sua ocorrência em pleno sec. 
XXI e o que fazer para esse problema ser resolvido. A definição dada pelo autor 
ao trabalho do menor é a seguinte: ‘‘ quero deixar claro que, para mim, trabalho 
infantil é criança fora da escola. ’’ (BUARQUE, 2015, p. 30 e 31). 

Sobre a definição de trabalho do menor pontua o autor que se a criança não 
estiver na escola ela está no trabalho infantil, nem sempre no trabalho penoso 
e degradante quanto ao de exploração sexual, por exemplo, mas a falta de es-
tudo a faz ser escrava e a liberdade dessa escravidão só vem com o avanço do 
intelecto pela da escola. Na atual sociedade moderna o analfabeto se torna um 
escravo da ignorância dentro de uma realidade em que por ele não é sabido o 
nome da rua em que está e nem o nome da linha de ônibus que precisará tomar. 
A falta da leitura como é colocado torna impossível a busca de um emprego nos 
classificados de um jornal, então a criança fora da escola se torna uma criança 
limitada a uma espécie de escravidão intelectual. O trabalho pode ser uma boa 
ideia após certa idade, dentro de um sistema educacional combinando o traba-
lho com a escola, pois fora do âmbito educacional seria apenas outra forma de 
escravidão. (BUARQUE, 2015, p. 31)

Sendo a pobreza colocada pelo autor como a primeira causa do trabalho in-
fantil, outra causa aparente para a ocorrência dessa forma de trabalho é voltada 
para questão cultural em que vivemos, sendo que de alguma forma e de maneira 
às vezes até inconsciente, o brasileiro não coloca a educação como prioridade, 
como algo a simbolizar a riqueza da nação. É pontuado que se vive em uma so-
ciedade em que os pais educam seus filhos para mais tarde obterem um retorno 
financeiro e não para que sua prole seja detentora de grande conhecimento. 
(BUARQUE, 2015, p. 33).

Para sanar o problema do trabalho infantil a alternativa dada pelo professor 
e Senador da República Cristovam Buarque é a matricula de todo mundo em 
escolas de igual qualidade, e ainda salienta que a escola que chamamos de 
desigual é na verdade uma forma de imoralidade por ser uma muito inferior as 
outra, tendo a educação dos pobres abandonada em nosso país. A maneira mais 
eficaz de erradicar o trabalho infantil é colocando todas as crianças em escolas 
de qualidade e as que sobrassem fora da escola por questões de pobreza, como 
é o caso das famílias de baixíssima renda, a criação de políticas públicas vincu-
ladas à frequência escolar, elaboradas pelo Estado, as ajudariam a manter uma 
estabilidade e assim a inserção dessas crianças pobres nas escolas. A ideia de 
escolas de qualidade está firmemente atrelada a professores de qualidade que 
estejam bem preparados e sejam bem remunerados, é também fundamental 
atrair o olhar dos mais jovens não somente para Engenharia ou Medicina, mas 
também para o Magistério. 

Colando as crianças nas escolas com professores de qualidade é importan-
te lembrar que o professor ‘‘não é só ele e sua cabeça’’ como aponta Buarque 
(2015), sim um conjunto do seu conhecimento com um material escolar digno, 
que deve ser de ótima estrutura tecnológica e didática, assim após uma estrutura 
elevada e de um bom aprendizado é valido que as escolas acolham o horário 
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de aula integral partindo do ponto de percepção que hoje as crianças e adoles-
centes precisam aprender mais de um idioma, praticar esportes e abranger sua 
cultura. Essa escola ideal apontada aqui, para chegar a todo território nacional, 
custaria menos que o previsto em Lei já sancionada, que obriga o governo a in-
vesti dez por cento do PIB em educação. (BUARQUE, 2015, p. 38)

 A opinião de Buarque (2015, p.38) é deixada de maneira a fortificar que o 
que foi dito acima é uma forma extremamente eficaz para ajudar na erradicação 
do trabalho infantil e que se o governo criasse uma Secretaria especifica para 
cuidar da criança e do adolescente  seria mais fácil ajuda-los nessas situações 
de desrespeito e violação de seus direitos pois hoje não se tem um responsável 
direto que cuide dos interesses do menor e sim algumas entidades que juntas ou 
uma em cada situação tentam resguardar aquilo que é de direito do menor, como 
o Ministério do Trabalho e Ministério Público.

POLÍTICA PÚBLICA DO JOVEM APRENDIZ EM COMBATE DO TRABALHO 
INFANTIL

Em artigo escrito para a revista do Tribunal Superior do Trabalho, o até en-
tão Vice-governador do Estado de São Paulo e ministro-chefe da Secretaria da 
Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, Domingos (2015), fez 
algumas importantes observações no que diz respeito ao trabalho infantil e polí-
ticas públicas sobre o programa Jovem Aprendiz. Com o fato de que no Brasil o 
trabalho do Jovem Aprendiz é permitido a partir dos 14 anos de idade, vale lem-
brar que os contratos de aprendizagem vão somente de quatro a seis horas de 
duração, com recebimentos de um salário mínimo/hora trabalhada, recebendo 
2% do fundo de garantia gerando o início do processo de uma futura aposenta-
doria com contrato de tempo determinado sem verba rescisória. (DOMINGOS, 
2015, p. 42)

Muito se lembrou das medias e grandes empresas afirmando ser lícito que 
dentre seu quadro de funcionários devem ter no mínimo de 5% a 15% dos seus 
trabalhadores aprendizes, mas pouco se foi dito sobre as micro e pequenas em-
presas. Dentre várias discussões sobre o número de aprendizes que era permito 
nessas classes, ficou acordado que se tiver um empregado pode ter um apren-
diz sem que haja limite mínimo. Sobre as médias e grandes empresas os seus 
aprendizes devem estar devidamente inscritos e assistidos por uma entidade 
qualificadora ou certificadora desse aprendizado sendo essas entidades ligadas 
ao ensino ou a sociedade. Com essa obrigação a respeito da porcentagem do 
aprendiz por parte das médias e grandes empresas foi cumprido, mas é fato que 
quem gera a maior quantidade de emprego no Brasil são as micro e pequenas 
empresas que ficaram esquecidas nesse processo. (DOMINGOS, 2015, p. 43)

De certa foram esse esquecimento das micros e pequenas empresas no pro-
cesso de inserção do jovem aprendiz é colocado de maneira negativa, pois em 
uma micro e pequena empresa o jovem pode ter um maior contato com o em-
preendedor, em um âmbito familiar e assim possivelmente se espelhará nele 
para mais tarde ter uma visão empreendedora. Já nas grandes estruturas é difícil 
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o jovem ter um contato mais caloroso e próximo com as importantes figuras do 
mercado de trabalho. (DOMINGOS, 2015, p. 43)

Ainda sobre o assunto aqui tratado, Domingos (2015) deixa claro sua opinião 
sobre como o programa Jovem Aprendiz pode ajudar na resolução do trabalho 
infantil e de outros problemas enfrentados por milhares de famílias que tem seus 
filhos envolvidos na criminalidade. Hoje há uma imensa preocupação das mães 
que trabalham o dia todo, com seus filhos de idade entre 14 e 16 anos, pois é sa-
bido que em nosso país são poucas as escolas em período integral que mantem 
o adolescente o dia todo ocupado, então na parte oposta ao horário de estudo 
o jovem tem um tempo vago para ficar ocioso, o que às vezes pode ser fatal. 
(DOMINGOS, 2015, p. 44)

Olhando para a realidade das ruas na periferia e região metropolitana é rápido 
o entendimento que o adolescente vira presa fácil para o mundo da criminalida-
de. A maneira de impedir que esse jovem que tem a sua manhã ou tarde livre 
se envolva com o crime, é a inscrição dele em programas sociais como o jovem 
aprendiz, após a escola é claro, o adolescente pode trabalhar como aprendiz na 
esquina da sua casa onde se encontra facilmente uma micro ou pequena empre-
sa. (DOMINGOS, 2015, p. 44)

CONCLUSÃO

O estudo baseou-se, através de pesquisas usando o método bibliográfico, 
em visualizar o quadro do trabalho infantil vivido na época atual em território 
nacional como um problema social, demonstrando como esse acontecimento 
se choca com as leis de proteção a menores. Foi exposto que o trabalho infantil 
não é uma prática distante da nossa realidade, ao contrário disso, esta infiltrado 
em todo território brasileiro assim como em Goiás, concluindo-se que essa mo-
dalidade é um grave problema social que acarreta danos físicos e psicológicos 
a quem sofre. De acordo com o item 1 o problema está enraizado na sociedade 
desde quando se tem menção às relações de trabalho na humanidade pois mos-
tra a sua ocorrência até aqui.

Após o exposto no item de número 2 que exemplificou como as leis se portam 
diante do ocorrido e como surgiram as medidas que protegem o menor como é 
o caso do ECA, é possível a visualização de como o projeto Jovem Aprendiz se 
encaixa como uma modalidade permissiva de trabalho. De modo geral, pode-se 
concluir que o trabalho infantil ainda é uma pratica corriqueira em nosso dia a 
dia, seja ele no campo ou na cidade, de forma obrigada por algum adulto ou 
pela procura do próprio menor em busca de ajudar a família. Por negligência do 
empregador ou dos pais que permitem a ocorrência dessa modalidade, meno-
res são afetados todos dias pelo trabalho infantil, o estado se mantém muitas 
vezes longe de resolver esse problema pois não proporciona ao menor uma boa 
educação ou emprego e estabilidade a seus pais para que assim se tenha uma 
estrutura familiar que não careça usufruir do trabalho infantil. 

O mesmo estado que negligencia diversos direitos ao menor é o estado que 
em pequenas situações proporciona políticas públicas para buscar melhorar a 
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vida do menor no quesito trabalho, como é o caso do Jovem aprendiz, mesmo 
que ainda com pouca força na sociedade, pode ser tido como uma esperança 
para erradicação do trabalho infantil assim como e retratado no item 3, que se 
essa política pública for disseminada pode ocorrer uma queda considerável na 
exploração laboral infantil.Com o desenvolvimento dos capítulos nota-se que o 
trabalho infantil está presente na humanidade desde sempre e conforme as civili-
zações foram avançando, principalmente a partir do sec. XX, se iniciaram as me-
didas de proteção ao menor de idade em todos os âmbitos. Com a explanação 
dos fatos gerou-se o objetivo de explicação e conscientização do assunto discor-
rido, para que assim, primeiro o conhecendo, se torne mais fácil sua resolução.
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No lugar-escola concretizado pelo encontro entre diferentes sujeitos nasceu 
meu interesse pelas questões atreladas às violências. Mas, foi na trajetória como 
pesquisadora e profissional da Educação que me defrontei com o ver e o ou-
vir que transitavam pelo cotidiano escolar, atestando a pluralidade inerente aos 
sujeitos que ali habitam durante a sua formação. Na convivência com os edu-
candos ouvi histórias com narrativas de abandono e de infâncias maltratadas, 
o que apontava como possibilidade as relações de desafetos, a reprodução de 
paradigmas de uma cultura tanática179, as quais imprimiam rituais de sacrifício e 
desprazer à aprendizagem. Paradoxalmente, a Escola180, como uma das institui-
ções responsáveis pela educação das crianças, deixava-se ver também como 
um lugar em que a vida ganha potencialidades. Interessada em estudar as in-
fâncias e as violências, meu ser-estar-no-mundo181 desdobra-se e debruça-se 
sobre a temática, tendo em vista os fatos da atualidade em que essas violências 
manifestam-se de diversos modos. Parece-me que a urgência não é mais de 
conteúdos a respeito da violação dos direitos das infâncias, mas de ações efe-
tivas que assegurem, para cada uma e para todas, uma vida digna, pautada, 
inegociavelmente, por direitos.

A multiplicidade de fatores envolvidos na compreensão do que são maus-tra-
tos, sugere buscar as causas, as consequências e as situações que favorecem 
abraçar uma apreensão mais ampla do conceito, o que poderá contribuir para 
alargar o foco da reflexão em respeito às diversas tipologias traduzidas como 
violação de direitos. Por exemplo, situações de abandono, maus-tratos físicos, 
maus-tratos institucionais, maus-tratos psicológicos ou emocionais, negligência, 
abuso sexual, exploração sexual, trabalho infantil, maus-tratos in útero182, violên-
178 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/UFSC) na linha Ensino e Formação de Educa-
dores; Pesquisadora no Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Violências (NUVIC/CED/UFSC) e no Grupo Infâncias e 
Etnografia, ambos vinculados a UFSC.
179 Cultura Tanática é termo apresentado pelo médico psiquiatra Martín Nizama Valladolid (professor de Psiquiatria na 
Universidade Peruana CayetanoHeredia e na Universidade Nacional Mayor de San Marcos, do Peru) como “a cultura 
do desprezo pela vida humana e a banalização da vida. Onde se mata por prazer, negócios, interesses, rivalidade ou 
por vingança, sem autocrítica ou remorso; e comumente com crueldade, [...] com uma crescente insensibilidade social” 
(VALLADOLID, Outubro 2016/ março 2017, p.02). Livre tradução minha. Neste texto, é utilizado como expressão da 
ausência de sensibilidade e do individualismo. 
180 Registro minha escolha por grafar com letra maiúscula por acreditar na potencialidade dessa instituição, assim sendo 
as demais palavras, no decorrer do texto aparecerão grafadas em maiúscula.
181  Algumas palavras aparecem neste texto em itálico porque tive a intenção de realçar, dar outros sentidos ou não 
permitir que ficassem muito estanques.
182 Considerado uma tipologia de maus-tratos onde são incluídas as formas de violências cometidas contra o feto e/ou 
situações de violências que coloquem a grávida em risco e que prejudicam o desenvolvimento da criança como, nasci-
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cia escolar, e outros. Reconhecendo que não é simples formular uma definição 
de maus-tratos, recorro a Canha (2003) que enfatiza: nenhuma definição pode 
dar conta da complexidade de todo e de cada caso de maus-tratos. Farinatti; 
Biazus; Leite (1993) apud Benetti (2002, p. 134), sugerem que “as situações de 
maus-tratos são entendidas como todos os atos ou omissões na proteção da 
criança, que podem resultar em danos de caráter físico, emocional, intelectual ou 
social, cometidos pelos responsáveis pelo seu bem estar”. Assim, os maus-tra-
tos podem dizer de toda e qualquer violação dos direitos de crianças.

Com base nestas inquietações desenvolvo a pesquisa/tese de Doutorado inti-
tulada “Infâncias e Violências”: uma análise entre Educação e Justiça a partir do 
Programa de Enfrentamento à Evasão Escolar (APOIA-SC) 183em andamento, 
na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, vinculada ao Programa de 
Pós-Graduação em Educação, na Linha de Pesquisa Ensino e Formação de 
Educadores, que tem por objetivo investigar a relação entre Educação e Justiça, 
a partir do Programa de Enfrentamento à Evasão Escolar (APOIA-SC) e, traz 
como foco a questão dos maus-tratos sofridas pelas crianças que se evadem 
da escola. Para este artigo, entretanto, optei pelo recorte que privilegia dialogar 
sobre o estado do conhecimento que, resultou no mapeamento dos trabalhos 
apresentados nas reuniões anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Educação (ANPED) durante a década que abrange os anos de 
2005 a 2015.

A análise do estado atual do conhecimento na área de interesse desta tese 
torna-se indispensável a partir do pressuposto de que a produção do conheci-
mento não é um acontecimento isolado, mas uma construção coletiva da co-
munidade acadêmica e científica. O levantamento da produção acadêmica de 
artigos, teses e dissertações em bases de dados traz a possibilidade de situar 
o/a pesquisador/a no processo de elaboração de um problema de estudo, com-
parando as abordagens teórico-metodológicas utilizadas e apontando aproxima-
ções, contrastes ou lacunas entre os resultados das pesquisas. No início das 
investigações deste trabalho surgiram algumas perguntas: como a questão da 
violação de direitos da infância vem sendo estudada no Brasil? Qual o enfoque 
dado pelas pesquisas em Educação à problemática dos maus-tratos? Importa 
aqui compreender a presença ou ausência dos conceitos que integram a temá-
tica “Infância e Maus-Tratos” e em que medida tem sido objeto de estudo de 
pesquisadores?

Tendo em vista a amplitude dos estudos e pesquisas sobre o tema maus-tra-
tos, assunto que transcende diversas áreas do conhecimento e especialmente 
encontrado nas áreas das Ciências Humanas184, Sociais e Saúde e por estar di-
mento prematuro, contágio de SIDA, fetopia alcoólica, síndrome de privação, sífilis, criança fruto de relação incestuosa 
(pai-filha, irmão-irmã), parto no domicilio (tétano neonatal) falta de afeto (ALMEIDA; ANDRÉ; ALMEIDA, 1999).
183 No ano de 2001, o Ministério Público de Santa Catarina criou o Programa de Enfrentamento à Evasão Escolar, 
denominado APOIA, com a intencionalidade de garantir a permanência de crianças e adolescentes, de quatro a dezes-
sete anos, na Escola. A pretensão é que concluam todas as etapas da Educação Básica ― seja na rede pertencente ao 
Sistema Estadual, Municipal, Federal ou particular de Ensino. Através de um sistema intersetorial de apoio ao/a aluno/a 
infrequente e sua família, os procedimentos podem garantir o retorno para a Escola, possibilitando o aproveitamento do 
ano letivo.
184 A Tabela de áreas de Conhecimento da CAPES aponta a Área de Ciências Humanas constituída pela Educação, 
Psicologia, Sociologia, Filosofia, Teologia, Ciência Política, Geografia, História, Arqueologia e Antropologia.
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retamente ligado à questão da violência direcionei a busca para os assuntos que 
envolvem esta pesquisa/tese, como: Infância e Violação de Direitos; Infância e 
Poder; Infância e Evasão escolar. E iniciei esse rastreamento na base de dados 
da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) 
a partir da 28ª edição até a 37ª, entre 2005 – 2015. Entre os Grupos de Traba-
lhos (GT’s), a busca foi realizada em três (03) Grupos de Trabalhos (GT’s ): 

• GT 06 ― Educação Popular; 
• GT 07 ― Educação de crianças de 0 a 6 anos e 
• GT 08 ― Formação de Professores. 

A metodologia de pesquisa foi a leitura dos títulos e/ou assuntos dos traba-
lhos completos e dos pôsteres publicados em cada GT nesses 10 anos de En-
contros Nacionais da ANPED. Considerando os limites do critério, em seguida 
da análise do título, ano de publicação e autoria procedi com a leitura completa 
dos trabalhos. Tarefa que foi possível pelo número restrito de publicações que 
envolviam os descritores selecionados e sua relação com os maus-tratos na 
infância. Nesse levantamento nenhum trabalho apresentou os descritores infân-
cia e maus-tratos, nem tão pouco, infância e violação de direitos. Constatada a 
ausência, reiniciei a busca pelos descritores “Infância e Direitos” e “Infância e 
Poder”, encontrei um total de 05 trabalhos, sendo 04 completos e 01 pôster. Já 
no levantamento dos trabalhos que trazem a palavra evasão escolar no período 
de 2005-2015 nenhum trabalho discorreu sobre o assunto. Como um bom garim-
peiro, continuei escavando outras palavras como se fossem pedras preciosas: 
Infância e APOIA; Educação e Justiça. Porém, também não aparecem nos títu-
los dos trabalhos pesquisados.

Após a leitura dos trabalhos (Tabela em Anexo) foi possível verificar que 
há por parte dos pesquisadores uma preocupação pela proteção dos direitos 
da criança, ainda que os termos “maus-tratos” e “violação de direitos” não es-
tejam elencados nos títulos, os textos discursam sobre a preocupação com 
a “violência” e “poder” sempre relacionados ao cuidado com as crianças e a 
infância. Encontrei 03 trabalhos que apresentam no título a palavra violência e 
relacionavam-se com temas, como: educação, cultura, cuidado de si, políticas 
públicas, ética e infância. Dentre eles, o trabalho de Monteiro (2005) destaca 
a reflexão acerca dos movimentos de globalização e do neoliberalismo, sua 
imposição política educacional aos países mais pobres e suas ações institucio-
nais. Vale realçar que, 

Entendendo que o problema da violência na sociedade contemporânea 
ultrapassa os limiares das condições socioeconômicas, bem como, os 
“muros” da própria escola, uma nova concepção de educação, é uma 
iniciativa que propõe a (re)construção de princípios, valores e recur-
sos educacionais, fundamentados em uma Política Pedagógica de 
Não-Violência, que vise, por um lado, o entrelaçamento complexo da 
realidade vivida com sonhos e subjetividades, e por outro, o desenvol-
vimento da consciência de cidadania e dignidade humana, pautada em 
uma Cultura de Paz e de um “Saber com Sabor” (MONTEIRO, 2005, 
p. 19).
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Outro destaque de Monteiro (2005), que poderá ajudar a pensar os processos 
de violência, está em A Vida nas Fronteiras, termo cunhado por Homi Bhabha185. 
A Vida nas Fronteiras é a possibilidade de criação em outros locais da cultura, 
nesses entre-lugares encontram-se os fluxos privilegiados de interações, tro-
cas e negociações que possibilitam as intersubjetividades individuais e coleti-
vas como anuncia Bhabha. É espaço de acolhimento do Outro, do diferente, do 
estranho. Essa concepção de fronteiras culturais tem fortes confluências com 
a de inter e transdisciplinaridade nas ciências. Como diz Monteiro (2005, p.11) 
“em outras palavras, o “trans” (além, outro) se construindo no “inter” (entre-lugar, 
fronteira) pela via do diálogo (linguagem, escuta sensível) ”.

Cabe salientar que as crianças que sofrem maus-tratos são “sobreviventes 
das fronteiras”, sujeitos que precisam cotidianamente se reinventar e se reins-
crever na vida. O texto sugeriu aos educadores e responsáveis pela proteção 
desta população (a infantil) repensar conceitos como, a cultura, a violência e 
valores na educação, na intenção de dar efetividade às políticas públicas de 
proteção a estes sobreviventes.

Sobre Infância e Violência destaco o trabalho publicado por Sousa e Lima 
(2005), cujo objetivo era abordar algumas dimensões que pautam as violências 
contra a infância, razão que levou as autoras a apresentarem as violências como 
a principal categoria de análise, associada às políticas de governo do corpo na 
infância e o cuidado de si. O trabalho organizou-se a partir do olhar sobre a 
pesquisa que realizaram no decorrer de 2003 e 2004, junto a uma Rede de 
Atendimento às crianças vítimas de violências, através de algumas das suas uni-
dades integrantes, as quais tornaram possível o acesso às fontes documentais, 
o diálogo com os educadores e as educadoras, o acompanhamento de visitas 
domiciliares, a participação nas reuniões organizadas pelos profissionais para 
estudo de casos de crianças vitimizadas por diferentes modos de maus-tratos, 
as entrevistas semi-estruturadas, a observação etnográfica do campo em foco, 
os encontros temáticos para reflexões e as intervenções nos cursos de formação 
organizados pelos setores.

Um dado relevante no trabalho de Sousa e Lima (2005) foi a organização de 
uma Base de Dados 2001/2002, a partir dos indicadores coletados, que se cons-
tituiu uma experiência piloto e teve por alvo ampliar as parcerias para conquistar 
maior alcance regional e contar com o apoio financeiro das agências de fomen-
tos para construir, em médio prazo, uma Base Estadual de Indicadores sobre 
as violências contra a infância. A intenção era subsidiar a instalação de outras 
políticas públicas, capazes de proteger com maior eficácia a infância, bem como, 
compartilhar/contribuir com as organizações nacionais e latino-americanas no 
enfrentamento das violências. 
185 Homi Bhabha é professor doutor “Anne F. Rothenberg” de Humanidades, diretor do Centro de Humanidades Mahin-
dra, conselheiro sênior do presidente e reitor da Universidade Harvard, EUA. Seu trabalho seminal “O Local da Cultu-
ra” apresenta uma teoria sobre o hibridismo cultural. É membro do conselho do Relatório Mundial da UNESCO sobre 
Diversidade Cultural. Atua no conselho do Prêmio Literário Homem Asiático, na Comissão Indo-americana de Museus 
e Cultura, na Fundação de Pesquisa Alemã, na Faculdade de Graduação de Estudos Norte-americanos e Centro de 
Pesquisa Internacional “Entrelaces das Culturas Performáticas” na Universidade Livre de Berlim, Alemanha. Recebeu di-
plomas honorários da Université Paris 8, University College of London e Universidade Livre de Berlim. Em 2012, recebeu 
o Prêmio Presidencial Padma Bhushan do Governo Indiano na área de literatura e educação.  Informações disponíveis 
em: http://www.forumpermanente.org/ convidados/homi-bhabha. Acesso: 10 abril 2018.
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O trabalho de Sousa e Lima (2005) realizou a escolha metodológica por uma 
abordagem etnográfica, com um olhar qualitativo para construir uma compreen-
são sobre a temática violência e infância. Dando enfoque para concepções que 
norteiam as práticas de atendimento nestas unidades, entre os quais destacaram 
o discurso jurídico-normativo, o médico-patológico e o pedagógico-assistencia-
lista que transversalizam ações institucionais de atendimento às crianças violen-
tadas. Considerou ainda, os saberes que orientam as condutas dos familiares na 
autojustificação das violências e na vitimização das crianças. Uma constatação 
importante é apontada pelas pesquisadoras Sousa e Lima (2005, p. 10):

[...] a pesquisa mostrou como as políticas públicas de atendimento 
e proteção à infância não abarcam a demanda e não correspondem 
às necessidades regionais do estado e também do país. Do mesmo 
modo, o sistema judiciário, aprisionado pela anacrônica burocracia de 
suas estruturas, não consegue implementar uma política ágil e con-
gruente com as circunstâncias desses tipos de violências, capaz de 
punir o agressor, promover sua reeducação social e, simultaneamente, 
proporcionar à vítima o cuidado necessário ao seu amparo e à restau-
ração de sua integridade humana violentada. Essa negligência insti-
tuída reforça os contextos de vulnerabilidade infantil, facilita as ações 
dos agressores e reproduz, num ciclo vicioso e recorrente, as probabi-
lidades de uma sociedade violenta onde o agredido se torna, na vida 
adulta, um agressor em potencial. Eis porque os discursos normativo-
-jurídico, médico-patológico e pedagógico-assistencialista carecem de 
uma transfiguração teórico-prática que lhes permitam dialogar com as 
contraposições dos contextos com os quais lidam cotidianamente.

Sousa e Lima (2005) amparam suas reflexões na teoria da complexidade, 
sustentada por Edgar Morin, Humberto Maturana, Luis Carlos Restrepo, Pablo 
Navarro, Alex Galeno, Assmann. E autores como, Michel Maffesoli e Michel Fou-
cault contribuíram para a formulação dos conceitos de violência e poder, o que 
foi ampliado pela compreensão político-filosófica de Hannah Arendt. No campo 
mais específico, autores como Maria Clara Lucchetti, Roberto dos Santos, Alba 
Zaluar, Sérgio Adorno, Walter Kohan, Guacira Lopes Louro, Dagmar Meyer, Mal-
vina Dorneles, entre outros, colaboraram para a problematização das relações 
onde as violências se fizeram presentes. 

Tanto o trabalho de Sousa e Lima (2005) quanto o trabalho de Rateke (2005) 
tratam a questão do cuidado de si e procuram evidenciar as estratégias de pro-
blematização da ética, enquanto uma instância que oportuniza a relação e o 
desenvolvimento do sujeito consigo mesmo, e com os Outros. Essa perspectiva 
pretende demonstrar como na relação pedagógica a negação dos espaços de 
cuidado de si, configuram-se em relações abusivas, de controle e domínio, cons-
tituindo-se em relações que se fundam na violência. As dimensões empregadas 
caminham no sentido da valoração de uma convivência humana que compreen-
de e reconhece o Outro em sua legitimidade (RATEKE, 2005; SOUSA e LIMA, 
2005). As contribuições de Foucault sustentam teoricamente os dois trabalhos e, 
por tratar das tecnologias do eu e do cuidado de si também oportunizam pensar 
a ética, as formas de governabilidade e o poder. 
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Os trabalhos que não possuíam os descritores acima mencionados foram ex-
cluídos deste estado do conhecimento, com exceção de 07 produções que apre-
sentaram no título a palavra “participação” relacionada à “criança”, à “infância” 
e “direito”, sendo 06 trabalhos completos: Glaudio (2015); Oliveira (2015); Na-
zário (2015); Tavares (2015); Muller (2015) e Sousa (2015) e 01 pôster: Nazário 
(2015). Justificada, assim, a seleção pela importância das discussões sobre as 
mudanças ocorridas em relação aos estudos relacionados à criança e a infância. 
Tais pesquisas consideraram a participação infantil como uma grande transfor-
mação ocorrida nos modos de relação estabelecidos entre adultos e crianças. 
Trazem um enfoque na discussão atual do campo teórico que concebe a criança 
como um ator social e a infância enquanto categoria geracional. 

Vale destacar: as pesquisas que envolviam os descritores “Infância, participa-
ção e direitos”, aqui mencionadas, apoiaram-se teoricamente nos Novos Estu-
dos da Infância, especialmente na Sociologia da Infância e deram enfoque aos 
Direitos. Outro dado comum das pesquisas186 foi a escolha por metodologias de 
pesquisa qualitativa e de abordagem etnográfica considerada por esses autores, 
propícia a escuta das vozes das crianças. Tavares (2015) ressalta nas conside-
rações finais da pesquisa que,

[...] cabe a problematização de até quando as crianças vão ser igno-
radas em seus desejos e expectativas pela sociedade e pelas institui-
ções. É urgente a necessidade de que as metodologias que estejam 
mais próximas às suas realidades e que haja pessoas disponíveis para 
escutá-las verdadeiramente (p.17).

Oliveira (2015, p. 16) ressaltou: “dar voz às crianças não é somente deixá-las 
falar, mas é buscar maneiras de compreender as teorizações sobre o mundo 
social que as perspectivas das crianças podem nos fornecer”, ressalva dada por 
todos os outros pesquisadores aqui mencionados. Além das pesquisas citadas, 
que trazem a temática da participação, infância e direito, destaco a pesquisa 
apresentada por Filho (2010) que investigou outras pesquisas que se dedicaram 
a observar, analisar e compreender jeitos de ser criança, tendo em vista tra-
çar, mapear e examinar os procedimentos teórico-metodológicos utilizados, bem 
como as concepções de criança e infância que foram apresentados na ANPED, 
no período compreendido entre 1999 e 2009, especificamente no GT 07 - Edu-
cação de Crianças de zero a seis anos. No levantamento foram identificados, 
no total, 193 trabalhos, dos quais foram selecionados 38 trabalhos referentes às 
pesquisas com crianças, os quais foram lidos integralmente. Isso permitiu fazer 
outro enquadramento, pois apenas 25 dos 38 trabalhos realmente referiam-se 
às pesquisas com crianças. No que diz respeito aos trabalhos sobre estudos 
teórico-metodológicos de pesquisas com crianças, identificou apenas quatro tra-
balhos nesses últimos dez anos de ANPED, dois deles são os realizados por 
pesquisadoras brasileiras na Universidade do Minho em Braga/Portugal.

186 Exceto a pesquisa de Sousa (2015) que foi um estudo de caso de natureza qualitativa. E a pesquisa de Saravali 
(2005) cujo referencial teórico está baseado nas pesquisas sobre construção do conhecimento social segundo o enfoque 
piagetiano, e caracterizou-se como um estudo de caso em que as entrevistas realizadas foram baseadas no método 
clínico-crítico piagetiano.
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Filho (2010) destaca que a Sociologia da Infância é apontada nas pesquisas 
selecionadas como forte aporte teórico influenciando a escolha metodológica su-
blinhando como base teórica em maior escala autores portugueses como Pinto 
(1997); Sarmento (2009); Tomás (2000); Ferreira (2002).

Sobre os mecanismos de regulação e controle encontrei algumas aproxima-
ções entre os trabalhos de Nazário (2015), Menezes (2007), Barbosa; Richter 
(2011). Os textos discursam sobre as medidas de proteção utilizadas para efeti-
var a abrigagem de crianças ou sua “educação” e, analisam como a ação de con-
selheiros e juízes, na maioria das vezes, tem deslocado o caráter protetivo da 
medida para o lugar da punição. Tais pesquisas refletem sobre como a irrupção 
do poder de interditar, exercido por conselheiros tutelares e juízes, tem marcado 
crianças, desviando suas trajetórias. Os discursos produzidos têm influenciado 
ações de deslocamento da criança do lugar familiar para o lugar institucional. 

Com a leitura dos 15 trabalhos apresentados entre os anos de 2005 e 2015 
na ANPED, considero que a visibilidade da criança como sujeito de direitos, al-
cançada na sociedade contemporânea caminha ao lado dos altos índices de vio-
lências contra esta população. Nesse contexto, tais pesquisas reivindicam uma 
análise profunda sobre a construção de modos outros de “educar” e sugerem 
começar por interrogar as perspectivas educacionais que surgem do encontro 
entre adulto e criança e a abertura para uma outra sensibilidade na tessitura dos 
laços de convivência transgeracionais.

Destaco aqui que, o estado do conhecimento acerca da temática da infância 
e maus-tratos, no recorte temporal de 10 anos (2005 – 2015) evidencia a es-
cassez de trabalhos voltados para a temática e sua interface com a Escola e o 
Sistema de Justiça. Os protocolos de atendimento às crianças maltratadas não 
foram uma preocupação dos pesquisadores ao longo da década mencionada, 
pelo menos não na área da Educação propriamente dita.
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APRESENTAÇÃO

Na transição entre as duas primeiras décadas do século XXI o Brasil celebrou 
a conquista de um marco político e técnico para a atenção integral e integrada à 
primeira infância – a aprovação do Plano Nacional pela Primeira Infância – PNPI, 
em caráter de política pública, quebrando as fronteiras entre os Poderes Políti-
cos, e propondo a intersetorialidade em favor dos direitos das gestantes e das 
crianças de até seis anos.

Numa luta sem fronteiras pelos direitos da infância e adolescência, o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) marcou a história dos municípios 
da Amazônia Legal e do Semiárido Brasileiro com as edições do Programa Selo 
UNICEF, apoiando os gestores públicos na qualificação e fortalecimento de suas 
políticas, programas, ações e serviços públicos voltados às crianças e adoles-
centes.

A Edição 2013-2016 do referido programa no Semiárido apresentou ao Muni-
cípio de União dos Palmares, situado no leste do Estado de Alagoas, a Semana 
do Bebê (SB) e o Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI) como duas 
importantes ações para serem articuladas, (re) formuladas e efetivadas como 
políticas públicas da primeira infância.

Em março do ano final dessa edição, a primeira infância brasileira ganhou 
mais um aliado na garantia de seus direitos com a aprovação do Marco Legal da 
Primeira Infância (MLPI).

O Selo UNICEF – Edição 2017-2020, também configurado em quatro anos, 

187 Pedagoga (Centro Universitário CESMAC) e Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 
Matemática (Universidade Federal de Alagoas – UFAL). Atua na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), coordena 
o Comitê Intersetorial pela Primeira Infância Palmarina (COM-PIPA) e integra a Comissão Intersetorial pelos Direitos da 
Infância e Adolescência (COM-DIA).
188 Graduando do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (Centro Universitário CESMAC). Atua na Secretaria 
Municipal de Educação (SEMED) e é integrante da Comissão Intersetorial pelos Direitos da Infância e Adolescência 
(COM-DIA).
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reforçou a proposta de continuidade das políticas públicas para a primeira infân-
cia à gestão municipal, inserindo-a como conteúdo metodológico do programa.

Portanto, este trabalho tem como objetivo socializar as contribuições do UNI-
CEF na construção, implementação e avaliação da Semana do Bebê e do Plano 
Municipal pela Primeira Infância em União dos Palmares, com ênfase no biênio 
2017-2018, abordando também a sustentabilidade dessas políticas públicas no 
município.

REFERENCIAL TEÓRICO

Em se tratando de investimento em políticas públicas para a primeira infân-
cia, a Equação de Heckman (RNPI, 2017, p. 13) defende que o investimento ao 
referido grupo populacional gera o desenvolvimento harmonioso e integral dos 
indivíduos repercutindo no desenvolvimento de toda a sociedade.

Esse investimento em políticas públicas para as gestantes e crianças de até 
seis anos de idade foi reconhecido na forma da Lei Federal 13.257, de 8 de mar-
ço de 2016, dando origem ao Marco Legal da Primeira Infância, em que a for-
mação e implementação das mesmas são salientadas no Artigo 1º, sua criação 
diante da particularidade e importância dos primeiros seis anos de vida do ser 
humano (BRASIL, 2016, p. 1).

Os direitos essenciais e as áreas prioritárias para o investimento em políticas 
públicas na primeira infância são enfatizados no Artigo 227, da Constituição Fe-
deral de 1988, sendo eles: o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, e proteção a toda forma de negligência, dis-
criminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988).

A prioridade aos direitos das crianças são ratificadas no Artigo 4º do Estatu-
to da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, ressaltando o dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
(BRASIL, 1990).

No artigo 3º da Lei 13.257/2016, a prioridade absoluta em assegurar os direi-
tos da criança da primeira infância é dever do Estado e deve atender as peculia-
ridades dos seus primeiros anos de vida, além de garantir o seu desenvolvimen-
to integral (BRASIL, 2016).

Um investimento de grande retorno para a vida das crianças pequenas e suas 
famílias, e sociedade em geral, é realização da Semana do Bebê, evento se-
manal realizado sempre a partir do segundo domingo do mês de maio, desde 
2000, no Município de Capela, no Estado do Rio Grande do Sul, produto do 
“(...) encerramento do curso a distância de Psicopatologia do Bebê, coordenado 
pelos professores Serge Lebovici, francês, e J. Armando Barriguette, mexicano. 
Os participantes concluíram que os conhecimentos adquiridos deveriam ser logo 
transmitidos às comunidades (CANELA, 2010, p. 14).”
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METODOLOGIA

A Semana do Bebê de União dos Palmares foi criada pela Lei Municipal nº 
1.277, de 2 de abril de 2014, aprovada pela Câmara Municipal e sancionada 
pelo Prefeito tornou-se política pública, com realização anual, é formada uma 
Comissão Organizadora e Executiva com antecedência a qual é arquitetada em 
4 passos: Planejamento, Mobilização, Execução e Avaliação.

No que se refere ao Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI), a gestão 
pública formalizou durante o sexto dia da Semana do Bebê 2017 sua integração 
à Rede Estadual Primeira Infância de Alagoas – REPI-AL. E no mesmo dia, o 
prefeito apresentou a sociedade o Comitê Intersetorial pela Primeira Infância 
Palmarina (Com-Pipa), responsável pela implementação do PMPI.

Diferentemente da Semana do Bebê, o grupo de pessoas envolvidos com 
a execução do Plano se reúnem mensalmente em cinco grupos de trabalho e 
bimestralmente com a coordenadora do Comitê para a sistematização dos avan-
ços e desafios no tocante a efetivação da política pública no município.

RESULTADOS

No contexto das políticas públicas destinadas à primeira infância no Município 
de União dos Palmares, em Alagoas, nos âmbitos específicos da Semana do 
Bebê e do PMPI, foi possível socializar os seguintes resultados parciais, obtidos 
no biênio 2017-2018, bem como os desdobramentos da gestão pública para a 
garantia da sustentabilidade dessas ações na agenda municipal:

a) Semana do Bebê de União dos Palmares: Foram realizadas a terceira e 
quarta edições, respectivamente nos anos de 2017 e 2018, envolvendo a 
participação das secretarias municipais, Conselho de Direitos, Conselho 
Tutelar, e as parcerias com o Rotary Club e Pastoral da Criança. Nas 
duas edições houve a diplomação do Bebê Prefeito 2017, Gustavo, e 
Bebê Prefeita 2018, Isabella. No aspecto sustentabilidade podemos citar 
a realização do Show de Talentos Bebê, ação inédita que contempla a 
participação de crianças da pré-escola matriculadas nas escolas da rede 
municipal de ensino, atingindo 100% dos territórios escolares onde há 
acesso à educação infantil.

b) Plano Municipal pela Primeira Infância Palmarina – PMPI: o Comitê In-
tersetorial pela Primeira Infância Palmarina – Com-Pipa foi criado pelo 
Decreto Municipal nº 050, de 7 de novembro de 2017, envolvendo a par-
ticipação de diferentes atores e instituições do governo e da sociedade 
civil organizada e dos adolescentes do Núcleo de Cidadania dos Adoles-
centes Palmarinos em Ação – NuCAPA. O Comitê realizou em 2018, no 
segundo dia da Semana do Bebê, a apresentação da versão preliminar 
do Plano de Ação pela Primeira Infância – Quadriênio 2018-2021 – para 
o governo e sociedade. O comitê cumpri seu papel de grupo implemen-
tador das políticas públicas.
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A participação na edição 2017-2020 do Selo UNICEF mobiliza a municipalida-
de a continuar lutando pelos direitos da primeira infância, bem como das demais 
crianças e adolescentes / jovens do município.
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APRESENTAÇÃO

Esta pesquisa, que resultou em dissertação de mestrado, se desenvolveu 
no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia da Pontifícia Uni-
versidade Católica de Goiás (PUC Goiás), na linha de pesquisa da Psicologia 
Social, do Trabalho e das Organizações, sob orientação da professora Dra. 
Sônia Margarida Gomes Sousa, pesquisadora e líder do Grupo de Pesquisa 
em Psicologia Social, intitulado “Infância, Família e Sociedade”, registrado no 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A investigação, interdisciplinar e que recebeu o título “A escuta das crianças 
em juízo: uma análise dos significados atribuídos pelos profissionais do Direito 
à luz da Psicologia Sócio-Histórica”, situou-se em duas perspectivas: na de 
um Direito tomado enquanto fenômeno social que, por isso, estabelece com a 
realidade fática uma relação dialética, em que, reciprocamente, um transforma 
e é transformado pelo outro; e na de uma Psicologia Sócio-Histórica, sustentada 
nas construções teóricas do psicólogo russo Vigotski (1989, 2000, 2004, 2007) 
que, atenta aos contextos sociais, compreende o homem como ser histórico, 
uma vez que ele afeta a sociedade e é igualmente afetado por ela, em intera-
ções múltiplas que permitem uma constituição mútua e dialética do sujeito e da 
sociedade. Alguns postulados teóricos da Educação e da Sociologia da Infância 
também contribuíram para a construção da pesquisa.

A adesão à interdisciplinaridade e ao diálogo entre os saberes para o enten-
dimento dos temas da infância e a luta pela efetiva garantia dos direitos da 
criança revela-se com certa constância entre os estudiosos sociais da infância 
(Sarmento e Pinto, 1997, Sarmento, 2003, Sarmento e Gouvea, 2008), que ar-
ticulam conhecimentos de diferentes matizes para a apreensão mais profunda 
do fenômeno a que pretendem se dedicar.

É sabido que os estudos sobre a infância convocam os mais variados cam-
pos do conhecimento humano, no afã de se compreender o fenômeno inves-
tigado. A Psicologia e o Direito são apenas dois deles, mas consistentemente 
relevantes para a consecução do objetivo desta pesquisa.

A PESQUISA

A partir desses eixos, construiu-se a busca central desta investigação, 
cujo objetivo fora apreender os significados atribuídos ao lugar das crianças nos 
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processos judiciais cíveis, que as discutem (a exemplo daqueles de guarda, 
visitas, alienação parental, destituição do poder familiar, aplicação de me-
dida protetiva, exercício da tutela, colocação e manutenção em entidade de 
acolhimento e colocação em família extensa ou substituta), pelos chamados 
profissionais do direito (juízes, promotores, defensores públicos e advogados) 
que compõem parte da “Rede de Proteção e Atendimento à Criança e ao Ado-
lescente”, buscando compreender quando e como a participação delas se dá 
ou em que circunstâncias e por quais razões ela deixa de acontecer.

A denominada “Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente” é composta 
por órgãos intrinsecamente ligados ao Sistema de Justiça, os quais a este 
estudo interessaram especificamente, bem como por órgãos não ligados di-
retamente ao dito “Sistema de Justiça”, a respeito dos Conselhos Tutelares, 
Delegacias Especiais, Secretarias Municipal e Estadual de Proteção à Criança 
e ao Adolescente, instituições de acolhimento, dentre tantos outros que, muito 
embora operem a parte extrajudicial do sistema, não constituíram o interesse 
deste trabalho em específico.

A primeira, e, talvez, mais profunda contradição a que esse estudo se dedi-
cou a compreender foi aquela constituída entre a objetividade e a subjetividade, 
explícita na interface que se busca entre o Direito e a Psicologia. Percebe-se tal 
contradição nas compreensões e atuações dos profissionais do Direito, mem-
bros da “Rede” e, por que não, no lugar indefinido e contraditório que a criança 
ocupa nos processos judiciais e no próprio Judiciário.

No processamento das questões atinentes à criança, o Direito, e, sobretu-
do, seus profissionais a todo tempo se socorrem do auxílio de psicólogos, mais 
comumente para a confecção de laudos psicossociais e para o acompanha-
mento das famílias e das crianças que se encontram sob a jurisdição do Estado. 
Mais do que isso, subsidiam-se na Psicologia, como ciência e profissão, em 
suas construções e em seus conceitos, na tentativa de compreenderem a 
gênese, o desenvolvimento e as possíveis soluções dos conflitos familiares 
postos em juízo.

Nada mais óbvio, uma vez que as duas áreas do conhecimento humano 
e social em questão, apesar de terem suas atenções voltadas para objetos e 
atuações profissionais diferentes, convergem para a proteção e o atendimento 
dos interesses daqueles que buscam a Justiça, ou são buscados por ela, 
para a solução de seus conflitos.

A dedicação atenta ao tema de estudo proposto justificou-se: a) pelas 
expressivas transformações da sociedade brasileira nos últimos anos, no que 
tange às relações e aos desenhos familiares, sobretudo no que diz respeito 
à dissolução dos casamentos e das uniões estáveis e consequentes disputas 
pela guarda dos filhos e às novas formas de família e expressão do afeto, 
situações que, por sua natureza, têm levado as crianças a terem suas vidas 
discutidas pela Justiça; b) pelo consequente grande, e crescente, número de 
processos judiciais que tratam dos direitos das crianças e dos adolescentes no 
âmbito de suas famílias naturais, extensas ou substitutas; c) pela importância 
e delicadeza dos temas ligados à infância, que costumam exigir estudos inter-
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disciplinares dedicados a, de fato, compreender os significados atribuídos à 
criança e à infância; d) pela necessidade de reflexão sobre o assunto, seguida 
do intuito de sempre caminhar no sentido do aperfeiçoamento de seu tratamento 
pela lei e pelos diversos profissionais envolvidos; e) por ser a participação da 
criança no processo judicial matéria ainda pouco explorada academicamente 
no Brasil; f) pela possibilidade de novas construções teóricas que deem sustento 
a novas práticas, mais humanas e mais humanizadas, mais garantidoras de 
direitos e dignificantes da criança.

A busca pela humanidade na e da Justiça e os modos pelos quais se 
pode alcançá-la nortearam esta pesquisa. Dessa busca, assim, como da 
compreensão da Justiça enquanto construção ininterrupta, decorrente dos 
fenômenos sociais que a impactam e a delineiam continuamente, emanaram, 
portanto, a escolha teórica que fundamenta a presente pesquisa: a Psicologia 
Social, mais propriamente a Psicologia Sócio-Histórica de Vigotski, amparada 
no conceito marxista do materialismo histórico e dialético como possibilidade 
de trabalho dialético da relação entre o Direito e a Psicologia no tratamento das 
questões atinentes às crianças discutidas em juízo.

Este estudo, de abordagem qualitativa, fundamentou-se nos pressupostos 
teóricos da Psicologia Sócio-Histórica de Vigotski (1989, 2000, 2004 e 2007) que, 
por sua vez, se estrutura pelo método marxista do materialismo histórico e 
dialético. Segundo Lane (2001, p. 15-16), “é dentro do materialismo históri-
co e da lógica dialética que vamos encontrar os pressupostos epistemológicos 
para a reconstrução de um conhecimento que atenda à realidade social e ao 
cotidiano de cada indivíduo”.

As construções teóricas do materialismo histórico e dialético constituem o fio 
condutor do estudo científico de Marx (1873), que estudou e defendeu o papel 
fundamental da historicidade nos processos de constituição do homem. De 
acordo com ele, “mudanças históricas na sociedade e na vida material produ-
zem mudanças na “natureza humana” (consciência e comportamento)” (VIGO-
TSKI, 2007, p. XXV).

A compreensão de um homem social e histórico, e não abstrato, culminou 
na formação de uma Psicologia Social de bases materialistas e históricas, 
justamente porque “o ser humano traz consigo uma dimensão que não pode ser 
descartada, que é sua condição social e histórica, sob o risco de termos uma 
visão distorcida (ideológica) de seu comportamento” (LANE, 2001, p. 12).

Assim, o homem, enquanto sujeito da história, constitui-se por meio das re-
lações sociais, as quais também constitui reciprocamente, sendo, ao mesmo 
tempo, ativo e passivo, constituinte e constituído. Afinal, “mais fundamental é 
o fato de que o homem não só se desenvolve (naturalmente); ele também se 
constrói” (VIGOTSKI, 1989, p. 65).

Para além do materialismo e da historicidade, Marx também discorria sobre 
a dialética, que “apreende toda forma desenvolvida no fluxo do movimento, 
portanto, incluindo o seu lado transitório; porque não se deixa intimidar por 
nada e é, por essência, crítica e revolucionária” (MARX, 1873, p. 130).
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As características do método dialético, de ser não apriorístico, de ser crítico 
e de ser progressivo-regressivo, possibilitam o desenvolvimento da verdadeira 
pesquisa em Psicologia Social, que busca apreender o indivíduo como expres-
são total de suas realidades históricas e sociais.

Neste ponto, importante destacar que somente com uma leitura dialética 
dos objetos de estudo e referenciais teóricos, foi possível comportar as visões 
interdisciplinares deste estudo.

A Psicologia Sócio-Histórica, de Vigostki, e sua leitura brasileira, neste tra-
balho representada, especialmente, pela produção científica das professoras 
Bader Sawaia (2008, 2014, 2015 e 2017) e Sônia Margarida Gomes Sousa 
(2001, 2002, 2005, 2007, 2012 e 2015), forneceu possibilidades para que se 
estabelecesse uma discussão crítica e dialética sobre uma questão que não 
pode ser compreendida de forma rígida, estanque e definitiva, afinal, ela modi-
fica e é modificada a todo tempo, em um movimento dialético, de forma inces-
sante, num fluxo contínuo de transformações sociais, seguidas por um esforço, 
também incessante, de construção de novas teorias e abordagens científicas, 
acadêmicas e operacionais (a saber: a jurídica) que atuem em um verdadeiro 
saber militante, voltado, ele também, à transformação social.

Na interface construída com o Direito, destacaram-se as contribuições, 
para esta pesquisa, da professora Lila Spadoni (2016) e do professor, e hoje 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin (2008). O olhar crí-
tico e sensível de Fachin à realidade histórica das famílias foi valioso para o 
desenvolvimento do trabalho.

Na busca por uma compreensão ampla e interdisciplinar dos temas que en-
volvem as infâncias e crianças, conforme sugestão dos chamados “Estudos 
da Criança”, destacou-se, ainda o aporte importante do professor português 
Manuel Sarmento (1997, 2003 e 2008) e de seu grupo de estudo, a exemplo da 
professora Ana Isabel Sani (2013).

No que se refere à Pedagogia, importantes as contribuições de Bernard Char-
lot (2013) para a construção deste trabalho. Sua minuciosa análise a respeito 
da compreensão plural que se tem das infâncias e das crianças foi de extre-
ma importância para a organização e análise dos núcleos de significação.

Na História, valiosas as contribuições de Phillipe Ariès (1981) e de Mary Del 
Priore (2013). A compreensão do percurso histórico e social já vivido pelas 
crianças até aqui foi também importante para a construção das categorias de 
análise.

Na Sociologia, as construções de Irene Rizzini (2007 e 2011) permitiram que 
a questão de classe, que sempre permeia as relações entre crianças e socie-
dade, não fosse esquecida, uma vez que aquelas crianças que reúnem diversos 
estigmas e estereótipos de exclusão sofrem ainda mais intensamente a marca 
da invisibilidade.

Tendo em vista os autores-chave destacados, iniciou-se a pesquisa pela 
fase bibliográfica, que não se encerrou quando do início da fase empírica, mas 
continuou e se intensificou com ela, de forma a subsidiá-la e sustentá-la.
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A pesquisa empírica se deu por meio da realização de entrevistas individuais 
com oito profissionais do Direito (dois juízes, dois promotores, dois defensores 
públicos e dois advogados) atuantes no Direito das Famílias e da Infância.

Para entrevistá-los, elaborou-se um roteiro de entrevista, não fechado, 
que possibilitasse que os sujeitos se expressassem mais livremente e, assim, 
acessassem seus repertórios de compreensão a respeito dos temas propostos 
para discussão.

Neste ponto, convém ressaltar que, na perspectiva vigotskiana, é por meio 
da linguagem que o homem é constituído e constituinte de outros indivíduos, 
sendo fundamental o registro, bem como a análise, da linguagem falada. De 
forma que não só o que se diz, mas como se diz, de que se diz e o que deixa de 
ser dito importam.

Foi na escuta dos sujeitos entrevistados, concretamente tomados, com todas 
as suas singularidades, que se buscou escutar, também, aquilo que de mais 
amplo eles representavam: o próprio sistema de garantias de direitos, seus 
avanços e seus retrocessos, seus acertos e seus erros, suas conquistas e suas 
falhas.

Essa proposta de análise se fortaleceu por meio da adoção do conceito 
do sujeito representante.

A escolha, neste caminho, e, mais do que isso, a exigência do próprio cami-
nho trilhado, foi pelo enfrentamento das contradições, das tensões entre obje-
tividade e subjetividade, entre particularidade e universalidade, entre o concreto 
e o abstrato que constituem, dialeticamente, o sujeito e o mundo.

Assim, a metodologia de pesquisa se delineou por ocasião do fortalecimento 
do método e da própria realização da pesquisa.

Para a elaboração do referido roteiro de entrevistas, foram construídos os 
objetivos, geral e específicos, da pesquisa. 

O geral, de apreender os significados da participação das crianças nos 
processos judiciais de natureza cível atribuídos pelos profissionais do Direito 
pesquisados. E, os específicos, de: a) compreender quando e como se dá a 
participação da criança no processo judicial e em que circunstâncias e por 
quais razões ela deixa de se dar; b) compreender os significados da participação 
das crianças nos aludidos processos; e c) contribuir para a criação, correção 
ou aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas à infância, sobretudo à in-
fância judicializada.

Na análise das falas dos sujeitos entrevistados, adotou-se a proposta de 
Aguiar e Ozella (2006, 2013 e 2015), de análise dos núcleos de significação, 
que, para sua sistematização, percorreu uma trajetória composta por algumas 
etapas: a) de transmissão dos áudios; b) de transcrição literal das entrevistas; 
c) de organização das entrevistas por assuntos (contendo todas as respostas 
dadas pelos sujeitos); e, por fim, d) de reorganização das entrevistas em qua-
dros que se propunham a relacionar as perguntas, as respostas dos sujeitos e 
as categorias comuns de análise.
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DA FRAGMENTAÇÃO DA INFÂNCIA, DO ENFRAQUECIMENTO DA CRIAN-
ÇA, DA CRIANÇA COMO SUJEITO ASSUJEITADO E DO PAPEL DA FAMÍLIA 
NOS LITÍGIOS

A delicadeza do tema discutido nesta pesquisa, que envolveu, ao mesmo 
tempo, sujeitos socialmente tidos como frágeis (as crianças) e sujeitos social-
mente fortes, poderosos e prestigiados (os profissionais do Direito), impôs a 
mesma delicadeza na sua análise e tratamento.

Da análise intentada, 04 (quatro) categorias, histórica e socialmente construí-
das, emergiram: a) a da fragmentação da infância; b) a do enfraquecimento da 
criança; c) a da criança como sujeito assujeitado no processo judicial e d) a do 
papel da família nos litígios que envolvem as crianças, subcapítulos do capítulo 
terceiro, de resultados.

Perguntados pelo significado da infância, os sujeitos se colocaram, basica-
mente, de 03 (três) formas. Houve aqueles que disseram compreendê-la como 
fase ou momento da vida, os que afirmaram entendê-la como etapa do desenvol-
vimento humano e, ainda, os que associaram à ideia de vulnerabilidade.

Tendo em vista a noção construída acerca da infância, perguntou-se, então, 
em entrevista, como os sujeitos pesquisados compreendiam a criança na socie-
dade. Deste questionamento, emergiram 05 (cinco) significados: o da criança ca-
rente, desprezada, fragilizada, vitimada e excluída em razão da classe social. Os 
significados que emergiram foram reunidos em um núcleo de significação maior, 
uma vez que considerados como expressões do “enfraquecimento da criança” 
na sociedade.

Perguntados a respeito da criança no processo judicial, bem como de sua par-
ticipação no referido processo, os entrevistados apresentaram 03 (três) significa-
dos: a de criança objetizada, a de criança invisível e a de criança manipuladora. 
Esses subnúcleos foram reunidos em um núcleo de significação denominado “da 
criança como sujeito assujeitado no processo judicial”.

Acerca do grande volume de ações judiciais que discutem crianças e da forma 
assujeitada com que elas costumam figurar nos referidos processos judiciais, os 
sujeitos pesquisados levantaram a questão do papel da família. 

Essa família, que, segundo os entrevistados, não protegeu a criança o tanto 
quanto devia, apareceu quase em todas as falas dos sujeitos perguntados sobre 
como viam a criança no processo judicial.

Dos próprios subtítulos, é possível extrair o resultado da pesquisa: observou-se 
que, no exercício profissional, os ditos operadores do Direito decidem pela não 
escuta das crianças nos transcorrer dos processos judiciais que as discutem.

O ponto chave, central, das falas expressas pelos sujeitos entrevistados é o 
de que as crianças brasileiras continuam não sendo escutadas, muito embora 
exista toda uma legislação garantista que assegure, no plano formal da lei, o 
referido direito à participação.

Assim é que se concluiu que, historicamente, no Brasil, a criança nunca 
ocupou, e ainda não ocupa, um lugar social de verdadeiro respeito aos seus 
direitos. Mas por que não são elas consideradas?



674

Há, por certo, um discurso social, construído e vigente, que sustenta a prá-
tica desses operadores ou profissionais do Direito, de forma que os paradigmas 
do Direito não são seguidos pelo sistema, que deveria promover a garantia de 
direitos.

Mas há também certa angústia presente na fala dos profissionais que, por 
vezes, desejam ouvir as crianças sem, contudo, contar com a segurança de 
fazê-lo, ante a ausência de respaldo teórico e institucional para tanto.

Não só o sujeito omisso, mas também o sujeito amedrontado se recusa a ou-
vir. E essa não é uma questão local, limitada a este ou aquele território do 
país, mas expressiva de como as mudanças são lentas e de como as formas 
clássicas tendem a sempre retornar, tornando-se difícil o abandono das velhas 
práticas.

Os modos clássicos, de compreensão e enfrentamento das questões atinen-
tes à infância e às crianças, se mantêm no tempo, muito embora o ordena-
mento jurídico, que sustenta formalmente o sistema garantidor de direitos, tenha 
avançado nas últimas 03 (três) décadas. Como ensinam Rizzini, Rizzini, Naiff e 
Baptista (2007, p. 19),

[...] vem ocorrendo um processo lento de mudança de paradig-
mas relacionados às atribuições e responsabilidades da família e 
do Estado, com o advento e novas leis e diretrizes de políticas, que 
destacam a centralidade da família e a importância da convivência 
familiar e comunitária, como o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(1990) e a Política Nacional de Assistência Social (2004).

Importa, neste ponto, compreender como os núcleos de significação perpas-
sam os sujeitos, mantendo na compreensão deles as fortes raízes menoristas 
que, formalmente, já têm, ou deveriam ter, lugar reservado no passado.

Historicamente, no Brasil, a criança nunca ocupou, e ainda não ocupa, um 
lugar social de verdadeiro respeito aos seus direitos.

As 04 (quatro) categorias analisadas, a da fragmentação da infância, a do 
enfraquecimento da criança, a da criança como sujeito assujeitado no processo 
judicial e a do papel da família nos litígios que envolvem crianças, foram his-
tórica e socialmente construídas. O discurso vigente é fortemente arraigado 
e os sujeitos cegam-se de “certezas” por vezes que não cabem mais (ou que, 
quem sabe, que nunca couberam).

Da análise das entrevistas realizadas com os profissionais do Direito, pôde-
-se observar que as vozes não entoavam opiniões, colocações e verdades so-
zinhas. Se sozinhas estivessem, restariam subsumidas e não seriam relevantes 
para a formação/manutenção da realidade tal qual se vê.

Defronte as divergências, observou-se o incômodo e o desconforto com a 
realidade posta e o movimento, mesmo que ainda insípido, de mudança.

Ora, dentro da concepção dos operadores do Direito também há uma visão 
mais progressista. E, neste passo, é preciso, também, dar destaque aos avan-
ços institucionais havidos.

O quê, de profundo, mudou de lá (legislação menorista) para cá (doutrina da 
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proteção integral)? Muito! A própria autocrítica realizada pelos profissionais 
do Direito é um avanço. Eles se mostraram, não raro, incomodados, cientes 
de que o sistema garantidor de direitos falha, contraria a lei e, sobretudo, a 
ideia de justiça. Eles, apesar de mostrarem-se confusos em relação ao que e 
como fazer, sabem, quase sempre, o que e como não fazer.

Ao passo em que a pesquisa se desenvolveu, restou claro que o estudo 
das crianças serviu para o estudo do mundo e que, mais especificamente, o 
estudo das crianças discutidas em juízo convém ao estudo do “Sistema Judiciá-
rio”, pelo que,

Conhecer as “nossas” crianças é decisivo para a revelação da so-
ciedade, como um todo, nas suas contradições e complexidade. Mas 
é também a condição necessária para a construção de políticas 
integradas para a infância, capazes de reforçar e garantir os direitos 
das crianças e a sua inserção plena na cidadania ativa. (SARMENTO, 
2003, p. 1).

Quanto ao papel da família nos litígios que envolvem crianças, os profissio-
nais entrevistados frequentemente apontaram as falhas da família como motiva-
doras, em um primeiro momento, da discussão da vida das crianças em juízo e, 
em um segundo momento, pelo excesso de exposição, pela tensão provocada 
e pela potencial formação de trauma nas crianças cujas vidas se discutem no 
Judiciário.

Ao tratarem das “experiências de promoção do direito à convivência familiar e 
comunitária no Brasil”, Rizzini, Rizzini, Naiff e Baptista ressaltam o erro da res-
ponsabilização das famílias, que não podem ser cobradas antes a ausência 
de políticas públicas contundentes.

Desta forma, estas famílias ainda são muitas vezes retratadas como 
incapazes de criar os seus filhos. O que se deseja ressaltar aqui é 
o equívoco na compressão do problema, cuja origem ficou, não 
por acaso, reduzida à incapacidade da família. Na atualidade, ressal-
tem- se as competências da família, mas, na prática, com frequência, 
cobra-se dos pais que deem conta de criar seus filhos, mesmo que 
faltem políticas públicas que assegurem condições mínimas de vida 
digna: emprego, renda, segurança e apoio para aqueles que neces-
sitem. (RIZZINI, RIZZINI, NAIFF e BAPTISTA, 2007, p. 18)

Enfim,

As famílias necessitam de ajuda, principalmente em seus momentos 
de transição, para o enfrentamento dos conflitos daí advindos. Mas 
isso só pode ser feito se a ênfase da intervenção recair sobre 
seus recursos e potencialidades e não somente sobre suas difi-
culdades e problemas. As intervenções convencionais, muitas vezes 
autoritárias, devem ser substituídas pelas intervenções participativas 
de co-construção dos sistemas famílias e político-social. É preciso, 
pois, desenvolver programas de educação e de intervenção que fo-
calizem as famílias em si mesmas, a interação entre seus membros 
e a interação entre elas e outros níveis do macrossistema, tais como 
da política e da economia. (SOUSA e PERES, 2001, p. 72)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No início desta pesquisa, a compreensão do tema pesquisado, ainda em es-
tágio inaugural, se limitava à percepção de que às crianças cujas vidas eram 
discutidas em juízo poucas vezes ou quase nunca era oportunizado o direito 
de fala, participação e opinião, de forma que se escancarava uma grande dis-
tância entre as disposições do ordenamento jurídico brasileiro, que se diz de 
primazia e proteção da infância, e as práticas profissionais e institucionais per-
petradas pelos operadores do Direito e órgãos responsáveis pela observância e 
cumprimento da ordem jurídico-legal.

A realização da pesquisa confirmou esta questão. De fato, no Brasil, a criança 
é pouquíssima ou quase nunca ouvida no seio do processo judicial que a discute. 
Mas, para além de confirmá-la, clarificou-a.

A partir da pesquisa bibliográfica empreendida e, sobretudo, da articulação de 
conhecimentos e ciências de diversas disciplinas, foi possível construir, histori-
camente, compreensões críticas acerca da infância e da criança na sociedade 
e no Judiciário.

Da realização da pesquisa empírica, da análise dos núcleos de significa-
dos atribuídos pelos profissionais do Direito a respeito da infância e da criança 
no processo judicial, foi possível enxergar concretamente o que, abstratamente, 
se percebia: a existência de grande distância entre as transições legal e social 
do lugar ocupado pela criança na sociedade.

Assim, a pesquisa trouxe algumas respostas e elucidou algumas questões:

• não se deixa de ouvir por desconhecimento da lei, mas por falta de me-
canismos que exijam a oitiva, por medo de ouvir e, ainda, por falta de 
articulação de conhecimentos de diversas matizes ou ausência de equipe 
técnica que o faça;

• pelo que, sabe-se necessária a oitiva, mas, mesmo assim, insiste-se 
em reservar à criança o lugar dos sem-fala;

• há a percepção clara e evidente de que a criança ainda ocupa po-
sição desprivilegiada e fragilizada na sociedade brasileira, percepção 
essa praticamente naturalizada;

• não se tem, de fato, um sistema eficaz e efetivo, que prime pela criança 
e pela família, muito embora exista previsão em legislação nacional e in-
ternacional.

A pesquisa produziu, ainda, novas perguntas, novas possibilidades de 
investigação e estudos, sobretudo no que concerne à relação Estado versus fa-
mília e à confluência de exclusões que as crianças pobres reúnem (exclusões 
sociais e jurídicas). A questão do estudo comparado das práticas havidas no 
Brasil e em outros países do mundo em relação à escuta das crianças em juízo 
também chama a atenção.

Esta pesquisa, por fim, não produziu uma recomendação acerca de como e 
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em que situações se deva ouvir a criança em juízo, de forma que, também nes-
se sentido, sua continuidade e aprofundamento seriam interessantes.

De toda forma, a pesquisa apontou para o imperativo de se compreender 
e cumprir, não no futuro, mas no presente, o estatuto de sujeito de direitos 
que as crianças possuem, sobretudo as crianças judicializadas, de modo a en-
xergar a perpetração de injustiças e de promover a dignificação do tratamento 
a elas dispendidos, considerando o enorme contingente de ações judiciais que 
discutem as vidas das crianças e tramitam nas Varas de Família e Juizados da 
Infância do país e, principalmente, apreciando a premente necessidade de se 
concretizar, nos planos prático-teóricos, profissionais e institucionais, a legis-
lação da proteção integral da criança, que a consagra como sujeito de direitos 
(e não mais objeto!), vigente há mais de 20 (vinte) anos e ainda tão desconheci-
da do cotidiano dos Tribunais brasileiros.
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INTRODUÇÃO

A discussão acerca dos direitos das crianças pequenas como cidadãs, no-
meadamente os seus direitos de participação, naquele que se tornou um dos 
contextos educativos mais significativos das suas vidas na contemporaneidade 
– o Jardim de Infância (JI) –, é particularmente relevante num momento sócio 
histórico e político como o atual em que, de um lado, se apregoa a importância 
de criar condições para o exercício das autonomias das crianças, reconhecendo 
os seus modos de expressão cultural e os seus direitos de participação para ali 
viverem as suas infâncias como crianças e, do outro, ali se tem vindo a assistir 
à implementação de práticas educativas que revelam a acentuação de formas 
de controle e disciplinação visando a sua conformidade e submissão ao mundo 
adulto (FERREIRA, TOMÁS, 2016). Mais do que uma Educação de Infância (EI) 
assente no conhecimento das crianças e das culturas infantis, especialmente 
as culturas lúdicas, e destas como possibilidade das crianças se fazerem ou-
vir e como um direito a ser respeitado, parece caminhar-se frequentemente no 
sentido da sua instrumentalização com vista à sua precoce escolarização, res-
tringindo as suas infâncias como crianças à condição de alunos pré-escolares 
(ROCHA, FERREIRA, 2010; FERREIRA, 2015; FERREIRA, TOMÁS, 2016).

Com feito, em Portugal, dois dos reflexos mais significativos do cenário em 
que a salvaguarda simultânea dos direitos de proteção, provisão e participação 
se configura no direito à educação, prerrogativa da infância contemporânea e à 
escala global (Convenção dos Direitos da Criança(CDC), 1989) são: i) a apro-
vação da Lei n° 5/97, de 10 de Fevereiro, a Lei-Quadro da Educação Pré-Es-
colar, que consagrou a Educação Pré-Escolar (EPE) como a primeira etapa da 
educação básica (artigo 2°), dando destaque à EI enquanto alicerce de uma 
educação ao longo da vida e às crianças como o centro deste processo, e ii) as 
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE 1997; 2016), 
documento que visa ser um quadro de referência para todos/as educadores/as 
de infância, um “ponto de apoio” para a sua prática pedagógica no JI onde são 
explicitados os seus fundamentos e princípios constitutivos.

Posto isto, apesar dos documentos oficiais e das instituições de EI se repor-
tarem à criança ator social, participativa, cidadã – noções frequentemente resu-

189 Este título e texto decorrem da dissertação “A manta é o espaço da vida democrática da sala – Orientações Curricu-
lares para a Educação Pré-Escolar”, trabalho pedagógico e modos de participação das crianças, defendida pela autora 
em julho de 2017 na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, Portugal.



682

midas em torno da ideia de uma educação e de uma pedagogia centradas nas 
crianças –, emerge como questão central saber de que modos, e até que ponto, 
o educador, enquanto “gestor do currículo”(OCEPE, 1997, p. 7), traz a questão 
da participação das crianças para a sua ação pedagógica e a inclui na organiza-
ção do dia-a-dia no JI, fazendo dela uma prática cotidiana de cidadania que se 
experimenta e se exerce. Tal requer compreender de que modos, e/ou até que 
ponto, a educadora cria condições para e como se realizam as participações das 
crianças na organização, planejamento e dinâmicas do trabalho pedagógico que 
é efetivado nas instituições de EI.

Partindo do enquadramento socioeducativo para a EI em Portugal e de ex-
certos de episódios interativos observados pela autora aquando da pesquisa, 
analisam-se as práticas quotidianas que envolvem a educadora e as crianças no 
JI, os modos como elas dialogam, ou não, acerca da organização do trabalho 
pedagógico e os modos como a educadora reconhece e leva em consideração 
os contributos das crianças na (re)organização e ajustamentos do seu planeja-
mento no dia-a-dia.

A análise acerca das participações infantis permite compreender de que mo-
dos, e até que ponto, as práticas pedagógicas da educadora se reorientaram a 
partir das crianças e pela inclusão dos seus contributos na organização e gestão 
do cotidiano do JI, em direção à co-construção de quotidianos mais democráti-
cos e, portanto, mais respeitadores dos direitos de participação das crianças, tal 
como recomenda a CDC.

PARTICIPAÇÃO E PARTICIPAÇÃO INFANTIL

A ampliação crescimento de teorias que reconhecem as crianças como atores 
sociais competentes (CHRISTENSEN E JAMES, 2005; CORSARO, 2011), sujei-
tos de direitos, vem promovendo discussões sobre a participação das crianças, 
já que sendo sujeitos de conhecimento e produtoras de culturas contribuem para 
a (re)produção e renovação social nos e dos espaços socioculturais em que par-
ticipam. Entretanto, os estudos que tem como foco a temática da participação 
infantil (SOARES, 2005, AGOSTINHO, 2010; TOMÁS, 2011) reconhecem as di-
ficuldades de sua abordagem e aprofundamento, visto que este é um tema que 
comporta uma variedade de conceitos que se entrecruzam e, entre eles, estão 
os de democracia, cidadania e direito.

Frente ao exposto, uma questão crucial quando se discute os direitos de par-
ticipação das crianças é saber: O que de fato é participar? Em que consiste 
a participação? A palavra participação vem do latim “participare”, originada da 
expressão “partem capere”, significa “tomar parte”. Para Soares participação é:

falar de uma actividade espontânea, que etimologicamente se caracte-
riza como a acção de fazer parte, tomar parte em, mas é também falar 
de um conceito multidimensional que faz depender tal acção ou tomar 
parte, de variáveis como o contexto onde se desenvolve, as circuns-
tâncias que o afectam, as competências de quem o exerce ou ainda as 
relações de poder que o influenciam. (2005, p.116).
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Segundo Catarina Tomás (2007), existem múltiplas definições de participa-
ção, uma vez que o conceito é complexo e passível de novas (re)interpretações 
e (re)construções. A autora atenta para as inúmeras experiências de participa-
ção que estão a acontecer no mundo; porém, alerta para o “caráter ilusório” de 
algumas delas. Assim, participar significa: 

influir directamente nas decisões e no processo em que a negociação 
entre adultos e crianças é fundamental, um processo que possa inte-
grar tanto as divergências como as convergências relativamente aos 
objectivos pretendidos e que resultam num processo híbrido (TOMÁS, 
2007, p.49).

Neste alinhamento, e porque as crianças ainda são crianças, e o seu direito a 
participarem nos ambientes educativos é fundamental para o reconhecimento de 
suas competências sociais, compete aos adultos assegurarem tempos e espa-
ços nas suas práticas pedagógicas conducentes a que a participação se efetive 
“num exercício de diálogo intergeracional e de compartilhamento de poder, [n]
uma prática democrática que envolve negociação e compromisso”. (AGOSTI-
NHO, 2010, p.101).

ALGUMAS PERSPECTIVAS DE ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO INFANTIL

Uma das perspectivas mais conhecidas e difundidas sobre a participação 
das crianças é a Escada de Participação de Roger Hart (1992 inSOARES, 
2005, p. 118).

Nela, o autor aborda a participação das crianças a partir da consideração 
de vários níveis que se desenvolvem uma numa sequência em progressão as-
cendente: à medida que se vai subindo cada um dos oitos degraus da escada, 
aumentam os níveis de implicação das crianças nos processos de mobilização e 
participação. Os oito degraus da escada de Hart são: 1 – A manipulação – quan-
do as crianças “participam” em algo, mas não sabem do que se trata, não perce-
bem os objetivos, não foram consultadas, acabam por estar a ser manipuladas/
usadas para atingirem mais rapidamente os objetivos dos adultos;2 – A decora-
ção – quando as crianças são usadas pelos adultos como mera decoração, por 
exemplo: a criança “participa” num evento; porém, sem ter noção do porquê que 
está fazendo;3 – O tokenismo190 - modo de participação simbólico ou aparente 
em que as crianças têm a oportunidade de se expressarem, mas, na verdade, 
têm pouca ou nenhuma influência sobre o assunto. Por vezes este tipo de “parti-
cipação” acontece em situações públicas onde as crianças mais comunicativas, 
mais “espertas”, são criteriosamente escolhidas para falar;4 – A delegação de 
informação – quando as crianças compreendem as intenções do projeto e/ou ati-
vidade, sabem quem tomou a decisão delas participarem e porquê, embora não 
tenham um papel decisivo;5 – A consulta e informação – quando as crianças são 
190 Este termo deriva da palavra tokenism, que segundo o dicionário da língua inglesa (The American Heritage – Dictio-
nary of the English Language), diz respeito a práticas de inclusão limitadas dos membros de um grupo minoritário, sendo 
criada geralmente uma falsa aparência de práticas inclusivas, que podem ou não ser intencionais (Soares, 2005, p. 118).
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consultadas e informadas sobre todo o projeto e/ou atividade e, apesar deste ser 
dirigido por adultos, as suas opiniões são consideradas;6 – Iniciativa adulta com 
partilha de decisões com as crianças – quando a tomada de decisão é comparti-
lhada entre adultos e crianças;7 – Processos iniciados e dirigidos pelas crianças 
– quando as crianças se organizam propondo, orientando e dirigindo um projeto 
e/ou atividade sem a intervenção dos adultos;8 – Iniciativa das crianças compar-
tilhando as decisões com os adultos – quando as crianças têm uma iniciativa e 
adultos as apoiam, dando sugestões para melhorarem.

A partir da proposta de Roger Hart (1992) surgiram novas perspectivas acerca 
da participação infantil (SOARES, 2005), entre elas a de Trilla e Novella (2001) 
que propõe quatro graus de participação: i) a participação simples, em que a 
criança é apenas espectador do processo; ii) a participação consultiva, quando 
a opinião da criança sobre alguns assuntos que lhe dizem respeito é levada em 
conta; iii) a participação projetiva, em que a criança decide o projeto a desenvol-
ver, sendo capaz de gerir, executar e controlar todo o processo; iv) a metapartici-
pação, quando as crianças exigem e geram espaços de participação.

Também Harry Shier (2001 in SOARES, 2005, p. 120), sugere cinco níveis 
crescentes de participação, indo desde dei) as crianças são ouvidas; ii) as crian-
ças são apoiadas a fim de expressarem as suas opiniões; iii) as opiniões das 
crianças são consideradas; iv) as crianças são envolvidas no processo de toma-
da de decisão; v) as crianças partilham poder e responsabilidade na tomada de 
decisão. O modelo de Shier contempla ainda três graus de responsabilização em 
cada nível de participação – abertura, oportunidades e obrigações –, exigindo 
dos adultos envolvidos no processo da participação infantil a clarificação da sua 
intervenção:

O grau da abertura ocorre sempre que o indivíduo assume uma res-
ponsabilização ou mostre interesse em trabalhar de uma determinada 
maneira. O grau da oportunidade caracteriza o momento em que se 
questiona o tipo de estratégias a desenvolver, no sentido de implicar 
as crianças no processo. Para tal, são de considerar as suas compe-
tências e conhecimento. O grau da obrigação decorre da consideração 
da participação das crianças como uma questão e exigência política 
(SOARES, 2005, p.121).

ENTRE A INTENCIONALIDADE PEDAGÓGICA, O DESENVOLVIMENTO DO 
CURRÍCULO E AS PARTICIPAÇÕES DAS CRIANÇAS

Tendo como pano de fundo as OCEPE e a sua tradução na organização espá-
cio-temporal da sala 1 pela educadora, é possível dizer que a educadora busca 
estar atenta ao que ele orienta, sem, contudo, deixar de ter em conta os interes-
ses das crianças. Neste sentido, percebe-se um ambiente educativo organizado 
de modo a favorecer a promoção de atividades lúdicas e a exploração e experi-
mentação de materiais diversos, nas quais as crianças podem, à partida, decidir 
e interagir com grande margem de liberdade e autonomia, sem o controle direto 
da educadora, e o espaço-tempo e atividades da manta como a demarcação 
mais vincada do tempo da educadora, com atividades orientadas, ou seja, ali 
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quem comanda é ela.
Subentende-se na sala 1 uma proposta curricular pautada por uma classifica-

ção e enquadramento fracos, uma vez que a organização dos materiais, objetos 
e das diferentes áreas permitiam a sua distinção, mas também possibilitavam a 
sua relação(BERNSTEIN, cit. por DOMINGOSet al., 1986). A organização das 
áreas, desprovidas de barreiras possibilitava uma constante interação entre 
elas, favorecendo a co-presença da educadora e uma relativa independência 
das crianças (FERREIRA, 2004). Percebe-se ainda a presença de uma peda-
gogia invisível, onde as regras e o controle por parte da educadora são implíci-
tos, sendo que ela “cria o contexto onde a criança irá recriar e explorar, tendo a 
criança aparentemente largos poderes […] a criança aparentemente regula os 
movimentos e as suas relações sociais” (BERNSTEIN, cit. por DOMINGOSet al., 
1986, p. 184-185).

No entanto, os momentos e atividades que envolvem TODO o grupo de crian-
ças em atividades coletivas – reunião na manta, rotinas de higiene e alimenta-
ção, recreio - decorreram SEMPRE sob orientação direta ou tutelada da educa-
dora. Com efeito, além das atividades coletivas para as crianças que têm lugar 
na manta - conversas, jogos, contar de histórias -, TODOS OS DIAS está previs-
ta a realização de uma “atividade mais orientada de acordo com uma das áreas 
do currículo” (Entrevista à educadora de 20/03/2017): histórias, ciências, música, 
matemática, ginástica. Dadas as tensões e sobreposições que se desenham 
entre espaços/tempos das e para as crianças torna-se necessário aprofundar 
a análise, focalizando rotinas relevantes no quotidiano da sala 1 e as relações 
havidas entre educadora e crianças, a fim de compreender os processos que 
constroem a participação destas últimas.

O MOMENTO DA MANTA - A ROTINA DAS ROTINAS E O PROTAGONISMO 
DA EDUCADORA

Cabendo à educadora o papel de gestora do quotidiano do JI, todas as rotinas 
se sucedem de acordo com a sua indicação embora, no seu desenvolvimento, 
se configurem tempos-espaços das crianças e da educadora. Nestes, sobressai 
como estruturante à sua ação pedagógica e ao desenvolvimento do currículo o 
momento da manta. Eis a sua importância nas palavras da educadora:

a manta é o espaço da vida democrática da sala. (…) em que todos 
têm a oportunidade de falar, (…), ou pelo menos eu quero que assim 
seja, têm a oportunidade de partilhar, onde se planifica com eles, onde 
se organizam as ideias, onde se avalia com eles e onde há esse tempo 
de trabalho mais intencional ou mais dirigido por mim. (…) É onde se 
resolve problemas quando há um conflito, é onde se planifica (…) ou 
as vezes até onde se reestrutura a rotina toda porque um menino traz 
um contributo interessante(…)esse é espaço onde todos podem trazer 
os seus contributos e onde se sugere a vida da sala a partir da manta. 
(Entrevista à Educadora, 20/03/2017)
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Com efeito, o encontro da educadora e de todo o grupo de crianças na man-
ta, acontece no início de cada um dos turnos da manhã e da tarde e ao final da 
tarde, demarcando, as transições das crianças entre o espaço privado das suas 
famílias o espaço público, o JI, e entre o momento do almoço e o retomar das 
atividades dentro da sala.

“Marcar a presença”, “sentar na manta” e esperar pela educadora e pela che-
gada de todas as crianças, cantar a “canção dos bons dias”, rotinas pedagógicas 
instituídas pela educadora, constituem modos intencionais de socialização cole-
tiva das crianças no auto/hetero-controle das presenças, em aprendizagens de 
noções de leitura e escrita; no conhecimento dos outros e no cumprimento dos 
comportamentos julgados adequados dentro da sala – estar sentado e saber es-
perar. Saber esperar que a educadora tome a palavra, e que se dirija ao grupo a 
uma só voz, iniciando o dia no JI, dando o “tom” da conversa pois esse é também 
um momento de reunião coletiva (FERREIRA, 2004, p.120) em que se organiza, 
planeja, avalia e analisa o quotidiano:

eles vão trazendo algumas partilhas das suas vivências ou eu também 
vou trazendo e aproveito este tempo, que parece mais ou menos infor-
mal, para ir aproveitando as ideias deles, perceber o que sabem, o que 
vivem em casa… ir aproveitando este tempo para trazer alguns con-
tributos para o trabalho. Vamos organizando, às vezes, o dia de acor-
do…, principalmente 2ª feira fazemos uma planificação, principalmente 
quando há uma mudança de tema, e, portanto, quais são as especta-
tivas deles pra essa semana, o que que querem fazer, acabamos um 
trabalho o que que podemos fazer agora, o que que eles gostavam de 
fazer. As vezes à 6ª feira também aproveito (…) para fazer um balanço, 
o que que se fez durante a semana, o que que falta fazer, daquilo que 
foi sendo combinado no grupo quem não fez alguma coisa se vai fazer, 
se quer fazer, pronto e esse é o tempo do acolhimento. (Entrevista à 
Educadora, 20/03/2017)

A análise de interações ocorridas na manta entre a educadora e as crianças 
permite identificar várias modalidades de participação das crianças e compreen-
der até que ponto os contributos e indicativos infantis foram acolhidos e se tor-
naram influentes, ou não, nos desenvolvimentos do currículo e nas negociações 
pedagógicas havidas entre ambos.

SOCIALIZAR AS CRIANÇAS PARA PARTICIPAREM EM GRANDE GRUPO

Condição básica para a participação, o reconhecimento do outro, requer que 
se aprenda aescutá-lo:

Hoje, em função de uma desavença entre duas crianças, a educadora 
conversou sobre as regras enquanto estávamos na manta. Ela falou da 
dificuldade de compreender o que as crianças falam quando o fazem 
todos juntos, e propôs que todos, ao mesmo tempo, dissessem onde 
gostariam de brincar. Em função do “barulho” ninguém se entendeu. 
Então ela pediu para as crianças pensarem em como poderiam re-
solver esta situação e, logo em seguida, propôs uma primeira regra: 
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“pôr o dedo no ar quando quiser falar!”. A educadora ainda explicou às 
crianças que, da mesma forma que ela os ouve, gostaria que quando 
estivesse falando eles a ouvissem, e também aos colegas. (Nota de 
Terreno, 30/09/16)

Embora a educadora tenha aberto a conversa na manta criando condições 
para que as crianças compreendessem o problema de falarem todas juntas e 
não se entenderem, e proposto até que pensassem numa solução, ela própria 
acaba por propor a primeira regra para participarem – “pôr o dedo no ar quando 
quiser falar”. Neste sentido, sinaliza uma participação do tipo “decoração”, con-
forme a Escala de Participação de Roger Hart (1992 citinSOARES, 2005), em 
que as crianças são usadas para implementação de uma regra já prédefinida 
pela educadora sem terem tido a oportunidade de se fazerem ouvir, conforme 
Alfageme et al (2003, p. 41) “[...] la decoración se produce cuando se “utiliza” a la 
infancia para fortalecer intereses de manerarelativamente indirecta”. Hart(1992) 
aborda a participação das crianças a partir de vários níveis ou degraus, sendo 
um deles decoração, que junto com outros dois compõem a modalidade de não 
participação. 

Assim, o que começa por ser um bom princípio para promover condições 
para a participação – aprender a escutar o outro – pode tornar-se num ritual de 
gestão e controle do grupo, numa espécie de “recompensa” e não num direito 
a expressarem as suas opniões e a serem reconhecidos no/pelo grupo (artº 13, 
CDC, 1989).

INFORMAR UMA DECISÃO ÀS CRIANÇAS – O PLANEJAMENTO DAS ATI-
VIDADES ORIENTADAS

Logo nas primeiras semanas do ano letivo, na manta, a educadora informou 
as crianças acerca das atividades que iria orientar e que envolveriam todo o gru-
po, apresentando-lhes um quadro com os dias da semana, cada um deles em 
uma cor diferente:

[Após uma conversa com as crianças acerca do seu fim-de-semana, 
onde foram e o que fizeram, e em que os conhecimentos acerca dos 
dias da semana foram veiculados e aferidos junto das crianças, e em 
que também a educadora contou o seu], ela apresentou às crianças 
um cartaz com os dias da semana onde cada um deles estava repre-
sentado por uma cor e um desenho e disse:
– Olha, eu trouxe esta folha para nos podermos organizar melhor e 
saber o que vai acontecer: no dia vermelho são as histórias, no dia 
laranja, a ciência, no dia amarelo, a música, no dia verde faremos a 
matemática e no dia azul é a ginástica. (Nota de Terreno, 03/10/16)

O fato da educadora informar as crianças do que aconteceria durante a se-
mana, em cada um dos dias, relacionando, para si, cada um deles às áreas 
específicas do currículo, e para as crianças, com imagens e cores diferentes, 
demonstra o interesse de fazê-las participar, uma vez que partilhar informação e 
ser transparente é fundamental nos processos democráticos. Tal partilha de in-
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formações permite às crianças anteciparem e posicionarem-se em relação à or-
ganização definida pela educadora. No entanto, por vezes, a própria educadora 
acaba por não cumprir a organização das atividades orientadas por ela gerada. 

INFORMAR UMA DECISÃO E ENVOLVER AS CRIANÇAS NA GESTÃO DO 
GRUPO DE PARES – A ESCOLHA DO/A “AJUDANTE”

Uma outra das rotinas instituídas pela educadora era a escolha de um/a “aju-
dante” do dia, também chamado de chefe. Ainda no início do ano era a educado-
ra que definia quem seria o/a chefe, depois foi feito um quadro com as fotografias 
das crianças e elas iam marcando as vezes que eram chefes afim de que pudes-
sem se orientar, algumas vezes as próprias crianças reivindicavam este posto e 
argumentavam porque deveriam ser chefe, e outras vezes a escolhase deu por 
jogos, como o explicitado a seguir:

[Educadora e crianças estão na manta a conversar acerca de um livro 
que o D trouxe para mostrar aos colegas] até que ela diz:
- Agora vamos escolher o meu ajudante. Eu vou fechar os olhos; va-
mos arranjar uma maneira para escolher. Eu vou passar este panda, 
os meninos vão passar este panda de mão em mão e quando eu falar 
“stop” e onde o panda parar é a pessoa que será a chefe. 
AL – Então passa o panda.
Educadora – Já sabes todas as regras? E as regras da sala todos já 
sabem?
As crianças vão falando: apontar o dedo para falar, sentar na manta 
com as “pernas a chinês”, ser amigo, pôr os braços cruzados…
D – Por a boca caladinha.
GU – Falar baixinho.
AL – Passa de mão em mão, nós estamos à espera.
Educadora – Vai começar a passar.... Stop. [A educadora diz “stop”, 
deliberadamente, quando chegou a vez do VI.] (Nota de Terreno, 
13/10/2016)

Embora a educadora tenha utilizado a expressão “vamos escolher” – dando a 
entender que se trataria de um processo por decisão coletiva, envolvendo as crian-
ças, “vamos” -, ao referir o “meu” ajudante, percebe-se, no excerto, que essa esco-
lha foi única e exclusivamente sua e que foi, também, intencional e não aleatória. 

Neste caso, tendo como referência a teoria de Hart (1992) poderia indicar uma 
participação simbólica ou “tokenismo”, uma vez que a decisão não foi das crianças, 
mas sim da educadora que já sabia quem queria que fosse o chefe naquele dia:

el tokenism es un tema particularmente difícil de tratar, porque es ma-
nejado comúnmente por adultos quienes están fuertemente preocupa-
dos endarle voz a los niños pero que aún no han empezado a pensar 
cuidadosamente y con autocrítica en hacerlo (...) el tokenism es una 
forma extremadamente común de envolver a los niños (...) (HART, 
1997 cit in ALFAGEME et al, 2003, p.43)
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CONHECER AS CRIANÇAS, TORNÁ-LAS RECONHECIDAS NO/PELO GRU-
PO E DESAFIÁ-LAS – A “SAQUINHA DAS SURPRESAS”

Outra das rotinas instituída pela educadora na manta era a “saquinha das 
surpresas” – quando as crianças traziam objetos, alimentos, enfim, algo de casa 
para mostrar/contar aos colegas, antes porém, estes deveriam dar pistas e adi-
vinhar o que havia dentro da “saquinha”: 

Chego à sala e a I me chama para sentar a sua beira - trazia uma sur-
presa. Na manta, a menina me conta:- Hoje é o dia mundial do rádio. 
Não da TSF.
Eu – O quê? A menina repete, mas continuo a não perceber.
I – Ãhhh, do rádio! Não! Da TSF. Ah, não sei dizer.
Cantamos a” saquinha das surpresas” e a educadora pede que I dê 
três pistas sobre a sua surpresa.
I – É quadrado, dá música e tem botões.
Educadora – Já sei, é um telemóvel.
I – Não.
M – Um rádio.
I – É.
Educadora – Um rádio! Dá cá I para eu ligar. Quem é que ouviu rádio 
hoje de manhã.
IS – No carro.
Educadora – E o que é que tu ouviste?
IS – Muitas músicas.
Educadora – F, ouviste rádio, hoje? Onde?
F – Em casa, canções.
Educadora – VA onde é que tu ouviste rádio hoje?
VA – No meu carro.
Educadora – M, tens rádio em casa? Onde é que ele fica lá em casa?
M – Na cozinha, à beira do fogão.
A educadora falou para as crianças que ela veio ouvindo o rádio do seu 
carro também, as notícias do trânsito e perguntou o que mais se pode 
ouvir no rádio.
F – Missa.
GO – Rebenta a bolha.
I – E o tempo.
Educadora – Sim, eu também escuto notícias sobre o tempo.
Depois da conversa na manta a Educadora ligou o rádio que a I trouxe 
e todos dançaram. (Nota de Terreno, 13/02/2017)

A educadora demonstra querer saber acerca das experiências e conhecimen-
tos prévios das crianças, da sua vida em casa, com a família e no tempo de lazer, 
procurando sempre estimular, perguntando, a fim de explicitarem mais e melhor 
os seus relatos, e, por vezes,ampliando o assunto trazido por elas.

Ao ouvir as crianças e apoiá-las a fim de que se expressem, a educadora 
avança na direção da sua participação, mobilizando elementos lúdicos ineren-
tes as suas culturas, como é o caso dos jogos de surpresa-adivinhação como 
acontece com a “saquinha das surpresas”, ao mesmo tempo que, a partir do re-
conhecimento dos seus saberes prévios, elas são introduzidas no conhecimento 
de novos assuntos ao currículo, ou seja, o currículo é co-construído com elas. 

A análise do excerto permitiu-nos perceber que as crianças foram ouvidas e 



690

apoiadas para expressarem as suas perspetivas, ou seja, as opiniões das crian-
ças foram consideradas. Ficou claro também a postura da educadora em relação 
aos graus de responsabilização abordados por Shier (2001 cit inSOARES, 2005) 
em relação a participação das crianças,  uma vez que assumiu o compromisso 
de ouvi-las (abertura), buscou estratégias para implica-las no processo de parti-
cipação (oportunidade), demonstrando reconhecer a importância da sua partici-
pação (obrigação).

Escutar, reconhecer as propostas das crianças e os seus contributos para 
avaliar as próprias práticas 

Às vezes os meninos são mesmo surpreendentes e dão-nos o 
feedback quando nós menos esperamos: quando nós falamos na sala, 
numa área que tínhamos que ter, um sítio para nos acalmarmos, eles 
referiram abiblioteca. E eu pensei assim na minha cabeça: montastes 
bem, porque a biblioteca está uma área calma, permite algum recato, 
algum isolamento do resto da sala, não é? Eles escondem-se ali, por-
tanto, claro que a função não era o acalmar-se mas funciona muitas 
vezes assim. Eles fizeram a ligação, por isso lá está, eles pensam nas 
coisas. (Entrevista à Educadora, 29/11/2016)

A escuta das crianças relativamente à implementação de propostas da edu-
cadora permite-lhe aferir e avaliar a sua oportunidade e adequação, e rever a 
sua ação pedagógica, revelando outros modos de se exercitar a participação. 
No excerto acima foram as crianças a dar o feedback a educadora, caracteri-
zando assim o quarto nível de participação segundo Shier (2001), quando elas 
são envolvidas no processo de tomada de decisão. Neste caso, a assunção da 
responsabilidade por parte dos adultos demonstra a disponibilidade e abertura 
da educadora na criação de oportunidades para perceber os pontos de vista das 
crianças bem como para os levar em consideração para aferir a sua adequação 
pedagógica. Tal postura reflete uma postura ativa da educadora em contrariar 
as relações intergeracionais hierárquicas mais tradicionais para se aproximar o 
mais possível dos interesses das crianças e levá-los em consideração na orga-
nização do JI. Deste ponto de vista, percebe-se que, para esta educadora, as 
participações das crianças poderão ser realmente influentes e gerar consequên-
cias nas ações adultas, fazendo do JI um contexto onde a construção de práticas 
democráticas faz parte integrante do seu dia-a-dia.

PARTICIPAR DE FORMA CONTEXTUALIZADA – DE UMA CONVERSA PARA 
AS CRIANÇAS A UMA CONVERSA COM AS CRIANÇAS

Perante a rotina da manta, muitas crianças participavam de forma contextuali-
zada, se posicionando em relação a conversa proposta na manta pela educadora:

Hoje a educadora trouxe muitas novidades para a manta e, de entre 
elas, estavam dois peixinhos cor de laranja. (…) o VI perguntou se eles 
não saltavam. A educadora disse que não, que os peixes são muito 
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calmos e que também ajudam a acalmar.
I – Na sala da C tinha um peixe... 
Educadora – Eu trouxe coisas para o peixe, nós temos que preparar 
e a I, que já tinha um peixe na sala da C, vai-nos contar o que tinha lá 
para ver se eu trouxe tudo.
I – Na sala da C tinha um aquário daqueles com lado fininho e tinha lá 
um peixe cor de laranja. E tinha comida assim com peixe desenhado.
Educadora – Ah, tinha lá um peixe desenhado? Então não era um pei-
xe verdadeiro?
I – Não.
Educadora – Dentro do aquário não era um peixe verdadeiro?
I – Era!
Educadora – Então onde é que tinha um peixe desenhado.
I – No frasco da comida. 
Educadora – Ah, vamos ver se eu trouxe comida. (…)
Educadora – Portanto a primeira coisa que nós vamos fazer...
D – É por pedrinhas.
F – Todas?
Educadora – Sim vamos pôr todas pra isso ficar bem pesado.(…)
VA – EU JÁ FUI!!!
Educadora – VA, não precisas de gritar! Foste onde?
VA – Fui a um aquário.
Educadora – A um aquário ou ao oceanário?
VA – Ao aquário. Eu fui vê cobas!
I – São cobras do mar. (…)
Outras crianças contaram suas visitas no oceanário, enquanto a edu-
cadora ia arrumando o aquário onde ficariam os peixinhos. Em segui-
da, a Educadora liga a bomba do aquário.
V – Oh, isso é tão lindo!
I – Agora já temos um animal! (Nota de Terreno, 15/11/2016)

A partir da observação continuada das crianças e da identificação de seus in-
teresses a educadora atualiza a organização da sala e introduz propostas peda-
gógicas adequadas ao conhecimento que possui delas, refletidas na sua pronta 
adesão e partilha de experiências. A geração de um momento de partilha cole-
tiva em que todos – crianças e educadora – estão socialmente “sintonizados” 
num mesmo interesse é denotativo de como a cultura pedagógica e as culturas 
infantis podem e conseguem “conversar” e contribuir para a construção do JI 
como uma experiência vivida de participação e de exercício da cidadania entre 
e intragerações.

QUE LUGAR PARA AS PARTICIPAÇÕES INFANTIS? – CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

Vasconcelos ao afirmar que “a escola é um locus fundamental de educação 
para a cidadania” (2007, p.111), já advogava nesta causa considerando ser já 
no JI que as crianças “aprendem a importância do respeito, [do] como é difícil 
negociar diferentes pontos de vista mantendo a amizade, aprendem acerca da 
diversidade e da igualdade de oportunidades, da paridade entre os sexos, da di-
versidade de culturas, da importância de cuidar do ambiente e da saúde, interio-
rizando um sentido de responsabilidade social” (idem, p.112). Isso significa que 
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defender a participação infantil não é estar contra os adultos nem desconsiderar 
e anular os seus papéis e funções como tal no cuidar e educar das crianças, ho-
rizontalizando as relações intergeracionais. Pelo contrário, é entender o adulto 
como um mediador crucial na promoção e garantia dos direitos das crianças, é 
pleitear por relações entre adultos e crianças mais éticas - cuidadosas, respei-
tosas e cooperantes –, passíveis de levarem os adultos a consciencializarem, 
também, as suas vulnerabilidades ea reconhecerem o quanto podem aprender 
sobre si aprendendo sobre e com as crianças (FERREIRA, 2010).Para que as 
crianças possam participar do contexto do JI é preciso ainda que se reconheçam 
as suas competências enquanto atores sociais, seus saberes e suas lógicas de 
ação, seus modos de verem e entenderem o mundo, ou seja, as suas culturas. 
Tendo isto em conta, compete ao/a educador/a disponibilizar tempos e espaços 
na rotina diária onde possam acontecer as conversas entre o adulto e as crian-
ças, entre elas próprias e os diferentes saberes que ali transitam – dos adultos 
e das crianças -, abrindo assim espaço para que se efetive uma prática demo-
crática, a partilha de decisões e, por consequência, a participação das crianças. 
Assim, instrumentos da ação pedagógica como observação, registo e avaliação 
contribuem para que o/a educador/a possa compreender os modos de ser e es-
tar das crianças.

Ao buscar compreender de que modos se processa a participação das crian-
ças na organização do trabalho pedagógico a cargo da educadora, ou seja, até 
que ponto o JI se constitui como um espaço de participação ou não das crianças 
e até que ponto elas se apropriam daquilo que é a vida lá dentro, é preciso vol-
tar-se para as situações concretas de participação das crianças considerando os 
discursos e práticas da educadora.

Neste sentido, foi possível verificar que as diferentes perspectivas de análise 
da participação infantil apresentadas por Hart, Trilla e Novella e Shier não dão 
conta do que se passa na sala 1 em termos das participações das crianças, 
sobretudo nos níveis mais complexos que identificam. Uma das questões para 
tal tem a ver com as suas características biossociais e a pouca experiência das 
crianças pequenas, ou seja, elas participam dentro das suas próprias limitações 
e constrangimentos que as circundam socialmente, e, portanto, qualquer com-
preensão das suas participações requer que estas sejam devidamente contex-
tualizadas. As crianças têm uma experiência que está a se construir, que se 
encontra em processo, detendo níveis de autonomia relativos e, portanto, os 
seus modos de participação têm a ver com a condição da infância e sua hete-
rogeneidade e desigualdades internas e, também, com as formas de expressão 
inerentes às culturas infantis. Neste sentido, o adulto é fundamental para garantir 
condições de maior igualdade e condições de maior equidade para as crianças 
participarem, até porque as dimensões de classe social e de cultura não são 
displicentes, elas se sobressaem e fazem valer mais os direitos de uns em de-
trimento de outros. 

Na sala 1 foi possível observar os variados modos de participação das crian-
ças na organização do trabalho pedagógico a cargo da educadora, sendo de 
destacar o quanto as crianças vindas de famílias com maior investimento no 
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capital cultural tinham mais a dizer de si, dos seus saberes e, portanto, partici-
pavam mais e de modos mais contextualizados, como se observou no caso da I, 
por exemplo. A este respeito Ferreira conclui que: 

Considerar as crianças como atores sociais competentes no seu pró-
prio processo de socialização requer, assim, uma atenção especial às 
relações de dominação e hegemonia cultural, protagonizadas por si no 
contexto do jardim de infância (JI) as quais contribuem para a repro-
dução das desigualdades sociais. Por isso se o objectivo for a promo-
ção do JI como um espaço de educação e de exercício de cidadania 
das crianças, importa que os adultos adquiram uma atitude reflexiva 
de natureza sociológica que lhes permita ler as práticas infantis, na 
sua diversidade, como objetos de conhecimento social atravessados 
pela desigualdade social (...). No respeito pelos direitos de cidadania 
das crianças, reconhecer a sua voz é fundamental, mas ir mais longe 
obriga, ainda, a envolvê-las, informá-las, consultá-las e ouvi-las naqui-
lo que são decisões respeitantes a uma parcela importante das suas 
vidas, dando assim corpo a concepções das crianças como cidadãs no 
presente e não como futuros cidadãos. (2004, p.415-416).

Neste contexto, o adulto educador(a) é fundamental. Um adulto que conheça 
bem as crianças e que esteja politicamente desperto, porque é garante da igual-
dade de oportunidades e da justiça social.
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INICIANDO A CONVERSA

Na investigação, em andamento, pretendemos conhecer a importância dos 
Apoios Sociais Escolares para crianças e adolescentes que se efetivam a partir 
da escola, na perspectiva dos técnicos, das famílias e especialmente das crian-
ças e adolescentes, no Brasil e em Portugal. Aqui abordaremos parte do olhar 
dos alunos, na etapa em desenvolvimento na cidade de Braga, em Portugal. 
Vale ressaltar que não estamos preocupados em analisar os indicadores de po-
breza em si, mas buscar perceber com as crianças e adolescentes que partici-
pam destes programas, o significado e os sentidos nas suas condições de vida, 
na escola e fora dela, por entendermos que a participação delas pode e deve ser 
considerada no desenho destas políticas.

OS APOIOS SOCIAIS ESCOLARES: CONTEXTUALIZANDO 

A Convenção dos Direitos da Criança - CDC consagra a criança como um su-
jeito ativo com direitos humanos. Dentre os direitos estabelecidos pela Conven-
ção, o direito à educação e à segurança social são aqueles que nos interessam 
mais de perto. Escolhemos focar nossa atenção mais detidamente na segurança 
social, mas, como nossa análise é realizada em uma aproximação possibilitada 
através da escola, ressaltamos a importância de lembrar que ambos estão inti-
mamente relacionados de forma que a garantia de um está diretamente ligada 
com as condições proporcionadas pelo outro.

Uma visão tradicional e ainda reiterada em alguns estudos insiste na ideia 
simplificadora de que a criança é um “vir a ser”, sendo apenas uma condição 
passageira à vida adulta. A partir dessa visão, que coloca a fase adulta numa 
posição de poder claramente superior, a educação se desdobra em um ato de 
formação desse indivíduo, voltada apenas para o futuro.192 Corroboramos outra 
perspectiva que entende a criança também como produtora de conhecimento, já 
que a própria infância deve ser encarada como uma construção social. Esse tex-
to e a proposta dessa pesquisa como um todo caminham no sentido de pensar 

191 Professora Associada do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – 
UFRRJ, doutora em Educação, Universidade Federal Fluminense – UFF, pós doutoranda em sociologia da infância pela 
Universidade do Minho – Uminho.
192 Esse pensamento segue um projeto caudatário do iluminismo segundo o qual caberia à escola configurar-se como 
espaço de formação do cidadão. Esse projeto escolar, para as crianças, consistia em prepara-las para a vida adulta e 
o mundo produtivo. A própria teoria de John Locke expressa esses ideais quando considera a criança como uma tábula 
rasa que deve ser apenas preenchida de conhecimentos necessários para se formar enquanto força produtiva. 
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a necessidade de refletir sobre as práticas educacionais e política públicas para 
infância no presente, considerando as crianças também como produtos e produ-
toras de cultura. Neste sentido, salientamos nossa afinidade teórico metodológi-
ca com a sociologia da infância “ao assumir que as crianças são atores sociais 
plenos, competentes na formulação de interpretações sobre os seus mundos de 
vida e reveladores das realidades sociais onde se inserem” (Sarmento, Soares 
& Tomás, 2005: 54).

A CDC indica que todas as crianças têm direito de se  beneficiar do direito à 
segurança social e os Estados Partes “tomam todas as medidas necessárias 
para assegurar a plena realização deste direito, nos termos da sua legislação 
nacional” (artigo 26) “tomam as medidas adequadas para ajudar os pais e outras 
pessoas que tenham a criança a seu cargo a realizar este direito e asseguram, 
em caso de necessidade, auxílio material e programas de apoio, nomeadamente 
no que respeita à alimentação, vestuário e alojamento” (artigo 27).

O direito à segurança social impõe ao Estado à obrigatoriedade de satisfazer 
as necessidades básicas das crianças sem recursos. Segundo Rodrigues (2010, 
p.68 citado por SANTOS, 2016, p.16) o Ministério da Educação e Cultura, de 
Portugal, tem uma responsabilidade maior “no apoio às famílias, tendo em vista 
reduzir o mais possível os impactos negativos das desigualdades sociais no per-
curso escolar das crianças e jovens.”

Neste sentido, a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) do país determi-
na, no artigo 27, que “são desenvolvidas no âmbito da educação pré-escolar e 
da educação escolar, serviços da ação social escolar concretizados através 
da aplicação de critérios de discriminação positiva que visem a compensação 
social e educativa dos alunos economicamente mais carenciados”. (grifo nosso)

A Divisão-Geral de Educação apresenta que a Ação Social Escolar (ASE)

traduz-se num conjunto de medidas destinadas a garantir a igualdade 
de oportunidades de acesso e sucesso escolares a todos os alunos 
dos ensinos básico e secundário, e a promover medidas de apoio193 
socioeducativo destinadas aos alunos de agregados familiares cuja 
situação económica determina a necessidade de comparticipações fi-
nanceiras. (DGE, 2018)

A Ação Social Escolar (ASE) funciona como apoio escolar e tem como objetivo 
contribuir a partir de comparticipações monetárias para as despesas escolares 
dos alunos, sendo elencados os seguintes apoios: alimentação, auxílios econô-
micos (para obtenção de manuais e materiais escolares), transportes escolares, 
seguro escolar e alojamento.

De acordo com o artigo 11 do despacho 8452-A/2015, de 31 de julho, o apoio 
social escolar é determinado a partir “do posicionamento nos escalões de rendi-
mento para a atribuição de abono de família”. No mesmo documento menciona-

193 No despacho 8452/2015, estão previstas “Situações excecionais”, onde se estabelece que “Têm ainda direito a 
beneficiar dos apoios previstos no presente despacho, através da aplicação do disposto no anexo III, os alunos oriundos 
de agregados familiares que se encontram em Portugal em situação de ilegalidade, matriculados condicionalmente, 
desde que, através dos recibos de vencimentos, comprovem que se encontram nas condições de ser integrados nos 
escalões 1 ou 2 do abono de família.No despacho 5296/2017 foi ampliado também para as crianças e jovens integrados 
no contingente de refugiados.
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va-se a existência de três escalões do abono de família, que definem três esca-
lões de Ação Social Escolar. Tais informações foram atualizadas pelo despacho 
5296/2017, no que se denominou “um claro reforço da ação social escolar como 
meio de combate às desigualdades sociais e de promoção do máximo rendimen-
to escolar de todos os alunos”. 

As famílias dos alunos podem receber abono de família, desde que recebam 
até 0,5 vezes o Indexante dos Apoios Sociais (IAS), multiplicado por 14 meses. 
Na determinação do escalão, usa-se como referência o valor do IAS, que é fixa-
do para o ano a que se referem os rendimentos do agregado familiar que servi-
ram de base ao apuramento do rendimento de referência do mesmo agregado, 
como pode ser observada na tabela 1.

Tabela 1 – Rendimentos de Referência do Agregado Familiar para Determinação do Escalão194

 Rendimentos de referência do agregado familiar

2017

Rendimentos de referência

2018

1.º escalão  iguais ou inferiores a 0,5xIAS*x14 até 2.949,24€ até 3.002,30€

2.º escalão  superiores a 0,5xIASx14 e iguais ou 
inferiores a 1xIASx14

mais de 2.949,24€ até 
5.898,48€

mais de 3.002,30€ até 
6.004,60€

3.º escalão superiores a 1xIASx14 e iguais ou 
inferiores a 1,5xIASx14

mais de 5.898,48€ até 
8.847,72€

mais de 6.004,60€ até 
9.006,90€

4.º escalão superiores a 1,5xIASx14 e iguais ou 
inferiores a 2,5xIASx14

mais de 8.847,72€ até 
14.746,20€

mais de 9.006,90€ 
até 15.011,50€

5.º escalão  superiores a 2,5xIASx14 mais de 14.746,20€ mais de 15.011,50€

*IAS - Indexante dos Apoios Sociais (Valor do IAS/2017=421,32€ e IAS/2018=428,90€)
Fonte: http://www.seg-social.pt/abono-de-familia-para-criancas-e-jovens

Para poder determinar o tipo de escalão que o aluno pode se beneficiar é 
fundamental calcular o rendimento de todo o agregado familiar, tendo em conta 
todos os rendimentos da família. Deste modo, esse valor é dividido pelo número 
de crianças/jovens com direito ao abono de família, nesse mesmo agregado, 
acrescido de um. Ou seja, se forem dois os beneficiários deverá dividir-se o ren-
dimento total por três. O rendimento anual do agregado familiar para obter o pri-
meiro escalão é de 3.002.30 euros, o segundo escalão é de 3.002.30 a 6.004.60 
euros, sendo possível observar esses e os demais valores na tabela 1.

Assim, de acordo com a informação do despacho 8452-A/2015, de 31 de ju-
lho, só os alunos incluídos nos 1º e 2º escalão de rendimentos, “ para efeitos de 
atribuição de abono de família”, têm direito a beneficiar destes apoios sociais. O 
que foi modificado no despacho 5296/2017 que criou “também um auxílio econó-
mico para aquisição de manuais escolares, correspondente a 25 % do escalão A 
194 Os valores apresentados se referem ao rendimento anual do agregado familiar. 
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da ação social escolar, aos alunos beneficiários do escalão 3 do abono de famí-
lia, o que configura um terceiro escalão da ação social escolar”.  

Aqui abro um parêntese para falar rapidamente sobre o Abono de Família 
para Crianças e Jovens, definido como “Prestação em dinheiro atribuída men-
salmente, com o objetivo de compensar os encargos familiares respeitantes ao 
sustento e educação das crianças e jovens”. 

Têm direito ao abono de família as crianças e jovens:

Residentes em Portugal ou equiparados a residentes, que não exer-
çam atividade laboral, exceto se esta for prestada ao abrigo de contra-
to de trabalho em período de férias escolares e cujo agregado familiar:
Não tenha património mobiliário (contas bancárias, ações, obrigações, 
certificados de aforro, títulos de participação e unidades de participação 
em instituições de investimento coletivo) no valor superior a 240xIAS 
(102.936 €) à data do requerimento
Tenha um rendimento de referência igual ou inferior ao valor estabele-
cido para o 3.º escalão de rendimentos ou igual ou inferior ao 4.º esca-
lão de rendimentos no caso de crianças com idade inferior a 36 meses 
ou sejam considerados pessoas isoladas.
Até aos 16 anos. A partir desta idade só têm direito se estiverem a es-
tudar e a frequentar os níveis de ensino indicado na legislação.

Na tabela 2 são apresentados os valores do Abono de Família para Crianças 
ou Jovens, cujos escalões são usados como indicadores para atribuição dos 
Apoios Sociais Escolares.

Tabela 2 - Abono de família para crianças ou jovens195

Rendimentos do agre-
gado familiar

Idade igual ou 
inferior a 12 

meses

Idade entre os 12 e os 36 meses
Idade superior a 

36 meses1 Filho 2 Filhos 3 ou mais  
Filhos

1.º escalão 146,42€ 73,21€ 109,81€ 146,41€ 36,60€

2.º escalão 120,86€ 60,43€ 90,65€ 120,87€ 30,22€

3.º escalão 95,08€ 49,93€ 77,28€ 104,62€ 27,35€

4.º escalão 18,91€ -

Fonte: http://www.seg-social.pt/abono-de-familia-para-criancas-e-jovens

A Ação Social Escolar (ASE) aplica-se a crianças e jovens pertencentes a fa-
mílias que vivem em condições socioeconómicas desfavorecidas, que frequen-
tam o ensino pré-escolar, o ensino básico e o secundário. Para se obter o apoio 
social escolar é preciso seguir as normas descritas nos agrupamentos de es-
colas. Primeiramente, os responsáveis pelo aluno (encarregados de educação) 
têm de preencher um formulário de candidatura. Em seguida, os mesmos formu-
lários são analisados pelos serviços da ação social escolar dos agrupamentos 
195 Valor por criança/jovem a partir de 1 de julho de 2017.
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de escola e decididos pelo município. 
Ao longo do ano letivo, se se averiguar alteração dos rendimentos do agrega-

do familiar que represente uma mudança do escalão do abono de família, pode 
ser apresentada uma candidatura para atribuição de subsídio da ação social 
escolar. A seguir apresentamos, na tabela 3, os valores atribuídos aos auxílios 
econômicos.

Tabela 3 – Valores dos auxílios Econômicos para o 2.º ciclo do ensino básico*

Escalão Capitação
Comparticipação Limite máximo

Alimentação
Livros

Material Escolar Visitas de es-
tudo5º e  6º ano

A Escalão 1 do abono de 
família 100% 118.80 € 16,00 € 20,00 €

B Escalão 2 do abono de 
família 50% 59,00 € 8,00 € 10,00 €

C Escalão 3 do abono de 
família - 29,50 € - -

* Escalão C atribuído pelo artigo 157.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro.
Fonte:Despacho 5296/2017 (anexo III)

Na escola onde nossa pesquisa foi realizada, em entrevista com a equipe téc-
nica, foi revelado que, as vezes, a partir de análise individualizada, são realiza-
das alterações (reenquadramentos) visando melhorar ainda mais o atendimento 
às necessidades dos alunos e de suas famílias. Ainda nesta direção, citaram o 
caso de alunos, especialmente os estrangeiros, que chegam à escola após o 
início das aulas e que ainda não tem escalão atribuído pela segurança social, 
o que também impede o acesso ao Apoio Social Escolar. A partir de análise da 
situação da família, busca-se atende-los de alguma maneira, nem que seja com 
uso de livros disponíveis na biblioteca, por exemplo.

Em seu estudo Santos frisou que, em anos recentes, Portugal atravessou 
uma grave crise económica que afetou,de sobremaneira, a educação e todos os 
pressupostos que lhe são inerentes. A autora salienta que o Apoio Social Escolar 
é um bom exemplo disso, onde se notaram, durante a crise, constantes cortes 
e, consequentemente, estes cortes tiveram um especial impacto negativo na 
educação. (SANTOS, 2016)

FALANDO DO MÉTODO: ENTRE O DESEJADO E O POSSÍVEL 

Na pesquisa, em andamento, estamos usando, para a coleta dos dados, um 
roteiro com questões fechadas e abertas. Tal instrumento foi disponibilizado aos 
alunos de uma turma, aos seus responsáveis e a alguns professores de uma Es-
cola, localizada em Braga, Portugal. Além deste roteiro, estão sendo realizadas 
entrevistas com um grupo de alunos e seus responsáveis de forma a aprofundar 
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algumas questões.
Vale ressaltar que nossa pretensão inicial era a realização de uma investiga-

ção que envolvesse mais efetivamente as crianças em diferentes momentos da 
pesquisa e de modo menos formal. Pretendíamos observá-las em suas práticas 
cotidianas no interior da escola e perceber no dia a dia seus modos de agir para 
tentar perceber como se materializam as diferentes interações entre eles e seus 
professores e com seus pares. No entanto, devido a uma série de exigências 
estabelecidas pelas autoridades da educação não foi possível por em prática os 
pressupostos metodológicos que havíamos desenhado196.  

Considerando que a investigação está inserida em um projeto curto de tempo, 
um pós-doutorado, não seria possível aguardar pelas autorizações e, desta ma-
neira, a opção foi por não submeter formalmente o pedido de pesquisa. Assim, a 
alternativa/tática197encontrada foi, a partir de conversas com a direção da escola, 
negociar o acesso aos resultados, ou melhor, aos dados da pesquisa, para que 
a escola pudesse utilizá-los em seu processo de autoavaliação198. 

Assim, a pesquisa acaba por revelar uma sintonia com o que afirma Garcia 
sobre o método “[...] o método vai sendo co-construído na trajetória, pelos sujei-
tos pesquisadores.” (GARCIA, 2003, p.206-7). Uma dimensão de pesquisa que 
se faz mesmo no caminho, na empiria. Às vezes as nossas pretensões iniciais 
não conseguem ser alcançadas, mas isso não se torna menos produtivo, ao 
contrário, mostra um olhar atento a outras possibilidades ao adaptar a pesquisa 
ao próprio cotidiano escolar.

Independentemente da pesquisa não estar sendo realizada do modo como 
havia sido inicialmente pensada, ela continua mantendo a perspectiva inicial de 
estabelecer diálogos com os diferentes sujeitos que compõem o terreno da in-
vestigação. Nesse sentido, o instrumento usado para a obtenção dos dados foi 
apresentado a Diretora de Turma (DT199), que contribuiu enormemente com su-
gestões no enfoque de algumas questões, bem como com a adaptação para o 
português de Portugal, visando o melhor entendimento dos alunos, dos respon-
sáveis e dos professores. 

196 O principal aspecto a ser destacado aqui foi da aplicação do roteiro de maneira formal no contexto de uma aula, sendo 
o mesmo preenchido de maneira quase que compulsória por todos, não sendo garantida a participação voluntária. No en-
tanto, no início do roteiro informamos aos alunos que eles poderiam responder apenas as perguntas que desejassem e que 
as informações dadas não os identificaria.
197 Uso«amosa noção de tática no sentido estabelecido por Certeau quando contrapõe estratégia e tática. Para ele, estra-
tégia é vista como “[...] o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que se torna possível a partir do momento em 
que um sujeito de querer e poder [...] pode ser isolado” e tática como o “[...] movimento dentro do campo de visão do inimigo 
[...]” “[...] a tática é a arte do fraco [...]” (CERTEAU, 2004, p.99, 100, 101).
198 Uma questão negociada para que a pesquisa pudesse ser assumida também como uma ação da unidade foi de que 
não utilizaríamos termos de consentimento ou de assentimento, pois a escola tem liberdade para desenvolver estudos junto 
aos alunos e demais sujeitos que a compõem. No entanto, mesmo não tendo sido adotados formalmente os requisitos éti-
cos, buscamos ao longo da realização das ações salvaguardar tais princípios,a partir do respeito ao anonimato e também 
na tentativa de garantir aos alunos a possibilidade de responder só o que quisessem.
199 Na busca por encontrar uma definição para Diretor de Turma (DT), recorremos à dissertação de mestrado de Fani 
Simões Lopes que assim nos apresenta “Ser diretor de turma implica assumir, para além do papel de professor, numero-
sas funções burocráticas e o exercício de tarefas de coordenação de uma turma, ou seja, responsabilizar-se por vários 
alunos. O diretor de turma constitui o elemento determinante na mediação de conflitos, que não se encerram apenas no 
recinto escolar, ramificando-se e multiplicando-se por toda a comunidade educativa, inclusive aos próprios agregados 
familiares e à vida ativa dos alunos, fora da escola”. (LOPES, 2016, p. 13)
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ALGUMAS REVELAÇÕES DO ESTUDO: UM OLHAR PANORÂMICO

Antes mesmo de apresentar os achados da pesquisa vale a pena falar um 
pouco sobre a unidade escolar que nos acolheu. Trata-se de uma escola TEIP. 
O Programa TEIP – Territórios Educativos de Intervenção Prioritária é uma inicia-
tiva governamental, definida pelo despacho normativo200 nº 20/2012 e em 2018, 
segundo informações201da Divisão-Geral da Educação – DGE encontra-se im-
plementada em 137 agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas.

Tais Programas são localizados em territórios econômica e socialmente des-
favorecidos, e ainda segundo a DGE são marcados pela pobreza e exclusão 
social, onde a violência, a indisciplina, o abandono e o insucesso escolar mais 
se manifestam. Sendo apresentados como objetivos centrais do programa “a 
prevenção e redução do abandono escolar precoce e do absentismo, a redução 
da indisciplina e a promoção do sucesso educativo de todos os alunos”.

As escolas TEIP contam com uma equipe multidisciplinar que permite a rea-
lização das ações previstas para essas unidades. Tendo apresentado, sumaria-
mente essa caracterização da escola, seguimos mencionando que, como dito 
anteriormente, nossa aproximação com a temática dos programas e ações de 
carácter social voltados para crianças e adolescentes, mesmo que de forma bem 
focalizada, em apenas uma turma e sem nenhuma pretensão de propor qualquer 
tipo de generalização, buscou dialogar com os diferentes sujeitos envolvidos. No 
entanto, para esse texto, considerando o foco do simpósio, elegemos apresentar 
o olhar dos alunos.

UM BREVE PERFIL DOS ALUNOS 

As idades dos alunos variaram entre 11 e 13 anos, sendo assim distribuídas 
as idades:  5 meninas têm 11 anos, 3 têm 12 anos e 2 estão com 13 anos.  Há 1 
menino com 11 anos, 4 deles estão com 12 anos e 5 têm 13 anos. Há um ligeiro 
aumento da idade dos meninos em relação às meninas nesta turma, mas não 
foram percebidas diferença significativas. Responderam ao questionário 10 me-
ninas e 10 meninos?

Sobre o número de irmãos encontramos duas alunas que não tem irmãos e os 
demais tem de 1 a 3 irmãos, sendo predominante a presença de apenas 1 irmão, 
o que foi respondido por 5 meninas e por 5 meninos, seguidos por 2 irmãoas em 
ambos os grupos e somente 2 meninos que tem 3 irmãos

Dos 20 alunos, 17 nasceram em Portugal, 2 no Brasil e 1 em Angola. Em re-
lação à cidade de nascimento, 13 nasceram em Braga e os outros 7 indicaram: 
Famalicão, Vila Real, Aveiro, Viana do Castelo, Belém, Governador Valadares 
e Luanda como suas cidades de origem, já que atualmente todos residem em 
Braga.

Quanto a moradia, 17 alunos declararam morar em apartamento em um pré-
dio, 2 em moradia individual/casa e 1 aluna mora em uma Instituição de Acolhi-

200 http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EPIPSE/despacho_normativo_20_2012.pdf
201 https://www.dge.mec.pt/teip
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mento. Temos 11 pagando aluguel, 8 habitam imóveis da própria família. Além 
da Instituição de Acolhimento.

Ao serem indagados com quem moravam 10 crianças responderam com pai, 
mãe e Irmão/s, seguidos por 2 que vivem com pai e mãe, no caso aqui das duas 
meninas que não tem irmãos. Há 3 alunos que residem só com a mãe. Os outros 
5 alunos revelaram fazer parte dos seguintes arranjos familiares (pai, mãe, irmão 
e cunhada; padrasto, mãe e irmão; padrasto, mãe e meio irmão;instituição e avó 
e irmão), sendo apontado um caso de cada tipo. 

O QUE ELES NOS DIZEM SOBRE O APOIO SOCIAL ESCOLAR (ASE)

Dos 20 alunos desta turma 16 recebem Apoio Social Escolar (ASE) e quatro 
não o recebem. Esta configuração parece ser um padrão bem próximoàs demais 
turmas segundo relatos da professora e das assistentes sociais da equipe do Ga-
binete de Apoio ao Aluno e à Família GAAP.Os alunos beneficiados pelos Apoios 
mencionaram receber os seguintes subsídios: sete recebem todos os apoios, 
ou seja, Manuais Escolares; Materiais Escolares, Refeições na Escola e Passe 
para o transporte Público, oito recebem Manuais Escolares; Materiais Escolares 
e Refeições na Escola e um recebe apenas manuais escolares e alimentação. 

Indagados sobre se consideram positivo receber esses apoios, todos que o 
recebem responderam sim e destacamos alguns dos motivos de sua opinião. 
Alguns ressaltaram a importância para seus processos de aprendizagem, como 
podemos ver nas suas falas: “podemos aprender melhor”, “é bom para a apren-
dizagem”, “ajuda-me mais na aprendizagem”, “facilita a minha aprendizagem”. 
Outros destacaram os aspectos econômicos advindos destes apoios: “não tenho 
que pagar nada”, “ganho refeições etc…”, “não ter que pagar”, “assim os meus 
pais não têm que pagar o que nós recebemos”, “pessoas com problemas finan-
ceiros”, “me ajuda nos estudos porque a minha família poupa dinheiro”

Ao questioná-los sobre como se sentem por receber o Apoio Social Escolar, 
lhes apresentamos as opções “com sorte”, “com vergonha”, “indiferente” e a al-
ternativa “outro”, obtendo os seguintes retornos: 10 responderam com sorte, dois 
indiferentes e quatro outro – dois quais dois responderam “normal”, um “bem” e 
outro“problemas financeiros”. Posteriormente, de acordo com essas respostas, 
foram perguntados sobre o porquê de se sentirem assim.

A maioria que marcou a opção “com sorte” acrescentou: “alguns não tem”, 
“porque assim eu não pago”, “porque não pago”, “assim, o menos de irmos a pé 
para a escola vamos de autocarro”, “é melhor para os estudos”, “assim é melhor 
para mim, ajuda-me mais”, “não tinha acesso a nada”, “eu nunca tinha passado 
pela cabeça ter escalão foi bom”, “pois sou um estrangeiro e receber ASE acho 
que é sorte”, “porque me ajuda e ajuda a minha família”.

Novamente as questões econômicas aparecem. Entretanto, chama a atenção 
que, diferentemente do que alguns estudos realizados no Brasil com beneficiá-
rios do bolsa família, há na perspectiva de ter sorte um significado positivo, como 
foi possível perceber no conjunto de falas anteriormente citadas. Vale ressaltar 
que nenhum aluno declarou se sentir com vergonha, no entanto, algumas ve-
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zes foram mencionados nas entrevistas com a equipe técnica, ou em conversas 
informais, que alguns alunos que teriam direito a um suplemento alimentar no 
meio da manhã tinham vergonha de o receber. Talvez neste momento ficasse 
evidente sua vulnerabilidade, pois no horário de almoço todos fazem juntos a 
refeição. Há alunos que fazem as refeições em casa e retornam à escola para 
as atividades educativas.

Na continuidade das respostas, os dois que marcaram indiferente comple-
mentaram dizendo “eu gosto de ter apoio escolar” e “porque como a minha mãe 
não é rica ajuda-nos”. 

Os quatro que sinalizaram outras respostas expressaram da seguinte forma a 
maneira como se sentem: dentre os dois que responderam “normal”, um não jus-
tificou a resposta e outro disse “porque sim”. O que disse se sentir bem informou 
“porque estão a me ajudar” e, finalmente, o que acrescentou problemas financei-
ros, justificou sua resposta dizendo que “a família que não recebe de maneira a 
dar para coisas de casa e escola”.

Perguntamos aos alunos se eles sentem que são tratados de maneira diferen-
te por seus colegas, por receber Apoio Social, apenas uma aluna dos 16 que tem 
ASE disse perceber diferença, tendo afirmado que “porque dão-nos materiais a 
minha turma e as outras não”. Aqui ela parece ter expressado alguma situação 
vivenciada com algum aluno de outra turma pelo fato de turma ter recebido al-
gum material que a outra turma não teve acesso.

Trazemos algumas das justificativas dos outros alunos que afirmaram não 
sentirem diferença na maneira como são tratados pelos colegas: “os meus co-
legas nunca disseram nada”, “porque ninguém me trata de maneira diferente”, 
“porque somos todos iguais”, “não pensei nisso”, “não porque alguns colegas 
não têm, mas não me tratam mal”, “porque eles sabem que somos todos iguais”, 
“eles nunca me ofenderam eles tratam-me bem”, “pois o mesmo respeito que te-
mos com alguém que tem ASE, temos com quem não tem” e “porque recebendo 
apoios ou não somos todos iguais”. Foi perceptível a manifestação de que todos 
são iguais recebendo ou não ASE. Outra resposta que me chamou a atenção 
foi “não pensei nisso” que talvez confirme a não existência de descriminação na 
visão dos alunos, desta turma.

Indagados se a Ação Social Escolar é importante para a sua família, todos 
ressaltaram a importância do seu recebimento para a família, justificando-a da 
seguinte maneira: “porque assim os meus pais não gastam muito dinheiro”, “por-
que é importante”, “para poupar dinheiro”, “assim os pais não se preocupam”, 
“porque ajuda a minha família para ter condições para pagar a casa”, “porque 
não tenho que pagar muito”, “assim não preciso de pagar”, “dá para oferecerem 
melhores condições”, “pois não preciso gastar dinheiro de outra coisa na escola” 
e “porque a minha poupa dinheiro”. Os aspectos econômicos predominam mais 
uma vez, o que revela a plena consciência que os alunos têm sobre a condição 
de vida de suas famílias. 

Perguntamos se os alunos conhecem alguém que recebe Apoio Social Esco-
lar e todos responderam afirmativamente, inclusive aqueles que não têm acesso 
a tais benefícios. Além disso, pedimos que eles nos dissessem como considera-
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vam que seus colegas se sentiam por receber Apoio Social. Aqui também apre-
sentamos as alternativas: “com sorte”, “com vergonha”, “indiferente” e a alter-
nativa “outro” e obtivemos os seguintes retornos: sete responderam com sorte, 
nove indiferente e quatro outro–sendo dois “normal”, um “bem” e um “merece”. 
Novamente, nenhum aluno assinalou a opção “com vergonha”.

Os 11 que acham que seus colegas se sentem “indiferentes” complementa-
ram suas respostas da seguinte maneira: “porque as vezes não marcam as se-
nhas202”, “porque não pagam”, “porque não pagam”, “não fazem nada”, “porque 
sentem-se normal”, “por eles tanto faz”, “porque não pagam refeições, livros…”. 
Algumas respostas destacaram a dimensão dos aspectos econômicos do rece-
bimento destes Apoios.

Aqui sinalizo que alguns marcaram “com sorte e indiferente”, mas rasuraram 
a opção com sorte. Esse fato talvez revele a dificuldade de conseguir classificar 
o sentimento dos seus colegas. Na minha percepção, algumas vezes o sentido 
atribuído ao indiferente podia também ser para o “com sorte”. Quem sabe pode 
ter sido uma das muitas dificuldades que um roteiro como esse apresenta e, 
se estivéssemos em uma abordagem mais dialógica, poderiam ter tido outras 
possibilidades de entendimento, inclusive a partir da observação de situações 
do cotidiano escolar, ou mesmo de desdobramentos dos diálogos, dos gestos e 
dos silêncios. 

Sete assinalaram “com sorte” e atribuíram isso aos seguintes motivos: “por-
que eles andam na escola sem pagar”, “porque os ajuda”, “eles têm acessibilida-
de”, “porque não pagam nada”, “não gastam dinheiro de outra coisa com livros, 
merendas e etc…” e “os ajuda e os ajuda na aprendizagem”.

Quatro alunos registraram “outros”, destes dois colocaram “normal”, um deles 
não complementou a resposta e outros disse “porque sim”. Um atribuiu ao outro 
o sentimento de “merece”, tendo justificado a fato de “têm direito”. O último que 
marcou essa opção salientou que seus colegas se sentem “bem” e complemen-
tou dizendo que a ASE “os ajuda”. O sentido de bem aqui está bem próximo ao 
“com sorte”, revelando mesmo as dificuldades de se enquadrar sentimentos.

Indagamos aos alunos se eles tinham tratado de maneira diferente os seus 
colegas que recebem Apoio Social. Dos 20 participantes, 18 responderam que 
não e apenas 2 responderam que sim. Os que responderam não associaram as 
seguintes complementações: “porque somos todos iguais, não há diferenças”, 
“não merecem”, “porque sou educada”, “somos iguais”, “somos todos iguais”, 
“se fosse eu ficaria triste”, “porque hoje é ela ou ela, amanhã pode ser eu”, “não 
tem diferença”, “porque não temos de tratar mal as outras pessoas, porque nin-
guém me trata mal”, “é estranho tratar de maneira diferente”, “porque eu tam-
bém tenho”, “para eles os outros terem escalão não faz diferença”, “lido com a 

202  Diversas atividades na escola funcionam a partir do uso do cartão individual do aluno, um cartão de identificação 
magnético com foto. Nele são feitos carregamentos com dinheiro para os que não tem acesso à ASE e para os demais 
funciona a partir dos seus escalões (A, B, C) que lhes garantem percentuais de descontos no caso do escalão A não 
pagam nada, ou seja tem 100% de desconto, já o B tem 50%. No entanto, os alunos precisam marcar a senha, no dia 
anterior, para que possa ser calculada a quantidade de refeição a ser preparada. E como alguns esquecem de marcar 
a senha, isso foi destacado pelos colegas, como diria eu, “como um desleixo”. Vale acrescentar ainda que não marcar a 
senha é um problema, mas também fazer o registro da intenção de fazer e refeição e não realizá-la é passível de punição, 
como uma coima/multa, a partir do 3 registro sem efetivo uso.  
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diferença”, “mesmo tendo ou não é igual a mim” e “porque respeito a pessoas 
não importa sua cor ou se não tem ASE”. Os dois que disseram ter tratado seus 
colegas de maneira, justificaram apenas “porque sim”.

Nas explicações para não tratar seus colegas de maneira diferente foram pre-
dominantes a questão da igualdade, de justiça e também o fato de se colocarem 
na mesma posição de colegas. 

Quando foram questionados sobre se existe na escola, algum tipo de trata-
mento diferente, por parte da direção ou dos professores em relação aos alunos 
que recebem Apoio Social, todos os alunos responderam que não e apresen-
taram explicações muitos semelhantes de quando foram perguntados sobre a 
existência de tratamento diferente entre os próprios alunos. Desta forma, des-
tacaremos apenas algumas delas: “porque às vezes dá comida a boca dos alu-
nos”, “os alunos são iguais aos professores e a direção”, “nunca tive”, “porque 
não querem tratar mal”, “porque os professores não podem descriminar os alu-
nos”, “todos devem ser tratados igualmente”, “a escola sabe lidar com a diferen-
ça”, “somos todos iguais, temos todos os mesmos direitos”.

Incluímos duas perguntas abertas. Na primeira delas, perguntamos se existi-
ria alguma situação de preconceito ou discriminação que já tivessem vivenciado 
e que quisessem nos contar. A grande maioria respondeu “não”, tendo ainda 
outras respostas no mesmo sentido: “nunca”, “nunca recebi preconceito” e “não, 
porque para mim ou para todos devemos respeitar os outros”. Tivemos apenas 
duas manifestações que trouxeram outros elementos: “quando me julgam por 
um ato de não fazer coisas que não quero fazer porque me prejudicam” e “eu 
acho que não é justiça uma colega minha turma pode mexer em tudo e os outros 
não”, que de certa forma manifestam um sentimento de busca por justiça e igual-
dade tão salientadas por eles em outras respostas.

Para finalizar, abrimos espaço para que os alunos que desejassem acrescen-
tassem algum aspeto sobre o Apoio Social Escolar e apenas 3 alunos fizeram 
uso deste espaço, sendo um agradecimento expresso em um “obrigada”. Os 
outros disseram: “o escalão ajuda-me” e “acho que o escalão devia ser para to-
dos”, esse último foi o sentimento expresso por uma aluna que não tem acesso 
aos apoios, mas desejava ser beneficiada. Trata-se de uma aluna estrangeira 
recém-chegada ao país não tendo ficado claro se ela não tem direito, por estar 
fora dos critérios de concessão ou se está apenas aguardando os procedimen-
tos burocráticos para passar a receber.

Vale salientar que em várias questões apresentadas tivemos alunos que não 
responderam, ou não complementaram suas respostas quando indagados o por-
quê ou os motivos de terem assinalado determinada alternativa203. Outro aspecto 
observado foi a ocorrência de respostas iguais, provavelmente de alunos senta-
dos próximos que alguém estivesse sem ideia para a resposta ou que dialoga-
ram e concordaram com a resposta.   

203 O que reforça nossa crença de não ser esse o melhor método para recolha de dados com crianças e adolescentes, 
mas ainda assim resolvemos lançar mão dele a ficar sem conhecer os que eles pensam, mesmo que de maneira superficial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fato das crianças mencionarem aspectos econômicos parece apontar para 
o quanto elas têm percepção sobre estas questões. Isso, de certo modo, evi-
dência a importância de ouvirmos o que as crianças têm a dizer. Muitas vezes 
acredita-se que a abordagem de certas temáticas com as crianças não seria 
apropriada, partindo da concepção de que elas não conhecem determinados as-
suntos, ou que não têm opinião a emitir sobre tais questões. Esse tipo de postura 
revela por vezes uma tentativa de preservá-las e por outra uma subestimação de 
suas perpectivas.

Aqui, vale também mencionar a forma como a pesquisa foi realizada e des-
tacamos o próprio local onde ela foi levada a efeito – a escola – e os entraves 
formais implícitos. Um dos aspectos que deve ser destacado envolve as hierar-
quias presentes neste espaço, o papel que cada sujeito ocupa neste cenário.

Em relação à importância dos Apoios Escolares mesmo já tendo sido possível 
perceber que esses são percebidos em um viés econômico, também se percebe 
que há, de modo geral, o reconhecimento destes benefícios como um direito, 
tendo sido notada, inclusive, uma certa vontade daqueles que não estão dentro 
da faixa de renda, que garanta recebe-los, em ter esse benefício.

Aqui apresentamos um painel geral, e diríamos exploratório, do que as 
crianças nos manifestaram sobre os Apoios Sociais Escolares. Neste primeiro 
momento ele aponta para um reconhecimento da importância destes apoios e 
a para inexistência de mal-estar por parte dos alunos em receber tais benefí-
cios. Não há mesmo qualquer tipo de atitude negativa por aqueles que não o 
recebem. Embora, em conversas com a professora Diretora de Turma e com a 
equipe do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) terem sido mencio-
nadas situações que sinalizariam para um desconforto por estar neste lugar, 
como, por exemplo, a recusa ao complemento alimentar por parte de alguns 
alunos carenciados.
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INTRODUÇÃO

Nos primeiros dias de aula ao coletar dados para o diagnóstico da aprendi-
zagem, observa-se que as crianças colocavam pastas plásticas e empilhavam 
juntamente com os cadernos novos na mesa da professora, segundo informação 
deles seria para atividades a ser executadas, também uma pergunta ocorria du-
rante a aula “não vai ter tarefa? Quando questionados o que seria a tarefa, as 
crianças respondiam “aquela colada no caderno”. Lembravam robôs acostuma-
dos à mesmice do tradicionalismo de somente copiar e copiar atividades pron-
tas, assim tornando-se meros depósitos, a mesma fala acontecia com os pais 
e responsáveis, que perguntavam se a criança não levaria “tarefa para casa”, 
reforçando o tradicionalismo “de depósitos bancários” de Paulo Freira, no qual 
o, professor deposita e a criança só recebe sem o envolvimento da mesma no 
processo de aprendizagem.

O que está sendo feito já na Educação infantil com criança? O protagonismo 
se constitui em um ato de ser o ator principal, seguindo este conceito a criança é 
a protagonista de sua aprendizagem através das brincadeiras e interações que 
norteia a Proposta da Pedagógica da Educação Infantil assim desenvolvendo 
sua autonomia. Segundo Farias (2015, p. 10):

 A criança participa do processo, possibilitando experiências e proces-
sos compartilhados com os/as professores /as, as crianças e as famí-
lias. Nesta perspectiva, cabe aos adultos (família e professoras) não 
simplesmente satisfazer ou responder as perguntas, mas favorecer 
para que as crianças descubram as diferentes e variadas respostas 
e, mais importante ainda, favorecer para que indaguem a si mesmas e 
para que construam questões relevantes.

A escola possui espaços ricos em estímulos culturais, mas também contradi-
tórios pois ao atenuar a figura adulta reforça a ideologia da criança vazia sem 
nenhum contexto cultural a ser considerado e ao aplicar experiências que esti-
mulem a construção da autonomia devem estar presentes na educação infantil. 
A capacidade de tomada de decisões por conta própria, considerando regras, 
valores e perspectiva do outro, precisa ser um dos focos do trabalho desde os 
primeiros anos. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educa-
ção Infantil, a concepção de uma educação em direção à autonomia deve enten-

204  Especialista em Educação, Pobreza e Desigualdade Social pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM. Pro-
fessora do CMEI Professor Caio Carlos Frota de Medeiros e CMEI Sofia Soeiro do Nascimento - SEMED.
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der as crianças como seres com vontade própria.
Com este pensamento o objetivo geral da experiência fixou-se em desenvolver 

a autonomia da criança na perspectiva de torná-la protagonista de sua aprendi-
zagem através de brincadeiras e interações e para objetivos específicos a com-
preensão dos movimentos do dia (rotina) com experiências que promovem o 
aprendizado de cada criança e dialogar, brincar e dramatizar os sentimentos para 
autoconhecimento e respeito entre as crianças para fortalecer a produção de de-
senhos e textos na perspectiva de torná-la protagonista de sua aprendizagem.

Para que ocorresse uma ruptura deste contexto, foi pensado em enfatizar as 
brincadeiras e interações, a roda de conversa foi o ponto de partida para desen-
volver as experiências visando a autonomia da criança na perspectiva. Ao com-
preender os movimentos do dia (rotina), passa uma segurança do que se espera 
acontecer, para criança este movimento é importante para seu entendimento de 
começo, meio e fim. A partir do momento que a criança faz parte do seu processo 
de aprendizagem interagindo e participando nas atividades há uma concentra-
ção maior e é possível observar que o professor passa a ser mediador e a crian-
ça protagonista, beneficiando o seu processo de aprendizagem. 

REFERENCIAL TEÓRICO

Como romper com que parece estar imposto com os modelos tradicionais, a 
partir de uma abordagem baseada em ouvir ao invés de falar, em que a dúvida 
e a fascinação são fatores muito bem-vindos, juntamente com a investigação, a 
descoberta e a invenção tão característico da criança.

A criança é naturalmente curiosa e deseja conhecer cada vez mais as coisas 
e as pessoas. Infelizmente, muitas vezes, essa curiosidade não os acompanha 
durante seu crescimento. 

Segundo Farias (2015, p. 22):

Cabe à escola algumas finalidades específicas: oferecer as crianças 
situações de aprendizagem dos saberes e das linguagens culturais de 
base; fazer com que as crianças adquiram os instrumentos de pensa-
mento necessários para aprender a selecionar as informações; pro-
mover nas crianças a capacidade de elaborar métodos e categorias 
que sejam capazes de se guiarem nos itinerários pessoais; favorecer 
a autonomia de pensamentos das crianças, orientando a própria di-
dática na construção de saberes a partir de necessidades formadoras 
concretas.

Atrair o interesse das crianças pressupõe observar o que elas fazem esponta-
neamente, pedir sua colaboração com ideias a respeito do que querem aprender, 
apresentar propostas instigantes que contemplem os diferentes tipos de conhe-
cimento (físico, social e lógico-matemático). Dar oportunidades para os mesmos 
fazerem escolhas também é um incentivo ao raciocínio.

A criança na Educação Infantil é o centro da ação educativa em todos os seus 
aspectos, assim o professor deve pensar seu trabalho pedagógico para pessoas 
abstratas, mas para seres que ao adentrar no espaço escolar com um vasto ma-
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terial cultural a ser explorado nas brincadeiras e interações com os seus pares e 
nos diversos ambientes da escola.

O objetivo de trazer a criança para sua autonomia como protagonista de sua 
aprendizagem é valorizar a unidade e a particularidade da identidade cultural de 
cada a criança.

A autonomia pode ser definida como a capacidade de se conduzir e 
tomar decisões por si próprias, levando em conta regras, valores, sua 
perspectiva pessoal, bem como a perspectiva do outro, é, nesta faixa 
etária, mais do que um objetivo a ser alcançado com as crianças, um 
princípio das ações educativas. (RCN, 1998, p. 14).

Um princípio das ações das ações educativas, então porquê do movimento da 
repetição já nesta fase, no princípio da caminhada da criança no espaço escolar, 
o brincar fica fora dos muros da escola como uma cultura a se realizar só em am-
bientes destinados a recreação, contudo os aspectos experienciais da proposta 
afirmam que a brincadeira e a interação é o caminho e a criança o condutor para 
aprendizagem acontecer.

Na Educação Infantil o brincar é um potente veículo de aprendizagem expe-
riencial, visto que permite, através do lúdico, vivenciar a aprendizagem como 
processo social. O brincar promove a aprendizagem, a interação entre o grupo 
além do conhecimento, oralidade, pensamento e o sentido.  

Assim, Goés (2008, p. 37), afirma que:

(...) a atividade lúdica, o jogo, o brinquedo, a brincadeira, precisam ser 
melhorados, compreendidos e encontrar maior espaço para ser enten-
dido como educação. Na medida em que os professores compreende-
rem toda sua capacidade potencial de contribuir no desenvolvimento 
infantil, grandes mudanças irão acontecer na educação e nos sujeitos 
que estão inseridos nesse processo.

Adquirir competências significa brincar, movimentar se, manipular, ter curiosi-
dade, perguntar, aprender a refletir sobre a experiência por meio da exploração, 
da observação e a criança faz tudo isso através dos jogos, do jogo simbólico no 
qual ele cria e recria.

O brincar pode ser utilizado como uma estratégia de ensino e aprendi-
zagem, assim o professor que deve apropriar-se de subsídios teóricos que 
consigam convencê-lo e sensibilizá-lo sobre a importância dessa atividade 
para aprendizagem e para o desenvolvimento da criança. Oliveira (1997, 
p. 57) acrescenta o fato que aprendizagem:

Em Vygotsky, justamente por sua ênfase nos processos sócio históri-
cos, a ideia de aprendizado inclui a interdependência dos indivíduos 
envolvidos no processo. (...) o conceito em Vygotsky tem um significa-
do mais abrangente, sempre envolvendo interação social.

No jogo, principalmente naquele simbólico, as crianças se exprimem, contam, 
reelaboram de maneira criativa as experiências pessoais e sociais. Na relação 
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educativa, os professores desenvolvem uma função de mediação e de facili-
tação e, ao fazerem a própria pesquisa das crianças, as ajudam a pensar e a 
refletir melhor, solicitando-lhes a observar, descrever, narrar, fazer hipóteses, dar 
e pedir explicações em contextos.

Brincar não é apenas ter um momento reservado para deixar a criança à 
vontade em um espaço com ou sem brinquedos e sim um momento que pode-
mos ensinar e aprender muito com elas. A experiência com brincadeiras permite 
que a criança se prepare para a vida, entre o mundo físico e social. Observamos, 
deste modo que a vida da criança gira em torno do brincar, é por essa razão que 
as propostas da Educação Infantil têm utilizado a brincadeira na educação, por 
ser uma peça importante na formação da personalidade, tornando-se uma forma 
de construção de conhecimento.

METODOLOGIA 

A construção das placas da rotina da sala de referência foi a partir do ca-
lendário das atividades permanentes, as pontuais do dia, segunda-feira horta, 
terça-feira vídeo, quarta-feira parquinho, quinta-feira campinho e sexta-feira brin-
quedos, após a pontuação dos momentos foi solicitado desenhos da rotina do 
dia, iniciando pela entrada das crianças, água e banheiro, roda de conversa, 
atividades, lanche, descanso, segunda atividade prática de acordo com a ex-
periência do dia, a turma foi dividida em grupos de seis crianças, cada grupo 
escolheu o desenho para determinada atividade, por exemplo horta, campinho 
e outros, as figuras correspondentes foi escolhido pela turma através de vota-
ção por imagens projetadas para montagem das placas com desenhos e figuras 
correspondentes ao movimento do dia e as placas passaram a ser utilizadas na 
sala de referência.

Para Farias (2015, p.55):

As crianças formulam questionamentos concretos sobre os eventos da 
vida quotidiana, sobre as transformações pessoais e sociais, sobre o 
ambiente e sobre o uso das reservas, sobre os valores culturais, sobre 
o futuro próximo e longínquo, mesmo a partir da dimensão quotidiana 
da vida escolar. Ao mesmo tempo, formulam questões de sentido so-
bre o mundo e sobre a existência humana. Os muitos “porquês’ repre-
sentam seu impulso em entender o significado da vida que as circunda 
e o valor moral de suas ações. Na escola têm muitas ocasiões para to-
mar consciência da própria identidade, para descobrir as diversidades 
culturais, religiosas, étnicas, para aprender as primeiras regras do viver 
social, para refletir sobre o sentido e as consequências de suas ações.

Os desenhos produzidos nas placas de rotinas ocorreram a partir do estimulo 
das atividades plásticas da Lenda da Iara, eles visualizavam a imagem da Iara, o 
que representa a Iara, que seria a cauda, os peixinhos do rio da Iara, as plantas, 
foi feito a pintura do cabelo da Iara, confecção da Vitória-Régia com forminha 
para docinho verde com recorte e colagem de emborrachado rosa, confecção 
do móbile da Cobra grande, dobraduras de barquinhos, contextualizado com o 
conto “papel se transforma”  juntamente com a música canoeiro, todos objetos 
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foram produzidos para portfólio da mãe Iara para lembrancinha do dia das mães 
saindo do tradicionalismo de lembrancinhas prontas. 

Fotos da professora: Projeto brincadeiras e interações com a lenda da Iara

Foto da professora: Rotina feita pelas crianças 

Com objetivo de continuar com as lendas da Iara e a Cobra grande através de 
brincadeiras que geram aprendizados, foi criada a pescaria da Iara, uma caixa 
de papelão, pegador de macarrão, bambolê, cone, figuras, uma rede de pesca 
com os peixinhos pendurados produzidos pelas crianças, letras móveis pendu-
radas de emborrachado, também foi construído com as crianças três “anéis” 
formando um túnel da Cobra Grande, dentro do circuito estavam figuras de ob-
jetos e alimentos que a cobra havia ingerido como garrafas de vidro, garrafas 
de plástico, panela, perfume, brinquedos, bola, papelão, frutas dentro do Rio 
Solimões, ao comando era para retirar todos objetos que fariam mal a cobra e 
ao Meio Ambiente. As crianças eram divididas em seis equipes, cada equipe com 
um representante disputava com outra equipe, para saber quem seria o primeiro, 
as crianças faziam ímpar/par, quem acertava iniciava, em seguida com a figura 
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do objeto a criança escolhe a letra dentro da caixa que está na rede de pesca 
com ajuda da equipe, encontrando a letra, colocava-se a letra, a figura ao quadro 
branco e a escrita da palavra, após a brincadeira as crianças transcreveram para 
o caderno ao seu modo.

Foto da Professora: Brincadeira a pescaria no rio da Iara.

De acordo com Kishimoto (2002) o jogo é considerado uma atividade lúdica 
que tem valor educacional, a utilização do mesmo no ambiente escolar traz mui-
tas vantagens para o processo de ensino aprendizagem, o jogo é um impulso 
natural da criança funcionando, como um grande motivador, é através do jogo 
obtém prazer e realiza um esforço espontâneo e voluntário para atingir o objeti-
vo, o jogo mobiliza esquemas mentais, e estimula o pensamento, a ordenação 
de tempo e espaço, integra várias dimensões da personalidade, afetiva, social, 
motora e cognitiva.

Durante está experiência foi observado a necessidade de trabalhar os senti-
mentos como forma de autoconhecimento, pois, em alguns momentos surgiam 
conflitos durante as brincadeiras e as atividades, assim a aula sobre os senti-
mentos inicia com combinado com os alunos: “Vou fazer gestos de uma música e 
vocês vão tentar adivinhar cantando”, os gestos são bater palmas, vários gritos e 
bater os pés ao chão. As crianças repetem os gestos, reforço a comanda “é para 
vocês adivinharem, nesse momento eles cantam boa tarde coleguinhas”, “insisto 
vocês conhecem a música” nesse momento coloca-se a música no celular “Se 
és feliz quero te ver bater as mãos; se és feliz quero te ver bater as mãos; se és 
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feliz para eu poder acreditar; se és feliz quero te ver bater as mãos”, complemen-
tando a música contextualizando com o tema da aula “se estás contente bate 
palmas; se estás triste, vamos chorar; se estás com raiva, faz careta”. 

A partir da música, em dupla as crianças retiraram imagens e representam o 
sentimento de alegria, raiva, medo e tristeza em frente ao espelho, duas crianças 
recusaram-se em ir para frente do espelho. Ao representar o sentimento, per-
gunta-se: Quando você fica alegre? Triste? Com raiva? E com medo? De acordo 
com a figura a qual retirou, as crianças descrevem seus sentimentos, após esse 
momento as crianças escolhem a figura que irá ser colada na caixa sem face, 
para que a criança que sentir vontade durante a roda de conversa poderá ex-
pressar e socializar seus sentimentos com os colegas, em seguida faz-se a roda 
de conversa, a criança escolhe que sentimento quer falar raiva, tristeza, medo 
ou alegria e a caixa está à disposição da criança para o momento que desejar 
manifestar seus sentimentos.

Foto da professora: Experiência com os sentimentos e escolha de atividades.

As perguntas das crianças requerem uma atitude de escuta construtiva por parte 
dos adultos, de clareamento, compreensão e explicitação das diversas posições. 
Nesta idade, portanto, se define e se articula progressivamente a identidade de 
cada criança como conhecimento do próprio corpo, da própria personalidade, do 
próprio estar com os outros e explorar o mundo. São os anos de descoberta dos 
adultos como fonte de proteção e conteúdo, das outras crianças como compa-
nheiras de jogos e com o limite da própria vontade. 

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Os resultados obtidos foram as crianças saberem o que é uma lenda, uma 
história, diferenciar letras de números, apropriaram-se do desenho livre com sig-
nificados, numerar e quantificar brincando com tampinhas, palitos, pregadores, 
desenvolveram a habilidade da imaginação e criação a partir de objetos inani-
mados,  adotaram a brincadeira do ímpar e par, para iniciar as disputas, auto-
conhecimento dos sentimentos, amizade entre eles, respeito a fala do colega e 
da professora,  compreenderam a rotina, a mesma passou a ser reconhecida 
por todos, antes as crianças perguntavam qual a seria  a próxima atividade, 
atualmente conhecem o passo a passo da aula diária. Entretanto, a partir do 
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momento que a criança faz parte do seu processo de aprendizagem interagindo 
e participando nas atividades há uma concentração maior e é possível observar 
que o professor passa a ser mediador e a criança protagonista, beneficiando o 
processo de aprendizagem das crianças.

Na criação das placas de rotina da sala de referência pode se avaliar o quan-
to, eles evoluíram ao desenhar as placas de forma espontânea e escolher o 
qual os representaria, alcançando o objetivo de protagonismo e autonomia, eles 
perceberam que todas as experiências indicadas nas placas são as “tarefas” que 
era questionada no início.

Segundo os RCNEIS a rotina (1998, p73)

• A rotina na educação infantil pode ser facilitadora ou cerceadora dos 
processos de desenvolvimento e aprendizagem;
• Rotinas rígidas e inflexíveis desconsideram a criança, que precisa 
adaptar-se a ela e não o contrário, como deveria ser; desconsideram 
também o adulto, tornando seu trabalho monótono, repetitivo e pouco 
participativo; 
• A rotina deve envolver os cuidados, as brincadeiras e as situações de 
aprendizagens orientadas.

A criança ao participar diretamente da construção de sua rotina propicia cres-
cimento em sua aprendizagem, a mesma passa a compreender a passagem do 
tempo, se auto – organiza e passa a entender o que vai se desenvolver no passo 
a passo da aula diária.

Ao fixar o contexto das lendas Amazônicas nas brincadeiras e interações, 
construiu uma gama de possibilidades, os resultados obtidos foram as crianças 
contextualizando o que é uma lenda, uma história, saber a função da letra, apro-
priaram-se do desenho livre com significados, numerar e quantificar brincando 
com tampinhas,  adotaram a brincadeira do ímpar e par para iniciar as disputas 
trazendo uma brincadeira de rua para o espaço escolar, as crianças foram incen-
tivadas a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, saindo 
da estabilidade do papel oficio para as brincadeiras concretas, evoluindo em sua 
aprendizagem. 

As crianças adquiriram habilidades de concentração, liderança, imaginação, 
criatividade e autonomia ao opinar como poderia ser feito, alcançando o objetivo 
de trazer a criança para ser um construtor de sua aprendizagem.

No contexto de letramento da Educação Infantil ao fazer o parecer trimestral 
das crianças constata-se que eles estão a um passo para entrar na fase pré-si-
lábica, três já balbuciam e outros juntam famílias, não de forma decoradas, mas, 
com apropriação da letra e seu significado, uma amostra que através das brinca-
deiras e interações estão surtindo efeito satisfatório e de forma prazerosa, sem 
os velhos mecanismos de cobrir e decorar sem significado algum.

Na atividade dos sentimentos foi aplicado o protagonismo da fala como auto-
conhecimento e fortalecimento dos sentimentos, o respeito e amizade entre eles. 

Segundo Adriana Fridmann (2016, p.17):
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Escutar as vozes das crianças é também uma forma de oferecer e criar 
oportunidades, tempos e espaços de expressão para que elas “digam”, 
por meio de suas linguagens verbais e não verbais, quem verdadeira-
mente são com desafios e estabeleçam vínculos de forma espontânea, 
livre e autônoma– atividades, propostas, currículos e programas – no 
caminho de integrar os conteúdos que trazem a partir de seus repertó-
rios e de suas “falas”. 

Alguns relatos das crianças ao passar a caixa com figuras dos sentimentos de 
raiva, tristeza, alegria e medo: “Fico triste quando meu pai fica longe”, “Estou tris-
te, porque meu pai não me levou para vender trufas”; “Estou triste porque tenho 
saudades da minha tia, que mora no Rio de Janeiro”; “Fico com raiva quando 
meu pai me bate”, “Fico com raiva quando não me chamam para brincar”; “Fico 
com raiva, quando meu pai me coloca de castigo”; “Fico alegre quando vou brin-
car com meus amigos no parquinho”; “Estou feliz por ir brincar no parquinho”; 
“Estou feliz, porque fui ao cinema”; “Estou feliz porque vim para aula”; “Estou 
feliz, porque ajudei a mamãe a arrumar a casa”. “Feliz porque fui ajudar o papai 
na oficina”; 

Nesta experiência ao exporem seus sentimentos acerca de vários assuntos 
nos mostrou o quanto ainda se faz necessário conhecer o universo social da 
criança, aprendemos neste dia sobre cada um e também foi observado o silêncio 
na hora das falas como respeito pelo momento, ocorreu algumas indagações 
entre as crianças, contudo observamos que ao protagonizar os diálogos eles 
compactuaram entre si, formando a estrutura de protagonista e o professor me-
diando o momento. 

É de extrema importância que o professor também participe e que proponha 
desafios em busca de uma solução e de participação coletiva, o papel do 
educador neste caso será de incentivador da atividade. A intervenção do professor 
é necessária e conveniente no processo de ensino-aprendizagem, além da 
interação social, ser indispensável para o desenvolvimento do conhecimento. 
Está prática se torna satisfatória para a criança, pois ela é a protagonista de 
sua aprendizagem, o professor, o mediador conduz o desenvolvimento pleno da 
criança e não parcial, repensar nossas metodologias é fortalecer o desenvolvi-
mento integral da criança.

CONCLUSÃO 

Quando refletimos sobre o conceito de protagonista pensamos em um sujeito 
que tem o primeiro lugar em um acontecimento, é nesse sentido que entendemos 
que a criança tem que ser a protagonista de seu processo ensino/aprendizagem. 

Nessa perspectiva ela é um ser atuante e a partir do momento que a crian-
ça faz parte do seu processo de aprendizagem interagindo e que o professor 
deve observar, ouvir a criança, buscar os seus interesses para depois propiciar 
estímulos que ampliem, diversifiquem e sistematizem seu repertório cultural de 
conhecimentos de si e do mundo que a rodeia.

 Este tipo de conduta do professor o coloca como agente mediador do proces-



718

so de ensino aprendizagem através de ações planejadas com intencionalidade 
onde a metodologia a ser proposta passa pelo centro de interesse das crianças. 
O professor mediador não impõe suas ideias e vontades, mas, deixa-as fluir no 
grupo, o que deve prevalecer é o interesse das crianças na elaboração de situa-
ções significativas de aprendizagem para o seu desenvolvimento global. Quando 
este protagonismo se associa as brincadeiras e interações, favorece o desenvol-
vimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, da imaginação, memória, 
concentração, atenção, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade 
da criança em suas relações, sendo assim, cabe ao professor refletir em suas 
ações sair da frente do palco e deixar a criança construir seus saberes como 
principal ator de seu conhecimento.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRA-
SIL, 1998, p. 23, v.01):

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidado, brincadeiras 
e aprendizagem orientadas de forma integrada e que possam contribuir 
para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpes-
soal de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, 
respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças aos conhecimentos 
mais amplos da realidade social e cultural.

Os professores que mediam, valorizam e estendem as curiosidades, as ex-
plorações, as propostas das crianças e criam ocasiões de aprendizagem para 
favorecer a organização daquilo que as crianças vão descobrindo, assim em 
conjunto constroem a aprendizagem.

Educar não se limita em repassar informações ou mostrar apenas um cami-
nho, mas ajudar a criança a tomar consciência de si mesmo, e da sociedade. É 
oferecer várias ferramentas para que a pessoa possa escolher caminhos, aquele 
que for compatível com seus valores, sua visão de mundo e com as circunstân-
cias adversas que cada um irá encontrar.  
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Este trabalho tem por objetivos apresentar e discutir o processo de avaliação 
institucional do Centro Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles com ênfa-
se na participação e protagonismo infantil. Compreendemos como um percurso 
que alia políticas públicas, participação e escuta coletiva dos membros da comu-
nidade educacional, em especial as crianças, e que se constitui como um ciclo 
avaliativo de trabalho que tem por princípios a análise da realidade, a proposi-
ção de ações e a reflexão dos resultados desse processo no aprimoramento da 
qualidade social do atendimento. A participação é o terreno em que se assenta a 
avaliação institucional e sua efetivação é um indicador importante de uma gestão 
democrática.

O CMEI Cecília Meireles é uma instituição da rede pública municipal que aten-
de crianças entre 1 e 5 anos e 11 meses de idade, localizado na região central da 
cidade de Goiânia, que busca a inserção dos sujeitos nas tomadas de decisões 
que envolvem a organização do trabalho pedagógico (rotina, planejamento, ati-
vidades, relações humanas, espaço, tempo, materiais...).

Reconhecemos nesse processo de acolhimento das escolhas das crianças 
um sentido que rompe com ideais românticos e idealizados da infância (ou infân-
cias). A perspectiva que historicamente foi sendo construída na materialidade da 
Instituição envolveu um lugar comprometido com a luta política e social de uma 
realidade mais ampla que vai além dos muros do CMEI. “Desta forma, torna-se 
importante tanto compreender as especificidades das construções culturais das 
crianças quanto relacioná-las com seus contextos sociais e as reflexões políticas 
de nosso tempo” (KRAMER, 2009, p. 168).

Esta compreensão da criança como produtora de cultura traz consigo desa-
fios e superações de visões que limitam o seu protagonismo. A capacidade de 
decisão das crianças apesar de suas idades não se configura na realidade do 
CMEI em um empecilho para que participem de processos decisórios, sobretu-
do, relacionados à avaliação institucional.

Porém, esse reconhecimento ainda é muito recente, inclusive na própria his-
tória da Educação Infantil. Como consequência, a avaliação institucional desta 
etapa em especial, é ainda um espaço a ser explorado. Ao considerarmos o 
percurso histórico da constituição da Educação Infantil no Brasil, vamos perce-
ber que a priori ela esteve atrelada ao assistencialismo, sobretudo das Igrejas 
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Católicas ainda no século XIX. Crianças pobres ou abandonadas na roda dos 
expostos tinham o cuidado de saúde e higiene assegurados pelas Santas Casas 
de Misericórdia. 

A concepção assistencialista ou compensatória perdurou ainda no período da 
industrialização brasileira, no início do século XX, quando as mães que precisa-
vam trabalhar, exigiram um lugar para que pudessem deixar seus filhos. “Após 
a pressão de movimentos operários e sindicatos por melhores condições de tra-
balho e atendimento de seus filhos em instituições adequadas, os empresários 
construíram creches e instituições sociais”. (RAMPAZZO, 2009, p.20).

Somente a partir de 1996 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 
9394/96), a Educação Infantil passou a ter como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança até cinco anos de idade, complementando a ação da família 
e da comunidade. A LDB é um marco importante para Educação Infantil e, desde 
então alguns avanços se destacam: a definição do pedagogo (prioritariamente) 
como profissional qualificado para esta etapa, responsabilidade dos municípios 
por meio das secretarias de educação, atendimento em turno integral, entre ou-
tros. Tal organização trouxe como necessidade a avaliação institucional, a fim de 
que se tornasse possível o acompanhamento da qualidade no atendimento às 
crianças de zero a cinco anos e onze meses.

No CMEI Cecília Meireles, a avaliação institucional, que tem como referência 
o documento “Indicadores de Qualidade da Ação Pedagógica da Rede Municipal 
de Educação de Goiânia” (GOIÂNIA, 2008) – que diz respeito aos direitos das 
crianças, as relações humanas, a organização do tempo e do espaço e a ação 
educativa –, vem sendo aprimorada a cada ano, garantindo cada vez mais a 
participação de todos (famílias, funcionários e crianças).

Os Indicadores orientam o que deve ser observado em cada um dos 
24 itens que compõe o roteiro de observação utilizado para fazer a 
avaliação institucional. Sendo assim, os Indicadores apontam, de for-
ma objetiva, o que as instituições precisam garantir às crianças para 
que o atendimento seja de qualidade. Por exemplo, para o primeiro 
item, Direito ao Contato com a Natureza, foram elaborados 10 Indica-
dores que mostram como esse direito pode ser garantido, ou seja, a 
instituição tem como avaliar se está conseguindo ou não oportunizar 
às crianças vivências que atendam ao respectivo item. A referência 
para a avaliação institucional está presente no documento do MEC 
Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil de 2006, 
bem como na resolução 194 de 28/10/2007 do Conselho Municipal de 
Educação. O documento do MEC mostra de forma ampla padrões de 
referência orientadores para organização e funcionamento dos siste-
mas educacionais, bem como esclarece que os indicadores, de abran-
gência regional e local, são elaborados pelos municípios como instru-
mento para aferir a aplicabilidade dos parâmetros. Já a resolução 194 
de 28/10/2007 do Conselho Municipal de Educação, em seu artigo 14, 
afirma que competem às instituições de Educação Infantil elaborar e 
executar sua Proposta Político Pedagógica e que esta deve considerar 
tanto o processo de planejamento geral como de avaliação institucio-
nal. (GOIÂNIA, 2008, p.4).
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A avaliação, portanto, é contínua e faz parte da Proposta Político Pedagógica 
da Instituição. Está vinculada as ações realizadas no CMEI, de maneira contex-
tualizada, viva e permanente. Todo processo avaliativo é registrado de modo que 
ao final do ano é possível revelar os sujeitos envolvidos, sobretudo às crianças e 
seus posicionamentos a respeito do trabalho realizado na Instituição, bem como 
do atendimento de maneira geral. 

Nesse contexto, o objetivo da avaliação institucional deve favorecer a:

[...] análise do referido processo, identificando seus limites e possibi-
lidades e buscando conhecer as condições dessa implantação, iden-
tificando as mudanças internas pedagógicas e administrativas, caso 
tenham ocorrido, contribuindo com a construção e registro da história 
da instituição em questão e os estudos que vêm sendo feitos na área 
da Avaliação Institucional, especialmente, ao nível da Educação Infantil 
(RAMPAZZO, 2009, p. 12).

Assim, no ano de 2017, a Avaliação Institucional foi organizada da seguinte 
forma: 

a) com a família: pais/mães ou responsáveis de cada agrupamento; 
b) com as crianças: representantes dos agrupamentos para avaliarem por 

meio de imagens, desenhos, questionários, fotografias, rodas de conversa, rea-
lizadas com e pelas crianças, juntamente com a coordenação pedagógica, a 
rotina, reforma do banheiro, atividades de registro, o que mais gostam e o que 
menos gostam no CMEI, etc. 

c) funcionários: reunião com todos os funcionários para avaliarem o documen-
to na íntegra: “Indicadores de Qualidade da Ação Pedagógica da Rede Municipal 
de Goiânia”.

Para Oliveira-Formosinho (1998) a análise de qualidade da Educação Infantil 
requer que a vejamos a partir de pontos de vista distintos, pois a realidade nas 
Instituições se baseia em uma primeira perspectiva às crianças, porém perpassa 
pelos seus pais e responsáveis e claro, os professores, porém, acrescentamos 
ainda os funcionários de maneira geral (merendeiras, porteiros-serventes, auxi-
liares administrativos) que também contribuem para um atendimento satisfatório 
tanto às crianças quanto às suas famílias e professores.

AVALIAÇÃO COM AS FAMÍLIAS

A presença da família na Instituição é garantida de diversas maneiras: festi-
vidades, reuniões pedagógicas, reuniões formativas (principalmente, por meio 
do Projeto Conversando com a Família), participações em Projetos de Trabalho. 
Enfim, uma infinidade de possibilidades que são oferecidas às famílias para que 
de fato, a relação estabelecida seja de muito diálogo, respeito e proximidade.

Esta relação de proximidade favorece a participação efetiva das famílias para 
avaliar o trabalho realizado, auxiliar nas tomadas de decisões que favoreçam 
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cada vez mais contribuições ao atendimento oferecido à comunidade. Olivei-
ra-Formosinho (1998, p.169) ao dizer sobre a participação dos pais, mães ou 
responsáveis na tomada de decisões e no processo de avaliativo afirma que é 
importante que a instituição os leve a refletir sobre: “Qual a resposta educativa 
que o meu filho mostra? Qual o respeito que demonstram por ele? Qual é empa-
tia que a escola mostra com a minha vida pessoal e profissional?”.

Nesse sentido, a parceria Instituição-Família é considerada fundamental para 
qualificar ainda mais o trabalho desenvolvido no CMEI. Tal parceria, portanto, 
não pode se reduzir a festividades ou reuniões direcionadas. A avaliação do tra-
balho realizado e oferecido à comunidade se torna essencial para que a parceria 
se efetive.

Ao longo do ano avaliamos os eventos realizados com a coleta de dados da 
família a partir do instrumento de escuta “Fala Comunidade”, que é um painel 
composto por uma questão que a família é convidada a responder apresentando 
suas considerações, críticas e sugestões.

Figura 1: Foto do cartaz utilizado para coleta de informações das famílias da Instituição. (2017).

Além desse instrumento específico, realizamos encontros com as famílias du-
rante o ano de 2017, sendo que cada agrupamento foi representado por até 
quatro famílias cada. O documento “Indicadores de Qualidade da Ação Pedagó-
gica da Rede Municipal de Goiânia” (GOIÂNIA, 2008) foi lido e apresentado às 
famílias que realizaram suas avaliações. 

Para dar visibilidade às diversas vozes que surgiram, apresentamos de ma-
neira mais didática em itens. Destacamos que as reproduções das avaliações 
não demonstram a riqueza dos debates, do diálogo e do consenso das ações 
realizadas na Instituição. Porém, sem as reproduções seria inviável expor o pro-
cesso avaliativo vivenciado no CMEI.
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- “A festa junina representa a cultura goiana, por exemplo: comunicar a família 
assim que o projeto for definido pelo agrupamento”;

- “Não há uma imposição religiosa na festa junina”;
- “Às vezes questionamos a fralda cheia quando vão embora, porém percebe-

mos que o desfralde acontece de maneira processual”;
- “Percebemos que as crianças gostam dos adultos do CMEI. Nunca houve 

uma fala de que não gostasse de algum adulto”;
- “Uma vez meu filho comentou que a professora não gosta que ele faça xixi 

na roupa”;
- “No dia da festa dos aniversariantes, minha filha ficou tão encantada que não 

queria ir embora”;
- “Algumas vezes encontramos um ou outro funcionário com a cara mais fe-

chada, mas a gente fala bom dia e cumprimenta”;
- “Minha filha regrediu esse ano em relação aos conhecimentos científicos. 

Percebo na saída as crianças muito soltas, sem direcionamento. Ano passado 
sempre tinha história ou brinquedos diferentes e quase não tinha vídeo”;

- “As famílias sempre são comunicadas a respeito das ocorrências: algum 
machucado, indisposição...”;

- “É muito bom ter livre acesso a Instituição”;
- “Não sei o cargo de ninguém, porque todos se tratam como iguais”;
- “As crianças amam a Ciranda Literária e tem prazer na leitura”;
- “As crianças relatam em casa os acontecimentos de afeto, amizade e prote-

ção”;
- “Percebo o quanto meu filho aprende em todas as linguagens”.
Estas são apenas algumas falas que ilustram um processo que envolve não 

apenas elogios, mas também críticas que possibilitam reavaliar o trabalho rea-
lizado na Instituição. As críticas impulsionam o desenvolvimento de ações cada 
vez mais adequadas ao atendimento das crianças. Os funcionários tomam co-
nhecimento do que é trazido pelas famílias e, a partir daí, são estabelecidas 
ações para superar as fragilidades apontadas.

É possível perceber nessa breve exposição que as famílias têm liberdade 
de expressar suas opiniões e, desta forma estabelecer uma relação de diálogo, 
de parceria e de solução de problemas e desafios em conjunto, tendo como 
referência a criança como centro das discussões.

AVALIAÇÃO COM AS CRIANÇAS

As avaliações das crianças trouxeram importantes contribuições para Insti-
tuição. A escuta abarcou diferentes instrumentos: observações docentes, foto-
grafias, rodas de conversa com todo o grupo, análise de fotografias, vídeos, 
entrevistas em pequenos grupos e individuais, desenhos e gráficos. Cada as-
pecto do documento foi destinado a um grupo de crianças com adaptação da 
linguagem, com questões abertas e a promoção de um contexto que possibilitou 
maior exposição das crianças. A exibição de clipes musicais, análise de fotogra-
fias e manuseio de objetos sobre as temáticas abordadas suscitaram uma maior 
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participação dos grupos. 

Não é difícil faer um exercício de descentralização e perguntar aquilo 
que, por diversas razões, não podemos ouvir a criança perguntar. Não 
podendo fazer todas as perguntas à qual essa perspectiva nos levaria, 
selecionamos apenas algumas: como são compreendidas as minhas 
necessidades e interesses? Como reagem às minhas características? 
Como as outras crianças reagem a mim? (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 
1998, p.169).

O percurso da avaliação institucioal no CMEI favorece o protagonismo infantil 
de modo que cada criança se sinta acolhida e particípe das decisões tomadas 
pela gestão participativa e democrática. É um processo longo, contínuo e muito 
fértil, pois é possível perceber a perspectiva da criança em relação ao cotidiano 
da Instituição.

Com as crianças do agrupamento EI-EF com idades entre 4 e 6 anos, em 
um primeiro momento, utilizamos fotografias exibidas na televisão como suporte 
para análise. Entre as fotografias, tínhamos: o banheiro após a reforma, os par-
ques (da casinha, do roda-roda, do pula pula), momentos da rotina (alimentação, 
soneca,  escovação), além de atividades de registro escrito e combinados da 
turma.

As crianças puderam se expressar a partir das imagens exibidas, e assim, 
avaliar alguns aspectos fundamentais que envolvem o CMEI, tais como: espaço 
físico, rotina, atividades de registro entre outros. 

As primeiras fotografias apresentadas205 foram do banheiro reformado. Algu-
mas falas que surgiram a esse respeito, foram: “achei muito bonito”; “Achei muito 
legal, porque antes não tinha lugar para segurar para lavar o pé”; “O banheiro 
ficou bonito, porque pintou”. Diante de tais falas entendemos que as crianças 
perceberam as benfeitorias realizadas, bem como o reconhecimento de que tal 
espaço  ficou mais bonito e aconchegante para atendê-las. 

Figuras 2 e 3: Foto do banheiro após a reforma. (2017).

205 Todas as fotos são do acervo da Instituição, portanto todas as imagens têm autorização de uso para fins educativos 
e de pesquisa.
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A segunda fotografia, do momento da refeição, as crianças disseram: “Acho 
legal colocar a comida sozinho”; “Tem que colocar pouca comida para não des-
perdiçar”; “Não pode desperdiçar comida”. Por meio das falas, as crianças reve-
laram que a preocupação maior está em não desperdiçar a comida e não com 
o tempo destinado a comer. Nesse sentido, entendemos que esse momento é 
prazeroso para as crianças que se sentem capazes de servir sua própria comida 
e podem alimentar-se em um ambiente tranquilo.

A terceira fotografia que remetia ao momento da soneca. Pudemos perceber 
que as crianças avaliaram de maneira positiva tal momento, como reafirmamos 
em algumas falas: “Acho legal que todo mundo ajuda um ao outro para colocar 
o lençol. Eu gosto de dormir”; “Eu também gosto de dormir”; “Acho legal porque 
dormir faz bem pra saúde”. Embora todas as crianças tivessem tido a oportuni-
dade de dizer que não gostavam desse momento, nenhuma criança se manifes-
tou contrária a soneca.

A quarta fotografia, do momento da escovação, as crianças deixaram bem cla-
ro que reconhecem a importância de se cuidar da saúde bucal: “Precisa escovar, 
porque se não os dentes ficam sujos”; “Se não as bactérias ficam na boca”; “A 
gente escova os dentes para depois dormir”; “É bom escovar porque fortalece 
os dentes”.

A quinta foto, do cantinho de livros disponível no parque, as crianças foram 
unânimes que gostam de manusear e ler os livros. Uma criança ainda disse que 
achava legal porque encontrou um livro de trava-língua entre os demais. 

Figura 4: Foto do cantinho da leitura localizado no parque. (2017)

A sexta fotografia, do parque da casinha, as crianças logo se expressaram: 
“Acho legal porque tem muito brinquedo”; “É bom porque dá pra jogar bola”; “O 
trepa-trepa é muito legal porque dá pra fazer muita coisa nele. Dá pra gente pular 
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do alto”. Ficou claro pelas falas que neste espaço as crianças tinham a liberdade 
de movimento e expressão corporal.

A sétima fotografia, do parque ao lado do refeitório, apenas uma criança quis 
se manifestar: “Nesse parque eu gosto do balanço e do escorregador”. A oitava 
fotografia, do parque do pula pula, a maioria das crianças expressaram satisfa-
ção por este espaço.

 A nona foto, sobre as atividades de registro, apenas uma das crianças não se 
mostrou satisfeita nesses momentos: “Não gosto. Algumas tarefas são difíceis”. 
Entretanto, outras crianças se manifestaram a favor: “É legal!”; “É divertido!”; 
“Gosto de fazer porque a tia tá ensinando as crianças a aprender”.

A décima e última foto, relacionada aos combinados, as crianças demonstra-
ram compreender a função de se estabelecer algumas regras para o agrupa-
mento: “É bom!”; “O combinado ‘aprende’ muita coisa para as crianças. Ensina 
a ser elegante”.

Figura 5: Foto do da entrevista com as crianças e análise das imagens. (2017)

Em outros momentos, realizamos a avaliação com representantes dos agru-
pamentos de 1 a 5 anos. A horta foi chamada de “linda” e muito elogiada pelas 
crianças. Os espaços mais bem avaliados pelas crianças foram os parques, in-
clusive a área do pula-pula. Expressaram também sobre o apreço pelos amigos, 
brinquedos, livros e atividades artísticas do CMEI. Sobre as atividades perma-
nentes como banho e soneca, muitos elogios surgiram, com a ressalva que de 
uma criança disse não gostar de ficar “pelado” junto do amigo. De imediato a 
criança passou a ter o momento do banho individualizado, respeitando assim o 
seu posicionamento.

As crianças também avaliaram as aquisições que trouxeram efeitos diretos 
no cotidiano delas, a saber: a cobertura das mesas do refeitório e aquisição de 
novos kits de brinquedos. Sobre as mesas as crianças disseram que ficaram 
felizes, que acharam o banco macio e os forros lindos e coloridos. A respeito dos 
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kits de brinquedos (carrinhos, pista para carrinhos, utensílios de cozinha, cir-
cuito...) prevaleceu o adjetivo legal no discurso das crianças e todos eles foram 
mencionados agradando a diversidade de preferências.

As crianças de 4 a 6 anos, em roda de conversa para  manuseio e análise do 
portfólio (e, como consequencia, da ação educativa realizada pela Instituição), 
avaliaram-no demonstrando muita propriedade do material que confeccionaram. 
Nesse contexto, muitas falas interessantes emergiram, tais como “Minha letra 
melhorou e meus desenhos também”; “Antes eu não sabia escrever meu nome, 
agora eu já sei”; “No meu portfólio veja que eu não sabia desenhar e escrever, 
agora já consigo”; “Sabe por que esse aqui tá feio? Porque foi no início do ano e 
eu não sabia colorir, agora já sei”. 

Estes comentários revelam o quanto as crianças puderam se autoavaliar e 
comparar suas produções atuais com as anteriores valorizando as próprias con-
quistas e ao que é aprendido na Instituição. Além disso, percebemos que o port-
fólio deu visibilidade ao percurso e possibilitou a rememoração, a partir das falas: 
“teve muitas atividades bacanas”; “Essa eu queria fazer de novo”; “Às vezes eu 
acho alguma tarefa muito difícil”; “Gostei dessa atividade porque tem foto”; “Meu 
portfólio está pesado porque tem muitas folhas”, “Essa atividade foi demorada 
porque tinha que fazer um monte de letras”.

Por fim, escutamos as crianças que irão para a escola em 2018, questionan-
do-as em entrevistas individuais e solicitação de escrita da resposta à questão 
“o que mais gostei de viver aqui no CMEI?” As falas remeteram às brincadeiras, 
aos amigos, às atividades culturais promovidas como apresentação artística que 
a turma realizou no Jardim Botânico no dia da família; banho de piscina, assim 
como as atividades de registros foram mencionadas, inclusive com menção ao 
caça-palavras como brincadeira e a aprendizagem da “matemática”. 

A participação das crianças todo  ano é resignificada e, assim, ações são 
efetivadas tendo em vista a garantia de um lugar em que os sujeitos se sintam 
partícipes, respeitados e acolhidos em suas opiniões. Atividades foram revistas, 
a organização do banho, a manutenção dos materiais oferecidos e, assim, a 
avaliação da instituição se materializa com a garantia cada vez maior de um 
atendimento de qualidade a toda a comunidade educacional.

AVALIAÇÃO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS

Os funcionários também discutiram e analisaram a avaliação institucional, a 
partir do documento “Indicadores de Qualidade da Ação Pedagógica na Educa-
ção Infantil do Município de Goiânia” (GOIÂNIA, 2008). Foi um diálogo fértil em 
que debateu-se especialmente o que é necessário avançar ou modificar em rela-
ção ao trabalho pedagógico. Durante as reuniões com os profissionais algumas 
famílias também estiveram presentes.

Nessa troca coletiva, o grupo avaliou que avançaram no quesito Direito das 
Crianças, com as sugestões de favorecer mais brincadeiras com água, argila, 
terra e areia, entre outros brinquedos não estruturados (caixas, rolos, tampinhas, 
sucatas); melhorar a forma de guardar os brinquedos das salas; manter o tra-
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balho com a horta; assim como manter e promover o cuidado com este espaço 
(plantar, molhar, colher...) contemplando todos os agrupamentos. Programar o 
dia da Família no parque com maior tempo para explorar o local; promover dois 
passeios ao ano com as crianças e suas famílias; buscar incluir as famílias que 
não são muito presentes. A família ressaltou quão positivo foi o processo de des-
fralde das crianças como uma forma de garantir o direito à atenção individual. 

Os demais itens: Relações Humanas, Ação Pedagógica e Organização do 
Tempo e do Espaço foram muito bem avaliados, permeando algumas suges-
tões. Como pedido, foram solicitados: a melhoria da ventilação das salas dos 
agrupamentos de crianças de 3 e 4 anos com intervenções físicas ou reforma; 
mais exposição dos trabalhos das crianças; atenção com a porta fechada no 
banho e garantir o acompanhamento de um profissional à criança ao banheiro; 
favorecer o tema alimentação no Projeto Conversando com a Família; promover 
ativiedades culinárias com as crianças; providenciar caixa de colchonetes para 
os agrupamentos que não possuem ou das que estão danificadas.

Especificamente os profissionais pontuaram a sugestão de comunicar os con-
flitos entre as crianças com as famílias de todos os envolvidos; oportunizar mais 
momentos com cinema coletivo; agrupar alguns registros avaliativos; promover 
apresentações de roda de capoeira e outras vivências culturais; reforçar na ma-
trícula a  não exigência de limpeza exagerada das crianças; promover maior 
envolvimento dos auxiliares como fonte de coleta de dados dos registros indivi-
duais das crianças. 

Desta forma, a equipe gestora tinha os dados necessários para melhoria da 
qualidade do atendimento no CMEI Cecília Meireles, que foram consideradas 
para que também, no início de 2018, pudéssemos juntos (familia, crianças e 
funcionários) viabilizar qualquer demanda pendente.
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Figuras 6, 7, 8 e 9: Fotos da avaliação realizada com os profissionais com a presença de algu-
mas famílias (2017).

O RESULTADO (PROVISÓRIO) DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

É importante dizer que os resultados são sempre provisórios uma vez que 
a realidade da instituição é repleta de novidades, movimento e mudanças. Por 
este motivo, acreditamos que não há um fim do processo avaliativo, mas pausas 
para novos recomeços. A experiência do processo avaliativo do ano de 2017 é 
apenas um recorte de uma história que acontece há cerca de dez anos.

Muitas tomadas de decisões partiram das avaliações institucionais: reformas 
para melhorias do espaço físico, destino de verbas para compra de materiais es-
pecíficos, a ampliação e fortalecimento das relações humanas... A escuta atenta 
às crianças e o lugar que elas ocupam – centro de todo processo avaliativo – traz 
ainda mais a garantia de uma gestão efetivamente democrática e participativa.

No ano de 2017, portanto, todo o processo foi finalizado com a devolutiva da 
avaliação institucional com a marca da polifonia de toda a comunidade que par-
ticipou ativamente do processo que trouxe transformações materiais, espaciais 
e simbólicas que permitiram a reflexão, a busca de estratégias e a mobilização 
para conquistarmos cada vez mais qualificação das vivências das crianças do 
CMEI Cecília Meireles.
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Figura 10: Foto do painel com as falas de todos os sujeitos envolvidos na avaliação institu-
cional. (2017).
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BEBÊS E CRIANÇAS PEQUENAS, SUAS INTERAÇÕES E 
BRINCADEIRAS NAS PESQUISAS ACADÊMICAS
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A promulgação da Lei 13.257, de 08 de março de 2016 e inclusão da creche 
no sistema escolar fez surgir uma nova demanda de pesquisa. Estes dois acon-
tecimentos marcam a educação de bebês e crianças pequenas que é um perío-
do crucial para o desenvolvimento humano. 

Os objetivos deste trabalho são identificar quais os programas de pós-gra-
duação credenciados na CAPES que tem linhas de pesquisas votadas ao de-
senvolvimento pleno na primeiríssima infância; verificar quais os trabalhos que 
contribuem para a formação de profissionais de creche no tocante aos concei-
tos apresentados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 
(DCNEI). 

As questões norteadoras desta pesquisa são: o que as pesquisas acadêmicas 
têm apresentado sobre bebês e crianças pequenas no tocante as interações e 
brincadeiras, eixos do trabalho pedagógico segundo as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a educação infantil (2010)? Qual a contribuição para a formação 
dos profissionais que atuam em creche, das pesquisas encontradas?

A pesquisa foi desenvolvida por meio da análise qualitativa dos dados, com 
levantamento dos programas de pós-graduação em educação e áreas afins a 
partir da lista de avaliação da CAPES divulgada no final de 2017, análise das li-
nhas de pesquisa com base nos sites dos programas e das teses e dissertações 
disponíveis on-line.

As interações e brincadeiras com bebês e crianças pequenas fundamenta o 
caráter educativo-pedagógico da creche articulando as vivências e interações 
entre o adulto e as crianças, as linguagens múltiplas e a brincadeira, [...] (CHA-
VES, 2008). É nesta perspectiva que este trabalho se desenvolveu. 

A PRIMEIRA INFÂNCIA O BRASIL E A LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL

A educação na legislação brasileira tem a primazia, pois no capítulo dos Di-
reitos Sociais da Constituição Federal de 1988 (CF88), é apresentada como o 
primeiro direito social.  

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o tra-
balho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência so-
cial, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desam-
parados, na forma desta Constituição. (EC n. 26/2000, EC n. 64/2010 
e EC no  90/2015).
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Na CF88, os artigos referentes a educação são 10 e neles está definido que 
o Estado deve garantir a educação básica a todas as crianças, adolescentes 
e jovens. É nesta lei que está mencionada pela primeira vez que a educação 
básica tem início na educação infantil, que é composta por turmas de creche (0 
a 3 anos) e de pré-escolas (4 a 5 anos). Pode-se dizer que a CF88 coloca os 
bebês na escola. Este dispositivo legal gerou muitos equívocos, pois de fato, 
foi compreendido por alguns que se a creche passou para a área da educação, 
deixando a área da assistência social, deveria ser escola e surgiram algumas 
práticas escolarizantes para este nível de ensino. Em 1990, o Estatuto da Crian-
ça e do adolescente, Lei 8069, corroborou o direito a educação de cada criança 
e adolescente nascida no Brasil. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei 9394/96, que 
define as bases da educação no país define os parâmetros da educação infantil 
que deve pautar-se, também, nas orientações para educação básica. 

Art. 29.  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, com-
plementando a ação da família e da comunidade.   (Redação dada pela 
Lei nº 12.796, de 2013)

Outro conjunto de documentos para educação infantil foi o Referencial Curri-
cular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI). Essa publicação tem como ob-
jetivo orientar a reflexão dos profissionais da EI, sem desrespeitar a identidade 
pedagógica de cada professor e a pluralidade cultural das diferentes regiões do 
Brasil.

Em 2006, foi apresentado pelo Ministério da Educação (MEC) a Política Na-
cional de Educação Infantil: pelo direito da criança de 0 a 6 anos à educação, 
contendo diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a EI. Esse documento 
preconiza

[…] a construção coletiva das políticas públicas para a educação, foi 
elaborado em parceria com o então Comitê Nacional de Educação In-
fantil. Com o objetivo de propiciar o cumprimento do preceito consti-
tucional da descentralização administrativa, bem como a participação 
dos diversos atores da sociedade envolvidos com a educação infantil 
na formulação das políticas públicas voltadas para as crianças de 0 a 
6 anos foram realizados, em parceria com as secretarias municipais de 
educação e com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educa-
ção (UNDIME), oito seminários regionais (nas capitais: Belo Horizonte, 
Natal, Belém, Recife, São Paulo, Porto Alegre, Goiânia e Manaus) para 
a discussão do documento preliminar. (BRASIL, 2006c, p. 3).

Para Kramer (2006), os documentos, sendo eles o RCNEI e a Política Nacional 
de Educação Infantil, são fundamentais no processo de construção de uma nova 
história da educação infantil no Brasil e a garantia do direito à educação da criança 
pequena. Na esteira destas leis foram elaborados vários documentos de suporte à 
organização da educação infantil que estão disponíveis no site do MEC. 
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Seguindo as determinações da LDBEN n. 9394/96, foram elaboradas as pri-
meiras Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEI), Re-
solução CEB n. 1, de 7 de abril de 1999, que estabeleceram os princípios para 
elaboração da proposta pedagógica de educação infantil no Brasil, sendo eles:

a) Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidarie-
dade e do Respeito ao Bem Comum;
b) Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercí-
cio da Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática;
c) Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade 
e da Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais.

Em 2009, novas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil fo-
ram estabelecidas, Resolução nº 5, de 17 de dezembro. Estas DCNEI reforça-
ram os princípios apresentados em 1999 e atualizaram a concepção de currículo 
para educação como: 

Art. 3º O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto 
de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das 
crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultu-
ral, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o 
desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. 

A concepção de proposta pedagógica também foi definida nas DCNEI/09, res-
saltando que criança este documento concebe.  

Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão consi-
derar que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito históri-
co 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. 

Diante desta proposta de colocar a criança no centro do planejamento como 
sujeito, as DCNEI definem as interações e brincadeiras como eixo das propostas 
curriculares, que devem garantir as experiências que promovam o desenvolvi-
mento pleno da criança. Desta forma esse trabalho propõe uma reflexão sobre 
como as interações e brincadeiras são abordadas nas pesquisas acadêmicas 
sobre a primeira infância? Existem pesquisas especificas sobre a educação de 
bebês e crianças pequenas? Qual a contribuição para a formação dos profis-
sionais que atuam em creche, das pesquisas encontradas? Estas questões se 
fortalecem como a promulgação da Lei 13.257, de 08 de março de 2016, que 
apresenta pela primeira vez estabelece princípios e diretrizes para elaboração 
de política pública para a primeira infância em todos os estados e municípios do 
país. Sobre a educação de bebês e crianças pequenas o conhecido Marco Legal 
da Primeira Infância define que: 

Art. 16.  A expansão da educação infantil deverá ser feita de maneira 
a assegurar a qualidade da oferta, com instalações e equipamentos 
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que obedeçam a padrões de infraestrutura estabelecidos pelo Ministé-
rio 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 adequa-
dos 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.

Esta determinação do Marco Legal, corrobora a Meta 1 do Plano Nacional da 
Educação, Lei n.13.005, de 25 de junho de 2014, que busca:

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para 
as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta 
de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da 
vigência deste PNE.

Cabe salientar que esta meta referente a educação infantil tem um cunho 
quantitativo, não faz nenhuma menção as questões de qualidade da educação 
oferecida, cabendo aos municípios definirem estes padrões. Embora existam os 
parâmetros e indicadores de qualidade definidos pelo MEC nem todas as redes 
municipais se apropriaram destes documentos. Este o contexto legal para o de-
senvolvimento deste trabalho. 

OS CONCEITOS DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Os eixos do trabalho pedagógico na educação infantil, segundo as DCNEI/
09são: interações e brincadeiras. O texto da lei não apresenta a fundamentação 
destes conceitos, desta forma considera-se importante, nesse momento, defini-
-los neste trabalho. As interações são compreendidas a partir da ideia de relacio-
namento, que “[...] é uma expressão-chave no que diz respeito aos cuidados e à 
educação de bebês e crianças”. (GONZALEZ-MENA; EYER, 2014, p. 04), neste 
sentido as “Relações entre cuidadores e crianças muito pequenas não aconte-
cem por acaso. Elas se desenvolvem a partir de uma série de interações. Logo, 
interações, isto é, o efeito que uma pessoa tem sobre outra, é também uma ex-
pressão chave”. (GONZALEZ-MENA; EYER, 2014, p. 04). Por isso, 

Quando um cuidador é positivamente reativo, isso significa que ele 
presta atenção no que a criança começa a fazer e responde a isso. 
Reciprocidade diz respeito a toda uma cadeia de reações, que vão e 
voltam, entre o cuidador e o bebê. Cada reação é dependente da que 
a precede. (GONZALEZ-MENA; EYER, 2014, p. 04)

Para trabalhar com bebês e crianças pequenas dez princípios são valorizados 
e desenvolvidos com base na Filosofia do Respeito, que são: 
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1. Envolva bebês e crianças nas coisas que dizem respeito a eles. 
Não os despiste ou distraia para cumprir as tarefas mais rapida-
mente;

2. Invista no tempo de qualidade, aquele em que você fica totalmente 
disponível para um bebê ou uma criança especifica;

3. Aprenda as formas únicas por meio das quais as crianças se co-
municam e ensine as suas;

4. Invista tempo e energia para construir uma pessoa completa;
5. Respeite bebês e crianças como pessoas valiosas;
6. Seja honesto em relação aos seus próprios sentimentos por bebês 

e crianças; 
7. Seja o modelo do comportamento que você quer ensina. Não Pre-

gue;
8. Encare os problemas como oportunidades de aprendizagem e dei-

xe que os bebês e crianças os resolvam eles mesmos; 
9. Construa segurança ensinando confiança. 
10. Preocupa-se com a qualidade do desenvolvimento em cada está-

gio; (GONZALEZ-MENA; EYER, 2014, p. 05-06)

Nesta perspectiva a interação é pautada pelo respeito com o bebê e a criança 
pequena e o adulto deve reconhecer-se como exemplo para suas crianças. Para 
os pequenos é mais vale a postura e a forma, do que o que se fala. 

A interação entre adulto e criança deve ser presidida pelo professor que é o 
adulto da relação, porém entre as crianças a interação deve acontecer com o míni-
mo de intervenção do adulto, para que as elas possam construir seus consensos, 
aprendendo a negociar e estabelecer padrões saudáveis de convivência, sem que 
todas as decisões tenham que ser arbitradas pelo adulto, uma vez que a creche 
deve garantir a construção da autonomia e da identidade das crianças. 

Pensar a creche como uma instituição de atendimento a crianças pequenas, 
como espaço privilegiado de interações, não só de adultos e crianças, mas entre 
as próprias crianças, faz-se necessário para rever as concepções e criança, de 
educação e das funções sociais dessa instituição (CHAVES, 2008). 

De modo a proporcionar às crianças diferentes experiências de interações que 
lhes possibilitem construir saberes, fazer amigos, aprender a cuidar de si e a co-
nhecer suas próprias preferências e características, deve-se possibilitar que elas 
participem de diversas formas de agrupamento (grupos de mesma idade e grupos 
de diferentes idades), formados com base em critérios estritamente pedagógicos.

Outro conceito importante e bastante discutido é o brincar na educação infantil, 
porém neste trabalho, foi realizada uma analise que mostrou que são poucos os 
trabalhos sobre esse tema com bebês. Vale pontuar que, antes de brincar com 
alguma coisa, o bebê brinca com o próprio corpo, por isso é fundamental que ele 
esteja com roupa confortáveis e em um local seguro e que permita o movimento e 
a experiência corporal (MOYLES, 2002). 

[…] o brinquedo e a brincadeira são constitutivos da infância. A brinca-
deira é, para a criança, um dos principais meios de expressão que pos-
sibilita a investigação e a aprendizagem sobre as pessoas e o mundo. 
Valorizar o brincar significa oferecer espaços e brinquedos que favore-
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çam a brincadeira como atividade que ocupa o maior espaço de tempo 
na infância. (BRASIL, 2012).

Para bebês o brincar é inicialmente solitário, porque ele precisa de experiên-
cias pessoais sobre esta atividade. O pedagógico envolve os momentos do dia-
-a-dia vivenciados nas trocas afetivas com as crianças. Estas trocas se estabele-
cem nas atividades de limpar, alimentar, dormir e brincar. A brincadeira é a forma 
de expressão da criança, é através do brincar que ela constrói conhecimentos 
sobre si mesma e o mundo, [...] (CHAVES, 2008).  Com o tempo, ele vai desco-
brindo o outro e começa a interagir. 

A partir da brincadeira, a criança constrói sua experiência de se relacio-
nar com o mundo de maneira ativa, vivencia experiências de tomadas 
de decisões. Em um jogo qualquer, ela pode optar por brincar ou não, 
o que é característica importante da brincadeira, pois oportuniza o de-
senvolvimento da autonomia, criatividade e responsabilidade quanto 
a suas próprias ações. (QUEIROZ; MACIEL; BRANCO, 2006, p.170)

Assim, as interações e as brincadeiras são ações interdependentes e que se 
constroem simultaneamente.

Os ambientes de aprendizagem para educação infantil são pautados por “um 
currículo sustentado nas relações, nas interações e em práticas educativas in-
tencionalmente voltadas para as experiências concretas da vida cotidiana, para 
a aprendizagem da cultura, pelo convívio no espaço a vida coletiva e para a 
produção de narrativas, individuais e coletivas, através de diferentes linguagens” 
(MEC, 2009a).

As DCNEI não mencionam conteúdo, ensino e atividades, a concepção é 
outra pauta nas experiências, porém acredita-se que é preciso esclarecer que, 
segundo Montessori (1965), é importante que se tenha claro que experiência e 
experimentalismo são ações diferentes. É mais frequente o experimentalismo 
na escola, que se define pelo fazer, pela ação, enquanto que a experiência é 
o que transforma o sujeito e gera novas aprendizagens e desenvolvimento. Na 
creche, não vamos ensinar conteúdos de Matemática, de Língua Portuguesa ou 
de Ciências, mas é através das vivências e experiências cotidianas, mediadas 
pelo educador, que a criança vai construindo conhecimentos (CHAVES, 2008). 

A perspectiva adotada neste trabalho é a concepção de experiência segundo 
Bondía (2002), que começa definindo experiência pelo que não é experiência. 
Ou seja, informação, excesso de opinião e trabalho e a falta de tempo não são 
e não geram experiência, pois a experiência se define pelo que nos passa, pelo 
que nos acontece, pelo que nos toca. É um encontro ou uma relação com algo 
que se experimenta, que se prova. Desta forma, não é o excesso de conteúdo 
que garante a experiência da criança. Não é uma rotina fragmentada, com muita 
troca e variedade de atividade que promove a experiência. 

O sujeito da experiência, segundo Bondía (2002) é um território de passagem, 
uma superfície sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz 
alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos. 
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O sujeito se define não por sua atividade, mas por sua passividade, por sua re-
ceptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura.

Não se pode captar a experiência a partir de uma lógica da ação, a par-
tir de uma reflexão do sujeito sobre si mesmo enquanto sujeito agente, 
a partir de uma teoria das condições de possibilidade da ação, mas a 
partir de uma lógica da paixão, uma reflexão do sujeito sobre si mesmo 
enquanto sujeito passional. E a palavra paixão pode referir-se a várias 
coisas. (BONDÍA, 2002, p. 26).

As interações, as brincadeiras e a experiência são os conceitos que devem 
reger as práticas pedagógicas na educação infantil, portanto na creche. 

OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO, OS BEBÊS E CRIANÇAS PEQUE-
NAS E AS INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS. 

Com base na discussão dos conceitos básicos das DCNEI foram analisados 
os programas de pós-graduação stricto sensu reconhecidos pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em quatro áreas 
de avaliação, sendo elas: educação, ensino, interdisciplinar e psicologia, com o 
objetivo de encontrar programas que apresentassem na ementa das suas linhas 
de pesquisa o indicativo de pesquisa com bebês e crianças pequenas. 

A pesquisa foi desenvolvida a partir da relação final da CAPES que apresen-
tou a avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu do último qua-
driênio (2014-2017). Foram analisados programas de mestrado e doutorado. A 
análise foi realizada no sitio de cada universidade e programa.

Quadro 1:Quantidade de programas analisados

Áreas de avaliação Quantidade 
Educação 113

Ensino 16
Psicologia 06

Interdisciplinaridade 03

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

No total foram analisados 138 sitio de programas, de todos eles, apenas 6 
(seis) programas apresentavam nas ementas de suas linhas de pesquisa ex-
plicitamente a possiblidade de pesquisa com a infância, porém nenhum deles 
citou a palavra bebê. Dos seis programas encontrados todos eles têm linhas de 
pesquisa com a infância. 

Acredita-se que se não há a menção explicita sobre a possiblidade de pesqui-
sa com bebês, eles são poucas vezes são objeto de pesquisa. Foram analisadas 
disciplinas oferecidas no último semestre e em alguns programas, também, os 
projetos defendidos. Uma percepção bastante consolidada é que os programas 
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apresentam ementas bastante genéricas e muitos programas tem as mesmas 
linhas de pesquisa. 

Para complementar a pesquisa, foi realizada uma busca na base de teses da 
CAPES para localizar trabalhos pesquisa com a temática das interações e brinca-
deiras para bebês e crianças pequenas. 

A primeira pesquisa foi realizada com os descritores: bebês + interações = brin-
cadeiras. Foram apontados 30.715 trabalhos. A pesquisa foi refinada delimitando 
o período de 2009 até 2017. Aplicado o filtro da área de avaliação, então o núme-
ro de encontrado foi 1129 trabalhos. Os trabalhos encontrados foram analisados, 
porém nenhum deles focam a temática proposta neste trabalho que é: bebês e 
crianças pequenas, as interações e brincadeiras apresentadas como eixo do cur-
rículo na educação infantil. Vários trabalhos, mas não com a discussão da DCNEI 
propriamente dita. Muitos trabalhos para eram sobre bebês e crianças pequenas, 
embora a busca fosse com esses descritores. 

Considerando a legislação brasileira e os novos conhecimentos produzidos 
pela neurociência que tem indicado a importância do desenvolvimento saudável 
de bebês e crianças pequenas é fundamental que as pesquisas sobre os sujeitos 
desta faixa etária aumentem.

Para aprofundar foi realizada uma pesquisa no banco de teses da CAPES com o 
descritor: bebês e currículo para o ano de 2017. Foram encontrados 1753 trabalhos, 
mas nenhum discute os conceitos da interação e brincadeiras juntos. Assim, pode-
-se aferir que as pesquisa apresentam discussões que ora discutem interações, ora 
brincadeiras. Porém estas duas ações são interligadas e interdependentes. 

Grande parte das pesquisas encontradas estão voltadas a formação professo-
res e currículo para a primeiríssima infância. É fundamental que tanto a formação, 
como o currículo para a referida faixa etária sejam pensadas a partir das necessi-
dades, direitos e interesses das crianças. 

Foi uma experiência interessante a realização desta pesquisa, pois foi possível 
perceber um aumento no interesse por essa faixa etária nos últimos anos, devido 
o aumento das pesquisas sobre bebês, mas as temáticas são bastante amplas. 

CONCLUINDO

Nas últimas duas décadas a produção de textos legislativos e oficiais para 
a educação infantil cresceram muito. As pesquisas sobre bebês e crianças pe-
quenas e as interações e brincadeiras como base das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para educação infantil estão ganhando volume, mas considerando a 
importância desta faixa etária para o desenvolvimento humano é preciso ampliar 
as pesquisas sobre essa temática. Já é possível perceber um aumento, mas 
ainda precisa aumentar mais. 
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INTRODUÇÃO206

O problema central que motivou a realização da pesquisa que fundamentou a 
elaboração deste artigo é a invisibilidade social, a exclusão e a lacuna institucio-
nal e política no que diz respeito especificamente às crianças rurais, sobretudo 
no que se refere à consolidação dos direitos de cidadania desse público, que se 
constitui num dos grupos sociais mais afetados pelos problemas estruturais e 
conjunturais que ainda persistem em diversos territórios rurais no Brasil. 

A invisibilidade tem uma extensão correspondente na ausência da conside-
ração dos impactos das decisões políticas sobre as diferentes gerações, espe-
cialmente a infantil (QVORTRUP,1994). No entanto, qualquer medida de política 
afeta diferenciadamente as várias gerações. A invisibilidade é, no caso, homólo-
ga da exclusão: as crianças são o grupo geracional mais afetado pela pobreza, 
pelas desigualdades sociais e pelas carências das políticas públicas (UNICEF, 
2005). Não é, por isso, sem consequência, que a exclusão das crianças da ação 
política direta ocorre simultaneamente ao efeito simbólico da sua invisibilização 
política. Ou seja, o confinamento da infância a um espaço social condicionado 
e controlado pelos adultos produziu, como consequência, o entendimento gene-
ralizado de que este público está “naturalmente” privado do exercício de direitos 
políticos (SARMENTO et al. 2007). 

Assim como os fatores macrossociais interferem na cidadania ativa das crian-
ças, a realização das capacidades participativas desse público depende também 
do modo como os adultos vêm e agem em relação ao direito de participação, da 
forma como organizam as condições para tal finalidade, seja no ambiente das 
instituições escolares, nas entidades comunitárias, nas organizações sociais e 
representativas das políticas locais ou mesmo da sociedade em geral. Nesse 
sentido, a construção consequente de uma cidadania ativa das crianças envolve 
as iniciativas e proposições das crianças de forma compartilhada e simultânea 
com o conjunto social em que elas interagem e convivem cotidianamente, con-
templando os direitos de cidadania nas suas mais diversas dimensões (econô-
mica, social, cultural, política, etc). 

A pesquisa foi realizada no contexto do Território Meio Oeste Contestado207, 
localizado na região Oeste de Santa Catarina, envolvendo crianças da Terra Indí-
206  A pesquisa que fundamentou a realização deste trabalho contou com recursos financeiros do CNPq.
207 O Território do Meio Oeste Contestado é composto por 29 municípios e pode ser dividido em duas microrregiões: 1) 
Xanxerê – principal município desta microrregião - Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuaçu, 
Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, São Domingos, Vargeão e Xaxim. 2) Joaçaba – 
principal município dessa microrregião - Água Doce, Capinzal, Catanduvas, Erval Velho, Herval do Oeste, Ibicaré, Joa-
çaba, Lacerdópolis, Luzerna, Ouro Verde, Treze Tílias e Vargem Bonita.
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gena Kaingang de Ipuaçu e de comunidades rurais e assentamentos da reforma 
agrária de Abelardo Luz. O eixo teórico-metodológico da pesquisa orientou-se 
para a realização do seguinte objetivo geral: identificação e análise de casos 
exemplares de cidadania ativa e participação de crianças e jovens em iniciativas 
e experiências de desenvolvimento local sustentável conduzidas no Território da 
Cidadania Meio Oeste Contestado, em Santa Catarina, Brasil. 

REFERENCIAL TEÓRICO

Partimos do pressuposto de que a atenção focalizada nas crianças possibi-
lita uma compreensão ampliada das problemáticas centrais de nossa realidade 
social contemporânea que, por sua vez, afetam direta e principalmente esse 
público, especialmente os mais prejudicados pelas condições de desigualdade e 
invisibilidade. Para isso, é fundamental abordar a questão da emergência desse 
público não somente face ao campo do direito, mas também sob o ângulo da 
cidadania ativa e da participação social e política, das iniciativas que protagoni-
zam em nível local, isto é, explicitando as experiências e os casos exemplares, 
as mudanças e as redefinições em termos de relações e hierarquias de  poder, 
os conflitos de interesses e de visão de mundo entre as gerações, num processo 
de evolução rápida, influenciando a vida cotidiana desse público. Isto é especial-
mente válido para as crianças que vivem no campo, considerando as redefini-
ções e o questionamento por parte das novas gerações de valores e padrões (re)
produzidos socialmente nos contextos rurais. Nesse processo, constata-se que 
novos valores, representações e projetos de vida surgem como antípodas da-
queles da geração precedente, como o pluralismo político, ideológico e cultural, 
ao mesmo tempo que uma procura de autonomia financeira, independência da 
tutela dos pais e autenticidade na definição de si mesmo.

Partimos também do princípio de que determinadas práticas participativas 
protagonizadas pelo público envolvido nos casos estudados podem se constituir 
em elementos catalisadores para a sua mobilização e participação nas decisões 
que os afetam nos territórios em que residem. Isto não apenas no campo dos di-
reitos de cidadania mas, também, nas definições que traçam os rumos do desen-
volvimento territorial, com repercussões importantes nas diversas dimensões da 
vida cotidiana das crianças, processo que não se restringe apenas às atividades 
rurais ou agrícolas, com implicações no universo das atividades não agrícolas, 
na preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental das populações ru-
rais, camponesas ou tradicionais, incluindo agricultores familiares e assentados 
pela reforma agrária, povos afrodescendentes e comunidades indígenas. A inclu-
são, a cidadania ativa e a participação efetiva das crianças nesses processos de 
desenvolvimento local podem se constituir em instrumentos fundamentais para 
a criação e consolidação de alternativas para a permanência da juventude no 
campo, com acesso amplo e efetivo aos direitos sociais, econômicos, políticos, 
culturais, etc. 

As crianças são sujeitos sociais e, como tais, distribuem-se pelos diversos 
modos de estratificação social: a classe social, a etnia a que pertencem, a raça, 
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o gênero, a região em que vivem. Ou seja, os diferentes espaços sociais e estru-
turais diferenciam profundamente as crianças. Como se refere Sarmento (2005), 
uma criança da classe média europeia, do gênero masculino, do grupo etário, 
por exemplo, dos 6 aos 12 anos, da etnia dominante e raça branca tem muito 
mais possibilidades de viver com saúde, de acessar a educação escolar, de ter 
tempo para brincar e de ter acesso a alimentos, roupas, condições de habitação, 
jogos e espaços de informação e lazer que uma criança do mesmo grupo etário, 
mas que tenha nascido na África ou na América do sul, pertencente a meios po-
pulares e que integre o gênero feminino: são muito menores, neste caso, as pos-
sibilidades de estudar, brincar e ter acesso a bens de consumo, e muito maiores 
as possibilidades de estar doente e de ter sobre os ombros as responsabilidades 
e os encargos domésticos (SARMENTO, 2005). A diversidade e a desigualdade 
social se expressam na condição vivida pelas crianças integrantes da pesquisa, 
que são afetadas, também, pela invisibilidade e exclusão social, pelo preconcei-
to e discriminação nas localidades urbanas em que residem.  

Sendo assim, é fundamental se problematizar a utilização do conceito de di-
versidade ou mesmo de identidade na análise da infância. O reconhecimento da 
pluralidade, heterogeneidade ou “diversidade” que vem sendo cada vez mais ex-
presso nos eventos, nas agendas públicas ou na literatura acadêmica se, por um 
lado, tem como lado positivo a relativização dos modelos hegemônicos e a valo-
rização das diferentes identidades sociais e culturais, por outro, pode se tornar 
problemático na medida em que minimizar o peso das desigualdades sociais que 
afetam as populações do campo, da floresta e das águas, as próprias crianças e 
os jovens rurais e as diferentes condições e oportunidades vivenciadas por este 
público em relação aos seus pares nos espaços reconhecidos como urbanos de 
nossa sociedade. 

Ou seja, torna-se imprescindível esclarecer que algumas diversidades expri-
mem, potenciam ou nascem de verdadeiras desigualdades sociais, o que muitas 
vezes não é expresso nas análises, nos discursos e nas agendas oficiais. Se nos 
referirmos ao público infantil, especificamente, perceber essas pessoas como 
“crianças rurais” e, portanto, como tendo, indubitavelmente, uma “infância”, é 
apostar numa igualdade de status geracional que é visivelmente inexistente nas 
condições concretas de existência desses sujeitos sociais. Nesse sentido, esta 
desigualdade deixa de existir como uma contradição intrínseca à própria socie-
dade para ser entendida como uma lamentável contingência de “contextos so-
ciais e culturais diferenciados”. O entendimento das grandes diferenças sociais 
que se manifestam nas condições materiais de vida dos diversos segmentos de 
crianças rurais não pode ser feito como se elas não fossem mais que “disfun-
ções”, ou “injustiças” a serem eternamente “corrigidas” no futuro (SARMENTO & 
MARCHI, 2008). 

Considero fundamental o reconhecimento e a valorização do público de crian-
ças rurais, os seus movimentos e iniciativas, as suas demandas e necessidades 
como sendo legítimas e integrantes da luta pela conquista de uma condição de 
sujeitos sociais, de cidadãos plenos de direitos. Vários estudos demonstram que 
toda vez que se oportuniza aos integrantes desse público as condições para que 
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possam intervir politicamente eles revelam competências políticas, apresentam 
fundamentos para a sua ação, a interação é regida por preocupações de coope-
ração e competição, o poder não é indiferente à avaliação que fazem da situação 
e à adoção de ações estratégicas e táticas, de apresentação de reivindicações 
e de resistências, de construção de alianças e promoção de negociações, de 
expressão de valores que ultrapassam as fronteiras individuais e de defesa de 
interesses particulares, de ação política (SARMENTO et al. 2007). Em suma, as 
crianças são atores políticos, ainda que as competências políticas das crianças 
se exerçam prioritariamente nas interações de pares, e no espaço comum que 
partilham fora do olhar adulto. Além de que, a ação política das crianças se exer-
ce, sob um modo pleno ou de forma sutil e oculta, em todos os seus mundos de 
vida. 

A noção de cidadania que fundamenta a reflexão aqui apresentada se inscre-
ve numa conceituação mais ampla, mais precisamente uma “cidadania vivida” 
(LISTER, 2007); isto é, o significado que a cidadania tem realmente na vida so-
cial e cultural das pessoas e as maneiras pelas quais as circunstâncias materiais 
afetam suas vidas como cidadãos. Analisar unicamente a cidadania das crianças 
a partir da perspectiva dos direitos, por mais importantes que sejam, seria dese-
nhar uma imagem incompleta que não consegue captar as práticas das crianças 
como cidadãos e a dialética entre essas práticas e seu estatuto de cidadania.

A Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) assim como toda a legis-
lação e instrumentos jurídicos que se reporta às crianças, apesar de todas as 
limitações e críticas, é uma marca de cidadania, um sinal da capacidade que as 
crianças têm de serem titulares de direitos e um indicador do reconhecimento da 
sua capacidade de participação (SARMENTO et al. 2007). No entanto, conforme 
acentuado também por outros autores, a aplicação normativa acentuada das di-
mensões de provisão e proteção, desconectado da dimensão da participação e 
da cidadania ativa das crianças, pode reforçar relações de poder desiguais entre 
as gerações, estabelecendo-se dispositivos de dominação, que, frequentemen-
te, correspondem a modos de inclusão sob uma forma de exclusão (SANTOS, 
1998). Mais precisamente, a curto prazo podem proporcionar a satisfação de 
efetivas necessidades das crianças mas, por outro lado, podem reforçar a sua 
condição de grupo geracional dependente e privado de efetivo poder de decisão. 

O grau de envolvimento das crianças tem sido limitado e os problemas levan-
tados pelos autores da sociologia da infância incluem fatores como o simbolis-
mo, as questões não resolvidas de poder, as crianças são consultadas sobre as-
suntos relativamente triviais e a inclusão de algumas crianças simultaneamente 
à exclusão de outras. Entre os grupos excluídos, os autores falam das crianças 
com deficiência, minorias étnicas e crianças mais novas. Além desse público 
de crianças destacadas pelos autores, não poderia se deixar de citar a imensa 
quantidade de crianças excluídas que não estão aí representadas, que são as 
crianças integrantes de povos e populações tradicionais do campo, das florestas 
e das águas, as crianças inseridas nas agriculturas de base familiar e campo-
nesa que vivenciam processos de empobrecimento social e econômico, como 
também meninos e meninas de rua residentes nos mais diversos contextos so-
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cietários do Hemisfério Sul, entre outras. Cabe salientar que, de acordo com o 
artigo 2 da Convenção, todos os direitos previstos na CDC se aplicam a todas as 
crianças sem exceção. Este artigo indica, ainda, que o Estado tem obrigação de 
proteger a criança contra todas as formas de discriminação e de tomar medidas 
positivas para promover os seus direitos. Isto adquire um significado muito im-
portante se levarmos em consideração os sujeitos da nossa pesquisa, ou seja as 
crianças residentes em territórios indígenas e em assentamentos rurais da refor-
ma agrária, que são afetadas por várias formas de discriminação, preconceitos 
ou negligências, seja por parte do Estado ou mesmo por setores da sociedade, 
com implicações em termos de exclusão de direitos de cidadania.

É importante destacar que no artigo 4 da CDC se estabelece o papel e o 
comprometimento multidimensional do Estado, que deve tomar todas as medidas 
legislativas, administrativas e outras necessárias à realização dos direitos 
reconhecidos pela Convenção. No que se refere aos direitos econômicos, 
sociais e culturais, obrigam aos Estados signatários aplicar o limite máximo dos 
seus recursos disponíveis para viabilizar as medidas previstas para a realização 
desses direitos. Afirma, ainda, que podem alçar mão da cooperação internacional 
para garantir os direitos das crianças.

Dentre todos os direitos previstos na Convenção, aqueles que são mais dire-
tamente vinculados com o objeto da pesquisa são explicitados nos artigos 12, 
13, 14 e 15. A convenção garante à criança, no artigo 12, o direito de exprimir 
livremente a sua opinião sobre questões que lhe dizem respeito e de ver essa 
opinião tomada em consideração, de acordo com a sua idade e maturidade. 
Além disso, a criança tem direito à liberdade de expressão. Previsto no artigo 13, 
este direito compreende a liberdade de procurar, receber e expandir informações 
e ideias de toda a espécie, sem considerações de fronteiras, sob forma oral, es-
crita, impressa ou artística ou por qualquer outro meio à escolha da criança. Já 
no artigo 14, é assinalado que os Estados Partes devem respeitar o direito da 
criança à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Finalmente, os 
direitos da criança à liberdade de associação e à liberdade de reunião pacífica 
estão previstos no artigo 15, que obriga os Estados Signatários da Convenção 
reconhecer esses direitos de participação cidadã das crianças. 

Cabe destacar que a nova dimensão dos direitos de participação das crian-
ças, inscrita na Convenção, diz respeito a crianças que tomam parte em ativi-
dades e decisões que as afetam. Os direitos de participação possuem o grande 
mérito de assegurar o direito das crianças à informação, de serem ouvidas, o 
direito de culto, de formar seus próprios agrupamentos sociais, em teoria, au-
mentar os quadros sociais de referência das crianças, reconhecendo-as como 
atores sociais independentes e capazes de agir em conjunto. Esses artigos têm 
implicações para a sua escolaridade, sua vida familiar e seu tempo de lazer. No 
entanto, segundo Wynes (2001), essas inovações centradas na criança preci-
sam ser definidas e asseguradas contra a imposição de uma concepção mais 
ocidentalizada da infância que naturaliza a família biológica e a escolaridade 
obrigatória. 

Alguns autores que fizeram uma análise crítica da aplicação do artigo 12 da 
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CDC,  constatam que ele se constitui como um dos aspectos mais radicais e, 
ao mesmo tempo, mais distantes de serem atingidos no âmbito da Convenção 
das Nações Unidas (LANSDOWN, 2010). Por outro lado, indicam também como 
sendo uma das disposições mais amplamente violadas e esquecidas em quase 
todas as esferas da vida das crianças (SHIER, 2001). Estes autores vêm enfati-
zando o papel crucial que deveria ser assumido pelo Estado na viabilização dos 
direitos. No caso específico dos artigos 12 a 15, mais vinculados ao objeto de 
nosso estudo, as avaliações indicam que a participação das crianças nunca vai 
se tornar uma realidade se os Governos não forem totalmente responsáveis por 
introduzir a legislação, as políticas e as práticas necessárias para garantir que as 
crianças estejam habilitadas a clamar pelos seus direitos de serem ouvidas e se-
rem levadas a sério em todas as decisões que as afetam (LANSDOWN, 2010). 

A participação, por si só, é um direito humano fundamental. Ela também é um 
meio de reconhecer outros direitos, ela reconhece as crianças como cidadãos 
propriamente ditos, com diferentes graus de capacidade, de acordo com o seu 
ambiente, idade e circunstância, capazes de contribuir para as decisões que 
as afetam como indivíduos, como grupos específicos, como crianças, meninas, 
crianças que trabalham, e também como constituintes. Qualquer estratégia de 
promover a participação das crianças precisa estar enraizada no entendimento 
de como a Convenção dos Direitos das Crianças elabora o conceito e explicita 
as obrigações impostas aos Governos. 

A realização do direito de participação das crianças envolve a transição das 
crianças do status de recipientes passivos para o respeito como agentes ativos. 
Ela faz necessária a transferência de um poder maior para as crianças para que 
tenham influências na vida delas. No entanto, apesar das muitas tentativas que 
tem sido desenvolvidas em várias regiões do mundo, essa troca de status conti-
nua sendo não atingida para muitas crianças. Isso não pode ser realizado atra-
vés de iniciativas fragmentadas em nível local, mesmo que inovadoras e radicais. 
De acordo com Lansdown (2010), projetos e programas que criam espaço para 
participação das crianças são importantes, mas não suficientes. Por conta pró-
pria eles não são sustentáveis, eles raramente engajam crianças muito jovens, 
e eles fazem pouco para promover e exercitar individualmente nas crianças o 
direito se ser ouvida. Segunda o autor, eles também só conseguem engajar uma 
proporção pequena de crianças da sociedade. Sendo assim, a oportunidade de 
participar normalmente depende da boa vontade dos adultos envolvidos na vida 
da criança, uma iniciativa local, uma ONG, a boa vontade de uma parte da es-
cola de estabelecer um Conselho Estudantil, a clareza de um doutor de permitir 
que a criança se informe, de se escutar e respeitar suas visões. 

Em um estudo recente sobre a participação das crianças no Sul da Ásia, por 
exemplo, as crianças envolvidas em projetos e programas, mesmo aqueles con-
duzidos pelas próprias crianças, destacaram a contínua necessidade de suporte 
dos adultos em respeito ao acesso às informações, à ajuda administrativa, ao 
diálogo com os gestores e implementadores de políticas, bem como à manu-
tenção de um banco de habilidades e conselhos (UNICEF ROSA, 2004). A ativi-
dade autônoma por parte das crianças não é, na maioria dos casos, uma meta 
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realista. Portanto, necessita de um comprometimento a longo prazo, por parte 
dos adultos que apoiam reconhecendo que sem o contínuo envolvimento deles 
a atividade não vai ser sustentável.

A obrigação do artigo 3 da Convenção garante que todas as ações agem de 
acordo com o melhor interesse das crianças, sendo levadas como uma consi-
deração primária. Isso é aplicado frequentemente como uma base para conferir 
se o balanço está certo. No entanto, é importante reconhecer que a aplicação 
do conceito de melhores interesses não significa um beneficio absolutos para 
as crianças. O princípio dos melhores interesses não supera outros princípios 
da Convenção. Então não pode ser usado para superar o princípio do direito da 
criança de expressar sua visão. 

CONCEPÇÃO METODOLÓGICA 

Para fundamentar teoricamente a pesquisa foi realizado um levantamento bi-
bliográfico atualizado sobre a literatura que trata das noções de cidadania ativa, 
participação e direitos de crianças. O eixo metodológico da pesquisa orientou-
-se para a identificação e análise de casos exemplares de cidadania ativa e 
participação das crianças em iniciativas de desenvolvimento local sustentável 
conduzidas no território da cidadania Meio Oeste Contestado208. Nesse territó-
rio, foram selecionados casos em que se verificou iniciativas de participação de 
crianças oriundos de famílias prioritárias para o acesso às políticas e aos recur-
sos públicos, entre as quais, assentados da reforma agrária e população indíge-
na Kaingang. Foi realizado um diagnóstico de alguns programas e projetos que 
pretendem incluir o público da pesquisa nas suas ações, bem como de iniciativas 
de movimentos sociais, particularmente o MST, e instituições educacionais que 
estimulam a participação interativa de crianças em atividades cotidianas. 

No âmbito geral da pesquisa, foi aplicado uma triangulação de métodos (MI-
NAYO, 2005), envolvendo um levantamento de informações secundárias, entre-
vistas semiestruturadas, grupos de discussão, com utilização de vídeo e fotogra-
fia. A amostragem do público da pesquisa levou em consideração a categoria de 
criança adotada oficialmente pela ONU e que se estende no seu limite superior 
até a faixa etária de 18 anos. 

Cabe salientar que antes da aplicação das técnicas utilizadas na pesquisa, 
foram realizadas reuniões envolvendo pais e/ou responsáveis pelas crianças, 
professores, lideranças, etc, visando esclarecer os objetivos da pesquisa e obter 
o consentimento para a realização dos trabalhos com o público pesquisado. A 
pesquisa foi registrada no Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da 
UFSC.  

Com o objetivo de abordar as representações e noções construídas pelas 
próprias crianças (ALDERSON, 2005; CERISARA, 2004), particularmente em 
torno dos principais conceitos, questões e problemáticas abordados na pesqui-
208 O Programa Territórios da Cidadania foi lançado em 2008 pelo Governo Federal e tinha como objetivos promover 
ações de desenvolvimento a partir da universalização de programas básicos de cidadania, por meio de uma estratégia 
de desenvolvimento territorial sustentável. Estas ações buscavam focalizar a implementação de recursos oficiais nos 
públicos tradicionalmente excluídos das políticas.
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sa, foram organizados grupos de discussão nas escolas, comunidades e assen-
tamentos, através de dinâmicas que reuniram o público e permitiram o diálogo e 
a interação entre os pares, com a mediação do pesquisador, que teve o papel de 
levantar questões para estimular o debate. 

Com as crianças foram apresentados e debatidos os objetivos da realização 
dos grupos de discussão. Foi solicitado, também, o consentimento dos pesqui-
sados e de seus responsáveis para a coleta de imagens durante a aplicação da 
pesquisa. A coleta das imagens teve como finalidade a produção de um vídeo-
-documentário e um painel de fotografias, os quais serão disponibilizados às 
instituições e entidades que trabalham e/ou interagem com o público envolvido 
na pesquisa. A amostra do público selecionado levou em consideração variáveis 
como etnia, raça, gênero, renda e escolaridade, objetivando distinguir e colocar 
em relevo as diferentes condições existentes entre as crianças integrantes dos 
casos exemplares selecionados para a realização da pesquisa. 

No total, participaram da pesquisa 24 crianças, nas faixas etárias de 10 a 18 
anos de idade, assim distribuídos: 12 crianças da Terra Indígena Kaingang de 
Ipuaçu/SC e 12 crianças dos Assentamentos da Reforma agrária de Abelardo 
Luz/SC. Além dos sujeitos da pesquisa, foram feitas também algumas entrevis-
tas e coletados dados e informações com professores de escolas públicas, com 
representantes de entidades que atuam no Território estudado, entre as quais o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); Ministério do Desenvolvimento 
Social e combate à Fome (MDS); Secretaria de Estado da Assistência Social, 
Trabalho e Habitação; Conselho Indigenista Missionário de SC (CIMI); Comissão 
Pastoral da Terra (CPT); EPAGRI/SC; Secretaria de Estado da Educação de SC, 
entre outros. 

A pesquisa de campo foi realizada entre os anos de 2014 a 2016. A identidade 
dos sujeitos da pesquisa foi preservada, exceto em alguns casos específicos de 
adultos que autorizaram a referência ao seu nome quando de um depoimento ou 
de uma fala no texto. Para isso, os(as) entrevistados(as) foram identificados por 
gênero, idade e auto-reconhecimento num grupo étnico.

AS INICIATIVAS PESQUISADAS DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DAS CRIAN-
ÇAS EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL 

Destacam-se, a seguir, as principais iniciativas analisadas envolvendo a parti-
cipação cidadã das crianças em ações de desenvolvimento local sustentável no 
âmbito do Território da Cidadania Meio Oeste Contestado.     

O Projeto “Saberes Indígenas” envolve as Escolas Indígenas da Aldeia Sede 
da Terra Indígena Xapecó, em Ipuaçu, bem como alguns professores do Curso 
de Licenciatura Indígena da Universidade Federal de Santa Catarina, além de 
recursos do Governo Federal.  Esta iniciativa objetiva resgatar a memória, os 
saberes e as tradições culturais da população indígena Kaingang. As atividades 
são concebidas e executadas com a presença de professores, crianças, jovens, 
idosos e mulheres. Diversas atividades realizadas almejam resgatar e valorizar 
conhecimentos, práticas e saberes como: a alimentação antiga, a medicina tra-
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dicional indígena, o artesanato, o grafismo, a arte, a música e a dança. 
O projeto “resgate e valorização dos saberes e práticas vinculados à 

alimentação” é executado através de uma parceria que envolve as escolas 
indígenas, a Pastoral da Criança e do Adolescente de Chapecó/SC, a Empresa 
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC (EPAGRI), sobretudo com 
o escritório local de Ipuaçu. A intenção é desenvolver ações no sentido de 
buscar a autonomia alimentar da população Kaingang. Esta parceria pretende 
desenvolver a segurança alimentar e nutricional nas aldeias, particularmente com 
a produção de hortas, pomares, especialmente o resgate de frutas nativas do 
povo kaingang. Para a viabilização destas iniciativas, as lideranças reivindicam 
e buscam parcerias junto ao Ministério Público, Funai e instituições públicas. 

Ações para o resgate da biodiversidade, envolvendo crianças e jovens, inte-
gram o projeto denominado “recuperação e multiplicação das ervas utiliza-
das na medicina tradicional Kaingang”. Nestas ações desenvolvidas nas es-
colas da Aldeia Sede de Ipuaçu as crianças têm se envolvido de forma dinâmica 
nas atividades que visam multiplicar as mudas de árvores e ervas medicinais, 
inclusive espécies quase extintas no Oeste Catarinense, mas que ainda podem 
ser encontrados alguns remanescentes no Território Indígena. 

Algumas iniciativas desenvolvidas no contexto dos assentamentos da Refor-
ma Agrária delimitados para a pesquisa, no município de Abelardo Luz/SC209, 
procuram dar vez e voz às crianças, sobretudo nas áreas temáticas da multipli-
cação de sementes crioulas, promoção da arte-educação, formação para a ci-
dadania, teatro, artes plásticas, rádio comunitária, entre outros. Um dos projetos 
que vem sendo desenvolvido nos assentamentos, com a participação de crian-
ças, denomina-se “Germinando Arte”, sendo coordenado já há muitos anos por 
educadoras do assentamento Bela Vista, em Abelardo Luz. Realizam-se ativida-
des com crianças através de oficinas em que se constroem painéis e quadros 
de sementes contando a história do movimento ou mesmo abordando temáticas 
importantes para serem discutidas no coletivo, entre as quais a agroecologia e a 
importância das sementes crioulas.  

Com uma proposta pedagógica diferenciada, contemplando oficinas no âmbi-
to das escolas como também em nível de comunidades rurais, o projeto objetiva 
mobilizar a arte com o intuito de resgatar, preservar e multiplicar as sementes 
crioulas no interior dos assentamentos. As representações presentes nos de-
senhos elaborados com sementes procuram resgatar a história do movimento, 
suas simbologias, os fatos marcantes, as lutas, etc. O trabalho com as crianças 
permeando sementes e imagens representativas objetiva justamente não perder 
de vista a necessidade de resgatar essa história e a continuidade desse pro-
cesso com as novas gerações. Para isso, as crianças se responsabilizam pelo 

209 Os assentamentos da reforma agrária da cidade de Abelardo Luz/SC, que possui o maior número de famílias e de 
concentração de projetos de assentamento da reforma agrária de SC e do Sul do Brasil, foram criados entre os anos 
de 1985 a 2000. Hoje são mais de 1,2 famílias assentadas em uma área de mais de 20 mil hectares, produzindo cerca 
de 48 mil litros de leite todos os dias, além de produção diversificada de alimentos. O Assentamento 25 de maio, onde 
foram realizadas a maioria das entrevistas da pesquisa (as outras entrevistas foram feitas com crianças e jovens dos 
Assentamentos José Maria e Bela Vista), foi o primeiro assentamento da reforma agrária vinculado ao MST no Brasil, 
conquistado em 1985, ou seja, um ano depois da criação do MST, o que foi decorrente de muita luta das famílias sem 
terras na região Oeste de SC. 



751

cuidado e pela multiplicação das sementes, nas suas próprias casas ou mesmo 
em áreas nas escolas definidas para tal atividade, reproduzindo ano a ano as 
sementes para que as novas que sejam produzidas venham a constituir outros 
quadros a serem elaborados nas oficinas, em que temas relevantes e atuais 
sejam incorporados e debatidos com as crianças. Essas atividades se inserem 
num objetivo maior do MST que é o de constituição dos bancos de sementes. 

Um outro projeto muito valorizado pelas crianças entrevistadas envolve o 
teatro. As iniciativas giram em torno do “Grupo de Teatro Vertente Teatral”. 
Concebido e desenvolvido pelo educador e teatrólogo Avito Corrêa, o grupo é 
formado por estudantes desde a sexta série do ensino fundamental até o terceiro 
ano do ensino médio, nas faixas etárias de 12 a 18 anos de idade, envolvendo 
as escolas EEB José Maria e EE Paulo Freire, localizadas nos Assentamentos 
da reforma agrária de Abelardo Luz. O grupo participa de apresentações nas 
escolas, nos assentamentos, em sedes de município da Região Oeste e do Fes-
tival de Artes das Escolas de Assentamentos do MST. Neste Festival acontecem 
várias apresentações com a representatividade de todos os Estados brasileiros 
que contam com escolas em região dos assentamentos do MST. Entre as peças 
apresentadas pelo Grupo destacam-se duas: Infância.com e Liberdade e Arte na 
Corda Bamba do Tempo.

Levando-se em conta o artigo 12 da CDC, alguns autores como Lansdown 
(2010) entendem que os Governos deveriam garantir que nos processos de 
desenvolvimento local as decisões que afetam diretamente as crianças fossem 
conduzidas com a participação ativa das próprias crianças. Para isso, garantir-
-se também que as crianças possam ter acesso aos políticos e dirigentes das 
instituições oficiais. No entanto, esses estudiosos indicam que a construção 
desse acesso através de iniciativas e experiências locais torna-se difícil se as 
crianças não possuírem suas próprias organizações ou redes que envolvam 
seus pares, instrumentos imprescindíveis para a legitimação dessa participa-
ção. Vários autores vêm constatando a necessidade de se apoiar iniciativas 
locais guiadas pelas próprias crianças para que possam surgir ideias inova-
doras, experiências positivas e, especificamente, representantes que possam 
falar em nome de seus pares. 

Se levarmos em consideração o direito de participação das crianças, confor-
me apregoa a CDC, verifica-se que nos casos dos assentamentos pesquisados 
esta participação ocorre de uma forma mais ampliada, com implicações que ex-
trapolam os limites (normativos) estabelecidos conceitualmente na Convenção. 
Conforme indicam alguns analistas, no contexto específico da Convenção dos 
Direitos das Crianças essa participação cidadã ampliada foi resumida no que 
está instituído no artigo 12 “em expressar livremente suas visões e ter suas 
visões levadas a sério”, junto com outros direitos civis importantes como liber-
dade de expressão, religião, consciência, associação, informação e o direito à 
privacidade. Em outras palavras, o significado deste direito na CDC é muito mais 
específico do que efetivamente se dá na vida real. Nesse sentido, se a estratégia 
para promover o direito de participação das crianças precisa ser efetiva é impe-
rativo que elas compreendam com clareza o escopo dos direitos relevantes da 
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Convenção, e as obrigações que ela impõe aos Governos.
Na perspectiva de Lansdown (2010), pode até ser possível realizar reuniões 

com o Governo, ou iniciativas em pequena escala para dar vozes as crianças, 
mas esses processos fazem pouco para mudar o status fundamental da criança, 
ou promover possibilidades de desafiar violações ou negligências aos seus direi-
tos. Nesse contexto, pouco vai mudar, a não ser que sejam feitos investimentos 
consideráveis para que se sensibilizem Governos, a sociedade e os adultos para 
o direito de participação das crianças e os impactos positivos dessa participação. 
Sendo assim, além de continuar criando oportunidades para a participação das 
crianças, também é importante construir parcerias com outras organizações e 
movimentos sociais, com iniciativas de direitos humanos, ONGs, etc, para ga-
rantir que o direito das crianças seja realizado e difundido e seja parte de qual-
quer estratégia maior por democracia e participação. 

O artigo 12 elabora o direito da criança de estar envolvida e de ser levada 
a sério na tomada de decisão, e requer que o Governo assegure a realização 
desse direito para cada criança. Para Lansdown (2010), quatro níveis de envolvi-
mento podem ser abordados no processo de tomada de decisão: ser informado, 
expressar uma visão informada, ter sua visão levada em consideração e ser o 
principal tomador de decisão. O artigo 12 implica que todas as crianças capazes 
de formular uma visão estão intituladas aos três primeiros níveis, e não estende 
os direitos ao quarto nível. Em outras palavras, presume que os adultos dete-
nham a responsabilidade da decisão atual, enquanto estão sendo informados 
e influenciados pelas visões das crianças. Para que seja contemplado o quarto 
nível, a autora considera que isto significaria a transferência de responsabilidade 
pela tomada de decisão dos adultos responsáveis para as crianças, conforme 
a criança adquire competência e, claro, vontade de fazer isso. O direito de li-
berdade de expressão, religião, consciência e associação, também podem ser 
exercidos completamente pela criança assim que ela já tiver capacidade de fazer 
isso. Como um todo, esses direitos reunidos podem ser entendidos como uma 
constituição do direito de participação das crianças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES RESULTANTES DA 
PESQUISA

Verificamos nos casos estudados lacunas, omissões e enormes dificulda-
des para o acesso por parte dos grupos sociais rurais às políticas e programas 
oficiais. Vários autores já identificaram que a concepção e implementação de 
várias políticas públicas não foram pensadas e geridas com a participação ou 
mesmo visando atender os povos tradicionais (indígenas, quilombolas, cabo-
clos, etc). No caso dos assentamentos rurais, a descontinuidade dos programas 
e a insuficiência de certas políticas e recursos, bem como a debilidade e incer-
teza nos rumos da política agrária e dos demais programas oficiais que eram 
operacionalizados pelo já extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, vem 
acarretando enormes preocupações por parte desse público, com implicações 
importantes na trajetória social de crianças e jovens assentados. Por outro lado, 



753

ao se questionar a versão setorizada ou individualizada das políticas, reforça-se 
a importância de se implementar ações integradas que contemplem a diversi-
dade social das crianças rurais e suas demandas específicas, mas que estejam 
estreitamente vinculadas a um projeto mais amplo orientado para o desenvolvi-
mento territorial sustentável. 

Para isso, constata-se a necessidade de se rever os modelos e as formas de 
gestão e de implementação das políticas, sobretudo em nível local, visando jus-
tamente uma maior participação social nesse processo, tendo em vista que se 
percebe uma débil participação do público infanto-juvenil nos projetos e progra-
mas oficiais existentes nos territórios, inclusive os da cidadania. Ou seja, cada 
vez mais ampliar a articulação entre o Estado e suas instituições, a sociedade ci-
vil, os movimentos, as universidades, as entidades representativas e, sobretudo, 
as crianças na sua maior diversidade possível. Em suma, transformar agendas 
políticas em ações concretas constitui-se num grande desafio a ser enfrentado 
na viabilização de políticas públicas para esse público.

Para que as crianças exerçam os seus direitos é imprescindível que tenham 
acesso a informações publicizadas, com qualidade e disponíveis numa forma 
que seja compreensível que possam mobilizar de imediato. Informações vincula-
das às mais diversas áreas dos direitos previstos na CDC e no Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, no caso brasileiro. Estas informações devem disponibilizar 
também o conjunto de projetos, programas e políticas públicas vinculados aos 
territórios rurais e potencialmente passíveis de serem acessadas em nível local, 
especialmente visando atender as necessidades e expectativas das crianças in-
tegrantes de povos e populações tradicionais e das agriculturas de base familiar 
e camponesa, dos assentamentos da reforma agrária, etc. 

Recomenda-se a elaboração e implementação de um serviço público massi-
vo de capacitação sobre os direitos das crianças rurais para os mais diversos 
profissionais que trabalham com esse público (profissionais do ensino da pes-
quisa e da extensão, com enfoque rural e territorial sustentável). Além disso, é 
muito importante a viabilização de um serviço público de formação, assistência 
e acompanhamento de pais e responsáveis pelas crianças.

A pesquisa identificou nos casos estudos algumas iniciativas e experiências 
orientadas para a participação cidadã de crianças e jovens que demonstram 
resultados promissores e inovadores no que se refere ao direito de participação 
desse público. Embora ainda sendo, na maior parte dos casos, protagonizadas 
através da iniciativa de profissionais, representantes e lideranças de entidades 
locais (escolas, órgãos de extensão, pastorais, coletivos da reforma agrária, as-
sociações comunitárias, etc), verificamos uma importante e exemplar participa-
ção de diversos grupos sociais de crianças nessas experiências e projetos em 
curso, com potencial de sustentabilidade e continuidade nas gerações que se 
sucedem em nível local. Para isso, seria muito importante promover ações in-
tegradas, interinstitucionais e interdisciplinares, visando sensibilizar, capacitar e 
criar as condições e as oportunidades necessárias em termos de infraestrutura, 
espaços e recursos públicos para dinamizar iniciativas e processos de desenvol-
vimento local sustentável com, para e das crianças residentes nestes territórios 
referidos. A viabilização de uma cultura política em nível local orientada para a 
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realização dos direitos das crianças, especialmente do público empobrecido e 
excluído social e economicamente pelas mais diversas razões, depende funda-
mentalmente que o Estado e a sociedade civil organizada se comprometa com 
a viabilização das condições necessárias para que estes direitos efetivamente 
sejam acessados e conquistados pelos mais diversos estratos de crianças resi-
dentes nesses territórios abordados na pesquisa. 
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INTRODUZINDO A TEMÁTICA

Na contemporaneidade,  as crianças têm ganhado visibilidade e estão cada 
vez mais sendo estudadas pelo campo das ciências sociais e, especificamente 
neste texto, a reflexão sustenta-se no aporte teórico da Sociologia da Infância210. 
Atualmente, os estudos voltados para a criança apresentam características de 
uma abordagem multidisciplinar justificando as heterogeneidades desse campo, 
pois compreender a criança como ator social traz grandes desafios no que se re-
fere ao âmbito epistemológico até então enraizado em uma concepção universal 
de  criança.

A Sociologia da Infância contrapõe-se a essa concepção e  constitui-se como 
uma disciplina científica, vertente da Sociologia da Educação,  que ganha força 
a partir dos anos de 1990 e consolida-se hoje ao entender a criança como ator 
social situada na sociedade, assumindo-a como ser humano com existência e 
experiência biossociais que está ativamente envolvida nos seus múltiplos pro-
cessos de socialização e de participação e produção de culturas com outras 
crianças e adultos (VEIGA; FERREIRA,2017). 

É importante destacar que não apenas as crianças, enquanto atores sociais 
se tornam objeto de estudo, mas também a infância como categoria social, do 
tipo geracional, ocupando uma posição estrutural condicionada pela relação com 
outras categorias geracionais. Nesse sentido, a infância depende da categoria 
geracional formada pelos adultos para a provisão de bens indispensáveis a sua 
sobrevivência e, essa relação é assimétrica, permeada de conflitos e tensões 
no que diz respeito ao poder, ao rendimento e ao status social que têm adultos 
e crianças, independente da pertença a diferentes classes sociais. Nesta 
perspectiva, o poder exercido pelos adultos é reconhecido, não sendo verdadeiro 
o inverso, o que coloca a infância numa posição subalterna em relação à geração 
adulta (SARMENTO, 2005).

Diante desse tensionamento, surge a necessidade de reivindicar a retirada da 
criança desse lugar menor, até então conferido a ela pelo paradigma tradicional 
das ciências sociais e psicologia, tendo como um de seus questionamentos cen-
trais o conceito de socialização baseado em uma perspectiva funcionalista a par-
tir das proposições de Durkheim (OLIVEIRA, 2017). A retirada da criança desse 

210 A consolidação da Sociologia da Infância como área disciplinar específica tem sido, em particular desde a década 
de 80, um dos grandes objetivos dos estudiosos dos chamados “Novos Estudos da Infância”, “Estudos da Infância” 
(Childhood Studies) ou “Estudos da Criança”. Resultante de um movimento mais abrangente de redefinição paradigmá-
tica nas diferentes disciplinas e áreas do saber em Ciências Sociais, que começam a problematizar novos interesses e 
quadros teóricos no entendimento da infância, a Sociologia começará a questionar alguns dos seus conceitos básicos e 
premissas fundacionais, que definirão novos olhares sobre a Infância.  
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lugar secundarizado não é um processo fácil nem rápido, pelo contrário, apresenta 
muitos desafios no que diz respeito à participação infantil e as pesquisas têm de-
monstrado que os impactos e resultados têm sido muito lentos. 

A discussão sobre a participação infantil envolve uma complexidade de fatores 
que vai além do contexto cultural e âmbito particular da família, pois a perspectiva 
adulta pressupõe a falta de competência da criança para a participação social. A 
sociedade adultocêntrica argumenta que as crianças devem aprender a ter res-
ponsabilidades  antes de lhe serem dados os direitos, fato que segundo Oliveira 
(2017, p.161) leva a uma compreensão equivocada, ou seja, “se as crianças tives-
sem seus direitos de participação considerados, estariam indo além do que sua 
idade permite e, dessa forma, haveria uma perda de autoridade dos pais”. Esse 
entendimento conduz a uma invisibilização da criança no espaço público, produ-
zindo uma dicotomia entre o direito de proteção e o direito de participação. 

Essa compreensão da criança vulnerável, desprotegida e dependente do adulto 
compromete a realização dos direitos que assistem a criança diante da tradicional 
distinção entre os direitos de proteção, provisão e participação, os três “p”, garan-
tidos pela Convenção dos Direitos da Criança, a CDC, de 1989211. Dentre estes, o 
direito de participação é comprovadamente o direito com menos progresso e essa 
constatação nos permite afirmar a urgente necessidade de envolver a sociedade 
em um processo de aprendizagem que reveja a relação assimétrica entre adultos 
e crianças e permita um compartilhamento de divisão de poder e negociação. 

A partir desta questão norteadora,  o texto se constitui como um ensaio refle-
xivo que visa discutir a cidadania infantil na sociedade contemporânea a partir 
do construto teórico da Sociologia da Infância que compreende a criança como 
ator social, ser do presente, participativo e produtor de culturas e a infância como 
categoria geracional sócio-historicamente  construída. O  mesmo inicialmente par-
te dos caminhos percorridos entre a ideia da incapacidade e incompetência da 
criança numa visão perspectivada na modernidade, para, posteriormente, revi-
sar o conceito de cidadania perpassando pela discussão proposta por Roger Hart 
(1992) denominada de Escada de Participação Infantil e chegar ao estatuto de 
cidadania participativa  que concebe a criança como sujeito social, implicando não 
só no reconhecimento formal de seus direitos, mas também nas condições do seu 
exercício de participação.

A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE CIDADANIA, DA IDEIA MODERNA DE 
CIDADANIA A CIDADANIA PARTICIPATIVA

Segundo Trevisan (2014), historicamente a cidadania está ligada aos privi-
légios de pertença a uma comunidade política particular, na qual aqueles que 
possuem um certo estatuto estão habilitados a participar em bases iguais com 
211 A Convenção dos Direitos da Criança é o documento internacional mais significativo no âmbito dos direitos da 
Criança, tendo sido aprovada em 1989 nas Nações Unidas e ratificada, pelo Brasil, no ano de 1990. É composta por 54 
artigos, que podem ser enquadrados em três tipos de direitos: provisão, proteção e participação, tendo sido estes últimos 
a “grande conquista” do documento. É um avanço relativamente ao primeiro documento – Declaração dos Direitos das 
Crianças (ONU, 1959) - composta por 10 princípios. Tem ainda caráter vinculativo aos Estados membros que a subscre-
vem, obrigando-os a um conjunto de ações que visam defender, promover e assegurar o cumprimento desses mesmos 
direitos a todas as crianças. 
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os seus concidadãos na tomada coletiva de decisões que regulam a vida social. 
Nessa perspectiva, a cidadania vinculou-se a participação política e, em algu-
mas formas de democracia, ao direito de voto.

Dois modelos são referência na gênese do conceito de cidadania, a Grécia 
Antiga e o modelo romano. Ambos marcam o início da ideia e exercício de cida-
dania partindo de diferentes princípios, alguns permanecendo até os dias atuais. 
Na democracia grega qualificava-se como cidadão o homem maior de 20 anos, 
nascido em Atenas,  guerreiro e possuidor de casa e  escravos. Mulheres, imi-
grantes, crianças e escravos não pertenciam a “classe cidadão”. Em contrapo-
sição, o modelo republicano romano nasce da discórdia e luta de classes dos 
plebeus para obtenção de direitos sobre os patriarcas. Mais do que basear-se 
em ideias abstratas de cidadania e dos seus debates teóricos, como na Grécia, o 
modelo romano centrou-se numa perspectiva prática, isto é, na introdução de um 
conjunto de leis e códigos. No entanto, segundo Trevisan (2014, p. 71), “ao com-
parar-se  a influência política nos processos de tomada de decisão dos gregos, 
os romanos ficavam aquém, sendo a sua participação mais restrita”.  Em ambos 
os modelos o acesso ao estatuto de cidadão é limitado à criança, mas ao mesmo 
tempo, encontrava-se a mesma nos espaços públicos em diferentes momentos 
coletivos junto a comunidade que as cuidava.

A partir do iluminismo e da configuração política que as revoluções democrá-
ticas do século XVIII atribuíram aos estados modernos, a cidadania foi sendo 
compreendida como a identidade oficial dos membros de uma sociedade sobe-
rana e com capacidade de autogovernação (SARMENTO et al, 2007). Portanto, 
a cidadania implica  um estatuto político que estabelece e permite o usufruto de 
direitos cívicos e políticos e, como membro da sociedade, impõe obrigações e 
deveres de cidadão para com a comunidade.

Para Sarmento et al (2007) na perspectiva liberal, a cidadania é tradicional-
mente classificada a partir de Marshall (1967), como cidadania civil (direitos de 
liberdade individual, de expressão de pensamento, de crença, de propriedade 
individual e de acesso à justiça), cidadania política (direito de eleger e ser eleito 
e de participar em organizações e partidos políticos), e cidadania social (acesso 
individual a bens básicos).

Essa concepção clássica de cidadania assentada no pressuposto do vínculo 
do indivíduo para com a sociedade, vínculo esse forjado em princípios civiliza-
tórios geralmente aceitos, pressupondo da parte dele uma vontade livre, pensa-
mento racional e sentido de solidariedade legitima, recusa a cidadania da infân-
cia, pelo menos da totalidade da cidadania política e, parcialmente, da cidadania 
civil e nega o estatuto político às crianças (SARMENTO et al, 2007).

A partir da concepção de menoridade da infância, que não é só etária, mas 
também cívica, criou-se a necessidade de frequentar a escola como condição 
de acesso futuro à cidadania plena, ou seja, a escola como lugar de formação 
“de jovens cidadãos, plenos de direitos, capacidade e competência, para com-
petirem e ou se solidarizarem numa sociedade com igualdade de oportunidades” 
(SARMENTO et al, 2007, p. 188). O autor ainda chama a atenção para a institui-
ção escolar e seus equívocos,  pois corresponde a institucionalização histórica 
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de processos de disciplinamento da infância inerentes a ordem social dominante.
Simultaneamente a introdução da escola como condição de acesso à cida-

dania, a modernidade produziu uma separação das crianças do espaço público. 
Nesse contexto, as crianças são vistas como cidadãos do futuro e no presente 
encontram-se afastadas do convívio coletivo, a não ser no espaço escolar e 
resguardadas pelas famílias da participação plena na vida social. Essa privatiza-
ção da infância corresponde a um dispositivo de proteção e subordinação a um 
regime de autoridade paternalista que inclui um cotidiano repleto com inúmeras 
atividades que vão do estudo de língua estrangeira ao balé, dependentes e vi-
giadas sob o controle adulto também alargado por agências de ocupação infantil 
(SARMENTO et al, 2007).

As crianças estão cada vez mais protegidas pelos adultos nos espaços pú-
blicos, de modo a garantir a sua segurança. Cada vez mais crianças vivem con-
finadas em instituições e espaços específicos que são desenhados para elas,  
mas não por elas/com elas. Ao protegê-las e garantir-lhes a segurança, simulta-
neamente, é negado a elas à possibilidade de serem reconhecidas como partici-
pantes ativas das suas vidas e, por isso, cidadãos. De certo modo, permanece a 
ideia de que para proteger é necessário negar a participação e,  mobilizar parti-
cipação  de alguma maneira, é colocá-las em risco. Fernandes (2009), entende 
que a idade e maturidade da criança devem ser consideradas na balança entre 
proteção e participação, identificando outros aspectos como a experiência, à 
própria situação, as consequências da decisão e os benefícios que daí decorrem 
na autonomia da  criança.

É inegável que os progressos promovidos pela modernidade tenham 
garantido uma melhoria ainda que parcial nas condições de vida da maioria das 
crianças, entretanto, esses progressos não são universais, nem comuns a todas 
as crianças do mundo. A infância continua a ser considerada um grupo social 
minoritário e sua invisibilização política é uma extensão deste processo para “o 
qual concorreram formas de administração simbólica da infância socialmente 
geradas e construídas bem como saberes periciais indutores de uma reflexividade 
institucional indutora de uma ocultação das crianças como atores sociais dotados 
de autonomia e competência” (SARMENTO et al, 2007, p. 189).  

Na contemporaneidade, a mudança na concepção de infância redefine o con-
ceito de cidadania a partir da construção de uma concepção jurídica renovada 
expressa principalmente pela Convenção dos Direitos da Criança, a CDC de 
1989. A cidadania da infância assume então um significado que ultrapassa as 
concepções tradicionais na medida em que implica o exercício de direitos nos 
mundos de vida, tal redefinição constitui-se então em um espaço de tensões e 
ambiguidades e em processo de construção. 

A CIDADANIA ATIVA E O DIREITO DE PARTICIPAÇÃO DA CRIANÇA NA SO-
CIEDADE CONTEMPORÂNEA

A gênese da discussão do direito de participação infantil na América do Sul 
tem seu início nas décadas de 1960 e 1970, quando experiências de crianças 
trabalhadoras desencadearam o debate sobre participação infantil e o fato de 



760

que fossem reconhecidas como sujeitos sociais e políticos. Essa bandeira foi 
levantada por movimentos populares que lutavam por seus direitos como traba-
lhadores do campo, indígenas e outros (OLIVEIRA, 2017).

Compreender o sentido de participação remete a  etmologia da palavra que 
se origina no latim, no termo participatio que significa tomar parte. As crianças 
fazem parte da sociedade, embora nunca tiveram efetivamente direito de partici-
par nos assuntos que lhes afetam diretamente. 

Segundo  Gaitán (1998) citado por Oliveira (2017, p. 162):

[...] participação infantil é um processo social o qual pretende que 
crianças e adolescentes desempenhem o papel principal no desen-
volvimento de suas comunidades para alcançar e realização plena de 
seus direitos, atendendo, assim, seus próprios interesses. É colocar 
em prática a visão das crianças como  sujeitos de direitos. Para tanto, é 
necessário que haja uma redefinição de papeis nos diferentes âmbitos 
da sociedade: infância e juventude, autoridades, famílias, sociedade 
civil, entidades e etc.

Nessa perspectiva, o processo de participação infantil leva em conta a tomada 
de decisão e a partilha de questões que dizem respeito a um grupo na busca de 
resolução de problemas que envolvem crianças e jovens e a efetivação de seus 
direitos. Nesse sentido, não se permite uma participação simbólica e se exige 
que os atores sociais decidam, analisem, interpretem, questionem, proponham, 
atuem, possibilitando assim tomarem parte de projetos societais nos quais estão 
inseridos (OLIVEIRA, 2017).

Entretanto, o conceito de participação que vigorou até os anos de 1990 fo-
calizava a intervenção adulta numa relação vertical de cima para baixo. Neste 
contexto, a participação das crianças sempre se deu a partir de uma negativi-
dade constituinte, ou seja, as crianças sempre participaram em casa, na escola, 
no trabalho, nas guerras, mas essa participação era aceita como obrigação, não 
era visível, reforçando o poder do adulto e a subordinação da criança para atingir 
determinados objetivos (TOMÁS, 2007).

As crianças participam em muitas atividades na vida cotidiana, entretanto, no 
contexto dos direitos humanos e dos direitos das crianças, participar significa 
mais que “fazer parte”. A participação exige condições, segundo Hart (1992) ci-
tado por Tomas ((2007, p. 57) “nomeadamente o grau de desenvolvimento; as 
oportunidades educativas, assim como o próprio  bem-estar das crianças  são 
determinantes para fomentar suas capacidades de participação”. 

São muitas as escalas e possibilidades de participação das crianças e várias 
teorias sobre tal participação afirma Tomás (2007). Uma das mais conhecidas é 
a “Escada de Participação de Roger Hart (1992)”, este, é um dos principais teó-
ricos que estudam a  participação infantil  e  busca de uma forma metafórica de-
monstrar a implicação dos adultos ao longo do processo de participação infantil.

 A escada de participação de Hart divide-se em oito degraus, explicitando me-
lhor, são três degraus de não participação e cinco degraus de participação. A ma-
nipulação é o degrau mais baixo da Escada de Participação, nele as crianças são 
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inseridas em determinadas iniciativas sem serem comunicadas dos objetivos, 
isto é, são usadas para comover ou alertar os destinatários; no segundo degrau 
decoração as crianças continuam sendo usadas, mas deixam de serem manipu-
ladas e passam a ser figuras decorativas. O último degrau que completa as eta-
pas de não participação é o tokenismo (simbolismo), observável em  situações 
em que aparentemente a criança tem voz, mas na realidade não possui qualquer 
autonomia na escolha do tema, na forma de comunicação e na possibilidade de 
emitir as suas próprias opiniões. Considera-se esta participação simbólica da 
criança uma boa estratégia de defesa dos direitos da criança, porém, ainda não 
é uma participação infantil plena.

O primeiro degrau da etapa de participação infantil denominado de delega-
ção com informação, a criança embora não tenha um papel interventivo, acaba 
desempenhando uma ação significativa, já entende os objetivos e tem conheci-
mento de que tomam decisões por ela.

O segundo degrau desta etapa,  consulta e informação, as crianças são con-
sultadas e informadas sobre todo o processo, embora dirigido pelos adultos, 
as opiniões das crianças adquirem algum significado. No degrau da iniciativa 
adulta com partilha de decisões com a criança, o adulto inicia o projeto,  mas, 
simultaneamente, vai partilhando as decisões com a criança, envolvendo assim 
a participação de ambos os atores. Finalizando, o último degrau da escada de 
participação infantil de Hart,  o processo iniciado e dirigido pela criança, não exis-
te qualquer intervenção por parte do adulto (MARQUES, 2013).

Constata-se que os níveis de implicação das crianças em processos de mo-
bilização e participação vão sendo ampliados à medida que se vai subindo a 
escada de Hart. É importante destacar que em todos os níveis há a participação 
dos adultos de modo a contribuir de forma direta ou indireta nas decisões toma-
das pelas crianças no desenvolvimento das atividades planejadas.  Hart também 
alerta para não se considerar a escada um barômetro de qualidade de qualquer 
projeto devido à heterogeneidade das crianças e contextos. 

A partir dos estudos de Hart surgem novas propostas e críticas, nesse último 
quesito, alguns autores entendem que a ideia de sequência de uma etapa a ou-
tra pode provocar equívocos na compreensão das formas de participação das 
crianças, uma vez que a participação pode ser contemplada em mais de um ní-
vel, e não levar em conta as diferenças individuais e contextos que influenciarão 
a participação das crianças (OLIVEIRA, 2017).

Nessa perspectiva, compreende-se a participação infantil de uma forma mais 
flexível, sem a ideia de níveis e ou etapas, mas sim de espaços que podem pos-
sibilitar outras formas de participação.

Internacionalmente, os direitos de participação das crianças ganharam uma 
nova dimensão na última década, envolve versões moderadas dos direitos de 
autonomia dos adultos e dizem respeito a crianças que tomam parte em ativida-
des e decisões que as afetam. A Convenção dos Direitos da Criança de 1989, 
assim como a legislação e os instrumentos jurídicos que se referem à criança, 
apesar das críticas e limitações,  é uma marca da capacidade que as crianças 
têm de serem titulares de direitos e reconhecimento do valor de sua participação 
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(TOMÁS, 2011).
Para Tomás (2011, p.105) 

[...] trata-se de um direito substantivo que permite as crianças desem-
penhar na sua própria vida um papel protagónico, em vez de serem 
simplesmente beneficiárias passivas do cuidado e da protecção dos 
adultos. Contudo, como acontece com os adultos, a participação de-
mocrática não é um fim em si mesma, é também um direito processual, 
mediante o qual é possível realizar outros direitos, obter justiça, in-
fluenciar os resultados e denunciar abusos de poder.

O conceito de participação apresenta  múltiplos significados, segundo  Tomás 
(2007,p.48), “há uma certa unanimidade na afirmação  da participação como um 
processo fundamental do sistema democrático e tornou-se comum o nome parti-
cipação e participação das crianças para qualquer tipo de participação”. A autora 
confirma a existência de muitas experiências de participação, embora algumas 
tenham caráter ilusório. Entretanto, Tomás (2007), adota o conceito de participa-
ção considerando vários elementos: partilha de poderes; introdução de métodos 
e técnicas que permitam a participação de crianças na esteira da democracia 
participativa; a consideração de que a formulação de regras, direitos e deveres é 
feito por todos os participantes do processo; condicionamento efetivo dos meios, 
métodos e resultados do processo de participação. 

A participação assume-se então como elemento integrado quer dos direitos 
quer do sentimento de pertença dos indivíduos a comunidades políticas que pro-
movem não apenas a vida enquanto coletivo, mas também enquanto membros 
individuais, em relações pautadas por lógicas de justiça e equidade. A partici-
pação das crianças suscita debates sobre globalização, democracia, cidadania, 
imagens, concepções sobre infâncias e crianças. Participação é direito funda-
mental de cidadania.

Se a cidadania envolve o direito de participação, uma sociedade democrática 
deve garantir a participação de todos. Nesse sentido, a participação pode ser 
considerada democrática quando: a criança compreende do que trata o projeto e 
seu papel nele; as relações de poder e tomadas de decisão são transparentes; 
todas as crianças são tratadas com igualdade de direitos, levando-se em conta 
a idade, situação, etnia, habilidades e outros fatores; a participação é voluntária 
e as crianças têm a opção de não participar e são respeitadas as perspectivas e 
experiências infantis (OLIVEIRA, 2017). 

Por esse prisma, haverá o desenvolvimento de novas habilidades contribuin-
do para a constituição de maior autoestima, mudará o senso comum da negativi-
dade infantil, reconhecendo a capacidade da criança de assumir responsabilida-
des sociais e individuais, fomentará o conhecimento acerca de seus direitos se 
constituindo também em forma de empoderamento.

Entretanto, Oliveira (2017) alerta para não romantizar ou mitificar a partici-
pação da criança, pois dar voz a criança não é somente deixá-la falar, mas sim 
buscar maneiras de compreender as teorizações sobre o mundo social que as 
perspectivas das crianças podem nos fornecer.
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A autora ainda chama a atenção para outro perigo associado à ideia de dar 
voz à criança, ou seja,  enxergá-la como membro de um grupo indistinto, como 
uma categoria, sem observar as questões de classe, gênero, etnia, desconside-
rando a diversidade de seus mundos sociais, e assim,  silenciar mais uma vez 
sua voz. Embora as crianças estejam mais presentes em pesquisas e institui-
ções de proteção e cuidado, elas ainda continuam sendo vítimas das desigual-
dades sociais e processos de exclusão.

ALGUNS DESAFIOS E TENSÕES AOS DIREITOS DE PARTICIPAÇÃO DAS 
CRIANÇAS

Mesmo em tempos contemporâneos, a sociedade ainda se mostra adultocên-
trica, percebendo a criança como alguém a ser protegido desde que nasce até 
tornar-se adulta. Muitos espaços que a criança vivencia, seja na família, escola 
e ou espaços públicos, são construídos para as crianças e não com as crianças. 
Falar de participação infantil não remete a dizer que as crianças não precisam 
dos adultos, portanto, participação e proteção não são direitos contraditórios, e 
sim, a necessidade de encontrar um ponto de equilíbrio entre o direito de partici-
pação e a necessidade de proteção das crianças.

 Essa compreensão e aprendizagem são o grande desafio da sociedade con-
temporânea a ser vencido, mas que envolve algumas tensões que segundo To-
más (2007) são: 

a) a participação da criança não significa perda de autoridade dos adultos, 
mas sim implica em um processo de negociação que não coloque a 
criança em risco e a ajude e oriente para que promova a autonomia a 
medida de seu desenvolvimento e maturidade;  

b) a falta de confiança do adulto nas competências da criança. Educar para 
a participação envolve confiança e respeito, um trabalho cuidadoso, gra-
dual, que requer aprendizagens que se modificam conforme a idade e 
experiência; 

c)	 as crianças devem participar nas decisões para as quais tenham condi-
ções de opinar e não devem assumir responsabilidades para as quais 
não estejam preparadas;

d)  a educação para a participação democrática é importante e as crianças 
precisam escolher seus fóruns e ações de acordo com o contexto em 
que estão inseridas e com suas capacidades; 

e) é necessário adequar os espaços, no âmbito da organização e linguagem 
às crianças e repensá-los com a participação das mesmas; família e 
escola adotam relações verticais, as relações de poder existem e a 
maioria das participações infantis são experiências limitadas e pontuais.

Existem com certeza outros pontos de tensão não apontados, entretanto, inte-
ressa deixar claro que compreendemos as crianças como atores sociais e, nesse 
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estatuto, são competentes, mas com competências diferentes dos adultos. Isto 
não as descaracteriza e não as impede de ter ação e voz em relação ao direito 
de participação nas esferas privadas e públicas de seus cotidianos. Considerar a 
criança sujeito de direitos implica considerar a própria ação humana. Um sujeito 
de direitos só o é à medida que sua ação é considerada válida e se permite a 
manifestação do seu ser (TOMÁS, 2007).

ALGUNS APONTAMENTOS SEM FINALIZAR

Participação é um tema atual e complexo que envolve um processo de inte-
ração social que acontece em espaços coletivos e quando se trata de discutir o 
direito de participação da criança e sua constituição como criança cidadã,  te-
mos que considerar que as competências de participação das crianças estão 
vinculadas, ora estimuladas, ora constrangidas, pelas relações sociais que es-
tabelecem com outros, ou seja, família, escola, comunidade; pelas estruturas 
sócio-econômicas e culturais que se referem a serviços educativos e sociais, a 
estruturas políticas e outras dos seus mundos sociais e culturais.

Muitos desafios e tensões existem nas relações entre adultos e crianças que 
são históricas e a discussão sobre a participação da criança envolve uma com-
plexidade de fatores que vai do desenvolvimento de capacidades e motivações 
ao contexto cultural, decorrendo das relações de poder e hierarquia que exis-
tem entre adultos e crianças. Portanto, a ampliação dos direitos da criança à 
participação deve considerar a diversidade do contexto em que a criança vive e 
compreender sua singularidade sem lhe dar um caráter de universalidade. Deve 
considerar a criança real em seu cotidiano, com suas experiências, vivências e 
convivências permeadas de conflitos e contradições.

Pensar a promoção da participação infantil significa ampliar as discussões 
sobre questões relacionadas às competências e sentimentos de pertença a uma 
comunidade e outros temas de interesse das crianças e não centrar na depen-
dência e tutela. Significa promover a relação bidirecional entre democracia e 
direitos das crianças, direitos estes que se concretizam em ambientes democrá-
ticos, que cria e promove os elementos necessários a uma coexistência demo-
crática de respeito mútuo entre adultos e crianças, reconhecimento das diferen-
ças e igualdades de direitos, aprendizagens e consolidação de princípios como 
a cidadania e a democracia por parte das crianças (TOMÁS, 2007).
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INTRODUÇÃO

Ao longo da história da humanidade a criança foi considerada um sujeito pas-
sivo, incapaz, fraco, subalterno e incompleto, de modo que Sarmento (2005) 
nomeia de “negatividade constituinte da infância”, onde tanto de maneira linguís-
tica, como jurídica, as crianças são percebidas através de um prefixo de nega-
ção e interdições da sociedade diante a concepção de menoridade. Além disso, 
outro aspecto que contribuiu para o reconhecimento tardio das crianças, foram 
a defluência das concepções de criança e infância embasada em uma das cor-
rentes da Psicologia do Desenvolvimento e na Sociologia moderna de Durkheim 
que concebe a criança como alguém inferior aos adultos e, por isso, devem se 
manter caladas, devido sua posição de incapazes (FERNANDES, 1996).  

Entretanto, por meio dos movimentos sociais e dos avanços nos estudos e 
pesquisas de diversos campos de conhecimento, podendo ser citados Psicolo-
gia, Sociologia, Filosofia, História, Antropologia e a Educação, a criança começa 
a ter maior visibilidade e se compõe aquilo que contemporaneamente chama-
mos de estudos sociais da infância. Sendo assim, emerge uma nova concepção 
de criança, que nega o discurso reducionista lançado historicamente sobre a 
infância e a criança, substituído por um discurso que tanto afirma, como faz sua 
defesa, na compreensão das crianças como atores sociais, que tanto produzem 
como ressignificam a cultura, que são sujeitos de direitos, que devem viver sua 
infância em tempo real (e não um vir-a-ser).

Esses avanços influenciaram nas discussões e na elaboração de políticas 
públicas, de modo que a década de 1980 se constitui em um marco histórico, em 
que, pela primeira vez no Brasil, as crianças são reconhecidas como sujeitos de 
direitos na Constituição Federal (BRASIL, 1988). Depois, na elaboração do Es-
tatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), tendo um capítulo destinado 
ao direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, da criança e do adolescente. 
Também aparecem na “Convenção sobre os Direitos das Crianças” (UNICEF, 
1989), ratificada pelo Brasil em 1990, nos artigos 12, 13 e 31.

Todas essas legislações enaltecem e corroboram o direito de a criança parti-
cipar, se expressar e opinar sobre tudo aquilo que as afetam, sendo que estes 
direitos devem ser garantidos por meio da ação do Estado, da sociedade e da 
família.  

Não obstante, sabemos que existe um distanciamento entre o proposto e o 
vivido. Tanto que, desde o estudo de Sarmento e Pinto (1997) ao de Agostinho 
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(2014), realça-se que dentre os direitos de Proteção, Provisão e Participação, 
o direito de participação é o que menos vem sendo garantido, tanto na orga-
nização e elaboração de políticas, como, igualmente, nas práticas sociais. Por 
isso, se torna pertinente investigar as ações que estão garantindo os direitos de 
participação das crianças nas políticas, provindas do espaço urbano, da cidade.

Mas, qual a justificativa de um estudo sobre a criança e sua participação no 
contexto da cidade? A era da modernidade enclausurou as crianças ao cuidado 
da família (ao espaço privado) e ao suporte das instituições sociais (SARMEN-
TO, FERNANDES, TOMÁS, 2007) e, consequentemente, essa privatização da 
infância opera na invisibilidade e ocultamento da condição social de ser criança 
no espaço da cidade, sendo esta uma questão que afirma a importância, tal 
como movimenta o desencadeamento de pesquisas tratando da tríade cidade, 
criança e infância em tempos atuais. 

Deste modo, no momento vigente, tanto no âmbito nacional, quanto no inter-
nacional, notamos uma tendência de estudos sobre criança e infância na cidade, 
entendendo essa última como um espaço de atuação e vivência das crianças. 

Tendo em vista a especificidade das representações e formas de vida 
das crianças na cidade, vários programas e projetos têm-se proposto 
desenvolver modos de condução de políticas municipais orientadas 
para as gerações mais novas, ao mesmo tempo que procuram fazer 
das formas de participação das crianças na cidade modos de edifica-
ção de um espaço urbano mais humanizado, coeso e inclusivo. (SAR-
MENTO, 2016, p.04).

Também, segundo Sarmento (2016), a população está concentrada nas áreas 
urbanas, devido ao maior número de empregos, efeitos também das imigrações 
e da industrialização do trabalho agrícola que, consequentemente, restringe a 
população rural. Ou seja, pode-se dizer que mais da maioria de crianças vivem 
atualmente nas cidades, outro ponto que enfatiza a importância de pesquisas em 
torno dessa tríade: cidade, infância e criança. Para se ter noção desta afirmativa, 
análises feitas no “Observatório da Criança e do Adolescente”212 mostram que 
das 59.666.498 mil crianças e adolescentes (de 0 a 18 anos) que moram no Bra-
sil, segundo dados do IBGE (2010), mais de 80% residem no contexto urbano, 
o que representa em números relativos, o total de 48.699.088. Se tomarmos o 
município de Itajaí como amostra, vimo que este dado ainda é mais alarmante, 
se considerarmos que das 53.788 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos que 
habitam essa cidade, 50.496 moram na área urbana, o que representa aproxi-
madamente 94% dessa população.  

Apresentadas todas essas razões, a justificativa ainda não se finda. O estado 
do conhecimento realizado na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Disserta-
ções (BDTD), com o recorte temporal entre 1990 e 2016, reforçou a necessidade 
dessa pesquisa, pois o número dos trabalhos selecionados, não resultou a 1% 
212 Criado pela Fundação Abrinq e disponível em www.observatoriocrianca.org.br . Os dados apresentados são referen-
tes aos Censos Demográficos do IBGE (2010). Há também um alargamento no que diz respeito à faixa etária, visto que 
trata da população de 0 a 18 anos, em consonância com o artigo 1o da Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), 
que entende “por criança todo ser humano menor de 18 anos de idade, salvo se, em conformidade com a lei aplicável à 
criança, a maioridade seja alcançada antes”. 
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do total de trabalhos encontrados, evidenciando a escassez de pesquisa que 
relacionam criança, infância e cidade. Importante salientar que a ausência não 
é sobre pesquisas e discussões em torno da participação infantil, mas sim, de 
pensar a participação infantil relacionada ao contexto da cidade.   

Outro dado importante foi a ausência de pesquisa provindas do contexto da 
microrregião da AMFRI – Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio 
Itajaí (formada pelos municípios de Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, 
Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo), lugar este 
que carece de pesquisas científicas sobre a temática aqui em estudo. E, por 
isso, esse estudo tem como delimitação de pesquisa a cidade de Itajaí, por ter no 
campo teórico uma política e uma prática para/sobre/com as crianças ainda um 
tanto desconhecida. Há que considerar, ainda, que esse município é signatário 
do Programa Prefeito Amigo da Criança, sobre o qual trataremos mais adiante.

Em vista disso, todas essas justificativas nos levam ao desenho do objetivo 
geral desta pesquisa, que visa investigar a relação entre a legislação e as po-
líticas públicas relacionadas à cidade, no que diz respeito ao direito de partici-
pação da criança. Para isto, está sendo utilizada a metodologia de estudo de 
caso, diante uma abordagem qualitativa, sendo desenvolvido no município de 
Itajaí/SC. 

E por ser uma pesquisa em andamento, a mesma ainda se encontra em pe-
ríodo de estudo do Sistema de Garantia dos Direitos das Crianças e dos Adoles-
centes, identificando as políticas no âmbito nacional e local para a infância na 
cidade de Itajaí, o qual será discutido neste trabalho. 

UM HIATO ENTRE A LEGISLAÇÃO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS

Pensar as crianças como sujeitos de direitos nos obriga a pensar em políticas 
públicas que promovam e assegurem os direitos das crianças. Igualmente, pen-
sar na relação entre infância e cidade é pensar no direito das crianças à cidade, 
o que implica, necessariamente, inclui a participação das crianças em decisões 
sobre a organização, construção e melhorias da cidade, na mobilidade e circula-
ção (do poder ir e vir com segurança) e no poder brincar e interagir nos diversos 
espaços. 

Frente a defesa acima cabe perguntar: quais são as legislações e políticas 
que existem no âmbito internacional, nacional e local, que buscam amenizar a 
exclusão das crianças nas ruas das cidades? Quais foram os avanços na legis-
lação e nas políticas públicas, desde 1990 até o momento atual, em relação ao 
direito da criança de participação? Será que as políticas públicas garantem o 
direito de participação às crianças? 

Com vistas a percorrer tais perguntas, iniciaremos com uma reflexão sobre 
o decreto 99.710, de 21 de novembro de 1990, o qual promulga a Convenção 
sobre os Direitos das Crianças no Brasil213, especificamente, pela leitura dos ar-
213 A Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em 
20 de novembro de 1989. Teve a adesão de 195 países, tornando-se, desse modo, o tratado de direitos humanos inter-
nacionais mais amplamente ratificado na história. O Governo brasileiro ratificou a referida Convenção em 24 de setembro 
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tigos 12, 13 e 31, que ressaltam:

Art. 12 
1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a 
formular seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões 
livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, 
levando-se devidamente em consideração essas opiniões, em função 
da idade e maturidade da criança
Artigo 13:
1. A criança terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá 
a liberdade de procurar, receber e divulgar informações e ideias de 
todo tipo, independentemente de fronteiras, de forma oral, escrita ou 
impressa, por meio das artes ou por qualquer outro meio escolhido 
pela criança.
Artigo 31:
1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança ao descanso e 
ao lazer, ao divertimento e às atividades recreativas próprias da idade, 
bem como à livre participação na vida cultural e artística.
2. Os Estados Partes respeitarão e promoverão o direito da criança 
de participar plenamente da vida cultural e artística e encorajarão 
a criação de oportunidades adequadas, em condições de igualdade, 
para que participem da vida cultural, artística, recreativa e de lazer 
(Grifos nossos).

Pela letra da lei é possível observar a garantia do direito de as crianças opina-
rem sobre as decisões que lhes afetam, assim como, no seu Art. 3° essa mesma 
Convenção salienta que todas as ações e políticas “tomadas por instituições de 
bem-estar social públicas ou privadas, tribunais, autoridades administrativas ou 
órgãos legislativos, terão consideração primordial os interesses superiores 
da criança” (BRASIL, 1990). Isso indica um outro lugar social atribuído às crian-
ças, as quais devem ter seu interesse levado em conta pelo Estado na formula-
ção de políticas sociais (de educação, saúde, assistência, lazer, entre outras).  

Na esteira dessa legislação, nos encontramos com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (1990), que no seu Art. 4° afirma:

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liber-
dade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990).

Também reafirma, no Parágrafo Único, a garantia de “absoluta prioridade” 
às crianças, destinando a elas a “preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas”. Já no que diz respeito aos direitos fundamentais, ex-
pressos no Capítulo II - Do Direito a Liberdade, ao Respeito e à Dignidade -, 
defende que as crianças e os adolescentes podem: I – ir e vir e estar nos logra-
douros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; II – 
opinião e expressão; III – crença e culto religioso; IV – brincar, praticar esportes 
e divertir-se; V – participar da vida familiar e comunitário, sem discriminação; e, 
de 1990, tendo a mesma entrado em vigor para o Brasil em 23 de outubro desse mesmo ano.
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VI – participar da vida política, na forma da lei.
Vimos, pois, que o direito de expressão de opinião é uma garantia das crian-

ças, entendidas também como aquelas para quem é assegurado a prioridade 
absoluta em ambas as legislações acima apresentadas. Vimos, também, que o 
ECA salvaguarda a elas também poder ir e vir nas ruas da cidade, poder brincar, 
praticar esportes, divertir-se nos diversos espaços de seu bairro, poder partici-
par das decisões que as afetam, enfim, assegura o direito de poder participar e 
vivenciar a sua infância na vida comunitária, sem nenhum tipo de discriminação. 

À luz da realidade concreta sobre os modos de vida das crianças, com os 
olhos voltados para as leis acima citadas e na relação com o objeto de interesse 
dessa pesquisa (infância e cidade), cabe perguntar: será que estas afirmações 
na legislação indicam que a construção da cidade, deve ser organizada primor-
dialmente atendendo os interesses das crianças? Esse questionamento, nos 
impulsiona a refletir sobre a organização e construção da cidade, na busca por 
identificar para quem e para que é a cidade? Será que a cidade está promoven-
do a liberdade e propiciando a convivência comunitária às crianças e aos ado-
lescentes, considerando-as como tendo preferência e absoluta prioridade nas 
políticas públicas?

Ao avançarmos na análise dessas questões, a partir de documentos oficiais, 
em 1990 foram discutidos em diversas conferências internacionais os grandes 
problemas mundiais. Com os resultados das discussões das conferências, a or-
ganização das Nações Unidas, no ano de 2000, realizou um encontro para bus-
car reverter e combater os problemas que emergiram nas discussões nessas 
conferências. 

Nesse encontro, foi produzido a Declaração do Milênio, que possui oito Objeti-
vos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), sendo que dois deles são: i) “garantir 
qualidade de vida e respeito ao meio ambiente” e ii) “Estabelecer parceria para 
o desenvolvimento”; o que nos faz refletir sobre qual a qualidade de vida que a 
construção e organização da cidade oferece às crianças e sobre quais são as 
políticas intersetoriais, entre outras parcerias, que impulsionam o desenvolvi-
mento da cidade para com as crianças. 

Por meio dos “ODM, em 2002, por ocasião da 27° Sessão Especial da As-
sembleia Geral das Nações Unidas, chefes de Estado e de Governo assumem 
o compromisso de criar Um Mundo para as Crianças, colocando-as em primei-
ro lugar, cuidando, educando e protegendo” (FUNDAÇÃO ABRINQ, 2017, p.08. 
Grifos no original),

Tem sido difícil garantir um futuro melhor para todas as crianças; os 
avanços gerais não alcançaram as obrigações nacionais, nem os com-
promissos internacionais. Nós, os Chefes de Estado e de Governo e 
os representantes dos Estados participantes na sessão especial sobre 
a criança da Assembleia Geral das Nações Unidas, reafirmando nossa 
adesão aos propósitos e princípios consagrados na Carta das Nações 
Unidas, estamos decididos a aproveitar essa oportunidade histórica 
para mudar o mundo para e com as crianças (ONU, 2002, p.12 – 
Grifos nossos)
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Damos destaque para a defesa sobre mudar o mundo para e com as crianças, 
visto que isso representa um avanço no que se refere as agendas políticas mun-
diais. Vê-se, nesse excerto de texto, a responsabilidade por chamar as crianças 
à participação. Mas, diante da trajetória histórica pela qual crianças e infância 
foram sendo concebidas, será que este documento nos convoca, em um movi-
mento mundial, contribuir realmente para a criação de um mundo onde caibam 
as crianças? No documento, em questão existe dez objetivos, de modo que o 
nono consiste em “Ouvir as crianças e assegurar sua participação” (ONU, 2002).

As crianças e os adolescentes são cidadãos valiosos que podem ajudar 
a criar um futuro melhor para todos. Devemos respeitar seus direitos 
de se expressar e de participar em todos os assuntos que lhes dizem 
respeito, de acordo com sua idade e maturidade (ONU, 2002, p.16).

Como vimos, estamos diante de alguns documentos, tanto no âmbito interna-
cional como nacional que pregam pela garantia, promoção e defesa dos direitos 
das crianças a participar, opinar sobre os espaços que ocupam - sendo um deles 
a cidade. Essa trata-se de uma demarcação muito incidente, ao ponto de alegar 
que tanto as crianças como os adolescentes podem contribuir na criação de um 
futuro melhor e, quem sabe, de uma cidade melhor. Mas, quais seriam as contri-
buições das crianças para um futuro melhor da cidade?

Na busca por efetivar esses direitos, visando minimizar o distanciamento entre 
o proposto e o vivido, temos um Sistema de Garantia dos Direitos das Crianças e 
dos Adolescentes, para o qual, no Ministério dos Direitos Humanos, mantém-se 
uma Secretária Nacional de Promoção dos Direitos das Crianças e dos Adoles-
centes (SNPDCA), que tem como objetivo promover políticas públicas voltadas 
à garantia dos direitos das crianças. 

Dentre as ações da SNPDCA vimos que uma das suas responsabilidades con-
siste na coordenação de uma política nacional de convivência familiar e comuni-
tária para as crianças. Ao analisar tal política, vimos que existem seis programas 
e, entre eles, justamente aquele intitulado “Convivência Familiar e Comunitária” 
não enfatiza a participação das crianças em opinar sobre seus modos de vida na 
comunidade. Sua prioridade incide sobre os serviços e ações de apoio sócio-fa-
miliar para a promoção, proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes 
à convivência familiar, não fazendo menção à convivência comunitária. Isso sig-
nifica, de certo modo, negar a possibilidade de as crianças manterem intimidade 
com da cidade, de maneira que pudessem andar e frequentar com segurança as 
ruas de seus bairros, poder brincar e viver sua infância para além dos espaços 
privados (como no seio de sua família, nos contextos de educação formal ou nos 
espaços fechados de recreação, muito presentes nos centros urbanos). 

Ao nosso ver, como instância nacional de proteção e garantia dos direitos das 
crianças, a SNPDCA - órgão que coordena as ações em âmbito nacional – deve-
ria assegurar, entre seus programas, um que busque efetivar o direito de partici-
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pação e de promoção da convivência comunitária. Mas, diante dessa condição, 
cabem novas questões: qual o motivo dessa ausência? Como consolidar esse 
direito no contexto regional ou local sem políticas públicas no âmbito nacional? 

Dando sequência às análises sobre o Sistema de Garantia dos Direitos das 
Crianças e dos Adolescentes, nos deparamos com o Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescentes (CONANDA), que pode ser considerado 
o principal órgão da garantia dos direitos de crianças e adolescentes, criado a 
partir diretrizes do ECA, se constituindo em um órgão colegiado permanente, de 
caráter deliberativo e de composição paritária entre representação governamen-
tal e não-governamental.

O CONANDA tem a incumbência de coordenar o Fundo Nacional da Criança 
e do Adolescente, cabendo “a criação e a utilização desses recursos, garantindo 
que sejam destinados às ações de promoção e defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes, conforme estabelece o Estatuto” (BRASIL 2018)214. Em relação ao 
Fundo em questão, podemos questionar sobre quais são os investimentos para 
ações destinadas a promoção do direito de participar das crianças?

Em 2017, esse Conselho lançou um edital para a composição de um Comitê 
de Participação de Adolescentes de 12 a 16 anos. Há que fazer uma ressalva 
nessa parte do texto, no sentido de problematizar essa questão, levando em 
conta que o CONANDA consiste em um Conselho que também se coloca na 
garantia dos direitos das crianças e, mesmo assim, não existe um Comitê de 
Participação de Crianças (aqui compreendidas a partir da definição do ECA  - lei 
8069/1990), como sujeitos de 0 a 12 anos incompletos (art. 2º).

O CONANDA, em conjunto com a Secretaria de Direitos Humanos e a Secre-
taria Nacional de Promoção do Direitos da Criança e do Adolescente, lançaram 
no ano de 2010, um documento preliminar, intitulado: Construindo a Política Na-
cional dos Direitos Humanos de Criança e Adolescentes e o Plano Decenal dos 
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 2011 – 2020. Os princípios da 
Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes (PNDHCA) 
são entendidos 

[...] como valores universais e permanentes, valorizados e incorpora-
dos pela sociedade. Estes princípios conformam a base da Política e 
são inegociáveis, uma vez que refletem as premissas da Convenção 
sobre os Direitos da Criança e de outros acordos internacionais das 
Nações Unidas na área, da carta constitucional brasileira e do Estatuto 
da Criança e do Adolescente-ECA. (CONANDA, 2010, p.27).

Essa política se assenta em oito princípios, sendo que um deles é sobre a 
“Participação e Controle Social”, o qual ressalta que: 

A participação popular organizada na formulação e no controle das po-
líticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança 

214 http://www.direitosdacrianca.gov.br/conanda
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e do adolescente está prevista na Constituição Federal e no Estatuto 
da Criança e do Adolescente; seus espaços preferenciais de atuação 
são os conselhos dos direitos e o processo de conferências (CONAN-
DA, 2010, p.28)

Quem são as crianças que estão atuando nos conselhos dos direitos e nos 
processos de conferências? Onde identificar a participação efetiva das crianças 
nos Conselhos?

Também no PNDHCA encontramos cinco eixos, “sendo que os três primeiros 
estão voltados para a realização de ações-fim e os outros dois para ações-meio 
necessárias para o funcionamento do Sistema de Garantia dos Direitos como 
um todo” (CONANDA, 2010, p.28-29), sendo eles: 1 – Promoção dos Direitos; 2 
– Proteção e Defesa dos Direitos; 3 – Participação de Crianças e Adolescentes; 
4 - Controle Social da Efetivação dos Direitos; e 5 – Gestão da Política. Sobre o 
Eixo 3 – Participação de Crianças e Adolescentes, o documento esclarece que

O terceiro eixo que também reúne ações entendidas como finalísticas 
diz respeito à participação de crianças e adolescentes. Ter a opinião de 
crianças e adolescentes considerada nas ações voltadas ao seu grupo 
etário, assim como sua presença garantida em diferentes espaços e 
níveis decisórios, de acordo com as peculiaridades do seu estágio de 
desenvolvimento, é visto aqui como parte do desenvolvimento integral 
infanto-adolescente. Esse eixo se destaca ainda por sua transversali-
dade e conectividade, ou seja, as crianças e os adolescentes devem 
ser ouvidos nas ações de promoção, proteção e defesa dos seus di-
reitos que fazem parte dos eixos iniciais, mas também na formulação 
e implementação da Política, constituintes dos eixo-meios subsequen-
tes. (CONANDA, 2010, p. 29)

Novamente aqui cabem as perguntas lançadas anteriormente, visto que o 
documento em análise defende, explicitamente, a participação das crianças. 
Entretanto, na realidade concreta, até quando teremos que esperar para que 
esse direito saia da letra morta do papel?  

Para cada um dos eixos apresentados nessa Política foram definas diretri-
zes para orientação das ações. Sobre o Eixo 3, a diretriz de número 05 orienta 
que o “Fomento de estratégias e mecanismos que facilitem a expressão livre 
de crianças e adolescentes sobre os assuntos a eles relacionados e sua par-
ticipação organizada, considerando sua condição peculiar de pessoas em de-
senvolvimento”. (CONANDA, 2010, p. 30).

Percebe-se a existência de uma política escrita que defende a presença 
das crianças nas decisões que as dizem respeito, devendo serem ouvidas nas 
ações de promoção, proteção e defesa dos seus próprios direitos. Esses são 
princípios para a construção de uma base política, a qual não pode ser contra-
riada e nem negligenciada. Também, devemos considerar que, de acordo com 
o ECA (1990), crianças são todos os sujeitos com até os doze anos de idade 
incompletos, ou seja, a infância está incluída na base de qualquer elaboração 
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de política, que deve ser pensada para e com as crianças, incluindo aqui as 
bem pequenas. 

Tal como o PNDHCA, o Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças 
e Adolescentes se assenta nos mesmos eixos. Entretanto, no Eixo 3 identifi-
camos o acréscimo da palavra protagonismo, sendo intitulado como “Prota-
gonismo e Participação de Crianças e Adolescentes” que, concomitante, tem 
as mesmas diretrizes. Contudo no Plano Decenal se acrescenta os objetivos 
estratégicos, sendo eles: Objetivo Estratégico 6.1 - Promover o protagonismo 
e a participação de crianças e adolescentes nos espaços de convivência e de 
construção da cidadania, inclusive nos processos de formulação, deliberação, 
monitoramento e avaliação das políticas públicas; Objetivo Estratégico 6.2 - 
Promover oportunidades de escuta de crianças e adolescentes nos serviços de 
atenção e em todo processo judicial e administrativo que os envolva; Objetivos 
Estratégico 6.3 – Ampliar o acesso de crianças e adolescentes, na sua diver-
sidade, aos meios de comunicação para expressão e manifestação de suas 
opiniões.

Nessa breve explanação sobre o Sistema de Garantia dos Direitos das 
Crianças percebemos que existem legislação e orientação para formulação de 
políticas para promoção da participação das crianças e dos adolescentes, em-
bora reiteramos que sentimos a presença de um hiato entre o que é proposto 
e o que é vivido. 

Partindo para uma análise local, sobre o município de Itajaí, o qual é cam-
po de análise para essa pesquisa, o mesmo tem uma Secretária Municipal da 
Criança, do Adolescente e da Juventude. Nessa Secretária existe um Depar-
tamento para Assuntos da Juventude, como também um Programa de Orien-
tação para o Mercado de Trabalho. Ou seja, percebemos uma política e uma 
discussão mais destinada aos jovens.

Na Secretária Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude, tam-
bém encontramos um Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adoles-
centes – COMDICA, o qual organizou o Plano Decenal dos Direitos Humanos 
de Crianças e Adolescentes do Município de Itajaí (SC), que foi publicado em 
dezembro de 2016. Para a elaboração do plano foi organizada uma comissão 
intersetorial, composta por representações de adolescentes, não cabendo ne-
nhuma representação das crianças.

O Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes da Se-
cretaria de Itajaí tem como base tanto a Política Nacional dos Direitos Huma-
nos de Crianças e Adolescentes, quanto o Plano Decenal dos Direitos Huma-
nos de Crianças e Adolescentes, contendo os mesmos eixos. Dessa maneira, 
segue a tabela sobre o eixo 3 – Protagonismo e Participação de Crianças e 
Adolescentes:
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Tabela 01 –Eixo 3: Protagonismo e Participação de Crianças e Adolescentes

Fonte: Plano Decenal Itajaí, 2016

Ao analisar a tabela que se precede, observamos que as ações municipais es-
tão voltadas para o protagonismo juvenil e, que algumas dessas ações envolvem 
as escolas, o que nos permite questionar: Cadê as ações relativas às crianças 
pequenas e a primeira infância? Como as crianças estão participando nas deci-
sões referente à cidade, ao bairro, às ruas, aos parques, às quadras esportivas 
no município de Itajaí? Quais estratégias poderíamos elaborar para efetivação 
da participação e protagonismo também das crianças no contexto político local?

Vamos rememorar o primeiro parágrafo deste capítulo, onde salientamos que 
as crianças viveram nos primórdios da história um período de exclusão e invisibi-
lidade. Entretanto, a história, com o passar dos anos, se encarregou de mostrar 
o lugar social que as crianças vêm ocupando nas agendas políticas e sociais. 
Mas, mesmo assim, essa breve análise sobre as políticas públicas, em especial, 
do SNPDCA permite questionar: mesmo depois da promulgação de um conjunto 
de legislações e da elaboração de todos esses documentos oficiais que anun-
ciam a importância do protagonismo infanto-juvenil, por que as crianças ainda 
vivem a exclusão e a invisibilidade social?

Há que considerar ainda que a Constituição da República Federativa do Brasil 
(1988), em seu Art. 227, ressalta que
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É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Dessa forma, ao levar em conta a escassez ou quase inexistência de políticas 
públicas que efetivem a participação das crianças, bem como, não discutam as 
problemáticas que considerem a díade criança - cidade, esse não seria um per-
curso que negligencia, discrimina e oprimi as crianças?

TECENDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Portanto, depois dessa análise, podemos salientar, que este cenário atual de 
uma sociedade que, a priori, em sua legislação pontua e preza pelo direito de 
participação das crianças, mas que na organização e implantação de políticas e 
práticas sociais as desconsideram, isso nos coloca diante de um paradoxo: ao 
mesmo tempo que vivemos um presente de defesa de direitos das crianças, de 
elas serem tomadas como atores sociais, vivemos em um contexto de opressão, 
assim como, de proteção, que inibi a participação de meninas e meninos em 
situações que lhes dizem respeito. 

Outro aspecto a se considerar, a luz dessa análise da legislação e das políti-
cas públicas é o distanciamento entre o proposto e o vivido, onde revela que a 
promulgação de uma lei não garante a mudança ou transformação na realidade, 
mais uma vez reforçando a tese de Sarmento e Pinto (1997, s/n), de que “a que 
a realidade social não se transforma por efeito simples da publicação de normas 
jurídicas”.

Nesse sentido, ao observar a cidade percebemos que a mesma não é pensa-
da para as crianças e nem pelas crianças, de modo que impede sua mobilidade 
com segurança pelas ruas da cidade. Assad (2016, p. 14) afirma que nas “cida-
des brasileiras, assim como os adultos, as crianças assistem, cotidianamente, à 
violação de seu direito de habitá-la com dignidade, segurança e liberdade”. 

Desta forma, Assad (2016, p. 15) ratifica que a cidade é imposta às crianças e 
que “na infância, essa imposição é acentuada pelo fato da participação social da 
criança ser restringida pelos adultos e pelas instituições por eles geridas”. A par-
tir dessa lógica, “a infância é especialmente prejudicada, entre todos os grupos 
e categorias sociais excluídas, quer pela relativa invisibilidade face às políticas 
públicas e aos seus efeitos, quer porque é geralmente excluída do processo de 
decisão na vida colectiva” (SARMENTO, FERNANDES, TOMÁS, 2007, p. 183).

Portanto, depois desse estudo identificamos que a discussão sobre partici-
pação infantil e cidade deve ser mais aprofundada e analisada, não somente 
no aspecto legal, mas, em especial, no vivido, no praticado, na realidade a qual 
notamos que “a infância, cada vez mais urbana, continua a se deparar com de-
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safios na garantia de seus direitos nas cidades” (ASSAD, 2016, p.13).E por 
isso, a cidade se coloca como um dos contextos reveladores da violação dos 
direitos das crianças, necessitando de uma ampliação de pesquisas com essa 
temática, para atuar na garantia de seus direitos e no respeito a sua infância 
nesse contexto.
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A criança, por ser um sujeito social, traz consigo marcas de uma trajetória 
histórica, econômica e cultural, que nunca esteve desconexa às concepções es-
tabelecidas em relação a esses indivíduos. Para Kuhlmann e Fernandes (2004, 
p.15): “A história da infância seria então a história da relação da sociedade, da 
cultura dos adultos, com essa classe de idade, e a história das crianças entre si 
e com os adultos, com a cultura e com a sociedade”. Nessa perspectiva, elemen-
tos como gênero, idade, riqueza, pobreza, família, classe social, entre outros, se-
guiram determinando o conceito de criança e a maneira de conceber a infância. 
“Este percurso (esta história), por outro lado, só foi possível porque também se 
modificaram na sociedade as maneiras de se pensar o que é ser criança e a im-
portância que foi dada ao momento específico da infância” (BUJES, 2001, p.13). 
Sendo assim, é fundamental nesse trajeto, especificar as categorias infância e 
criança.

Assim como o conceito de criança foi historicamente construído, o mesmo 
ocorreu com a concepção de infância, atravessando a idade média, quando os 
infantes eram considerados adultos em miniatura, até a contemporaneidade, 
em que são apontados como sujeitos de direitos. Alicerçada em Ariès (2011) é 
possível afirmar, que, até meados do século XII, a infância era uma categoria 
desconhecida, inclusive na iconografia. As crianças eram consideradas como 
pequenos homenzinhos, um adulto, reproduzido numa escala menor.

A sociologia da infância, estudada por autores como Sarmento (2007), Gouvea 
(2003), Corsaro (2005), Muller (2009), Goulart (2011), entre outros, compreen-
de que é preciso estabelecer o diferencial existente entre infância e criança. O 
primeiro e o mais importante passo para isso, está no entendimento da criança 
como ator social e da infância, como categoria social geracional.

A infância é relativamente independente dos sujeitos empíricos que a 
integram, dado que ocupa uma posição estrutural. Essa posição é con-
dicionada, antes de mais, pela relação com as outras categorias ge-
racionais. Deste modo, por exemplo, a infância depende da categoria 
geracional constituída pelos adultos para a provisão de bens indispen-
sáveis à sobrevivência dos seus membros, e essa dependência tem 
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efeitos na relação assimétrica relativamente ao poder, ao rendimento e 
ao status social que têm os adultos e as crianças, sendo esta relação 
transversal (ainda que não independente) das distintas classes sociais. 
Por outro lado, o poder do controle dos adultos sobre as crianças está 
reconhecido e legitimado, não sendo verdadeiro o inverso, o que colo-
ca a infância – independentemente do contexto social ou da conjuntura 
histórica – numa posição subalterna face à geração adulta. (SARMEN-
TO; GOUVEA, 2008, p. 22).

Os autores supracitados, chamam atenção para o fato de que, o sentimento 
de infância só começou a surgir, a partir do momento em que a sociedade passou 
a perceber que haviam diferenças entre adultos e crianças, como por exemplo, a 
diferença no vocabulário, nas manifestações e nos interesses próprios da crian-
ça, anunciando à sociedade a necessidade de um olhar mais específico para 
essa categoria de idade. Isto é, o sentimento de infância nem sempre existiu, 
dessa forma, o desequilíbrio na relação criança/adulto, sempre esteve presente, 
colocando esta primeira, numa posição inferior, unicamente por sua faixa etária.

Os estudos da infância, evidenciam sobretudo, o descaso com essa classe de 
idade, durante um longo período de tempo na história da humanidade. É eviden-
te que as crianças sempre existiram, mas a indiferença referente a esse grupo 
geracional, era irrefutável. Isto porque, de acordo com Corazza (2002, p.81) “[...] 
não existia este objeto discursivo a que hoje chamamos infância, nem esta figura 
social e cultural chamada criança”.

Para uma compreensão maior das concepções de criança e infância ao longo 
da história, parto em primeiro lugar das representações iconográficas, estudadas 
por Ariès (2011), ainda que num contexto europeu, sobretudo por sua relevância 
acadêmica e dialogo com outros autores buscando trazer a história da criança e 
da infância no contexto brasileiro.

Ao analisar o repertório de imagens produzidas acerca das crianças, Ariès 
(2011) apresenta alguns sentimentos que marcaram as concepções destas na 
idade média. O primeiro tipo de criança era representado pela imagem de um 
anjo. 

[...] representado sob a aparência de um rapaz muito jovem, de um 
jovem adolescente (...). Mas qual era a idade do “pequeno clérigo”? 
Era a idade das crianças mais ou menos grandes, que eram educadas 
para ajudar à missa, e que eram destinadas às ordens, espécies de 
seminaristas, numa época em que não havia seminários, e em que 
apenas a escola latina se destinava à formação dos clérigos. (ARIÈS, 
2011, p. 18).

Essa representação de criança tornou-se muito constante, principalmente du-
rante o século XIII. Os artistas representavam em suas obras, crianças já gran-
des, porém, com traços delicados e angelicais, distanciando-se um pouco mais, 
do conceito precedente, que entendia as crianças como adultos em estatura 
reduzida.

O segundo modelo de criança, simbolizava o mistério do nascimento do me-
nino Jesus e da virgem Maria

A evolução em direção a uma representação mais realista e mais senti-
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mental da criança começaria muito cedo na pintura: numa miniatura da 
segunda metade do século XII, Jesus em pé veste uma camisa leve, 
quase transparente, tem os dois braços em torno do pescoço de sua 
mãe e se aninha em seu colo, com o rosto colado ao dela. (ARIÈS, 
2011, p. 19).

Nesse período, alguns retratos representando a família surgiram. Eram ima-
gens que na maioria das vezes apresentavam marido e mulher de mãos dadas, 
junto aos filhos. No entanto, a concepção de criança que prevaleceu com mais 
frequência até o século XIV foi a do Menino Jesus, junto a Nossa Senhora me-
nina. A ideia de maternidade da virgem Maria, fez com que a infância fosse ga-
nhando espaço nas representações artísticas.

Enquanto o Menino Jesus raramente era reproduzido nu, uma terceira repre-
sentação de criança surge, apresentando a nudez infantil como símbolo supre-
mo da ideia de criança. Ariès (2011) dá exemplos de como esse tipo de arte era 
configurada

O moribundo exala uma criança saindo pela boca numa representação 
simbólica da partida da alma. Era assim também que se imaginava a 
entrada da alma no mundo quer se tratasse de uma concepção miracu-
losa e sagrada – o anjo da Anunciação entrega à Virgem uma criança 
nua, a alma de Jesus – quer se tratasse de uma concepção perfei-
tamente natural – um casal repousa no leito de forma inocente, mas 
algo deve ter-se passado, pois uma criança nua chega pelos ares e 
penetra na boca da mulher: “a criação da alma humana pela natureza”. 
(ARIÈS, 2011, p. 20).

A evolução medieval em relação ao conceito de criança foi ganhando forças, 
e, ainda que esse processo tenha acontecido de maneira lenta, os conceitos 
foram modificando-se no transcorrer do tempo. A concepção de infância divina, 
que começara no século XIII e que adquiriu ainda mais força no século XIV, 
estendeu-se e contribuiu para que a sociedade iniciasse um processo de desen-
volvimento de pensamento e sentimento em relação à infância. Ainda que esta 
estivesse longe de ser consolidada, é preciso ressaltar as transformações com 
o passar do tempo. 

A iconografia da infância, continuava a ser relacionada à religião, no entanto, 
vagarosamente, foi deixando de atribuir a criança somente à imagem de Jesus 
e novas imagens e interpretações foram surgindo. Constata-se neste ponto, que 
foram tornando-se cada vez mais constantes a presença infantil nas obras

[...] a criança com sua família; a criança com seus companheiros de jo-
gos, muitas vezes adultos; a criança na multidão, mas “ressaltada” no 
colo de sua mãe ou segura pela mão, ou brincando, ou ainda urinando; 
a criança no meio do povo assistindo aos milagres ou aos martírios, 
ouvindo prédicas, acompanhando os ritos litúrgicos, as apresentações 
ou as circuncisões; a criança aprendiz de um ourives, de um pintor etc; 
ou a criança na escola, um tema frequente e antigo, que remontava ao 
século XIV e que não mais deixaria de inspirar as cenas de gênero até 
o século XIX (ARIÈS, 2011, p. 21).
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Contudo, há que salientar que esse aparecimento frequente das crianças na 
iconografia, tinha duas convicções: a primeira se remete ao fato de que as crian-
ças estavam sempre misturadas aos adultos na vida cotidiana, participando de 
atividades como trabalho, jogos, entre outras coisas. A segunda caracteriza o 
interesse dos pintores pelo pitoresco, ou seja, gostavam de retratar as crianças 
por sua graciosidade e simpatia, resultando no sentimento de infância “engraça-
dinha”, alguém que estava ali, para divertir os adultos.

Ouso inferir, que a categoria social geracional a que chamamos hoje de in-
fância, atravessou na idade média, diversos processos, mas nunca foi retrata-
da de forma que a criança aparecesse verdadeiramente, ou seja, uma criança 
real, assim como era em cada momento de sua vida, mas sempre demarcada 
de fora, a partir de algo ou alguém. A arte medieval comprova os retratos infiéis 
em referência à criança. É também por esse motivo, que não se pode afirmar a 
existência real da infância nesse período, uma vez que, segundo Ariès (1981) o 
sentimento de infância começa a surgir, a partir do momento em que a socieda-
de passa a admitir as particularidades infantis e a necessidade de se atentar as 
características próprias dessa classe de idade.

Além da iconografia, que auxilia no entendimento sobre os variados conceitos 
de criança, é relevante trazer a essa discussão, o tratamento e a importância que 
a sociedade dava a este sujeito.

[...] As pessoas não podiam se apegar muito a algo que era conside-
rado uma perda eventual. Isso explica algumas palavras que chocam 
nossa sensibilidade moderna, como estas de Montaigne: “Perdi dois 
ou três filhos pequenos, não sem tristeza, mas sem desespero”. [...] 
Não se pensava, como normalmente acreditamos hoje, que a criança 
já contivesse a personalidade de um homem. Elas morriam em grande 
número. (ARIÈS, 2011, p. 22).

A demografia da época contribuía para que as crianças não fossem conside-
radas significantes, uma vez que o nível de mortalidade infantil era muito alto. 
Essa particularidade na idade média, não surpreendia as pessoas, era como se 
ao nascer, a criança ainda não estivesse efetivamente entrando na vida, pois 
esperavam que logo mais ela fosse morrer, assim, o descaso afetivo e social 
em relação aos infantes era habitual. Um exemplo que denuncia esse fato, está 
presente nas histórias das grandes navegações. Os trabalhos mais perigosos a 
serem realizados em alto mar, eram sempre designados às crianças, uma vez 
que suas vidas tinham menor valor em comparação à vida dos adultos.

A expectativa de vida das crianças portuguesas, entre os séculos XIV 
e XVIII, rondava aos 14 anos, enquanto “cerca da metade dos nasci-
dos vivos morria antes de completar sete anos”. Isto fazia com que, 
principalmente entre os estamentos mais baixos, as crianças fossem 
consideradas como pouco mais que animais, cuja força de trabalho 
deveria ser aproveitada ao máximo enquanto durassem suas curtas 
vidas. (DEL PRIORE, 2010, p. 20). 
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Mais tarde, no século XVI, os retratos de crianças mortas, passaram a fazer 
parte de um novo sentimento em relação à infância. Era uma espécie de es-
cultura funerária, que representava crianças mortas sobre a sepultura de seus 
pais. Só mais tarde, elas começaram a ser retratadas sozinhas, separadas de 
seus pais, o que foi uma grande inovação na arte e um salto para a evolução 
do sentimento de infância, haja vista que depois disso, começou-se a criar uma 
maior empatia quanto às crianças, acreditando que estas, eram seres delicados, 
que morriam muito cedo, mas que possuíam, assim como os adultos, uma alma 
imortal.

Ainda no século XVI, o putto, que segundo o dicionário Collins “é um termo 
que, no campo das artes, se refere a pinturas ou esculturas de um menino nu, 
geralmente gordinho e representado frequentemente com asas” dominou o ce-
nário das artes, e, a imagem da criança nua, tornou-se uma peça decorativa 
constante nesse período.

Vale ressaltar, que assim como o putto, os outros tipos de criança, como o 
anjo, o menino Jesus, Nossa Senhora menina, a efígie funerária, entre outros, 
apesar de suas contribuições para o desenvolvimento dos estudos da infância, 
não representavam uma criança real, já que esta, nunca estava demarcada his-
toricamente, e de modo algum era representada no âmago de seu entorno so-
cial, histórico e cultural, mas sempre como uma figura a parte. 

Para Sarmento (2007)

Há uma marginalidade conceitual no que respeita à ideia ou imagem 
de infância no passado, que é correlatada da marginalidade social com 
que foi tida. É invisível no passado, em suma, e quando aparece é ou 
como memória infiel ou como legatária de uma tradição, de um poder 
ou de bens a prosseguir como herança familiar. (SARMENTO, 2007, 
p. 27)

Essa invisibilidade, citada por Sarmento, ajuda compreender o porquê do in-
teresse pela infância ainda ser algo relativamente novo. O porquê da educação 
infantil passar a fazer parte da educação básica somente em 1996 e o porquê 
das pesquisas sobre infância, em sua maioria, não utilizar as próprias crianças 
como protagonistas das investigações. Isto é, essa percepção quase nula da 
infância, segue presente até os dias mais atuais.

O século XVII, contudo, foi de fundamental importância para o avanço dos 
conteúdos relacionados às crianças de 0 a 6 anos. 

Foi no século XVII que os retratos de crianças sozinhas se tornaram 
numerosos e comuns. Foi também nesse século que os retratos de 
família, muito mais antigos, tenderam a se organizar em torno da crian-
ça, que se tornou o centro da composição. (ARIÈS, 2011, p. 28).

A história da arte e da iconografia, sem dúvida, auxiliou na compreensão do 
processo de desenvolvimento do sentimento de infância, iniciando na idade mé-
dia e estendendo-se até a idade moderna, por volta do século XVI. No entanto, 
o progresso tornou-se mais intenso durante o século XVII. A partir desse perío-
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do, as crianças começaram a ter seu vocabulário particular mais respeitado e 
os adultos passaram a se interessar mais pelas suas manifestações. Além dis-
so, novas designações às crianças foram surgindo, como bambins e/ou fanfans 
anunciando à sociedade a necessidade de um olhar mais particularizado para 
essa idade.

Outro aspecto relevante e que precisa ser colocado em evidência ao discutir 
sobre conceitos de infância e criança são as etapas. Ao mesmo tempo em que 
as crianças pequenas eram consideradas frágeis e inúteis, principalmente pela 
questão da mortalidade infantil, assim que conquistava uma maior autonomia 
para viver sem a necessidade constante de sua mãe ou de sua ama, era in-
troduzida no mundo adulto, numa convivência que não distinguia essas duas 
classes de idade. Ouso denominar esse episódio como rompimento de etapas, 
uma vez que, até por volta dos seis anos de idade, a criança geralmente ainda 
era amamentada e considerada como um ser passivo, nulo de voz, além de ser 
concebido pelos adultos, como uma espécie de bobo da corte, que tinha a fun-
ção de divertir os sujeitos a sua volta com suas peripécias, mas que de maneira 
repentina, era lançado à vida adulta. 

Cabe aqui salientar, que em nenhuma das etapas respeitava-se a criança 
a partir do que ela é em sua essência. Em primeiro lugar, porque quando pe-
quenas (até os cinco ou seis anos de idade) a indiferença em relação à criança 
era inegável. E, em segundo lugar, porque quando inseridas na sociedade dos 
adultos, pelo simples fato de começarem a se comunicar melhor e adquirir novas 
habilidades, como por exemplo, o desmame, a infância era rompida, antes mes-
mo que fosse reconhecida. 

Essa maneira de compreender as crianças, pode parecer inconcebível dentro 
de nossa atual sociedade, no entanto, abrangia todas as esferas da sociedade 
antiga. A criança, (que não era reconhecida como criança), participava de ati-
vidades como jogos, brincadeiras, profissões, manipulação de armas, festas e 
aprendizagens de interesses adultos, junto aos adultos, por esse motivo, o signi-
ficado da expressão adulto em miniatura.

O reconhecimento da infância nos séculos XIX e XX traz um avanço contradi-
tório, uma vez que na idade média a criança era concebida como um ser irrele-
vante, contudo, lhe era permitido que convivesse coletivamente, o que no adven-
to da modernidade lhe foi privado. Isto é, simultaneamente a esse processo de 
percepção da criança como um ser de características particulares, relacionan-
do-a à pureza e inocência, ocorre o isolamento de suas experiências junto aos 
adultos, não permitindo mais, que essas duas faixas etárias convivessem juntas, 
na escola, no âmbito familiar e na sociedade em geral.  Segundo Barbosa 
(2006, p.76), agregado a esse novo sentimento de infância, surgiram novas prá-
ticas e teorias para governá-la, haja vista que essa atração da sociedade pelo 
universo infantil, não tinha como real responsabilidade a criança, mas o adulto 
que ela viria a tornar-se a partir de sua formação. Em outras palavras, a criança 
era somente um vir a ser, um sujeito que deveria ser educado para que na vida 
adulta, atendesse as necessidades da sociedade a que pertencia.

Assim como os estudos da infância foram ganhando forças e os teóricos pas-
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saram a utilizar as crianças como sujeitos de estudo, documentos oficiais con-
tendo os infantes como prioridade, também passaram a ser elaborados com 
maior frequência. Barbosa (2006) argumenta que

No Brasil, a partir da década de 1970, a educação de crianças de 0 a 
6 anos adquiriu um novo estatuto no campo das políticas e das teo-
rias educacionais. Finalmente a histórica luta por creches e pré-es-
colas, engendrada por diferentes movimentos sociais, tomou grandes 
proporções, e os governos, principalmente aqueles que se instalaram 
pós-abertura política – realizaram investimentos para a ampliação do 
direito à educação das crianças dessa faixa etária. Vários projetos para 
educação das crianças pequenas foram desenvolvidos. (BARBOSA, 
2006, p. 15)

Elucidando o longo trajeto percorrido na luta pelos direitos infantis, a mesma 
autora, traz em seu livro, discussões acerca do campo de estudos e pesquisas 
sobre a primeira infância, evidenciando o quanto é recente o debate em prol de 
políticas públicas voltadas às crianças. 

[...] na década de 1970, os artigos publicados enfocavam as crianças 
em idade pré-escolar, e não a creche ou a pré-escola como instituição;
- as publicações começam tratando o tema da pré-escola (principal-
mente como preparatória para o ensino fundamental) para depois, 
apenas no final da década de 1980, incluírem as creches;
- os artigos mostram a politização – papel do Estado, da sociedade civil 
e dos movimentos sociais – dos temas de creche e pré-escola a partir 
dos anos de 1980 (BARBOSA, 2006, p. 18).

Mais adiante, Barbosa (2006) ressalta que, foi somente na década de 1990, 
que o campo de pesquisas se amplia e passa a abordar questões pedagógi-
cas (organização dos tempos, espaços, aprendizagens) após a promulgação da 
Constituição da República Federativa do Brasil (CF) em 1988. Esta por sua vez, 
retrata sobre os direitos infantis da seguinte forma:

Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionali-
zação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de ne-
gligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
(BRASIL, 1988, grifo meu).

Vale ressaltar o quanto a seriedade com os direitos da criança é recente, haja 
vista, que somente a partir da CF88 as crianças passaram a ter direitos especí-
ficos assegurados, sobretudo, o direito à educação, compartilhando a responsa-
bilidade pela educação das crianças entre a família e o Estado. Dessa forma, a 
educação infantil passa a ser um direito das crianças e não dos adultos, uma vez 
que, antes da promulgação da constituição, apenas os filhos de mães trabalha-
doras poderiam frequentar as creches e pré-escolas. 
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Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 
a garantia de:
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação bási-
ca, por meio de programas suplementares de material didático escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. (BRASIL, 1988).

Entre a diversidade de conquistas advindas da CF88, não somente aos itens 
relacionados à infância, mas para todos os cidadãos brasileiros, considero fun-
damental destacar a passagem da responsabilidade das creches. O que antes 
era uma incumbência da assistência social, passa a ser compromisso do siste-
ma educacional. E, por mais que o foco deste trabalho seja sobretudo a criança, 
não há como dialogar sobre os direitos infantis sem trazer à tona a trajetória da 
educação infantil, haja vista que são processos que se relacionam no decorrer 
da história.

É fundamental, porém, esclarecer que, a primeira infância, teve seu direito à 
educação assegurado na constituição brasileira, contudo, foi somente em 1996 
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que a educação 
infantil passa a pertencer efetivamente a educação básica. O que evidencia que, 
ainda que vagarosamente, a CF88 tornou-se uma referência, contribuindo para 
a organização e aprimoramento de outros documentos que tivessem a criança 
como prioridade.

Não há dúvidas quanto a relevância de leis como a Constituição da Repúbli-
ca Federativa do Brasil (CF88) e as que foram elaborados em seguida, como 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil (DCNEIs) o Marco Legal da Primeira Infância (MLPI) entre outros. Isto 
porque, em tempos onde o direito de ser criança é negado de diversas formas, 
quanto mais condições de proteção à criança, mais a infância será preservada. 
O que pretendo evidenciar, é que na dinâmica do desenvolvimento de criança 
como adulto em miniatura, para criança como sujeito de direitos, a fidelidade 
presente no que é ser criança é ameaçada, pois é reconhecida a partir de algo 
extrínseco à criança, isto é, a partir do olhar do adulto, que na maioria das vezes, 
não os percebe como crianças, tampouco possuem um olhar descentralizado de 
sua essência adulta, transformando direitos infantis em instrumentos de organi-
zação. Isto é, teoricamente, as instituições são organizadas para as crianças, no 
entanto, favorecem sempre ou quase sempre, os adultos em primeiro lugar.

Considero basilar o conteúdo abrangido no Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA), promulgado em 1990 constituindo-se como um importante símbolo 
em defesa da infância. Apresentarei alguns dos direitos garantidos pelo ECA, 
que veem ao encontro da proposta dessa pesquisa, haja vista que o documento 
abrange uma variedade de seguimentos, relevantes, mas que excedem os obje-
tivos desse trabalho. 

Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
II - opinião e expressão;
[...]
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V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 
VI - participar da vida política, na forma da lei.

O direito à liberdade de expressão e participação assegurados pelo ECA, são 
constantemente violados pela sociedade na rotina das crianças. A forma como 
as instituições são configuradas em sua maioria, sejam elas educacionais ou 
não, privam a criança de opinar, primeiro porque, consideram as concepções 
infantis imaturas e irrelevantes e em segundo lugar, porque ouvir as crianças, 
ultrapassa a comunicação oral. A criança se comunica de diversas formas, e isso 
requer do adulto uma observação atenta de suas manifestações.

Além disso, a participação efetiva das crianças nas tomadas de decisões, 
sejam elas, no âmbito familiar, nas instituições educacionais ou em qualquer 
outro contexto, só é possível, efetivamente, quando os adultos que as cercam, 
destituem-se de suas concepções adultocêntricas, carregadas de razão, para 
empoderar e dar voz às crianças, tornando-as participantes ativas.

Transcendendo os espaços educativos, o Marco Legal da Primeira Infância, 
lei nº 13.257, sancionada no dia 08 de março de 2016, estabelece princípios e 
diretrizes para a elaboração de políticas públicas para a primeira infância, vali-
dando a significativa importância dos seis primeiros anos de vida para o desen-
volvimento humano. Além de restringir-se exclusivamente à primeira infância, a 
lei faz algumas alterações em documentos como o ECA, entre outros, na tenta-
tiva de garantir com absoluta prioridade os direitos infantis.

O Marco Legal da Primeira Infância é o documento mais completo da legisla-
ção brasileira, em relação às crianças de 0 à 6 anos, pois aborda-as em seus di-
ferentes aspectos e em suas inúmeras dinâmicas de socialização Em referência 
aos direitos infantis, colocados em pauta nesse capítulo, o documento apresenta 
a seguinte colocação em seu artigo 4º:

As políticas públicas voltadas ao atendimento dos direitos da criança 
na primeira infância serão elaboradas e executadas de forma a:
I - atender ao interesse superior da criança e à sua condição de sujeito 
de direitos e de cidadã; 
II - incluir a participação da criança na definição das ações que lhe di-
gam respeito, em conformidade com suas características etárias e de 
desenvolvimento; 
III - respeitar a individualidade e os ritmos de desenvolvimento das 
crianças e valorizar a diversidade da infância brasileira, assim como 
as diferenças entre as crianças em seus contextos sociais e culturais. 
(BRASIL, 2016).

A relevância do documento, confirma-se quando um único artigo compreende 
a criança como sujeito de direitos, cidadã, ator social e protagonista no seu pro-
cesso de desenvolvimento, respeitando suas peculiaridades, como o tempo de 
aprendizagem e o contexto em que encontra-se inserida.

Posteriormente, o direito às diferentes linguagens é apresentado da seguinte 
forma:
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Parágrafo único. A participação da criança na formulação das políti-
cas e das ações que lhe dizem respeito tem o objetivo de promover sua 
inclusão social como cidadã e dar-se-á de acordo com a especificidade 
de sua idade, devendo ser realizada por profissionais qualificados em 
processos de escuta adequados às diferentes formas de expressão 
infantil. (BRASIL, 2016).

Além do direito à participação nas questões que lhe são pertinentes, como já 
discutido nesse capítulo, o MLPI assevera a indispensabilidade de professores 
qualificados, que sejam observadores atentos às múltiplas linguagens das crian-
ças. Kohan (2007) aponta que

[...] Os infantes são estrangeiros, falam outra língua, não falam a nos-
sa língua; contudo, temos que acolhê-los. Eis a questão principal de 
toda educação: como acolher a esses infantes estrangeiros? Como 
receber a infância? Que perguntas fazer-lhes? Que língua falar-lhe? 
Que convite propor-lhe? Com que forças acolhe-la? Qual hospitalidade 
oferecer-lhe? Como não sucumbir perante a tentação de acabar com 
a infantilidade da infância, em nome da tolerância, da solidariedade, 
do diálogo, e de tantas outras palavras bem pronunciadas? [...] as per-
guntas não são fáceis de serem respondidas (KOHAN, 2007, p. 119).

Ao intitular a criança como estrangeiro, penso que Kohan coloca como fun-
damental, a urgência de compreender que, as crianças fazem parte de uma 
categoria social geracional que se difere a dos adultos, por esse motivo, é es-
sencial que, principalmente os sujeitos que trabalham com crianças, descons-
truam a ideia dominante no universo adulto, que considera a comunicação oral 
como principal forma de linguagem. Atentar-se aos sons, movimentos, desenhos 
e outras formas de manifestações das crianças, é indispensável na garantia do 
direito à participação infantil.

Chegando ao fim dessa discussão, foi possível constatar do ponto de vista 
teórico e legislativo, que avançamos quanto ao entendimento de criança, prova 
disso, são as políticas públicas elaboradas em favor da infância. Contudo, al-
gumas questões me saltam aos olhos ao analisar a trajetória histórica da crian-
ça e da infância, sendo assim, deixarei exposto como possíveis reflexões: Se 
os direitos infantis são garantidos por leis, por que as instituições de educação 
infantil seguem lançando mão de práticas educativas que privam as crianças 
de seus direitos? Outro questionamento não menos importante está no tocante 
à participação citado pelos documentos como direito da criança, no entanto, 
estes não evidenciam a participação de crianças nas suas elaborações, o que 
assevera a necessidade de avançarmos em pesquisas com a temática da par-
ticipação infantil.
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INTRODUÇÃO 

Desde 2011 no cenário mundial, e de 2013 no contexto brasileiro, eclodem 
manifestações de massa que tomam as praças e ruas dos maiores e menores 
centros urbanos nos diferentes continentes, nos proporcionando vislumbrar que 
ideias e visões de novo-outro mundo se anunciam. As bandeiras de lutas, as 
identidades, subjetividades e materialidades em jogo, são as mais diversifica-
das, mas, na grande maioria, têm como mote disparador a luta pela garantia 
dos princípios Democráticos, que longe de serem pontuais e contemporâneas, 
são históricos, sempre presente nas diversas frentes de luta, inclusive nas da 
Educação. 

As crises do capitalismo, e as metamorfoses do neoliberalismo têm mudado as 
faces da vida econômica e política no mundo, ao mesmo tempo em que operam 
transformações sociais e antropológicas na configuração de novas-outras subje-
tividades, que podem ir de uma fragilidade amedrontada e escorregadia do com-
prometimento com a ação política e pertencimentos identitários à agentes sociais 
que não aceitam mais serem representados e querem protagonizar suas lutas, e 
expressarem suas próprias narrativas de independência e de ação política.

Em meio a tais acontecimentos, alguns e algumas são chamados e chamadas 
a tentarem dar respostas aos fatos presentes, mas também para as (re)configu-
rações futuras, mas não só no sentido de acompanhar o “bonde da história”, mas 
lendo à  contrapelo. De pautar a agenda propositiva da transformação que tem 
sido clamada nas ruas. Tais respostas e mudanças têm demandado uma revisão 
de nosso projeto de sociedade e de formação humana, solicitando a tomada de 
posição por princípios, que a nosso ver, salvaguardem o respeito à dignidade 
humana, justiça social e relações solidárias. 

Diante dessas circunstâncias, faz-se imprescindíveis aos debates do campo 
educacional, as discussões em torno da formação, ação política e fundamenta-
ção dos princípios democráticos no cotidiano educacional. É nesta perspectiva 
que este estudo se inscreve. Esta pesquisa, em construção, se fundamenta em 
uma perspectiva multireferencial para discutir e ressignificar a temática demo-
crática e seus princípios correlatos, tais como participação, representatividade, 
emancipação, igualdades e liberdade. E, para contextualização destas catego-
rias, para que estabeleçam relações com o cenário educacional de crianças de 0 
a 6 anos de idade fundamenta-se nos escritos de Peter Moss (2009).  
215 Pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Maranhão – FAPEMA.
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Todavia, a retomada de antigos referenciais do campo do debate democrático 
e do diálogo deste com a área da educação, em especial da Educação Infantil, 
tem nos feito problematizar lacunas e silêncios dos agentes políticos do nosso 
campo, como também, corroborar com críticas feitas por pesquisadoras da área 
(Rosemberg 1999 e Rocha 2007) aos possíveis equívocos de compreensão do 
tema da democratização da primeira etapa da educação básica, nosso principal 
foco nesse recorte. 

A BRICOLAGEM TEÓRICA

No artesanato de tentar tecer os fios preenchendo vazios, ou de compor um 
cenário sobre o tema, com uma imagem própria – de bricoleur, buscamos o 
diálogo com os estudos da área da Educação Infantil com o campo da política 
educacional e da filosofia-educação, a partir da metodologia da Bricolagem, da 
Bricolagem teórica (KINCHELOE e BERRY, 2007).

No campo literário bricolagem é intertextualidade, no campo artístico é mon-
tagem e instalação, como frameworker. Enquanto método, é multimetodológico 
e multiperceptivo, permite o pluralismo. Na bricolagem o conhecimento é visto 
como transitório, está sempre em processo. Tornando impossível a possibilidade 
de produzir uma explicação completa sobre o fenômeno social, pois a complexi-
dade das relações inerente ao fenômeno não permite seu aprisionamento. Por 
isso, a produção de conhecimento não se finaliza, segue em processo contínuo 
de realimentação e entretecimento.

Para pensar junto, e compor esse conjunto de relações, seguimos as orien-
tações de Levi-Strauss (2012) quando discorre sobre o trabalho do bricouleure 
sobre a bricolagem como uma forma de pensar e apresentar o “pensamento pri-
meiro”, em uma analogia ao fazer e pensar a ciência pelo método da Bricolagem, 
que permite o movimento incidental que opera com materiais fragmentados, mas 
semiparticularizados, em que cada elemento não se restringe a um emprego 
exato e determinado. Sendo assim, ele recomenda “começar inventariando um 
conjunto predeterminado de conhecimentos teóricos e práticos e de meios técni-
cos que limitam as soluções possíveis” (p.36).

Este estudo é parte deste inventário, inicia pela apreensão das concepções-
-chave dos Estudos Sociais da Infância e das Crianças com Peter Moss (2009) e 
Dahlberg; Moss e Pence (2003), Rocha (2007) e Rosemberg (1999) e parte para 
articulação da filosofia e educação, com Carlos Nelson Coutinho (1984), Jan 
Masschelein e Maarten Simons (2014) e José Sérgio de Carvalho (2008). Visa-
mos tomar a própria Democracia e seus conceitos como Bricoleuse, como pro-
duto inacabado, fruto do dialogismo. Sendo assim, por ser a Bricolagem Teórica 
uma perspectiva teórico-metodológica que nos permite apreender o objeto-vivo, 
sem desconsiderar seus “movimentos”, e lhe fundamentar multidisciplinarmente 
para discutir e ressignificar a democratização e seus temas correlatos à Educa-
ção Infantil, a escolhemos.
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DISSONÂNCIAS ACERCA DA DEMOCRATIZAÇÃO DA E NAEDUCAÇÃO IN-
FANTIL BRASILEIRA

A democracia “já foi” patriarcal, racista e segregacionista em seus primórdios 
tempos de ágora grega, que mesmo sendo direta e participativa, era para pou-
cos. Ainda hoje ela pode ser pensada por suas falhas dentro da perspectiva clás-
sica e liberal e até pelas críticas da intelligentsia contemporânea, mas também, 
como valor universal, como sendo desejável e possível dentro de uma sociedade 
socialista como anunciado por Nelson Coutinho (1980). Isso demostra que des-
de sua gênese houve/há a necessidade dos conceitos e práticas democráticas 
serem rediscutidos constantemente. 

Por vezes, soa incomum falar de democracia, como prática pedagógica demo-
crática, quando se está fazendo referência à educação de crianças de 0 a 5 anos 
de idade, e assim não se conseguir conjecturar o que essa abordagem vislumbra 
como perspectiva epistemológica, mas também em termos de uma práxis. Nes-
se sentido, amparamo-nos nas proposições de Dahlberg; Moss e Pence (2003, 
p.87) quando dizem que “o que pensamos serem essas instituições (dedicadas 
à primeira infância) determina o que fazemos e o que acontece dentro delas”. 

Para esses autores, a instituição de educação e cuidado da primeira infância 
tem que desempenhar o papel de um fórum na sociedade civil que favoreça a 
visibilidade, a inclusão e a participação ativa da criança pequena na sociedade 
civil, “onde crianças e adultos se reúnem e participam juntos de projetos de im-
portância cultural, social, política e econômica” (ibidem, p. 17).  Tais ideais político 
pedagógicos chegam ao campo da Educação Infantil brasileira através do âmbito 
acadêmico, com estudos, pesquisas, entidades e eventos científicos. Mas não 
necessariamente à política educativa para área. Por isso, nos coube perguntar 
como a Educação Infantil opera o debate democrático em seu cotidiano?

É a partir da procura por respostas a tal questionamento que vamos ao 
encontro de formas de pensar a democracia e seus princípios em articulação 
direta com a ação pedagógica de forma mais ampliada, a ser vivenciada com e 
pelas crianças dentro da Educação Infantil. Valendo-nos, de fundamentos multi-
referenciais da ciência humanas e sociais, para abordar os princípios político-de-
mocráticos no campo educacional, nos cabe apresentar, mesmo que de forma 
ainda incipiente, que os embates passam pela disputa em torno de um novo 
significado de democracia.

A exemplo do que foi enfatizado por Jan Masschelein e Maarten Simons (p. 
89, 2014), “ democracia não devia ser conceituada como um regime político ou 
governamental (...) no meio de outros regimes menos democráticos, mas como 
a constituição de um sujeito político”. Para eles, a democracia trata do poder 
daqueles que não têm poder, aqueles que não têm qualificação em uma ordem 
social ou governamental particular, aqueles que não compartilham o que deve 
ser compartilhado a fim de se tornarem parte de uma sociedade, comunidade 
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ou ordem social. Quando essas pessoas “não qualificadas” ou “incompetentes” 
ainda assim intervêm, elas instalam um dissenso, ou seja, elas demonstram e 
verificam que elas são intelectualmente iguais no próprio ato de intervenção, e 
que elas são competentes em vista do comum do qual elas são, não obstante, 
excluídas. 

Quando pontuam o tema dentro do âmbito educacional, defendem a escola 
como um marco da democracia, ao mesmo tempo que fazem referências aos 
ataques que a democracia tem sofrido enquanto perspectiva político-filosófica. 
Fundamentados nas reflexões e considerações Jacques Rancière quando tema-
tiza sobre o Ódio à Democracia (2014), Masschelein e Simons(2014) por analo-
gia fazem ponderações sobre o ódio à educação pública e sobre os ideais de-
mocráticos inerentes ao campo educacional, destacando o que a nosso ver tem 
sido compreendido como formas dissonantes, que ficaram melhor explicitadas 
com no decorrer do trabalho.

A questão da democracia em relação às escolas e à escolarização é, 
geralmente, discutida de duas formas. Ou ela é discutida em termos de 
que a escola oferece um espaço para preparar os alunos para a demo-
cracia, por exemplo, oferecendo a eles conhecimentos ou competên-
cias específicas, ou criando espaços para que se aprenda a praticar 
a democracia. Ou a democracia é abordada nas escolas a partir de 
sua contribuição para a realização de maior igualdade entre diferentes 
grupos ou classes sociais/culturais na sociedade (...) (MASSCHELEIN 
e SIMONS, p. 95, 2014).

Tem-se também, na fala de Peter Moss (2009) um respaldo que nos permite 
pensar em paralelo ao Princípio Político da/na Educação Infantil brasileira, instituí-
do nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil – DCNEI (1999, 
2009), que versa sobre “dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 
respeito à ordem democrática (BRASIL, 2009, p.8)”, que coteja os condicionantes 
pautados por esse Princípio: práticas democráticas, participação como cidadania, 
a garantia das diversidades e as relações de poder. Moss afirma, 

Por que práticas democráticas são tão importantes, no geral e na edu-
cação infantil? A necessidade pode ser posta em poucas palavras. 
Participação democrática é um critério importante de cidadania: é um 
meio pelo qual crianças e adultos podem se envolver com outros na 
tomada de decisões que afetam eles mesmos, grupos dos quais eles 
são membros e a sociedade comoum todo. É também um meio de re-
sistir ao poder e à sua vontade de governar, e às formas de opressão 
e injustiça que emergem do exercício descontrolado do poder. Por fim, 
mas não menos importante, a democracia permite que a diversidade 
prospere. Ao fazer isso, oferece o melhor ambiente para a produção 
de pensamentos e práticas novas. (MOSS, 2009, p.419, grifo nosso). 

Há diferentes passagens nos escritos de Peter Moss (2009) que auxiliam a 
ponderar a potencialidade que poderiam ter os documentos legais da área no 
sentido da consolidação de práticas democráticas na Educação Infantil. Se-
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gundo o autor, o primeiro passo para a construção de práticas democráticas na 
área se inicia com a intencionalidade por um direcionamento nessa perspec-
tiva. “É improvável que a instituição de educação infantil como um local para 
a prática democrática ocorra por acaso. É necessário que haja intenção, uma 
escolha precisa ser feita, e isso requer condições favoráveis” (MOSS, 2009, 
p. 426). Com a determinação política de afirmar os ideais democráticos como 
decisão de um caminho a seguir “enquanto um valor nacionalmente aceito” 
(ibidem. p.423), ao invés de outros, tais como fez Coutinho (1984) ao defender 
a democracia como valor universal.

Defendemos que educação da pequena infância em espaços públicos e co-
letivos continua sendo uma construção social e política, edificada cotidiana-
mente, que precisa ser realizada nos diferentes espaços, âmbitos e por dife-
rentes agentes, na qual, se anseia que as crianças, de todas as idades, sejam 
partícipes. “Acreditamos sim, que (...) ocorre a construção da igualdade política 
neste local de acolhimento da diversidade que é a educação infantil (BARBO-
SA, 2009, p.174)”. 

Desde a Constituição Federal de 1988 – que instituiu a Educação Infantil 
como direito das crianças e de seus responsáveis, e como dever do Estado 
(Artigos 208 e 205 respectivamente), pesquisadoras/es e profissionais da área 
têm se dedicado ao debate acerca da democratização do acesso à Educação 
Infantil pelas crianças de 0 a 6 anos de idade, e de qualificar a inclusão dessa 
primeira etapa educacional como um direito social importante. Foi no cerca-
mento dessas questões que o debate político se circunscreveu durante algum 
tempo dentro da área.

Destarte, as discussões preponderavam mais em torno da democratização 
da Educação Infantil do que na democratização na Educação Infantil. Assim 
como nas demais etapas educacionais, quando o foco é democratização, te-
matiza-se a democratização da gestão, do trabalho do/a gestor/a e da gestão 
político-pedagógica; por vezes a participação das famílias e comunidades tam-
bém é preponderante, em detrimento da participação estudantil e das crianças. 

Independente das disputas inerentes à configuração de um projeto de Edu-
cação Infantil em aspectos político-pedagógicos, ou seja, do que podemos de-
nominar de qualificação de sua especificidade, em paralelo a essa configura-
ção deu-se o processo de expansão dessa etapa educacional, defendida como 
democratização da Educação Infantil em termos quantitativos, que por vezes, 
foi pensada de forma relacional ao aspecto da qualidade da oferta.  Ao abordar 
expansão, oferta e democratização do acesso e garantia do direito, não pode-
mos nos furtar a apresentar, minimamente, alguns dados, que podem demos-
trar a dimensão do grupo populacional abrangido por essa política pública, em 
três diferentes momentos da história recente do Brasil.
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Gráfico 1 – Comparativo da População de 0 a 4 anos de idade

Fonte: Inep (2017).

Gráfico 2 – Comparativo de Matrículas na Educação Infantil

Fonte: Inep (2017).
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Quando a LDB de 1996 foi promulgada falávamos de uma população de 
18.731.074 crianças de 0 a 4 anos de idade, corte etário efetuado pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE - as crianças de 5 e 6 anos de 
idade216 entravam no corte etário que vai dos 5 aos 9 anos de idade -, os dados 
representam a ideia numérica de como pautar a garantia de direitos como demo-
cratização envolve, diretamente, uma faixa populacional grande, e indiretamente 
uma maior ainda.  Seguindo os mesmos parâmetros de corte etário, segundo os 
dados do IBGE (2017) essa população em 2016 era de 14.545.488 crianças de 
0 a 4 anos de idade. Apesar do decréscimo populacional, ver-se pelo Gráfico 2, 
que a população atendida é maior.

Para pensar os dados populacionais de forma relacional, parametrizados com 
o processo de democratização da oferta, enquanto garantia do atendimento ao 
direito, - que mesmo não visando a universalização, sempre buscou a expansão 
da política pública -, os dados podem ser analisados de diferentes formas e para 
distintas finalidades. Mas, por si só, não apresentam verdades acabadas, são 
sempre passíveis de interpretações condicionais, ou relacionais, pois imersos 
dentro dele temos crianças que habitam de norte a sul do país; das cidades e do 
campo, das florestas, ribeirinhos, caiçaras, quilombolas; que são meninas e me-
ninos; negras, brancas, pardas, amarelas, índias e de outras etnias; que são de 
diferentes classes sociais; integrantes de diferentes identidades geo-culturais. A 
democratização do direito perpassa pela capacidade analítica de entender para 
quem e como essa oferta está sendo assegurada, ou não. 

As dissonâncias na área acerca do entendimento de democratização são an-
tigas, e se evidenciam ao nosso olhar, quando autoras importantes para área, 
como Fúlvia Rosemberg e Eloisa Rocha, apresentam críticas à forma como a 
temática da democratização vem sendo pautada desde os idos do final da déca-
da de 1970. Rosemberg em 1999 fez a denúncia de como o processo de expan-
são da Educação Infantil produziu diferentes formas de exclusão, - de crianças 
negras, pobres nortistas e nordestinas, sendo que quando menor a idade, mais 
longe do acesso a uma educação infantil de qualidade -, mas Fúlvia não pontuou 
só a exclusão das crianças, como também das mulheres negras e pobres, sem 
qualificação profissional que eram “recrutadas” como professoras das crianças 
que se amontoavam em espaços coletivos, por vezes domésticos, visando “en-
grossar” as estatísticas de atendimento educacional para a faixa etária. 

Veremos como uma política de educação infantil para todos, construída 
a partir de um modelo, com baixo investimento, sustentado pela dispo-
nibilidade de mão-de-obra feminina sem qualificação compatível com a 
função docente e declarando-se como medida para equalizar as opor-
tunidades de acesso ao ensino fundamental nas regiões mais pobres 
do país (estados do Norte e Nordeste), redundou em novo processo de 
exclusão de crianças negras do sistema educacional e discriminação 
de mulheres no mercado de trabalho (ROSEMBERG, 1999, p. 14).

216 A partir do censo de 2015 o IBGE, a partir da incidência feita pelo INEP, e este provocando pela COEDI na pessoa 
da professora Rita de Cássia Coelho, com auxílio da professora Fúlvia Rosemberg, estabelece o novo corte etário de 0 
a 6 anos.
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A autora também buscou demonstrar o “equívoco” entre denominar de de-
mocratização o que deveria ter sido entendido como demografização, em suas 
palavras ela explica:

A expansão da educação infantil (...), em si não constituem bons in-
dicadores de desenvolvimento, sejam socioeconômico ou educacio-
nal. Para que isso ocorra é necessário qualificar o índice de cobertura: 
se atende à população de crianças na faixa etária prevista com pro-
fessoras qualificadas para a função. Nesse sentido, a expansão da 
educação infantil não significa obrigatoriamente um processo de de-
mocratização da educação mas pode significar uma realocação, no 
sistema educacional, de segmentos sociais excluídos. Como dizem os 
franceses, em vez de democratização estaria ocorrendo um processo 
de “demografização”. No caso brasileiro, a inclusão acarreta, parado-
xalmente, a exclusão (id idem, p. 30).

Rocha (2007), além de corroborar com Rosemberg sobre a tentativa de uni-
versalização das matrículas na Educação Infantil, focou os descaminhos demo-
cráticos da área na antecipação do processo de escolarização, tendo como foco 
a ampliação de um conhecimento sistematizado, ao invés da centralidade nos 
sujeitos reais deste processo educacional. Contundentemente, assegura:

O compromisso com a democratização da educação e com a amplia-
ção do conhecimento não poderá cumprir suas metas se ignorar os 
sujeitos concretos e situados que constituem-se em objetos da inter-
venção pedagógica, em especial em contextos marcados pela pobreza 
e a exclusão social (ROCHA, 2007, p.4).

A fala da professora Eloísa Rocha, abre as portas para outra vertente da pro-
blematização do tema da democratização, a que tem foco na garantia do acesso 
irrestrito ao conhecimento sistematizado, defendida como democratização do 
ensino. O professor José Sérgio de Carvalho (2008) dedicou-se ao tema aproxi-
madamente no mesmo período que do que Rocha (2007); quando o debate da 
universalização já havia, de certa forma, se naturalizado, e há um deslocamento 
das reivindicações por acesso, para se pensar na qualidade da educação que 
passa a ser ofertada na escola “dita para todos/todas”. Ele diz: “o acesso uni-
versal à escola e mesmo a relativa equidade não garantem um compromisso da 
escola com a ‘cultura democrática’ (CARVALHO, 2008, p. 6)”.

O autor pondera também, a diferenciação que pode haver tanto na definição, 
quanto no entendimento, do que venha ser a democratização na educação, essa 
diferença, segundo o autor, não se restringe a um aspecto meramente conceitual 
do plano teórico, mas, sobretudo ao desencadeamento de ações que podem 
levar a adesões, ou não, de práticas educacionais e sociais “mais valorosas”. 
Para ele, democratização pode ser tanto “a universalização de oportunidades” 
ou o “cultivo da liberdade do educando”. Enquanto para uns a democratização 
se concretiza por políticas públicas de abertura da escola para todos, para ou-
tros, ela decorre de práticas pedagógicas capazes de formar indivíduos livres 
(Carvalho, 2008), e foi buscando entender a democratização tal qual essa última 
perspectiva que temos realizado esta pesquisa.
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Para encerrar este debate com mais uma abordagem que tematiza a demo-
cratização por viés diferenciado dos já apresentados, e que podem acrescentar 
novos elementos para nossas interpretações, podendo dissuadir ou aumentar 
as dissonâncias acerca do tema, voltamos aos escritos de Masschelein e Si-
mons, quando ponderam que a democratização da escola não deve estar ligada 
a oportunidades ou acesso iguais, mas a momentos de igualdade relacionados 
aos usos do espaço/tempo da própria escola, com vistas à torna-la um espaço 
público, mas esse debate não temos condições de aprofundar nesse espaço 
textual, apenas apresentamos as palavras dos autores visando esclarecer o que 
estão a defenderem.

Nós consideramos a escola como uma invenção bastante particular da 
pólis, que consiste em oferecer “tempo livre” para aqueles que, deacor-
do com seu berço e seu lugar na sociedade, não poderiam dispor de tal 
tempo. A escola se origina como uma transgressão de um privilégio, o 
privilégio dos aristocratas e dos cavaleiros da Grécia arcaica. A escola 
é a democratização do “tempo livre” (...) o surgimento da escola pro-
vocou muito desdém, precisamente por causa da democratização que 
ela causava (...) (MASSCHELEIN e SIMONS, p. 107, 2014).

Amparada no olhar e na prática da bricolagem teórica, buscamos depois do 
inventário mínimo dos referenciais teóricos sobre o tema, articula-los; pois, to-
mados isoladamente passam a ser tidos enquanto fragmentos, e nessa condição 
nos dizem muito pouco. Mas em diálogo, proporcionam a composição de um 
quebra-cabeça único, pois as peças não foram dadas de forma pronta e acaba-
das, mas foram lapidadas para proporcionarem o devido encaixe. Assim, tanto o 
referencial teórico, quanto os documentos que regulam e sustentam a política de 
Educação Infantil, nos proporcionaram algumas sínteses sobre o tema, mesmo 
que parciais. 

As questões nas quais tentamos centrar o recorte do nosso estudo versam so-
bre o silenciamento da temática democrática e da democratização da/na Educa-
ção Infantil após a pseudo-consolidação da democracia enquanto regime político 
do país. Parece ter havido um entendimento que os fundamentos e princípios 
democráticos estavam efetivados e que não caberia ao campo se preocupar em 
vivencia-los no cotidiano pedagógico das instituições. 

Infelizmente, nos parece que no campo da Educação Infantil, no que compete 
a efetivação da política pública, o entendimento comum é de democratização 
enquanto expansão, enquanto garantia do acesso, como universalização e de-
mografização. As demais nuances do que o termo possa vir a denotar, não são 
evidenciadas nem nos estudos que problematizam o tema, tão pouco é de amplo 
conhecimento enquanto agenda político pedagógica.

Fazemos um esforço final, para diferenciar a democratização da e na Edu-
cação Infantil. Defendemos que as discussões sobre o acesso e permanência 
das crianças na Educação Infantil, sua ampliação e qualificação, versam sobre a 
democratização da etapa educacional, enquanto oferta de uma política pública. 
Já a democratização inerente a ela, ou seja, dentro de sua estrutura de funciona-
mento, enquanto princípio orientador das ações, pode se dá tanto pela ideia de 
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difusão dos conhecimentos, mas também das materialidades e oportunidades; 
assim como no campo da democratização da gestão da coisa pública e das re-
lações de poder entre os adultos, que, por vezes, consideram as crianças, mas 
na maioria das vezes, ainda não. Essa democratização na Educação Infantil é 
das formas, das práticas, das relações cotidianas entre os sujeitos, do direito a 
participação ativa em todo o processo educacional, almejando romper com a ló-
gica hierarquizada da forma de organização das instituições educacionais e das 
relações pedagógicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo circunscrevendo o debate dentro de um panorama sucinto, acredita-
mos que ele auxilia a abrir um campo de visão, de problematizações, possibilida-
des, potências, e de perturbação de uma ordem dada, para apontar que outras 
formas de fazer e pensar o direito das crianças à Educação Infantil são viáveis, 
desejáveis e urgentes. Dentro da perspectiva teórica e política que estamos 
acreditando, a democrática, não é possível estabelecer um roteiro como guia a 
ser implementado e seguido rumo a práticas democráticas nas instituições de-
dicadas à primeira infância, isso iria contra o ideário defendido, de que, em pro-
cessos democráticos, os atores constroem seus próprios percursos, neste caso, 
em específico, os principais atores são as crianças de 0 a 5 anos de idade, e é 
essa a nossa principal defesa, de que eles e elas sejam partícipes da construção 
de uma outra configuração não só de instituição educacional, mas também da 
própria sociedade e da democracia. 

Gostaríamos, no entanto, de argumentar que, apesar da complexidade de 
imaginar a concretização, ou mesmo a concepção de como seria uma escola 
democrática dedicada especialmente às crianças pequenas, onde elas prota-
gonizem a auto-gestão, a livre expressão, a desterritorialização, vivenciem as 
diferenças e  diversidades, sejam críticas e participativas, alguns passos já têm 
sido dados nessa direção. 

Ver-se que as pesquisas acadêmicas da área da Educação Infantil já vêm 
avançando paulatinamente nesse sentindo, se contrapondo ao modelo hege-
mônico, avançado nas discussões de suas especificidades, contribuindo com a 
construção de uma Pedagogia própria, pensando as questões micro e macro de 
forma relacional, tendo a infância como potente e dando primazia aos sujeitos, 
em especial às crianças. Vemos que já saímos de um terreno arenoso para um 
solo fértil de possibilidades de mudanças, de novas/outras configurações de or-
ganização da instituição educativa, para além do modelo escolar, sem com isso 
abrir mão das intencionalidades educativas, que nesse momento, tais intencio-
nalidades urgem serem declaradamente democráticas. 

Nestes termos, defende-se que se inicie o debate democrático na Educação 
Infantil pela tomada de decisão dos valores políticos que regerão as práticas pe-
dagógicas. Aqui há uma escolha declarada de que os valores a serem buscados 
são os democráticos e éticos, de justiça e igualdade nas diversidades, exercidos 
pela participação ativa (social, política e popular) com pluralismos e liberdade. 
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Que se respalda tanto em ordenamentos legais como em estudos científicos, 
que nos permitem pensar a pertinência desses valores e sua concretização atra-
vés de práticas democráticas com a Educação Infantil, com ênfase na inclusão 
das crianças. 
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INTRODUÇÃO

O presente texto é fruto de diálogos entre duas pesquisas de doutoramento, 
em andamento, que estudam, respectivamente, o Projeto Escola Sem Partido 
(Projeto de Lei Federal nº 193/2016) e seus efeitos na educação das crianças 
pequenas e literatura e crianças em contexto de creches municipais. O diálogo, 
por sua vez, decorre de um contexto anterior, de trocas entre dois grupos de 
pesquisa existentes no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro (PROPed-UERJ), a saber: Grupo de Pesquisa 
Infância e Saber Docente (GPISD) e Núcleo de Estudos da Infância: Pesquisa & 
Extensão (NEI:P&E) 217. Os dois grupos buscam em suas discussões, ações, dis-
sertações e teses produzir conhecimento a respeito de crianças, infâncias, polí-
ticas públicas, práticas pedagógicas, trabalho docente, dentre outros interesses.

O trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: i) apresenta o Projeto 
Escola Sem Partido; ii) discute o conceito de participação das crianças pequenas 
na sociedade contemporânea; e, por fim, iii) tece considerações a respeito da 
literatura como condição de possibilidade de humanização e diálogo em contex-
tos sombrios. 

Temos como premissa central neste trabalho que o caráter autoritário e con-
servador de algumas políticas educacionais em andamento na sociedade brasi-
leira acabam por silenciar as crianças e restringir o trabalho docente ao se apre-
sentarem como “não-ideológicas”. Todavia, reside na gênese dessas políticas de 
tendências reformistas muitas distorções, especialmente por desconsiderarem 
as crianças como sujeitos de direitos, bem como se posicionarem contrárias à 
autonomia pedagógica, à gestão democrática e à Educação como possibilidade 
de transformação social. 

A atual conjuntura política e a crescente difusão de tais ideias têm exigido 
muitos esforços de setores progressistas da sociedade, no sentido de perma-
necer, resistir e combater  uma série de retrocessos no que se refere a políticas 
sociais educacionais. E é neste contexto de crítica e resistência que se insere o 
presente trabalho.
217 Grupos de pesquisa coordenados, respectivamente, pela Profª Drª Ligia Maria Motta Lima Leão de Aquino e Profª 
Drª Vera Maria Ramos de Vasconcellos
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A partir de uma reflexão crítica acerca do projeto de lei federal nº 193/2016, de 
pesquisa bibliográfica e análise documental, bem como subsidiados por autores 
como Bakhtin (2011), Benjamin (2009,2012), Cândido (2004), Frigotto (2017) e 
Penna (2017) esperamos contribuir para o debate que se estabelece em torno 
do referido documento, seus impactos na primeira etapa da Educação Básica, 
articulando com contribuições teóricas a respeito de crianças, infâncias, partici-
pação social e política, e da literatura como eixo estruturante do trabalho com 
crianças pequenas.

II – SOBRE O ESCOLA SEM PARTIDO

O movimento Escola sem Partido surgiu em 2004, através da iniciativa do 
então procurador do Estado de São Paulo, Miguel Nagib, como uma reação a 
um suposto fenômeno de instrumentalização da educação formal para fins po-
lítico-ideológicos, partidários e eleitorais, por parte de professores e instituições 
de ensino, que, em seu ponto de vista, representam doutrinação e cerceamento 
da liberdade no aprendizado dos estudantes. O procurador compreende que, 
sob o subterfúgio de despertar a consciência crítica de seus alunos, muitos pro-
fessores disseminam propaganda partidária e ideais críticos e não priorizam o 
processo educativo. 

Essas propostas e, em alguma medida, as ideias que as permeiam, estiveram 
estagnadas até 2014, quando o deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bol-
sonaro, convidou o procurador Nagib para escrever o Projeto de Lei 2974/2014 a 
ser apresentado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). 
No mesmo ano, Carlos Bolsonaro, vereador na cidade do Rio de Janeiro, lançou 
o Projeto de Lei 864/2014 para apreciação da Câmara Municipal. (PEREIRA, 
2018)

Esses documentos têm servido de inspiração para a disseminação de projetos 
do mesmo tipo em casas legislativas de vários municípios e estados. Em âmbito 
federal, o Projeto de Lei nº 867/2015 e outros quatro projetos de lei tramitam na 
Câmara dos Deputados com propostas também inspiradas no movimento ESP. 

Partindo de análise do projeto de lei mais recente, o PL Federal nº 193/2016218, 
notamos em seu texto a defesa de uma suposta neutralidade política, ideológica 
e religiosa, do pluralismo de ideias, liberdade de aprender, liberdade de crença 
e o “reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na 
relação de aprendizado”, bem como o “direito dos pais a que seus filhos recebam 
a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convic-
ções” (Artigo 2º). Entretanto, através do próprio documento, também é possível 
aferir que o que está em jogo, de fato, é o controle das atividades docentes e 
uma afronta aos princípios da autonomia pedagógica e gestão democrática, sob 
a égide de um discurso centrado no adulto que coloca as crianças e os jovens 
como vulneráveis e manipuláveis e não como sujeitos participantes da constru-
ção da história, da política e da cultura. 
218 Projeto de Lei do senador Magno Malta do Partido da República (PR), do Espírito Santo, um pastor evangélico e 
vinculado a pautas moralizantes. Além desse projeto há ainda outro PL, de nº 867/2015, que tramita na Câmara dos 
Deputados, de autoria do deputado Izalci, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
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Tanto o projeto de lei como as diversas formas de veiculação das ideias do 
movimento se apresentam de forma prescritiva, ensinando responsáveis e seus 
filhos a identificarem e denunciarem “professores doutrinadores”.

Na página eletrônica do programa esse caráter prescritivo e incentivador de 
uma espécie de denuncismo fica bastante clara: 

O que fazer para coibir o abuso intolerável da liberdade de ensinar, que 
se desenvolve no segredo das salas de aula, e tem como vítimas indi-
víduos vulneráveis em processo de formação? Basta informar e educar 
os alunos sobre o direito que eles têm de não serem doutrinados por 
seus professores e informar e educar os professores sobre os limites 
éticos e jurídicos da sua liberdade de ensinar.219

Os defensores do projeto advogam “por uma lei contra o abuso da liberdade de 
ensinar”, indicando, segundo eles, alguns deveres dos professores em sua atua-
ção: (i) não promover seus próprios interesses, opiniões, concepções ou prefe-
rências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias; (ii) não favorecer ou 
prejudicar seus alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais 
ou religiosas; (iii) não fazer propaganda político-partidária, nem incitar seus alu-
nos a participarem de manifestações, atos públicos e passeatas; (iv) apresentar 
aos alunos, de forma justa, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas 
concorrentes à respeito, no que se refere à questões políticas, sócio-culturais e 
econômicas; e (v) respeitar o direito dos pais de repassarem a seus filhos a edu-
cação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. 

O projeto ESP vem recebendo apoio de políticos, personalidades e entidades 
ligadas a pautas conservadoras, como o Movimento Brasil Livre (MBL)220 e o Ins-
tituto Liberal de São Paulo (ILISP)221. O movimento em torno deste projeto afirma 
que existe um processo de doutrinação ideológica de cunho “esquerdista” muito 
forte nas escolas, e para interrompê-lo seria necessário determinar limites para 
a atuação de professores, de modo a impedir que eles difundam suas crenças 
ideológicas e partidárias em sala de aula ou que incitem estudantes a participa-
rem de protestos populares. No bojo do que é identificado como pensamento 
“esquerdista” que visa “destruir” a família brasileira, seus autores apontam o 
perigo da abordagem da temática de gênero nas escolas ou qualquer crítica ou 
contestação social e política ao sistema capitalista. 

O movimento tem se declarado inspirado em uma iniciativa estadunidense 
que se baseia em um suposto apartidarismo para questionar as posturas de 
professores nas salas de aula, incentivando, desta forma, que estudantes e suas 
famílias os denunciem por apresentarem posições ideológicas contrárias às vi-
gentes. No caso norte-americano, posições anti-israelenses ou contrárias à cau-
sa palestina, por exemplo.

219 Texto extraído do sítio eletrônico www.programaescolasempartido.org, acessado em janeiro de 2018.
220 Movimento político brasileiro que defende o liberalismo e o republicanismo, ativo desde 2014. Em seu manifesto, cita 
cinco objetivos: “imprensa livre e independente, liberdade econômica, separação de poderes, eleições livres e idôneas e 
fim de subsídios diretos e indiretos para ditaduras”. O movimento está posicionado à direita do espectro político. Dispo-
nível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Brasil_Livre, acesso em 26/3/2018.
221  O ILISP é uma entidade que assim se define: “O ILISP é um think-tank liberal criada no dia 1º de junho de 2014, na 
cidade de São Paulo, Brasil.”; e proclamam: “Queremos que o Brasil tenha tanta liberdade econômica e social a ponto 
de nossa existência não ser mais necessária”. Disponível em: http://www.ilisp.org/quem-somos/. Acesso em 26/03/2018
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Assim, a pauta do ESP está presente em ações de vigilância e denúncia de 
professores, escolas e universidades do Brasil. Na Educação Infantil, o mo-
vimento tem atuado, principalmente, no que se refere ao controle quanto a 
possíveis abordagens sobre orientação sexual e de gênero, o que é denomina-
do como “ideologia de gênero”222. O projeto aponta que não serão vinculadas 
ideias ou práticas pelo poder público que sejam contrárias a identidade bioló-
gica de sexo. 

Em nossa investigação inicial, observamos que as ideias do ESP tiveram gran-
de repercussão e difusão, principalmente, no segmento de pais, mães e respon-
sáveis de alunas e alunos. Eles são convocados como os grandes “fiscais” do 
trabalho do professor e são instigados a lutar veementemente contra qualquer 
rastro de “doutrinação ideológica” de esquerda nas escolas, e que parte dessas 
ações de convencimento tem sido dada através de igrejas cristãs (evangélicas 
e católica).

Esse discurso tem se alastrado e conquistado grandes massas. Isso porque 
o programa e seus adeptos utilizam uma “linguagem próxima do senso comum, 
recorrendo a dicotomias simplistas que reduzem questões complexas a falsas 
alternativas”, através de quatro elementos principais: (i) a defesa do poder total 
dos pais sobre os filhos; (ii) uma concepção de escolarização; (iii) uma desqualifi-
cação do professor e (iv) estratégias discursivas fascistas. (PENNA, 2017, p. 35). 

Bakhtin (2011, p.379) nos auxilia a pensar a respeito da impossibilidade de 
discursos neutros; todas os nossos posicionamentos são orientados por nossas 
compreensões de mundo. A Educação é apontada como uma prática dialógi-
ca, isto é, acontece entre sujeitos expressivos e falantes. Bakhtin (2011, p.379) 
aponta um dos grandes desafios da produção do conhecimento nas ciências 
humanas (e sociais), como a Educação, o objeto é um outro ser, que participa 
dialogicamente, que não pode ser emudecido, coisificado. O autor aponta que as 
palavras do outro, todas aquelas que não partem do eu, constituem um mundo 
de palavras no qual cada indivíduo está imerso. Na verdade, afirma ele, a reci-
procidade das complexas relações completa a vida dos homens (2011, p.379). 
Esse encontro que possui discursos das relações estabelecidas entre o eu e o 
outro só é animado, vivificado, quando observado seu contexto, preenchido com 
as vozes (alternância dos sujeitos falantes) e afastado do pensamento dogmáti-
co que coloca o pensamento em limites precisos, muitas vezes, intransponíveis. 

Não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para o 
contexto dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro 
sem limites). Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo 
dos séculos passados, podem jamais ser estáveis (concluídos, aca-
bados de uma vez por todas): eles sempre irão mudar (renovando-se) 
no processo de desenvolvimento subsequente, futuro do diálogo. Em 
qualquer momento do desenvolvimento do diálogo existem massas 
imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, mas em determinados 
momentos do sucessivo desenvolvimento do diálogo, em seu curso, 

222 Projeto de lei nº 1.859/2015. Acrescenta Parágrafo único ao artigo 3º da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação), “para prever a proibição de adoção de formas tendentes à aplicação de ideologia de gênero ou orientação se-
xual na educação”. Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1346799&fi-
lename=PL+1859/2015. Acesso em 29/3/2018.
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tais sentidos serão relembrados e reviverão em forma renovada (em 
novo contexto). Não existe nada absolutamente morto: cada sentido 
terá sua festa de renovação. Questão do grande tempo. 

III - PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

Discutir a participação das crianças na sociedade contemporânea é buscar 
traçar um percurso entre experiência, memória e narrativa, é caminhar na con-
tramão da história que tende a compreendê-las como despreparadas para atuar 
no mundo marcado pelo caráter adulto. Walter Benjamin fornece indícios signi-
ficativos para esse percurso, tanto por seus escritos quanto por sua atuação. 
Os textos oriundos das narrativas radiofônicas (BENJAMIN, 2015), Experiência 
(BENJAMIN, 2009a) e Programa de um teatro infantil proletário (BENJAMIN, 
2009b) em articulação com contribuições da Sociologia da Infância constituem a 
base para as reflexões a seguir apresentadas.

Nas narrativas radiofônicas Passeio pelos brinquedos de Berlim I e Passeio 
pelos brinquedos de Berlim II (BENJAMIN, 2015) podemos perceber um peculiar 
aspecto do autor, sua forma de conceber a infância como experiência pessoal 
e, também, coletiva, histórica e social. Infância como um momento de encontro 
entre o passado, o presente e o futuro, constantemente ressignificado. O autor 
estabelece diálogo com as crianças ouvintes do programa a partir de suas me-
mórias de menino pelas ruas da cidade. Afetos, desejos, sensibilidade e crítica 
são elementos evocados pela maneira única das crianças em perceber o mundo. 

Eu disse a mim mesmo: os adultos podem escutar no rádio todo tipo 
de programa que interesse a eles com informações especializadas, 
apesar de, ou exatamente porque eles já entendem do assunto trata-
do, no mínimo tanto quanto o locutor do programa. E porque não se 
pode fazer esses programas especializados para crianças também? 
Por exemplo, sobre brinquedos; apesar de, ou exatamente porque eles 
entendem de brinquedos no mínimo tanto quanto o homem que aqui 
lhes fala. Por isso um dia, ao meio-dia, quando as lojas estão mais va-
zias saí passeando de mesa em mesa, bem devagar, como num pude 
nem me era permitido fazer quando era pequeno; contemplei tudo com 
enorme atenção, os brinquedos novos que existem hoje, o que mudou 
naqueles que existiam quando eu era pequeno, e finalmente aqueles 
que haviam desaparecido completamente. (BENJAMIN, 2015, p.61)

A partir das obras, textos e fragmentos de Benjamin podemos produzir con-
cepções de crianças como produtoras e produtos da cultura, inseridas na história 
e na sociedade em que vivem, da infância como condição de possibilidade para 
a reconstrução de elos e vínculos entre os sujeitos, principalmente, através da 
narrativa, da transposição daquilo que é sentido e sensível para o comunicado, 
falado e, depois, escrito, no discurso. Nessa dimensão, a infância é parte da 
história material do homem, realizada sob condições existentes, com atuação e 
modificação da e na cultura, com produção de sentidos sociais, políticos, econô-
micos. 

As narrativas radiofônicas apresentam Benjamin, também, como locutor preo-
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cupado em estabelecer diálogo, conversas, com as crianças e não, simples-
mente, alguém interessado em falar ou “didatizar” experiências monológicas de 
como os adultos compreendem esse período da vida humana. Com isso, não 
estabelece uma relação linear entre locutor e ouvintes, mas, sim, uma relação 
que precisa necessariamente do outro, as crianças ouvintes, que lhe dão senti-
do, significado e acabamento. Walter Benjamin utiliza três atitudes para provocar 
essa aproximação com o outro, a saber: fala de suas experiências tanto criança 
quanto adulto; utiliza o “eu” e o “você”; se coloca no lugar dos ouvintes, buscan-
do empatia. De acordo com Pereira (2009, p.268): 

Buscando superar o real distanciamento que o meio radiofônico co-
locava entre o locutor e seus ouvintes, nos programas dedicados às 
crianças Benjamin procura construir com elas uma relação de intimi-
dade, na interação de ser visto por elas como um convidado em sua 
casa. Para tanto, diz Hagen (2006), ele lança mão de três atitudes 
nada comuns ao seu modo de pensar e escrever. Permite-se falar de 
si, de modo individualizado, usando para tanto, o pronome “eu”; dirige-
-se aos ouvintes de modo direto (“vocês”), presentificando-os em sua 
narrativa; permite-se deslocar para o lugar dos ouvintes, interpelando a 
si mesmo como “você”, reafirmando seu desejo de interação. 

Dessa forma, Benjamin (2009a, p.21-22) não reproduz uma relação autori-
tária com as crianças ouvintes, na qual existem dogmas, certezas absolutas e 
inquestionáveis. Tais premissas do trabalho do autor aparecem em outros textos. 
O filósofo traz a noção de experiência como máscara do adulto, a qual intimida 
e destrói o que poderia ser construído na infância e desvaloriza os anos que as 
crianças e jovens estão vivendo. Essa experiência apresenta “ares de superiori-
dade” e acaba por converter a infância e a juventude em uma época das “doces 
asneiras” ou em uma fase que precede “a longa sobriedade das coisas sérias”. 
Além disso, existem aqueles que sequer permitem que esses anos sejam vi-
vidos, tentando, em nome de uma experiência, empurrá-los, desde já, para a 
“escravidão da vida”.

Na contemporaneidade, as políticas públicas para a infância, em especial, 
as políticas educacionais, ainda que tentem se desprender de uma concepção 
de infância conservadora e limitada, onde a criança é entendida como indivíduo 
despreparado, sem experiência, acrítico, sem cultura e sem história, em suma, 
uma noção homogênea de crianças e infâncias, acabam trazendo consigo essa 
concepção da experiência adulta como vanguarda. Os adultos sabem o que é 
melhor para as crianças, sabem o caminho que devem seguir, e as aconselha a 
pularem etapas, pegarem atalhos, para alcançarem objetivos que sequer cons-
truíram por si próprias. A máscara da experiência do adulto cria também para a 
criança o objetivo, o início, o meio e o fim. 

Mas, segundo Benjamin (2009a, p.22), os adultos não percebem que existe 
outra coisa além da experiência, que existem valores que não se prestam à ex-
periência, valores aos quais nos colocamos à serviço. Preso a essa experiência, 
pois só a conhece, o adulto está também preso ao novo que é sempre o mesmo, 
que se repete, o “eternamente ontem”. E, nesse contexto, a lembrança da infân-
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cia com sentimentalismo é tida por Benjamin como uma camuflagem para o ódio 
que os adultos sentem dos sonhos de sua juventude. Assim, ao mesmo tempo 
que a experiência pode ser uma vivência significativa, ela pode representar um 
discurso de autoridade que vai acabar por tentar impedir e deslegitimar a vivên-
cia significativa de outrem, no caso, das crianças. Desta forma, além da crença 
de que as crianças e jovens são indivíduos totalmente manipuláveis e passivos, 
tenta-se, a todo custo, deslegitimar suas experiências.

Em Uma Pedagogia Comunista (BENJAMIN, 2009c, p. 122), Benjamin critica 
a essência absoluta da infância e da juventude, noções oriundas da concepção 
que embasa as práticas e a pedagogia burguesa, uma hipostasia tanto do ser 
humano quanto do cidadão articuladas com uma filosofia idealista. Da mesma 
forma, as crianças são compreendidas diferentemente no seio da classe burgue-
sa e da classe proletária, a saber: herdeiras para a primeira, vingadores ou liber-
tadores para a segunda. A consciência de classe é oriunda desde os primeiros 
momentos de vida das crianças da classe proletária, elas nascem no seio dessa 
classe, um caráter concreto, uma marca de distinção única que afeta a vida e o 
modo de produção da vida

Em primeiro lugar, a pedagogia proletária não parte de duas datas abs-
tratas, mas de uma concreta. A criança proletária nasce dentro de sua 
classe. Mas exatamente, dentro da prole de sua classe, e não no seio 
da família. Ela é, desde o início, um elemento dessa prole, e não é 
nenhuma meta educacional doutrinária que determina aquilo que essa 
criança deve tornar-se, mas sim a situação de classe. Esta situação 
penetra-a desde o primeiro instante, já no ventre materno, como a pró-
pria vida, e o contato com ela está inteiramente direcionado no sentido 
de aguçar desde cedo, na escola da necessidade e do sofrimento, sua 
consciência. Esta transforma-se então em consciência de classe. Pois 
a família proletária não é para a criança melhor proteção contra uma 
compreensão cortante da vida social do que o seu puído casaquinho 
de verão contra o cortante vento do inverno. 

As premissas do autor podem ser compreendidas junto com aquelas afirma-
das e defendidas pela Sociologia da Infância, que busca estudar as infâncias e 
as crianças a partir de uma abordagem sociológica, não se restringindo ao olhar 
biológico ou psicologizante. Neste sentido, a construção social da infância bus-
ca construir um novo paradigma de estudos onde a infância é uma construção 
social que não pode ser inteiramente separada de outras variáveis, como classe 
social, sexo/gênero e pertencimento étnico-racial (FARIA; FINCO, 2011).

Há uma tentativa, então, de trazer à luz dos debates e pesquisas uma outra 
noção de infância considerando sua trajetória enquanto criança histórica, social, 
política e cultural, diferentemente do seu desenvolvimento individual, seja bioló-
gico ou psicológico. Assim, os chamados novos estudos sociais da infância vem 
sendo construídos sobre a dupla afirmação da criança como ator de direito e 
da infância como construção social, propondo a desconstrução da obviedade e 
legitimidade presentes no paradigma tradicional da infância como fase “natural 
e universal” da vida das crianças como objetos passivos de socialização numa 
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ordem social adulta. (MARCHI, 2009)
Nesse sentido, segundo Marchi (2009), a construção social da infância não 

é um processo sem conflitos ou contradições, sendo a história da infância mar-
cada por representações sociais bastante contrastantes e até contraditórias, ou 
seja, a história da infância é a história de luta política por sua definição, educa-
ção e controle.

A construção social da infância moderna se deu a partir do “princípio da ne-
gação e da exclusão” percebido através de um conjunto de interdições e pres-
crições que negam determinadas ações, capacidades ou poderes à criança. A 
criança é sempre vista como um ser humano inacabado, havendo sempre a 
necessidade de prepará-la para algo que está por vir. E essa exclusão da crian-
ça se dá basicamente em torno dos domínios da violência e da sexualidade, da 
economia e da política. (MARCHI, 2009)

Outra questão importante de se destacar é a ideia de que os adultos sabem o 
que é melhor para as crianças, ou seja, os pais veem a vida de seus filhos como 
uma propriedade e tentam privá-los de toda a sorte de experiências que julgam 
negativas ou desnecessárias.

IV – A LITERATURA COMO PRÁTICA HUMANIZADORA: ESCOLA DA INDI-
FERENÇA VERSUS SUJEITOS REAIS 

A presença da literatura para crianças no trabalho pedagógico nas instituições 
de educação infantil é apresentada neste texto como caminho para humanização 
pela partilha de experiências entre os sujeitos (crianças-crianças, crianças-adul-
tos) e pelo acesso as diferentes produções culturais, patrimônio dos povos e das 
sociedades. Afirma-se, pois, que a literatura para crianças não é uma estratégia 
para aquisição de conteúdos, assim como é oposta a compreensão de que “ser-
ve” ao ensino da língua escrita e alfabetização. A literatura é, dessa forma, um 
direito no sentido atribuído por Antonio Candido no texto O Direito à Literatura 
(2011, p.174), como um direito humano. A base dos direitos humanos é, pois, 
reivindicar para o outro aquilo que desejo para o eu, é promover inclusão dos 
mesmos bens que reivindicamos, desejamos, queremos, lutamos para todos. 

Candido (2011) aponta a existência de direitos (bens) indispensáveis, que 
não podem ser negados a ninguém, “bens incompreensíveis” (p.175). Partindo 
de uma definição ampla de literatura (criações poéticas, ficcionais, dramáticas) o 
autor defende a impossibilidade da vivência humana sem a fabulação (“entrega 
ao universo fabulado” (p.176)), ainda que no sonho

Ora, se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem mergulhar no 
universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo 
a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal, que 
precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. (CANDIDO, 
2011, p.177)

O autor compreende a literatura como uma necessidade universal, a qual a 
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satisfação é um direito e fator indispensável de humanização, por possibilitar 
equilíbrio psíquico e social. A literatura possui três aspectos que atuam como 
princípios de humanização, segundo Candido (2011, p. 178)

[...] (1) ela é uma construção de objetos autônomos como estrutura e 
significado; (2) ela é uma forma de expressão, isto é, manifesta emo-
ções e a visão do mundo dos indivíduos e dos grupos; (3) ela é uma 
forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e incons-
ciente.

Os aspectos humanizadores da literatura, de cada obra literária tanto em par-
ticular quanto em conjunto, são derivados da conjunção dessas três premissas. 
As obras literárias são objetos construídos e carregam as marcas do trabalho, 
transformação da realidade material pelos sujeitos. A estrutura do texto é a base 
de um diálogo conosco, os leitores, que possui uma organização e que, por sua 
vez, produz efeitos em nossa visão de mundo. A literatura produz por sua estru-
tura um significado, elementos organizadores de compreensão de mundo. Com 
isso, código e mensagem são inseparáveis, possibilitam que nos relacionemos 
com aquilo que é lido. Nas palavras do autor 

Em palavras usuais: o conteúdo só atua por causa da forma, e a for-
ma traz em si, virtualmente, uma capacidade de humanizar devido à 
coerência mental que pressupõe e que sugere. O caos originário, isto 
é, o material bruto a partir do qual o produtor escolheu uma forma, 
se torna ordem; por isso, o meu caos interior também se ordena e a 
mensagem pode atuar. Toda obra literária pressupõe esta superação 
do caos, determinada por um arranjo especial das palavras e fazendo 
uma proposta de sentido. (CANDIDO, 2011, p.180)

A humanização e o enriquecimento, individual e coletivo, que a literatura sus-
cita nos sujeitos e nos grupos sociais decorre da “expressão submetida a uma 
ordem redentora da confusão” (CANDIDO, 2011, p.182). Assim, também, ocorre 
naquilo que de intencional os autores exprimem em suas obras através de suas 
concepções, ideologias, apoios, defesas, críticas, crenças e valores. A literatura, 
como elemento dos direitos humanos, encontra nesse aspecto, da intencionali-
dade da escrita, seu cunho social ao possibilitar reflexão acerca daquilo que os 
sujeitos vivem em sociedade, de conferir relevância a experiências e vivências 
que impactam crianças, mulheres e homens: “A eficácia humana é função da 
eficácia estética, e portanto o que na literatura age com força humanizadora é a 
própria literatura, ou seja, a capacidade de criar formas pertinentes”. (CANDIDO, 
2011, p.184)

Ter, pois, a literatura como eixo do trabalho com crianças pequenas na Edu-
cação Infantil é construir junto com as crianças tempos e espaços abertos as 
interações e as brincadeiras, que reflitam a centralidade das crianças na propos-
ta pedagógica, oriundo da leitura literária, textos que, por sua vez, possibilitam 
tanto a troca de experiências quanto provoca o imaginário. A literatura para crian-
ças, nesse sentido, é oposta ao que pretende o projeto ESP, uma vez que este 
nega o compartilhamento de experiências e o convívio com a diferença.
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EDUCAR PARA A RESISTIR E TRANSGREDIR: ALGUMAS CONSIDERA-
ÇÕES (FINAIS)

A Educação é historicamente um campo de disputa ideológica e é nesse con-
texto que o projeto ESP e tantos outros se encaixam. Grupos políticos, empre-
sariais e religiosos ligados à pautas conservadoras e autoritárias disputam o 
currículo escolar, propondo uma “escola partida” entre educação e política, como 
se houvesse tal possibilidade.

O projeto de lei e as ideias que o atravessam partem do pressuposto que 
crianças e jovens não são sujeitos que pensam por si e desconsideram o fato de 
estarem totalmente imbricados nas relações como sujeitos históricos, políticos, 
produtores de conhecimento e cultura. Uma relação entre adultos e crianças 
fundamentada na “verticalidade”. Crianças e jovens são vistos como indivíduos 
passivos e manipuláveis, vulneráveis no processo de ensino e aprendizagem, o 
que segue na contramão das pesquisas que envolvem infância e juventude, prin-
cipalmente no campo da educação e da sociologia. “Ninguém educa ninguém, 
ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo 
mundo”, já dizia Paulo Freire (2011, p. 71).

Podemos notar em seus discursos que existe não só uma concepção de in-
fância já ultrapassada pelos estudos sociais da infância, como também uma 
concepção tradicional de educação, baseada apenas na transmissão de conhe-
cimento, onde se dissocia o ensinar e o educar. Isso porque, em suas ideias, os 
professores aparecem apenas como meros transmissores do saber científico, 
desconsiderando totalmente o caráter educativo e de formação humana da es-
cola. Assim, crianças e jovens não são entendidos como sujeitos no processo 
de ensino e aprendizagem, mas apenas como depósitos. O projeto apresenta 
uma concepção que desumaniza a Educação, as crianças, as professoras e os 
professores. Trata-se de uma concepção de educação deturpada, que descon-
sidera o quê profissionais, estudiosos e pesquisadores da área já acumularam 
sobre o assunto: a educação como criação de possibilidades ao pensar o novo 
e reinventar a própria educação, a educação como uma possibilidade de trans-
formação social.

Nesse sentido, podemos dizer que “a função do docente no ato de ensinar tem 
implícito o ato de educar”, todavia no contexto do ESP é, justamente, o ato de 
educar que é alvo do conservadorismo das elites empresariais e de grupos polí-
ticos e religiosos, por meio de seus intelectuais e parlamentares comprometidos 
com o atraso, em termos inquisitoriais. Nas palavras de Frigotto (2017, p.31): “A 
pedagogia da confiança e do diálogo crítico é substituída pelo estabelecimento 
de uma nova função: estimular os alunos e seus pais a se tornarem delatores”. 

É um equívoco acreditar que o ato de educar se resuma a uma mera 
transmissão de conhecimentos, sem, inclusive, refletir também sobre o conceito 
de conhecimento e o conceito de educação. Também é um equívoco negligenciar 
a produção de conhecimento, história e cultura das crianças e dos jovens em 
nossa sociedade. É negligenciar a luta incessante por uma horizontalidade das 
relações entre adultos, jovens e crianças dentro e fora dos espaços escolares. 
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Por fim, é equivocado pensar que, em uma sociedade capitalista onde as gran-
des corporações, inclusive e principalmente midiáticas, estão a serviço do capital 
e da manutenção do sistema vigente, alguns professores de pensamento crítico, 
que proponham um questionamento sobre este estado de coisas, estejam do 
lado mais forte da corda, em um “cabo de guerra” da luta de classes. Trata-se de 
um discurso fantasioso e falacioso envolvendo uma neutralidade intocável, como 
se o que estivesse em jogo não fosse exatamente o oposto.

Entendemos, assim, a escola como espaço importante na desconstrução de 
estereótipos e na valorização das diferenças. Uma Educação Infantil preocupa-
da com a formação humana tem como princípio a construção de uma sociedade 
baseada na promoção da igualdade de oportunidades e na equidade, no res-
peito à diversidade e consolidação de uma cultura democrática e cidadã, garan-
tindo instrumentos que possibilitem uma ação pedagógica conscientizadora e 
libertadora. Faz-se necessário garantir dignidade, igualdade de oportunidades, 
exercício da participação e da autonomia aos membros da comunidade escolar.

Consideramos que esse levante conservador e autoritário que se traduz em 
projetos de lei e movimentos como o ESP tem ameaçado a educação pública em 
nome de uma neutralidade falaciosa e através da imposição de um pensamento 
único nas escolas. O que podemos notar, em especial no caso da Educação 
Infantil, é que as pautas do referido projeto acabam por promover uma gradativa 
invisibilização das crianças pequenas, uma vez que as desconsideram como su-
jeitos sociais, históricos, políticos e produtores de cultura, assim como das múlti-
plas infâncias, e desafiam a autonomia do trabalho pedagógico, a pluralidade de 
ideias e a construção de uma educação emancipadora e libertária.

Deste modo, buscamos neste trabalho apresentar as impossibilidades do pro-
jeto ESP, projeto este que opõe o trabalho pedagógico nas instituições de edu-
cação infantil e as famílias, causando, assim, uma cisão que em nada contribui 
para o cuidado e a educação das crianças pequenas. A literatura para crianças 
foi apresentada como um dos aspectos que emergem no cotidiano da Educação 
Infantil, talvez um dos mais sensíveis a construções autoritárias por ser arte e 
possibilitar a troca de experiências e o diálogo com a diferença.

Nesse sentido, destacamos os desafios crescentes acerca do trabalho peda-
gógico com crianças pequenas e o progressivo silenciamento das nossas crian-
ças dentro e fora de espaços escolares como consequências de um tipo de polí-
tica educacional que negligencia a formação humana, bem como vislumbramos 
a literatura como possibilidade de resistência, transgressão e alternativa a um 
outro horizonte possível.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta um dos resultados de uma pesquisa de doutorado 
(VOLTARELLI, 2017)que se preocupou em compreender os estudos e as pro-
duções em língua espanhola no campo da sociologia da infância na América 
do Sul. 

A investigação e o interesse por estudar a infância se refere a um movimento 
iniciado desde as últimas décadas do século XX, o qual apresenta uma mudança 
de paradigma na forma de perceber as crianças e a infância no âmbito social. 
Este campo configura-se a partir da compreensão das crianças como atores 
sociais que interferem no meio em que vivem, e entende que a infância é uma 
construção social e uma variável de análise, assim como classe, gênero e etnia. 

Essa mudança de paradigma foi formulada na década de 1990 e defende que 
as crianças podem e devem ser estudadas a partir de seus próprios direitos, e 
vistas como “ativas na construção e determinação de suas próprias vidas so-
ciais, as vidas delas sobre elas mesmas, e da sociedade em que vivem. Crian-
ças não são apenas sujeitos passivos das estruturas e dos processos sociais” 
(JAMES; PROUT, 1990, p.8).

Neste sentido é importante dizer que o campo desenvolve estudos sobre as-
pectos complementares, como estrutura e agência. Pensar as crianças como 
agentes, implica “pensar na contribuição das crianças para a reprodução so-
cial e cultural” (QVORTRUP; CORSARO; HONIG, 2009, p.7). Estudá-las a partir 
desta perspectiva é compreendê-las como participantes ativas da sociedade, o 
que, segundo Sirota (2012, p.13), demanda tomar emprestados, por exemplo, 
os métodos da antropologia, com aportes etnográficos, além de observação 
participante, grupos focais entre outros instrumentos metodológicos que 
possibilitem a realização de pesquisas com crianças.

A autora espanhola Gaitán Muñoz (2006) reafirma que a infância se constrói 
como parte permanente da estrutura social, e complementa dizendo que os no-
vos estudos da infância procuram investigar a vida das crianças a partir de suas 
próprias experiências e opiniões, de modo que a infância seja vista pelo maior 
número de formas possíveis. Defende que, ao dar a visibilidade às relações 
entre as crianças, numa dinâmica microssocial, pode-se ter uma riqueza maior 
de detalhes da vida dos pequenos e percebê-los cada vez mais como parte inte-
grante da sociedade (MOSS, 2011). 

Qvortrup (2002) afirma que a infância não muda por si mesma, pois são as 
dinâmicas sociais, os fatores socioeconômicos e as transformações históricas 
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da sociedade que promovem mudanças e novas correntes de estudos sobre ela. 
O sociólogo dinamarquês localiza as mudanças ocorridas na modernidade como 
de grande influência para pensar os impactos na vida das crianças, tais como o 
sistema industrial, o crescimento urbano, a expansão das políticas liberais, as 
oportunidades educacionais, as reformas sociais, a crescente profissionalização 
nas áreas de trabalho voltadas para a infância, a escolarização em massa, den-
tre outros fatores. 

A complexidade da infância parece requerer diferentes campos de conheci-
mento para dar conta de seu estudo. De acordo com Sarmento (2008) a sociolo-
gia da infância “propôs-se a colocar a infância no centro da reflexão das Ciências 
Sociais” (p.32). Diz o sociólogo que a sociologia da infância é “um componen-
te estruturante do campo interdisciplinar dos Estudos da Infância que está em 
plena constituição” (p.33, grifo no original). Este campo mais amplo, segundo 
Qvortrup, Corsaro e Honig (2009), foi primeiramente composto pela sociologia 
e pela a antropologia, que tiveram dificuldade em utilizar conceitos e métodos 
investigativos de cada área para pesquisar as crianças e a infância, tendo sido 
desafiadas a uma interlocução entre referências teórico-metodológicas distintas. 

O campo segundo Honig (2009), em pouco tempo, se tornou reconhecido en-
quanto influente e interdisciplinar pela comunidade científica e pelas discussões 
públicas realizadas acerca das crianças. O autor aponta como estudos pioneiros 
da infância os realizados nos Estados Unidos da América, Reino Unido, Países 
Nórdicos e na Alemanha, nos anos 80, sendo que estas contribuições sinalizam 
“o(s) lugar(es) social(is) da criança e enuncia uma orientação epistemológica 
distinta face ao conhecimento pericial hegemônico durante décadas” (SARMEN-
TO, 2013, p. 20).

Sirota (2012) aponta abordagens acadêmicas que marcam a emergência da 
estruturação do campo de pesquisa sobre a infância, no cruzamento das dis-
ciplinas das ciências sociais. Destaca alguns aportes e contribuições de auto-
res, numa perspectiva internacional, ainda que embasados na literatura anglo-
-saxônica, e elenca pontos comuns aos autores:

estudar a infância normal, mais que a infância anormal ou os seus pro-
blemas; revisitar a socialização contemporânea, toda a desconstrução 
da problemática da socialização; dar voz as crianças e fazer com que 
apareçam como parte da atividade social específica das crianças e 
seus pontos de vista, e considerar a infância como um ser no presente; 
de tomar em conta as restrições estruturais que pesam sobre as crian-
ças, considerando como membros e parte completa da sociedade, a 
partir de um ponto de vista que se embasa sobre a interseção da rela-
ção social dentro das quais se insere a vida cotidiana das crianças; de 
utilizar os instrumentos ordinários das disciplinas das ciências sociais 
(SIROTA, 2012, p.6).

Esse campo de pesquisas demarca que as crianças estão em permanente 
relação com outras gerações e grupos sociais, o que torna a geração como 
um conceito fundamental para compreender a infância (GAITÁN MUÑOZ, 2006; 
SARMENTO, 2005).
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O campo da sociologia da infância e dos estudos sociais da infância orientam 
as investigações científicas que tem contribuído para a expansão das ciências 
sociais, levando em consideração uma parte da sociedade que esteve esque-
cida por ela (as crianças enquanto grupo minoritário); realizando explicações 
sociológicas que tem como enfoque o fenômeno da infância;  e promovendo a 
visibilidade para as crianças enquanto atores sociais na perspectiva da Conven-
ção dos Direitos da Criança (1990), que definiu as crianças enquanto sujeito de 
direitos (GAITÁN MUÑOZ, 2014).

Ao considerar que o campo tem produção internacional e que pesquisadores 
de diferentes países têm apresentado suas pesquisas em congressos da área e 
publicado seus trabalhos em livros ou periódicos, verificou-se que havia pouca 
informação sobre os estudos da infância na América do Sul e sobre as publi-
cações em espanhol.  Sobre este aspecto, destaca-se o estudo realizado pela 
autora francesa Sirota (2012) sobre o campo da sociologia da infância, no qual 
aborda as produções em língua inglesa, que incorpora os pesquisadores escan-
dinavos e alemães, além dos britânicos e norte-americanos; na língua francesa, 
que incorpora a produção canadense; e na língua portuguesa, que compreende 
a produção portuguesa e brasileira, o que reforça uma vez mais a lacuna sobre 
as produções em língua espanhola.  

As pesquisas no Brasil são abordadas pelas autoras Castro e Kosminky (2010) 
ao relacionar os estudos sobre as crianças e a infância a questões sobre as 
crianças como problemas sociais, apontando que, somente após a aprovação da 
Constituição Federal (1988) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), 
as crianças passam a ser reconhecidas como sujeitos de direitos, o que as trans-
forma em foco da agenda política e as tornam visíveis na pesquisa acadêmica. 
As autoras fazem um balanço da produção acadêmica brasileira e, ao final do 
artigo, referem a sociologia da infância como campo de estudos em construção.  

Outra investigação brasileira (NASCIMENTO, 2013) que investigou o campo 
foi realizada em 2013 pelo Grupo de Estudos e Pesquisa Sobre a Sociologia da 
Infância (GEPSI), a qual mapeou os grupos de pesquisa que trabalham com a 
sociologia da infância no Brasil. Uma das informações obtidas pela pesquisa é a 
estreita relação entre o campo e a educação infantil. 

As antropólogas Szulc e Cohn (2012) apresentaram um breve balanço sobre 
os estudos da antropologia da criança na América do Sul oferecendo perspecti-
vas brasileiras e argentinas.  As autoras destacam que a infância recentemente 
tem se legitimado nas pesquisas da região, ganhando visibilidade nas publica-
ções, bem como nas agendas públicas (SZULC; COHN, 2012) e afirmam que a 
grande diversidade da América Latina, seus diversos países e diversas histórias, 
está mergulhada em uma variedade de contextos que mesclam linguagens, tra-
jetórias políticas, econômicas, sociais e composições étnicas que afetam a vida 
das crianças. 

Assim pode-se compreender que a diversidade cultural sul-americana está 
presente nas experiências vividas pelas crianças, sendo que a pesquisa sobre 
a infância como um processo social historicamente construído vai ser elaborada 
de diversas formas dentro da complexidade do cruzamento das relações sociais 
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nos países que a compõe. Essa característica certamente exigirá um esforço 
dos pesquisadores que focalizam as crianças como agentes sociais e produtoras 
de cultura, levando em consideração a compreensão desses conceitos dentro de 
uma complexa e diversa realidade sociocultural.

O presente trabalho aborda os estudos e pesquisas sobre a participação in-
fantil apresentando algumas tendências investigativas sobre os temas para o 
campo dos estudos sociais da infância nos países hispano-falantes da América 
do Sul.

A PESQUISA

Este texto representa parte dos dados de uma pesquisa de doutorado, que 
contou com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (FAPESP) e está intitulada “Estudos da infância na América do Sul: 
investigação e produção na perspectiva da sociologia da infância”.

O levantamento de dados ocorreu entre 2013 e 2014 e considerou: a) revi-
são bibliográfica dos estudos sociais sobre a infância; b) investigação sobre a 
estudos/produção/pesquisa sobre a infância em nove países hispano-falantes 
na América do Sul em sites institucionais; c) levantamento de aspectos teóri-
co-metodológicos encontrados nas produções; d) busca por  autores a partir 
das referências bibliográficas encontradas na produção; e) leitura do material 
encontrado; f) identificação de pesquisadores, localização e estabelecimento de 
contato por correio eletrônico; g) definição de critérios de escolha de um ou dois 
países para aprofundamento das investigações; h) agendamento de pesquisa 
nos países para realizar as entrevistas, visitas a universidades e bibliotecas, a 
fim de ampliar a coleta de material para realização das análises de dados das 
produções.

As buscas foram realizadas por meio de um levantamento de dados de cada 
país, levando em consideração as universidades - departamentos, docentes, in-
vestigações científicas, publicações -; os principais periódicos; a busca pelas 
produções no Scientific Electronic Library Online (SciELO) de cada país; além 
de buscas por diretórios de pesquisa;  buscas na base de dados Citas Latino 
americanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE);  pesquisa na biblio-
grafia latino-americana em revistas de investigação científica e social; busca de 
centros e institutos de investigação por meio do portal de sociologia latino-ame-
ricana; pesquisa por eventos científicos e buscas sistemáticas usando alguns 
descritores pré-estabelecidos no Google. 

Primeiramente foram incluídas todas as produções que apresentavam relação 
com o paradigma da infância (JAMES; PROUT, 1990). Posteriormente buscou-
-se localizar todos os textos na integra para consultar os títulos das publicações, 
as palavras-chaves, os resumos e as referências bibliográficas, a fim de selecio-
nar os artigos que seriam incluídos ou não no corpus da pesquisa. Em seguida 
foram verificados os currículos dos pesquisadores. 

A busca por pesquisadores foi realizada por meio dos elementos que definem 
o campo (BOURDIEU, 1983, 1996, 2004, 2004b, 2004c), ou seja, a institucio-
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nalização, a existência das universidades, a exigência de formação na área, o 
trabalho com conhecimentos específicos, a organização do trabalho/categoria, a 
produção de periódicos para publicar o conhecimento produzido, a organização 
de eventos científicos, dentre outros que se configuram como algumas das for-
mas de se legitimar e estruturar  um campo científico. 

As obras de Bourdieu (1983, 2003, 2004) foram utilizadas para estudar o cam-
po científico e para identificar seus elementos de análise, no caso deste trabalho 
o campo dos estudos sociais da infância, de forma a compreender os elementos 
estruturantes envoltos no desenvolvimento e consolidação nos países do hemis-
fério Sul.

Pensar campo em Bourdieu (2003, 2004) remete pensar nas relações de po-
der, nas posições ocupadas pelos agentes e instituições, de acordo com capital 
simbólico, cultural e econômico que cada um possui. Além disso, um campo 
se configura pelas posições, estratégias, lutas e interesses dos agentes nele 
inseridos. Segundo o autor, os campos são espaços estruturados de posições, 
cujas propriedades estão sujeitas a sua posição nesses espaços, e que podem 
ser consideradas independentemente das particularidades dos seus ocupantes. 
Além disto, os campos possuem suas próprias regras de funcionamento que são 
definidas a partir dos conflitos e relações de força travadas entre as pessoas 
dispostas a lutar dentro do campo (BOURDIEU, 1983, 2003).

Cabe mencionar a importância de compreender a gênese social do campo 
científico (BOURDIEU, 2004) para aprender as formas de seu funcionamento, 
as regras do jogo, as produções simbólicas advindas dele, os investimentos eco-
nômicos realizados a fim de adquirir os mecanismos necessários para poder 
pensar em traçar uma trajetória no campo a partir das possíveis conquistas de 
espaços dentro dele.

O campo da sociologia da infância se consolida em diversos países de dife-
rentes continentes, o que foi foco de publicação na Current Sociologyem 2010. 
No volume 58 deste periódico foi apresentado um balanço da situação do campo, 
para além dos países europeus, o qual tinha o objetivo de identificar a presença 
da sociologia da infância nos países Reino Unido Finlândia, França, Alemanha, 
Itália, Holanda e Romênia, na Europa, Estados Unidos e Austrália. Portugal e 
Espanha também serão incluídos, porém a partir de obras223 que oferecem um 
panorama dos estudos sociológicos da infância em cada país.

Dentre os temas centrais de pesquisa, os países compartilham o interesse por 
direitos das crianças, crianças como atores sociais, agência, e bem-estar social. 
Destaca-se a forte influência da produção teórica do hemisfério norte, apontando 
as principais tendências de pesquisa no campo da sociologia da infância. Essas 
tendências influenciam e conduzem a forma como as pesquisas têm sido reali-
zadas nos países hispano-falantes na América do Sul, os quais tomam as obras 
produzidas no Norte como suporte teórico em suas produções na tentativa de 
consolidar os estudos sociais da infância no hemisfério Sul.

Nas produções sul-americanas observou-se que os países compartilham o 

223 ALMEIDA, A. N. (2009). Para uma sociologia da infância: jogos de olhares, pistas para investigação. Lisboa: Instituto 
de Ciências Sociais. GAITAN MUÑOZ, L. G. (2006). Sociología de laInfancia.Madrid: Editorial Síntesis.
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interesse pela temática da participação, sendo que foi notória a frequência do 
tema nas publicações dos autores argentinos, chilenos, colombianos, equato-
rianos e peruanos. Assim, considerando os limites da discussão para um artigo 
expõe-se os principais elementos presentes na abordagem do tema nas pro-
duções acadêmicas destes países bem como pontua alguns tópicos a partir de 
uma perspectiva sociológica.

ALGUNS INDICATIVOS SOBRE A PARTICIPAÇÃO E PROTAGONISMO IN-
FANTIL NA AMÉRICA DO SUL

A temática da participação das crianças aparece nas produções sul-america-
nas envolvendo estudos que discutem agência e estrutura. Pautadas nas obras 
de Hart (1992) a participação é compreendida como “o processo de comparti-
lhamento de decisões que afetam cada vida e a vida da comunidade em que se 
vive” (p.5), indicando aspectos tanto pessoais quanto coletivos. Cabe mencionar 
que a relação micro-macro estabelecida pode constituir-se nos variados lugares 
onde pode acontecer (WYNESS, 2014), tais como “ambientes institucionais cen-
trais - locais de escolarização, de cuidado, comunidade; periféricos - o mercado, 
a rua, a formação política; privados – esferas particulares, família; virtuais” (p.6). 

Desse modo, as publicações pontuam que estudar a participação das crian-
ças na sociedade significa repensar as práticas e os discursos que permitem 
seu reconhecimento e, igualmente, compreender as dinâmicas sociais que as 
colocam como atores sociais (IMHOFF, 2011; MILSTEIN, 2010; UNDA, 2003). 
Destacam ainda que é preciso recompor os espaços de socialização a partir de 
uma perspectiva que permita verificar, analisar e compreender de que modo as 
crianças participam da sociedade e como isso ocorre em relação às demais ca-
tegorias geracionais (LLOBET, 2011; LITICHEVER, 2009; TORRADO; DURÁN, 
2007; PAVEZ SOTO, 2012). Neste sentido se faz necessário repensar os iden-
tificadores que regem a infância e a construção das identidades sociais, uma 
vez que a participação pode se constituir a partir de um processo latente de 
submissão e controle, que pode gerar ora a proteção ora a participação, esta 
entendida como processo manifesto de autonomia e atuação (CUSSIÁNOVICH 
& MÁRQUEZ, 2002). 

Cabe mencionar que a participação das crianças faz parte de um conjunto 
de direitos, composto também pela provisão e pela proteção, conhecidos como 
os três Ps, encontrado em âmbito internacional por meio da Convenção sobre 
os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas (CDC), de 1989. De 
acordo com Bardy (2000) os “três P’s são, na verdade, elementos universais da 
organização da infância em qualquer sociedade a qualquer tempo.

Considerar os estudos sobre a participação social das crianças implica con-
siderar que o limite entre a proteção e a participação é sutil, conforme pontua 
Qvortrup (2010), quando afirma que “ninguém está disposto a sacrificar a neces-
sária proteção das crianças expondo-as a todos os riscos de uma sociedade mo-
derna; porém, ninguém concordaria em privar as crianças de se experimentarem 
como pessoas que contribuem para a sociedade” (p.779).
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As produções (COSSE, 2011; HECHT, 2007;IMHOFF,2011; MILSTEIN, 2010) 
pontuam que estudar a participação das crianças na sociedade, do ponto de vis-
ta das crianças, significa investigar as relações intergeracionais, o adultocentris-
mo, as relações de poder estabelecidas entre as gerações e refletir sobre esses 
conceitos como impactantes na vida cotidiana das crianças.

Na América do Sul, nota-se que a participação e protagonismo infantil nas 
produções acadêmicas destacam questões da cidadania; do reconhecimento 
das crianças como atores sociais; do contexto escolar e familiar; trabalho infantil; 
crianças em situações de rua e em situações de violência, além de demonstrar 
a preocupação de garantir os direitos das crianças e promover experiências par-
ticipativas democráticas.

As publicações pontuam que as teorias sobre o desenvolvimento humano, 
o conceito de criança universal e a criança como devir influenciam nas rela-
ções intergeracionais e refletem ações paternalistas diante das crianças, o que 
tem se tornado um impeditivo para pensar possibilidades de participação infantil  
(AMES; ROJAS, 2010; BELOFF , 2012; LLOBET, 2011; TORRADO; DURÁN, 
2007; UNDA, 2003).

Os estudos e as produções consideradas nas pesquisas pautam-se também 
nas produções do autor peruano Cussiánovich (2001), o qual pontua a participa-
ção das crianças como importante para o desenvolvimento da vida pessoal das 
crianças e para concretizá-las como atores sociais.

Pesquisadores chilenos e peruanos (PAVEZ SOTO, 2012; CUSSIANOVICH, 
2001; VERGARA ET AL, 2015) pontuam a necessidade de que nas práticas so-
ciais seja considerada a perspectiva das crianças, principalmente em situações 
que envolvem suas vidas. Além disso as produções indicam que os pensamen-
tos advindos do adultocentrismo e do paternalismo impedem a ação efetiva das 
crianças e as colocam em uma situação de dependência dos adultos. 

As publicações argentinas, colombianas e equatorianas (ACOSTA; PINEDA, 
2007; ALVARADO ET AL 2001; LLOBET, 2011; MARTÍNEZ, 2012; UNDA, 2008)
destacam que a participação das crianças necessita ser considerada a partir de 
seus direitos fundamentais de forma que se garanta o exercício da cidadania. 
O direito de participação garantido pela CDC (1989) tem sido objeto de estudos 
dos pesquisadores em temas frequentes como o trabalho infantil, participação 
em conflito armado, e imigração familiar. 

Outro ponto a ser considerado sobre a participação das crianças refere-se 
as pesquisas sobre a institucionalização das crianças, seja em escolas ou pro-
gramas sociais, a configuração das relações geracionais são demarcadas por 
autoridade, hierarquia e imposições disciplinares às crianças, o que implica no 
silenciamento das vozes e dos corpos dos pequenos, além da resistência para 
negociações e aberturas para considerar as demandas das crianças (GENTILE, 
2008; LITICHEVER, 2009; LLOBET, 2011, 2013; TORRADO, 2009; ZAPIOLA, 
2013).

Cabe mencionar que as publicações indicam a baixa capacidade do Estado 
em garantir e fortalecer os direitos das crianças devido a fatores relacionados à 
realidade social e econômicas destes países, muitas vezes pela ausência de in-
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tervenções direcionadas para a infância, pela existência de planos e/ou de agen-
da política desarticulados, além dos problemas de gestão, o que tem configurado 
políticas direcionadas a proteção das crianças, deixando de lado a participação 
na sociedade e o exercício da cidadania (LLOBET, 2011, 2013; QUINTERO et al, 
2007; TORRADO; ZULUAGA, 2009).

De forma geral os estudos aqui considerados assinalam a necessidade de es-
forços para que as políticas para infância reconheçam as crianças como sujeitos 
de direitos e sujeitos sociais, de forma que se orientem pela CDC e elucidem o 
direito da participação que historicamente sido negado as crianças.

Cabe mencionar que as produções ressaltam que o campo da sociologia da 
infância e dos estudos sociais da infância ainda são recentes e que o paradigma 
proposto por James e Prout (1990) tem destacado a autoria social das crianças 
no âmbito científico mas que o caminho para considerar a participação no con-
texto social ainda exige muito esforços dos pesquisadores e de uma agenda 
política voltada para a infância e para promover a participação social das crian-
ças(CUSSIÁNOVICH & MÁRQUEZ, 2002, WALTER, 2006). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na América do Sul, nota-se forte influência da Convenção sobre os Direitos 
da Criança (CDC) (1989) sobre as políticas sociais que incorporam as crianças 
como sujeitos de direitos e entre esses direitos é a participação. Com o CDC, 
observam-se mudanças políticas e sociais, que pontuam algumas iniciativas de 
projetos e programas para a participação de crianças, aumentando sua visibili-
dade social e também no campo científico.

Identificou-se nas produções a necessidade de compreender os fatores que 
se relacionam com a forma particular de ser criança em cada sociedade, sendo 
que a pesquisa com crianças se aponta como um caminho para identificar suas 
problemáticas, expectativas, pontos de vistas sobre os contextos que abrangem 
suas vidas. Ressalta-se que conhecer a situação da infância desde uma pers-
pectiva estrutural permite o entendimento do tipo de uma determinada sociedade 
e as formas de viver a infância. 

O trabalho destacou alguns elementos comuns sobre a temática da partici-
pação publicada pelos pesquisadores hispanos falantes desde a perspectiva da 
sociologia da infância e aponta a necessidade do desenvolvimento e fortaleci-
mento do campo para promover avanços na forma como as crianças são vistas 
no âmbito social. 
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INTRODUÇÃO

Este texto busca discutir sobre os desafios éticos e metodológicos no proces-
so de produção da pesquisa com a participação de crianças da Educação Infantil, 
tendo como referência a pesquisa de Werle (2015)224, a qual realizou um estudo 
sobre as culturas da infância na relação com a música e a experiência, junto ao 
cotidiano escolar de um grupo de crianças entre 4 a 5 anos de idade. Na ocasião 
deste simpósio, seleciona-se um recorte da referida pesquisa apresentando uma 
discussão sobre os encaminhamentos éticos e metodológicos que viabilizaram a 
participação e o protagonismo das crianças durante a investigação.

Inicialmente, apresentam-se os pressupostos teóricos alocados na Sociolo-
gia da Infância através dos estudos de Corsaro (2011), Sarmento (2002; 2007), 
Qvortrup (2011) e Ferreira (2004). Articulando-se às discussões acerca da infân-
cia, problematiza-se o protagonismo infantil na produção de pesquisas com a 
participação de crianças, a partir de Fernandes (2016), Barbosa (2014), Coutinho 
(2010) e Soares (2006). Após, discorre-se sobre os percursos metodológicos e 
os resultados da pesquisa de Werle (2015), apontando-se para as diferentes 
formas de protagonismo infantil na construção e desenvolvimento da pesquisa.

AS CRIANÇAS E AS CULTURAS DA INFÂNCIA: CONTRIBUIÇÕES DA SO-
CIOLOGIA DA INFÂNCIA

Na perspectiva sociológica, a infância é considerada uma forma estrutural 
(CORSARO, 2011). Para além das crianças que hoje vivem suas infâncias, e 
que um dia crescerão e se tornarão adultos, a infância constitui uma categoria 
sócio-geracional permanente na sociedade.

A infância é, simultaneamente, uma categoria social, do tipo geracio-
nal, e um grupo social de sujeitos ativos, que interpretam e agem no 
mundo. Nessa ação estruturam e estabelecem padrões culturais. As 

224 A pesquisa recebeu financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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culturas infantis constituem, com efeito, o mais importante aspecto na 
diferenciação da infância (SARMENTO, 2007, p. 36).

Neste contexto, a infância é tanto um período no qual as crianças vivem suas 
vidas, quanto categoria ou parte da sociedade, como classe social. Embora 
seja um período temporário para as crianças, a infância é um fenômeno social 
(QVORTRUP, 2011) uma categoria estrutural permanente na sociedade.

A(s) infância(s) precisa(m) ser considerada(s) em sua pluralidade, não sendo 
possível homogeneizá-las, dado a diversidades de contextos sociais, culturais, 
étnicos, econômicos e políticos, nos quais estão inseridas as crianças (SAR-
MENTO, 2003).

Neste sentido, a criança é um ator social, ativo na sociedade, historicamente 
situada que possui direitos e produz culturas na relação que estabelece com os 
demais. De modo que, suas culturas sofrem influência dos contextos nos quais 
está inserida, bem como, também, contribuem com os processos de construção 
da sociedade, através da ampliação e extensão da cultura adulta.

Segundo Sarmento (2003), as culturas da infância são construídas através da 
interação intrageracional, ou seja, das crianças entre si com seus pares, e inter-
geracional, através das trocas permanentes das crianças com a cultura adulta.

As culturas da infância constituem-se no mútuo reflexo de uma sobre 
a outra, das produções culturais dos adultos para as crianças e das 
produções culturais geradas pelas crianças nas suas interações de pa-
res. Não sendo redutíveis aos produtos da indústria para a infância e 
aos seus valores e processos ou aos elementos integrantes das cul-
turas escolares, tão pouco podem ser analisadas exclusivamente pe-
las ações, significações e artefatos produzidos pelas crianças, porque 
estes não surgem do nada, antes estão profundamente enraizados na 
sociedade e nos modos de administração simbólica da infância (SAR-
MENTO, 2003, p. 8).

As culturas da infância são produzidas através do contato com seus pares - 
grupo de crianças que partilha atividades e rotinas, passando grande parte de 
seu tempo juntas, diariamente. Corsaro define cultura de pares infantis como 
“um conjunto estável de atividades e rotinas, artefatos, valores e preocupações 
que as crianças produzem e compartilham em interação com as demais” (COR-
SARO, 2011, p. 128).

Destaca-se que, a ampliação das relações da criança para além do ambiente 
familiar constitui uma mudança importante na vida, de modo que, “o tempo e a 
natureza da passagem das crianças da família para uma sociedade de pares 
variam ao longo do tempo e entre as culturas” (CORSARO, 2011, p. 127).

No contexto atual de nossa sociedade ocidental, a sociedade de pares na 
infância ocorre, geralmente, em ambientes institucionalizados como creches e 
pré-escolas. As instituições educativas para a infância são, muitas vezes, o es-
paço principal onde as crianças têm a possibilidade de construir relações sociais 
e produzir culturas de pares. Isto em função de vários fatores tais como, diminui-
ção da taxa de fecundidade e, consequente, número reduzido de irmãos; cercea-
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mento e preocupação com a segurança das crianças tornando-se limitadas brin-
cadeiras e interação com vizinhos; ascensão feminina ao mercado de trabalho 
e consequente aumento no período diário de institucionalização das atividades 
infantis, também como forma de cuidar das crianças durante o trabalho, dentre 
outros (CORSARO, 2011).

Assim, as instituições educativas para a infância passam a ser cenário de 
investigações sobre as culturas infantis justamente pela possibilidade de se ob-
servar, ouvir e compreender as crianças em seus grupos coletivos, interagindo e 
atuando com seus pares. Neste sentido, é fundamental discutir acerca da cons-
trução e delineamento éticos e metodológicos que potencializem e proporcionem 
visibilidade às culturas da infância. 

Ferreira (2004) desenvolveu uma das primeiras pesquisas, nesta área em 
Portugal, buscando investigar as culturas da infância na Educação Infantil, atra-
vés da participação de crianças de três a seis anos de idade. A autora busca 
defender o lugar e o espaço das crianças pequenas em contexto educativo, um 
jardim da infância português, a partir do campo teórico da Sociologia da Infância 
e da discussão acerca das implicações epistemológicas e metodológicas da pes-
quisa com a participação de crianças.

Pensar a produção de pesquisas com a participação de crianças, envolve 
criar estratégias que mobilizem o protagonismo infantil, favorecendo o processo 
de reprodução interpretativa, a qual não constitui simples imitação. A reprodução 
interpretativa é o modo como as crianças se apropriam criativamente do mundo 
adulto para produzir sua própria cultura de pares, contribuindo também com a 
construção da cultura adulta. “Tal apropriação é criativa no sentido de que esten-
de ou desenvolve a cultura de pares; as crianças transformam as informações do 
mundo adulto a fim de responder às preocupações de seu mundo” (CORSARO, 
2011, p. 53).

CONSTRUÇÕES ÉTICAS E METODOLÓGICAS NA PESQUISA COM A PAR-
TICIPAÇÃO DE CRIANÇAS

A construção das orientações metodológicas tem sido um desafio frequente 
na produção de pesquisas com crianças pequenas, o que coloca os pesquisado-
res em um processo constante de busca por alternativas que possibilitem visibili-
dade e compreensão acerca dos significados de suas culturas de pares. Desafio 
que envolve desde a seleção e criação de estratégias que possam entender o 
significado desses processos, até a escolha por formas de registros que possam 
documentar essas descobertas. 

Dentre a diversidade de pesquisas que vêm sendo realizadas com a participa-
ção de crianças, a etnografia tem sido uma opção requisitada por proporcionar 
o estudo, a documentação e compreensão das culturas de pares infantis, pos-
sibilitando analisar os processos de reprodução interpretativa. Para citar alguns 
exemplos de pesquisas etnográficas com crianças: Batista (2011), Borba (2005), 
Flores (2006), Coutinho (2010), Madureira; Ferreira (2014), Oliveira (2011), Pe-
reira (2011), Prado (1998), Santos (2008) e Schmitt (2008).
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A pesquisa etnográfica com crianças insere-se numa perspectiva interpretati-
va, na medida em que o estudo das culturas infantis possui caráter interpretativo, 
ou seja, é uma interpretação do pesquisador com base aos aspectos amplamen-
te observados e analisados junto ao contexto (GRAUE; WALSH, 2003). 

Um aspecto relevante da pesquisa etnográfica interpretativa, exposto por 
Graue e Walsh (2003) é o pesquisador manter-se disponível ao processo de 
descoberta, de modo que não vá a campo com a intenção de apenas de verificar, 
mas que possa construir teorias, a partir do que está observando, vivenciando 
e compreendendo com o grupo de pessoas que está investigando. Os autores 
destacam que “explicar como as crianças realmente são, apelando a uma autori-
dade, é muito mais fácil do que descobrir” (GRAUE; WALSH, 2003, p. 11). E para 
descobrir é preciso disponibilidade para estar com elas, ouvi-las, percebê-las 
protagonistas, produtoras de culturas de pares. 

Contudo, indicam que todas as descobertas são contextualizadas, uma vez 
que, a construção do significado nas culturas ocorre de modo fluído e dinâmico, 
reconstituindo-se constantemente. “O processo de descoberta não é uma coisa 
que se possa fazer visando todas as crianças em geral, mas sim, grupos espe-
cíficos de crianças em contextos particulares” (GRAUE; WALSH, 2003, p. 15). 

No contexto da pesquisa etnográfica interpretativa, a observação é uma estra-
tégia metodológica fundamental para que o pesquisador possa compreender as 
características peculiares do grupo de crianças, reconhecendo suas culturas de 
pares. Contudo, conforme já foi expresso, é preciso negociar com as crianças a 
permanência do pesquisador junto a elas.

Observar não é invadir o espaço do outro, sem pauta, sem planeja-
mento, nem devolução, e muito menos sem encontro marcado. Obser-
var uma situação pedagógica é olhá-la, fitá-la, mirá-la, admirá-la, para 
ser iluminada por ela.Observar uma situação pedagógica não é vigiá-
-la, mas sim, fazer vigília por ela, isto é, estar e permanecer acordado 
por ela, na cumplicidade da construção do projeto, na cumplicidade 
pedagógica (WEFFORT, 1996, p. 4).

A relação ética do pesquisador com as crianças na realização das observa-
ções transversaliza toda a produção da pesquisa.  Contudo, a observação nem 
sempre é suficiente para pesquisar as culturas infantis, sendo necessário diver-
sificar as estratégias metodológicas proporcionando diferentes situações para 
que sejam observadas as construções e significações das crianças.

A investigação interpretativa com crianças desafia-nos, permanentemente, a 
encontrarmos maneiras diferentes de ouvi-las, observá-las e compreendê-las. 
De modo que, a produção de dados da pesquisa é um processo ativo e de im-
provisação, na qual o pesquisador utiliza, de modo diversificado, instrumentos 
metodológicos específicos, direcionados ao contexto a ser pesquisado (GRAUE; 
WALSH, 2003). 

Nesse sentido, Costa (2014), Costa e Lima (2014), Lira e Pereira (2014) têm 
construído perspectivas vinculando a utilização da pesquisa etnográfica a outras 
estratégias metodológicas que possibilitem ao pesquisador o incremento das 
formas de estar e olhar no contexto da investigação.
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Costa (2014) ao realizar uma etnografia aliou a pesquisa intervenção, dada à 
necessidade durante a pesquisa, de possibilitar algumas situações às crianças 
para que o tema de seu estudo, o qual envolvia relações étnico raciais, pudes-
se emergir no contexto e, até mesmo, tivesse a oportunidade através de inter-
venções pedagógicas problematizar os aspectos observados minimizando os 
efeitos da exclusão racial e invisibilidade social presente nas relações das crian-
ças, em prol do compromisso ético com as crianças envolvidas. As intervenções 
foram realizadas através de práticas lúdicas dirigidas e práticas lúdicas livres, 
envolvendo o oferecimento de kits de brinquedos, dentre os quais bonecas etni-
camente diversificadas. 

Costa e Lima (2014) também problematizam a utilização de práticas lúdicas 
como estratégia metodológica vinculada à pesquisa etnográfica. Semelhante à 
proposta da autora anterior, as práticas lúdicas constituem-se através de kits lú-
dicos contendo brinquedos e objetos que funcionam como dispositivo para brin-
cadeiras em que se possam observar os aspectos pertinentes ao foco do estudo. 
De acordo com as autoras, 

As práticas lúdicas como recurso metodológico para o acesso ao ima-
ginário infantil mostrou ser uma abordagem produtiva na pesquisa com 
crianças na medida em que favoreceu a expressão não só dos conteú-
dos como dos modos de significação próprios das crianças, além de 
fornecer uma chave de acesso ao mundo infantil e ampliar o foco do 
observado (COSTA; LIMA, 2014, p.9). 

A estratégia de vincular as práticas lúdicas com a abordagem etnográfica 
tem sido uma proposta do grupo de pesquisa LUDICE (Ludicidade, Discurso e 
Identidade nas Práticas Educativas)225 da Universidade Federal do Ceará, que 
integram ambos os trabalhos citados acima. No referido grupo têm sido desen-
volvidas várias pesquisas que abarcam essa perspectiva teórico-metodológica, 
dentre elas: Costa (2012, 2007), Pinto (2009), Cabral (2007), Lima (2010) e Ro-
cha (2014).

Nesta perspectiva, considerando o desafio de pesquisar as culturas da in-
fância, entendemos que o pesquisador precisa ter autonomia para (re)criaras 
estratégias na produção de pesquisas com a participação de crianças. Comparti-
lhamos com Costa e Lima (2014, p. 9) o fato de que “a interlocução com o campo 
na pesquisa com crianças exige que o pesquisador reflita sobre as intervenções 
metodológicas necessárias ao fazer etnográfico”.

Soares (2006)propõe algumas estratégias metodológicas para o desenvolvi-
mento de pesquisas com a participação de crianças, dentre elas, ferramentas 
metodológicas que apelam: à oralidade; à criatividade em termos de registro 
escrito ou gráfico, à utilização de recursos multimídia; à expressão dramática; à 
utilização de técnicas visuais individuais ou em grupo.

É preciso ousar metodologicamente para que as culturas da infância possam 
ser visualizadas e compreendidas sob a ótica das próprias crianças, possibilitando 
que por meio de seus protagonismos suas vozes possam ser ouvidas. Contudo, 
225 Disponível em: <http://www.ludice.ufc.br>. Acesso em: set. de 2016.  
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é fundamental que no processo de construção das estratégias metodológicas 
sejam adotados os cuidados éticos necessários.

A ética na pesquisa com crianças envolve desde a aceitação, a negociação e 
a conquista pelo direito, concedido pelas próprias crianças, do pesquisador estar 
junto a elas nos seus espaços de referência, até os modos como serão feitos os 
registros e referida as autorias das crianças neste processo.

De acordo com Fernandes (2016, p.17), 

[...] falar de ética na pesquisa com crianças não implica somente ter 
cuidados na forma como se planifica essa pesquisa, na forma como 
testamos e analisamos a vida dessas crianças, mas implica, sobretu-
do, atender aos modos como desencadeamos processos dialógicos e 
ponderados, de forma que possa respeitá-las ontologicamente em sua 
alteridade.

Neste sentido, as maneiras pelas quais se produz os resultados precisa ser 
ética, respeitando os sentimentos, opções e desejos das crianças, também em 
relação à realização da pesquisa e/ou a intervenção do pesquisador.

Segundo Barbosa (2014, p. 244)

Redefinir os códigos éticos, passando de uma versão moralizadora de 
pesquisa para uma ética de pesquisa com as crianças é uma tarefa 
geracional que precisamos enfrentar para que a ciência não só consta-
te mas produza compreensão e transformação nos modos de produzir 
infâncias, as culturas infantis e afirmar o empoderamento das crianças.

METODOLOGIA

A pesquisa de Werle (2015) possuiu desenho metodológico de inspiração et-
nográfica com abordagem interpretativa (GRAUE; WALSH, 2003), de modo que, 
foi desenvolvida junto a uma turma de Educação Infantil em uma escola pública 
da cidade de Santa Maria/RS, durante seis meses, contando com a participação 
de 15 crianças entre quatro e cinco anos de idade. Para a produção da pesquisa 
utilizou-se uma plêiade de instrumentos metodológicos: observação, diário de 
campo, intervenção-observação, registros fotográficos e audiovisuais, e sessão 
de vídeos. Destaca-se que Werle (2015) vinculou à pesquisa de inspiração etno-
gráfica momentos de intervenção-observação, muito semelhantes à proposta de 
inserção ou às práticas lúdicas citadas anteriormente, cujo objetivo era potencia-
lizar brincadeiras musicais, através de objetos sonoros, para além daqueles que 
eram cotidianamente disponibilizados às crianças. A pesquisadora assim deno-
minou por configurar uma intervenção apenas em relação à disponibilização de 
elementos sonoros e musicais, sem a intenção de promover uma atividade com 
as crianças, mantendo, portanto, uma postura de observadora nesses momen-
tos de intervenção.

As sessões de vídeos configuraram-se em momentos de rememoração e con-
versa com as crianças sobre suas brincadeiras musicais a partir das filmagens 
realizadas e exibidas para pequenos grupos de crianças. Essa estratégia meto-
dológica é semelhante à Beineke (2009) que utilizou vídeos das composições 
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musicais realizadas pelas crianças durante as aulas para servir de estímulo à 
recordação e impulsionar a discussão nos grupos focais que propôs com as 
crianças. Através dos vídeos as crianças podiam assistir e comentar sobre as 
composições musicais de seu grupo e dos demais grupos dos colegas.

No tópico a seguir serão apresentadas algumas considerações sobre o pro-
tagonismo infantil durante a realização da pesquisa de Werle (2015) com as 
crianças.

“EU TAMBÉM QUERO ANOTAR!”: ALGUNS RESULTADOS

A partir dos diferentes instrumentos metodológicos utilizados por Werle (2015) 
em sua pesquisa, a autora constatou diferentes formas de protagonismo e de 
participação das crianças ao longo do percurso de produção dos dados.

Os processos de protagonismo das crianças se revelaram desde os primeiros 
momentos que esteve junto a elas, através das formas como reagiram a sua 
presença, permitiram-na conhecer suas culturas, autorizaram a realização da 
pesquisa e compartilharam de sua produção. Assim, participaram, espontanea-
mente, de registros no diário de campo e da realização de filmagens e fotogra-
fias, contribuindo com o registro das situações cotidianas vivenciadas. 

Em um dos registros realizados, a autora narra parte desse processo: “fui 
surpreendida por ela [criança], vindo até onde eu estava. Pegou meu diário de 
campo e foi logo dizendo: “Também quero anotar! Posso anotar?” Disse que sim 
e perguntei o que ela iria anotar. “Vou anotar o que eles [demais crianças] estão 
fazendo” (WERLE, 2015, p. 111).

Fig. 01. Registro feito por uma menina no diário de campo da pesquisadora (WERLE, 2015, p. 111)
De acordo com a pesquisadora as crianças manifestaram um entendimento 

quanto a sua função junto ao grupo no espaço escolar, a exemplo da menina de 
4 anos que realizou o registro no diário de campo, demonstrando compreender 
do que se tratava a ação que a pesquisadora estava realizando no momento. 
Ou seja, a menina sabia que a pesquisadora não apenas escrevia em um bloco, 
mas que observava e escrevia sobre as ações das crianças naquele momento.
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A autora menciona que as crianças compartilhavam com ela várias ações diá-
rias por iniciativa própria: a procuravam para conversar, contar uma novidade ou 
mostrar um brinquedo, a chamavam para brincar, pediam que lhes ajudassem a 
pegar água, amarrar os cadarços do tênis, etc. Contudo, ainda que interagissem 
com ela de forma semelhante às professoras da turma, em diversas situações 
demonstravam o entendimento de haver diferenciações quanto à sua função da 
escola.

Outras vezes, reclamavam de certo desentendimento com os colegas, 
vinham queixando-se do ocorrido, conforme costumavam fazer com 
os professores que estão junto a elas, porém, quando se davam conta 
de que era eu, iam à direção de outro professor. O que também de-
monstra que percebiam certa diferenciação no meu papel em relação 
aos professores e às crianças na escola. Atribuo a essa atitude das 
crianças, de saber diferenciar os adultos com os quais têm contato, 
formas de exercerem seus protagonismos. Elas elaboram por si mes-
mas um conhecimento relacionado a isso, de modo que, podem até 
não saberem exatamente o que estou fazendo na escola, mas sabem 
que minhas ações sinalizam para algumas diferenças em relação aos 
demais adultos presentes na instituição (WERLE, 2015, p. 114).

Assim, compreendemos que as crianças, por meio de suas observações e 
brincadeiras protagonizadas, constroem um entendimento sobre o trabalho e 
as ações dos adultos à sua volta. Essas formas de protagonismos das crianças, 
com relação ao comportamento, papéis, funções e interações do adulto na insti-
tuição de Educação Infantil, foram evidenciadas por Oliveira-Formosinho e Lino 
(2009). De acordo com as autoras, as crianças têm conhecimentos emergen-
tes e implícitos acerca das múltiplas relações que os adultos estabelecem, bem 
como, conhecem as características de seus contextos educativos.

As autoras constataram através de uma pesquisa realizada com crianças de 4 
e 5 anos que, as percepções das crianças com relação às ações de suas profes-
soras, estava muito próxima às imagens das próprias professoras com relação 
ao seu trabalho docente. Entendem que, as crianças “percebem, descrevem, 
analisam, interpretam esses contextos naquilo que são as suas experiências 
dos papéis do adulto. Revelam também que têm uma grande competência para 
comunicar sobre o quotidiano em que vivem” (OLIVEIRA-FORMOSINHO; LINO, 
2009, p. 24).

Outro aspecto o qual Werle (2015) refere o protagonismo infantil no processo 
de produção da pesquisa, relaciona-se à participação das crianças na realização 
das filmagens e fotografias. Como a autora não estipulou momentos específicos 
para esses registros, de certa forma, os equipamentos estavam sempre próxi-
mos e disponíveis para que pudesse utilizar quando achasse pertinente. Contu-
do, nesse processo de interação com as crianças, observou que elas também 
queriam realizar seus próprios registros.

Certas ocasiões, as crianças pediam para usar a filmadora ou a máqui-
na digital para filmar aos colegas. Orientava o uso do equipamento e 
questionava sobre o que iriam filmar, as respostas remetiam a brinca-
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deiras ou músicas que os colegas estavam cantando. Em determinado 
dia, em minha casa, ao rever as filmagens realizadas junto às crianças, 
encontrei vídeos desconhecidos com a duração de apenas alguns se-
gundos. Percebi, então, que as crianças haviam pegado a máquina 
digital por uns instantes e feito filmagens (WERLE, 2015, p. 115).

Somando-se a esses momentos, as crianças também auxiliaram na seleção 
de instrumentos musicais para proposta de intervenção-observação e na esco-
lha pelas filmagens a serem assistidas na sessão de vídeos. Para cada sessão 
de vídeos realizadas nos pequenos grupos, a autora havia pré-selecionado fil-
magens para a assistir com as crianças, mas relata que as crianças visualizavam 
os ícones com as imagens de outros vídeos e pediam para assisti-los. Além 
disso, durante esses momentos as crianças teciam comentários e críticas sobre 
suas próprias performances e a dos colegas, ou simplesmente riam e reviviam 
as brincadeiras musicais. 

Enquanto as crianças assistiam aos vídeos coletivamente, riam mui-
to, diziam o nome dos colegas que apareciam, imitavam os gestos 
sonoros que eles faziam, cantavam as músicas concomitantemente, 
e também faziam algumas críticas. Algumas se mostravam envergo-
nhadas quando apareciam cantando sozinhas um dos meninos tapou 
os ouvidos com as mãos e disse: “Essa música é idiota! Não quero ou-
vir!”. E abaixou o rosto no chão, referindo-se a uma música que havia 
inventado e pedido para eu filmar. Outra menina, quando apareceram 
dois meninos tocando bateria e cantando música de rock, riu e come-
çou a dizer: “Horrível! Horrível! Tá horrível!”. Ao mesmo tempo em que 
imitava os movimentos realizados por eles batendo com as mãos no 
peito, nos ombros, nas pernas, na cabeça e na barriga. Os meninos 
não pareceram se importar e continuaram assistindo com entusiasmo. 
A sessão dos vídeos, além de ter sido um momento importante para 
observar o que as crianças expressam a partir dos vídeos, também 
constituiu uma forma de valorização de suas culturas de pares (WER-
LE, 2015, p. 118). 

Neste sentido, a forma de participação das crianças durante a pesquisa de-
monstra seus protagonismos na relação com os outros e com o mundo. Esses 
protagonismos revelam a necessidade e o desejo de participarem ativamente 
dos processos de construção de rotinas, rituais, conhecimentos, junto aos adul-
tos, ressignificando as experiências que vivenciam, cotidianamente, na escola 
de Educação Infantil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das discussões realizadas acerca dos desafios éticos e metodológicos, 
bem como, do protagonismo infantil na produção de pesquisas com crianças 
pequenas, é importante destacar aspectos relacionados ao eu-adulto do pes-
quisador e ao eu-criança dos participantes da pesquisa. Neste sentido, embora 
se tenha a pretensão de ouvir as crianças e suas experiências protagonizadas, 
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enfim, suas culturas de pares na instituição de Educação Infantil, documentan-
do-as através de narrativas escritas e recursos audiovisuais, é preciso manter a 
consciência de que é sempre um eu-adulto, olhando para as crianças. Ou seja, 
a interpretação das culturas infantis realizada pelo pesquisador, que, ainda que 
se empenhe em ouvir as crianças e compreender os significados atribuídos em 
suas culturas de pares, é sempre, de certa forma, a interpretação de um adulto 
em relação às crianças. 

Por mais aliciante que a frase “através dos olhos das crianças” possa 
ser, jamais veremos o mundo através dos olhos de outra pessoa, parti-
cularmente dos olhos de uma criança”. Pelo contrário, veremos sempre 
o mundo através de uma multiplicidade de camadas de experiência, 
das crianças e nossas, e de uma multiplicidade de camadas de teoria 
[...] (GRAUE; WALSH, 2003, p. 56).

Todavia, entendemos que, quanto mais o pesquisador adentrar no contexto, 
observar de modo atento, cuidadoso e permanente, realizando os registros das 
situações observadas diariamente, maiores condições terá, depois de certo tem-
po imerso, em tecer análises mais aproximadas acerca das significações atribuí-
das pelas crianças, embora a sua subjetividade e experiências estarão sempre 
presentes. 

Desta forma, entender as culturas da infância envolve a ética de um olhar 
diferenciado com as crianças, sentir, ver, ouvir e pensar nos protagonismos das 
diferentes culturas da infância, não como obviedades características da idade, 
mas como uma forma como elas, historicamente e culturalmente, constroem a si 
próprias nas relações que estabelecem em seus contextos sociais. As crianças 
são co-construtoras da infância e da sociedade, na medida em que interagem e 
se comunicam com pares, adultos, natureza e sociedade (QVORTRUP, 2011).

Para compreender suas culturas, é preciso mudar a perspectiva pela qual 
se olha e se percebe as crianças. Superar concepções que as veem pelo que 
ainda não fazem, ou pelos adultos que serão no futuro, os quais caracterizam 
processos de negatividade constituinte da infância (SARMENTO, 2002). Superar 
concepções que as crianças são naturalmente puras e boas, entendendo que 
elas refletem os valores sociais e culturais dos diversificados contextos em que 
estão inseridas, nos quais estão presentes: o consumo, competitividade, poder, 
liderança, dentre outros. Deste modo, as culturas de pares não são produzidas 
num universo exclusivo das crianças, mas por meio de um processo contínuo de 
interação com os contextos a que estão vinculadas.

Portanto, é fundamental manter uma postura de aprendiz, de cumplicidade, 
de coletividade com as crianças, compreendendo que as diferentes culturas pro-
duzidas com seus pares, são processos fundamentais para a recriação, inser-
ção, participação delas no mundo. Sendo que, a escola de Educação Infantil é 
lócus privilegiado de seus protagonismos na produção de cultura de pares, em 
que poderiam ser potencializadas oportunidades para construção dessas cultu-
ras, propiciando às crianças participarem ativamente do processo de construção 
do conhecimento.



837

REFERÊNCIAS

BARBOSA, M. C. S. A ética na pesquisa etnográfica com crianças: primeiras 
problematizações. Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 9, n.1, jan.-jun, 2014. 

BATISTA, D. W. de A. Será que eu posso falar alguma vez aqui? Algumas re-
flexões sobre o que falam as crianças da/na escola. Dissertação (Mestrado em 
Educação), Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.

BEINEKE, V. Processos intersubjetivos na composição musical de crianças: um 
estudo sobre a aprendizagem criativa. Tese (Doutorado em Música), Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.

BORBA, A. M. Culturas da infância nos espaços-tempos do brincar: um estudo 
com crianças de 4-6 anos em instituição pública de educação infantil. Tese (Dou-
torado em Educação), Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, 2005.

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: MEC, SEB, 2010.

CABRAL, M. A. Identidade étnico-racial em contexto lúdico: um jogo de cartas 
marcadas?. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Federal do 
Ceará, Fortaleza, 2007.

CORSARO, W. Sociologia da infância. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

______. Pesquisa etnográfica realizada com as crianças de Jardins de Infância 
nos EUA e em Itália. Departamento de Sociologia, Indiana University, Blooming-
ton, Indiana, USA. (texto digitado), 2012. Disponível em: <http://geinufrgs.blogs-
pot.com.br/>. Acesso em: out. 2016.

COSTA, M. A. C. C. Aportes metodológicos na pesquisa com crianças: etnografia 
ou intervenção? In: SIMPÓSIO LUSO-BRASILEIRO EM ESTUDOS DA CRIAN-
ÇA. PESQUISA COM CRIANÇAS. DESAFIOS ÉTICOS E METODOLÓGICOS, 
II., 2014, Porto Alegre, Anais... Porto alegre: Faculdade de Educação, 2014. Dis-
ponível online.

COSTA, M. de F. V. da.; LIMA, F. J. I. de. A abordagem etnográfica das práticas 
lúdicas: uma contribuição à pesquisa com crianças. In: SIMPÓSIO LUSO-BRA-
SILEIRO EM ESTUDOS DA CRIANÇA. PESQUISA COM CRIANÇAS. DESA-
FIOS ÉTICOS E METODOLÓGICOS, II., 2014, Porto Alegre, Anais... Porto ale-
gre: Faculdade de Educação, 2014. Disponível online.

COSTA, M. de F. V. da. Brincar e escola: o que as crianças têm a dizer?. Forta-
leza: Edições UFC, 2012 (Coleção de Estudos da Pós-Graduação). 



838

______. Identidade étnico-racial nas artes de brincar. In: COSTA, M. de F. V. 
da; COLAÇO, V. de F. R.; COSTA, N. B. da. (Orgs.). Modos de brincar, lembrar 
e dizer: discursividade e subjetivação. Fortaleza: Editora UFC, 2007 (Coleção 
Diálogos Intempestivos, n. 48).

COUTINHO, A. M. S. A ação social dos bebês: um estudo etnográfico no contex-
to da creche. Tese (Doutorado em Estudos da Criança), Universidade do Minho, 
Instituto de Educação, Minho, Portugal, 2010.

FERNANDES, N.  Ética na pesquisa com crianças: ausências e desafios. Revis-
ta Brasileira de Educação. v. 21, n. 66, jul.-set., 2016.

FERREIRA, M. M. M. A gente gosta é de brincar com os outros meninos!” Re-
lações sociais entre crianças num Jardim de Infância. Porto, Portugal: Afronta-
mento, 2004.

FLORES, Z. G. de M. O brincar, a criança e a escola: tramas de um caminho. 
Dissertação (Mestrado Educação nas Ciências), Universidade Regional do No-
roeste do Estado do Rio Grande do Sul, 2006.

FRANCISCO, D. J.; BITTENCOURT, I. Ética em pesquisa com crianças: proble-
matizações sobre o termo de assentimento. In: SIMPÓSIO LUSO-BRASILEIRO 
EM ESTUDOS DA CRIANÇA. PESQUISA COM CRIANÇAS. DESAFIOS ÉTI-
COS E METODOLÓGICOS, II., 2014, Porto Alegre, Anais... Porto alegre: Facul-
dade de Educação, 2014. Disponível online.

GRAUE, M. E.; WALSH, D. J. Investigação etnográfica com crianças: teorias, 
métodos e ética. Trad. Ana Maria Chaves. Rev. Cient. Teresa Vasconcelos. Lis-
boa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.

LIMA, F. J. de I. de. A criança e os artefatos lúdicos: um estudo etnográfico da 
cultura lúdica da rua. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Fede-
ral do Ceará, Fortaleza, 2010.

LIRA, P. B. de.; PEREIRA, M. de C. Pesquisa com crianças: limites e alcances 
de diferentes estratégias metodológicas. In: SIMPÓSIO LUSO-BRASILEIRO EM 
ESTUDOS DA CRIANÇA. PESQUISA COM CRIANÇAS. DESAFIOS ÉTICOS E 
METODOLÓGICOS, II., 2014, Porto Alegre, Anais... Porto alegre: Faculdade de 
Educação, 2014. Disponível online.

MADUREIRA, C.; FERREIRA, M. A floresta das adivinhas... ou os meandros da 
interacção social entre as crianças no jardim de infância em torno dos livros ilus-
trados. Revista Zero-a-seis. v. I, n. 29, jan.-jul, 2014.

OLIVEIRA, R. C. D. “Agora eu...”: um estudo de caso sobre as vozes das crian-



839

ças como foco da pedagogia da infância. Dissertação (Mestrado em Educação), 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

OLIVEIRA-FORMOSINHO, J.; LINO, D. M. B. da C. Os papeis das educadoras: 
as perspectivas das crianças. Educ. foco. Juiz de Fora, v. 13, n. 2, set. 2008/fev. 
2009. p. 9-29.

PEREIRA, R. F. As crianças bem pequenas na produção de suas culturas. Dis-
sertação (Mestrado em Educação), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 2011.

PINTO, G. de A. T. Os sentidos do lúdico na educação infantil: dos dispositivos 
institucionais aos modos de fazer. Tese (Doutorado em Educação), Universidade 
Federal do Ceará, Fortaleza, 2009. 

PRADO, P. D. Educação e cultura infantil em creche: um estudo sobre as brin-
cadeiras de crianças pequeninhas em um CEMEI de Campinas/SP. Dissertação 
(Mestrado em Educação), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 
1998.

QVORTRUP, J. Nove teses sobre a “infância como um fenômeno social”. Trad. 
NASCIMENTO, M. L. Pro-posições, Campinas, v. 22, n. 1 (64), jan./abr. 2011. p. 
199-211.

ROCHA, N. M. F. D.; COSTA, M. de F. V. da. Epistemologias do sul e estudos 
sociais da infância: crianças e ancestralidade africana na escola. In: CONGRES-
SO INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS. COLONIALISMOS, PÓS-
-COLONIALISMOS E LUSOFONIA, IV, 2014, Aveiro, Portugal. Anais... Aveiro: 
Programa Doutoral em Estudos Culturais. Atas do IV Congresso Internacional 
em Estudos Culturais, 2014.

SANTOS, P. P. dos. Infância e música: mediações constitutivas da relação da 
criança com os produtos culturais massivos. Dissertação (Mestrado em Educa-
ção), Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

SARMENTO, M. J. As culturas da infância nas encruzilhadas da 2ª modernidade. 
Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho Portugal, 2002. Dispo-
nível em: <www.cedic.iec.uminho.pt>. Acesso em: agosto de 2012. 

______. Imaginário e culturas da infância. Instituto de Estudos da Criança da 
Universidade do Minho Portugal, 2003. Disponível em: <www.cedic.iec.uminho.
pt>. Acesso em: agosto de 2012. 

______. Gerações e alteridade: interrogações a partir da sociologia da infância. 
Educação e Sociedade. Campinas, vol. 26, n. 91, maio/ago. 2005. 



840

______. Visibilidade social e estudo da infância. In: VASCONCELLOS, V. M. R. 
de; SARMENTO, M. J. (Orgs.). Infância (in)visível. Araraquara, SP: Junqueira & 
Marin, 2007. 

SCHMITT, R. V. Mas eu não falo a língua deles! As relações sociais de bebês 
num contexto de educação infantil. Dissertação (Mestrado em Educação), Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, 2008.

SIROTA, R. Emergência de uma sociologia da infância: evolução do objeto e do 
olhar. Trad. REZENDE, N. L. de. Cadernos de Pesquisa, n.112, março/ 2001. 
p.7-31.

SOARES, N. F. A investigação participativa no grupo social da infância. Currículo 
sem fronteiras. v. 6, n. 1, jan.-jul, 2006.

WEFFORT, M. F. Educando o olhar da observação. In: WEFFORT, M. F. (Org.). 
Observação, registro e reflexão. Instrumentos metodológicos I. 2ª ed. São Paulo: 
Espaço Pedagógico, 1996.

WERLE, K. Infância, música e experiência: fragmentos do brincar e do musicar. 
Tese (Doutorado em Educação), Universidade Federal de Santa Maria, Santa 
Maria/RS, 2015.



841

NARRATIVAS INFANTIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA 
ESCOLA DO CAMPO

Keylla Rejane Almeida Melo
Universidade Federal de Uberlândia

keyllamelo@ufpi.edu.br

Iara Vieira Guimarães
Universidade Federal de Uberlândia

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa de doutoramen-
to voltada para a compreensão do protagonismo das crianças do campo no es-
paço escolar. Tendo em vista a brevidade do texto, discutimos apenas alguns 
elementos indicadores desse protagonismo infantil no exercício de pensar a es-
cola do campo como é e como poderia ser para melhor atender às crianças que 
nela estudam e convivem. 

Fundamentados em pressupostos da Sociologia da Infância, concebemos a 
criança como ator social cuja forma de viver a infância varia dependendo do 
contexto histórico, político, social e econômico em que está inserida. As crianças 
do campo possuem especificidades típicas do seu território de vida que as difere 
das crianças urbanas, por conta das condições sociais e geográficas em que 
vivem. Inclusive, a própria legislação educacional reconhece a necessidade e 
importância de a escola, em sua organização didático-curricular, considerar tais 
especificidades. Além do aspecto contextual, as singularidades do ser criança 
também precisam ser reconhecidas.

No entanto, considerando as finalidades políticas e sociais de invenção da 
escola como instituição de confinamento das crianças, percebemos que esta 
anda na contramão das especificidades, numa tentativa de padronização, de 
universalização. A escola é um ambiente criado para atender a crianças, mas, 
paradoxalmente, algumas vezes, pouco apreciado por elas. Assim, na contem-
poraneidade, com os avanços dos estudos e pesquisas sobre a infância e a 
criança, é importante trazê-las para o centro da discussão sobre a escola, ouvin-
do suas experiências de modo a fortalecer a escola como espaço/tempo de edu-
cação mas também de fantasia, de criatividade, de interatividade, de ludicidade, 
atributos que caracterizam a infância, segundo Sarmento (2004).

Dessa forma, investigar os sentidos que as crianças camponesas produzem 
sobre a escola do campo é o objetivo de uma pesquisa narrativa que está sendo 
desenvolvida, tendo as crianças como interlocutoras e a escola do campo como 
espaço de produção de dados empíricos. Como procedimento principal de pro-
dução de dados utilizamos o grupo focal realizado com crianças de 8 a 10 anos 
de idade que estudam em escolas rurais de dois municípios do estado do Piauí, 
Brasil. 
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Dialogamos com Sarmento (2008, 2011); Nascimento (2013, 2015); Silva, Sil-
va e Martins (2013), dentre outros. Os resultados, ainda parciais, revelam que 
as crianças possuem posicionamentos críticos em relação à organização escolar 
ao mesmo tempo em que valorizam esse espaço e que constroem perspectivas 
significativas sobre como ele poderia ser organizado para atendê-las melhor. 
Compreendemos que ouvir o que a criança tem a dizer sobre o modo como a 
escola se organiza pode ser um caminho fértil para repensarmos a produção do 
espaço escolar e a sua constituição como um lugar de pertencimento, habitação, 
interação social e aquisição/produção de conhecimento.   

REFERENCIAL TEÓRICO

A escola é um tempo/espaço que abarca uma boa parte do cotidiano das crian-
ças, definindo muitas vezes sua vida, em função de suas formas de organização. 
É como se a escola fosse a atividade central a partir da qual se organizam as 
outras atividades infantis. Assim, é importante que a forma de organização desse 
tempo/espaço seja cuidadosamente pensado de modo a contribuir efetivamente 
no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, sobretudo como 
lócus de formação humana. 

Recorremos a Nascimento (2013, p. 160) para esclarecermos que nossa con-
cepção de educação da infância afasta-se de concepções de escolarização que 
defendem o ensino e a aprendizagem na escola como “a base da educação, 
direito da criança e condição para a sua humanização, além de considerá-los 
instrumentos de combate à pobreza, à desigualdade e à injustiça social”. No en-
tanto, “quando se considera sua base teórica, o foco não são as crianças, mas 
os conteúdos escolares”, privilegiando “a cultura escolar, ou seja, o ambiente 
destinado ao controle e disciplinamento das crianças pelos adultos, com o obje-
tivo de preparar as crianças para a vida futura e, ao mesmo tempo, encobri-las 
sob o papel de aluno”.

A escola se utiliza de diversas formas sutis de controle, inserindo em textos, 
músicas, modos de organização da rotina, do ambiente e das atividades prescri-
ções que ditam um determinado tipo de comportamento adequado às crianças. 
Podemos ilustrar como exemplo uma música muito cantada nas turmas de edu-
cação infantil e que retrata fielmente a cultura do controle, o desejo de silenciar 
a criança, através de processos disciplinares que tornam os sujeitos submissos, 
imóveis, dóceis: “Para ouvir o som do mosquitinho, e as batidas do seu coração-
zinho, pegue a chavinha e tranque a boquinha”. Segundo Foucault (2013, p. 142), 
encontramos esses processos disciplinares muito cedo nas escolas, a partir da 
determinação de lugares individuais, tornando-se possível “[...] o controle de cada 
um e o trabalho simultâneo de todos”. Esta forma de organização, além de eco-
nomizar o tempo de aprendizagem, “fez funcionar o espaço escolar como uma 
máquina de ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar, de recompensar”.

A partir do que pontua o autor, destacamos duas questões que acreditamos 
serem importantes ao se propor novas formas de organização da escola. Primei-
ro, a constatação de que a forma como a instituição escolar está organizada é 
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uma construção social que representa uma opção política da sociedade. Essa 
maneira de organização escolar está tão enraizada que muitos acreditam ser ela 
natural, a única possível, o jeito verdadeiro, correto, inquestionável de educar 
formalmente. 

Segundo, a certeza de que, infelizmente, essas formas de exercício do poder, 
vivenciadas nas escolas, têm afetado, sobremaneira, as crianças, pois muitos 
professores ainda acreditam ser elas sujeitos sem desejos, sem experiência, 
sem vontade própria. Essa crença tem tornado muitas práticas docentes contro-
ladoras, homogeneizadas, hierarquizadas. Em nossa experiência, temos viven-
ciado práticas docentes em que as crianças cantam sentadas atrás da mesa; as 
conversas são limitadas às perguntas gerais da professora para todas as crian-
ças que acabam por dar respostas prontas, esteriotipadas; alguns momentos 
são destinados à conversa, nos demais, há proibição de socialização entre as 
crianças; o espaço de cada um é delimitado, ficando o corpo “aprisionado ao seu 
quadrado”. (MELO, 2014).

Karlsson (2008, p. 167) afirma que pesquisas internacionais apontam que o 
professor fala, aproximadamente, 70% a 90% do tempo em sala de aula, enquan-
to que todas as crianças juntas falam em torno de 10% a 30% do tempo. Para a 
autora, esta é uma situação absurda, pois “[...] aqueles que deveriam capturar o 
mundo, aprender e crescer têm pouco tempo para falar de suas ideias, interes-
ses, opiniões, aprendizados e para refletir com os outros”.

O diálogo é, portanto, um dispositivo pouco utilizado no contexto das insti-
tuições de educação escolar, tendo em vista que a prevalência são práticas de 
dominação (FREIRE, 2003). Ao analisarmos o contexto histórico e social de sur-
gimento da escola, compreendemos o porquê de sua forma dominadora de or-
ganização. A escola, nos moldes que temos hoje, “foi concebida com o objetivo 
de atender a um conjunto de demandas específicas do projeto histórico que a 
planejou e procurou pô-la em prática: a modernidade” (SIBILIA, 2012, p. 16-17). 
A autora ainda assevera (p. 27):

No entanto, como sabe qualquer um que tenha mantido contato com 
crianças – mais ainda com várias dezenas delas, reunidas num mes-
mo recinto -, não é fácil transformá-las em peças de um aparelho bem 
calibrado [...] Mais árduo ainda é conseguir a proeza de manter essa 
ordem todos os dias e sem falta [...] Por causa dessa dificuldade re-
correu-se ao confinamento como um recurso disciplinar de importância 
vital [...]

Analisando por este viés, é possível afirmar que a organização da escola, 
desde seus primórdios, desconsidera características universais da infância, con-
forme Sarmento (2004): fantasia, criatividade, interatividade, ludicidade, forjando 
mecanismos de disciplinamento dos corpos e subjetividades infantis. As peculia-
ridades dos modos de viver a infância são negligenciadas, pretendendo-se a ho-
mogeneização. Diante do exposto, podemos afirmar que na configuração inicial 
da escola “a imagem dominante da infância remete as crianças para um estatuto 
pré-social: as crianças são ‘invisíveis’ porque não são consideradas como seres 
sociais de pleno direito”. (SARMENTO, 2008, p. 3-4)   
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Se a invisibilidade afetou todas as crianças durante uma boa parte da história 
da Humanidade, em relação às crianças do campo é uma situação que ainda 
permanece, pois uma boa parte dessas crianças foram e são historicamente 
excluídas do que modernamente se convencionou como infância, pois fazem 
parte de uma população esquecida e silenciada ao longo da história do Brasil. 
Inclusive, a escola destinada a elas, de um modo geral, tem a precariedade 
como característica principal. No texto que traz resultados da Pesquisa Nacional 
“Caracterização das práticas educativas com crianças de 0 a 6 anos residentes 
em áreas rurais”, realizada a partir de cooperação técnica entre o Ministério da 
Educação e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Leal e Ramos (2012, 
p. 173-174) analisam a infraestrutura e proposta pedagógica de escolas do cam-
po no Nordeste e constatam que em todos os municípios pesquisados há insufi-
ciência ou ausência completa de parques infantis e materiais pedagógicos, além 
disso, a maioria dos prédios escolares “necessitam de reformas, com ampliação 
e adaptação dos espaços, substituição de portas e janelas, além de reparos de 
piso e teto, e pintura”. Encontraram, inclusive, escola com estrutura física bas-
tante comprometida. Segundo as autoras (p. 174):

Outro aspecto importante é o fato de que os prédios que abrigam as es-
colas do campo visitadas reproduzem o modelo da escola urbana. São 
instalações que, por vezes, além de se limitarem a uma área construí-
da pequena, não consideram os modos de vida dos diversos espaços 
campesinos, as necessidades e os desejos das crianças, bem como a 
interação com as características ambientais de onde estão localizadas.

A escola do campo como arremedo da escola da cidade é um equívoco apon-
tado pelos movimentos sociais do campo, que reivindicam para os camponeses 
o direito de pensar e organizar a sua própria dinâmica escolar. As crianças cam-
ponesas estão incluídas nesse direito, já que, a partir dos estudos da Sociolo-
gia da Infância, são olhadas sob nova perspectiva: “como actores sociais, nos 
seus mundos de vida, e a infância, como categoria social do tipo geracional, 
socialmente construída. A infância é relativamente independente dos sujeitos 
empíricos que a integram, dado que ocupa uma posição estrutural”. (SARMEN-
TO, 2008, p. 7). As crianças têm vivências, ideias, pensamentos sobre o mun-
do, pois agem nele e, assim, produzem cultura. Portanto, são sujeitos aptos à 
participação social e são prenhes de possibilidades no sentido de contribuírem 
efetivamente na reflexão coletiva sobre a melhor forma de se organizar a escola, 
prezando-se pelas especificidades do seu contexto de vida e do seus modos de 
viver a infância e de ser criança. 

METODOLOGIA

Conceber a criança como ator social, não apenas produto mas também pro-
dutor de cultura, remete à consideração de seus pontos de vista no processo 
de organização social, de forma geral, e de organização da escola, de forma 
particular. Essa concepção levou-nos a optar por compreender as formas de 
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organização da escola a partir das crianças, ao narrarem suas experiências den-
tro desse espaço institucionalizado, “para além do seu estatuto como alunos ou 
como seres humanos em desenvolvimento (devires), e/ou para além da fraque-
za, da incompetência ou da negatividade atribuídas [a elas], percebendo-as nas 
múltiplas relações que estabelecem em suas vidas cotidianas”. (NASCIMENTO, 
2015, p. 80).

Nesse sentido, adotamos a Pesquisa Narrativa como método de investigação, 
tendo em vista ser esta “uma forma de compreender a experiência. É um tipo de 
colaboração entre pesquisador e participantes, ao longo de um tempo, em um 
lugar ou série de lugares, e em interação [...]”. (CLANDINI; CONNELLY, 2015, p. 
51).  As histórias narradas pelas crianças, em interação entre si e como a pesqui-
sadora, permitiu a reflexão infantil sobre suas experiências escolares, ao mesmo 
tempo em que as levou a repensar formas de (re)significar estas experiências a 
partir da transformação na forma com a escola se organiza para atendê-las. São 
narrativas vividas e contadas que levam à criação de novas narrativas. 

Ouvimos as crianças em contexto, em suas próprias escolas, em seções de 
grupo focal, entendido aqui como “um conjunto de pessoas selecionadas e reu-
nidas por pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é objeto de 
pesquisa, a partir de sua experiência pessoal”. (POWEL E SINGLE, 1994 apud 
GATTI, 2005, p. 7). Como estratégia desencadeadora para a discussão do tema 
objeto da pesquisa (escola do campo), utilizamos fotografias, feitas pelas pró-
prias crianças, de espaços institucionais que lhes despertam afeto, sejam eles 
positivos ou negativos. As crianças foram divididas em duplas para a escolha 
dos locais a serem fotografados. Após a captação das imagens, era realizada a 
seção de grupo focal na qual dialogávamos sobre cada espaço escolhido pelas 
duplas de crianças.

O desenho também foi utilizado, mas como forma de materialização dos senti-
dos das crianças. Após as fotografias, as conversas sobre os espaços fotografa-
dos, as crianças recebiam material para desenharem a escola ideal. Importante 
ressaltar que as fotografias e os desenhos foram utilizados apenas como dis-
positivos para desencadear as interações, pois foram as falas das crianças que 
trouxeram os elementos para produção dos dados, a partir das trocas realizadas 
nos grupos.

Selecionamos duas escolas localizadas na zona rural de dois municípios 
piauienses. Uma das comunidades, o Povoado Cedro, é de povoamento alea-
tório e a outra, o Assentamento Santo Antonio do Campo Verde, é proveniente 
da luta de camponeses pelos acesso à terra e à moradia. Em cada escola foi 
formado um grupo focal com 10 crianças, na faixa etária de 8 a 10 anos de idade, 
selecionadas a partir da adesão voluntária destas e que, segundo os profissio-
nais da escola, têm postura interativa, tendo em vista ser esse tipo de postura 
condição necessária à realização do grupo focal. 

Tanto as crianças quanto as famílias foram informadas sobre detalhes da pes-
quisa, inclusive de seus anonimatos. Utilizamos nomes fictícios para as crianças. 
Para tanto, cada pai ou responsável assinou um Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido, e cada criança interlocutora assinou um Termo de Assentimento, 
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o que demonstra respeito a elas. 
A análise dos dados está sendo realizada a partir da categorização das nar-

rativas das crianças, prezando-se pela interação entre as falas e destacando-se 
não somente as opiniões majoritárias, mas também as que ficaram em minoria. 
Todo o material coletado (transcrições, registros em diários de pesquisa) está 
sendo compatibilizado de modo que o conjunto dos relatos seja o mais completo 
possível. Ancorando-nos em Gatti (2005, p. 46), procedemos “[...] à construção 
de um plano descritivo das falas, em que sejam destacadas as diferenças entre 
os relatos [...]”, agrupando-os em função dos sentidos percebidos. 

As condições contextuais também estão sendo consideradas nas análises, 
pois, nos estudos da infância, é importante integrar aspectos e dimensões dos 
mundos sociais das crianças (SARMENTO; MARCHI, 2008). Este mundo social, 
no caso específico deste estudo, o campo, precisa ser considerado, assim como 
deve ser considerado o mundo infantil, pois observamos que as crianças têm 
muito a dizer.

RESULTADOS PARCIAIS

Investigar os sentidos que as crianças camponesas produzem sobre a esco-
la do campo é o objetivo do estudo empreendido, que considera a criança no 
seu presente, com condições plenas de participar de decisões que lhe digam 
respeito, como, por exemplo, a forma como se organiza a escola. Mesmo com 
a análise de dados ainda em curso, podemos afirmar que é inerente à criança a 
expressão através da fala. Elas sentem tanto a necessidade de falar que quando 
o adulto não as escuta, elas conversam entre si, abordando o assunto em ques-
tão ou outros relacionados. As crianças gostam de participar, elas querem dar 
sua opinião, ser ouvidas. 

Um aspecto que nos chamou muito a atenção é o fato de que o contexto 
social e político de vida das crianças interfere significativamente no seu nível 
de participação tanto qualitativa quanto quantitativamente.  Percebemos que 
as crianças da comunidade Cedro, de povoamento aleatório, refletem menos 
profundamente sobre as questões que lhes são colocadas que as crianças do 
Assentamento Santo Antonio do Campo Verde, produzidas em contexto de luta 
social pelo acesso à terra e à moradia. As seções de grupo focal com as crianças 
do Assentamento foram mais densas, com narrativas mais detalhadas e ideias 
de transformação da escola melhor situadas. Há, portanto, uma multiplicidade 
de campos que integram o rural brasileiro assim como há uma multiplicidade de 
infâncias do campo. (SILVA, SILVA e MARTINS, 2013).

Importante destacar que as fotografias foram cruciais para o envolvimento 
efetivo das crianças na atividade investigativa. Elas demonstraram muita empol-
gação ao saber que utilizariam um câmera profissional; ouviram atentamente as 
dicas de fotografia dadas pela fotógrafa e quando esta mostrou algumas fotos 
criativas, ficamos surpresas com o olhar delas para detalhes mínimos e com a 
espontaneidade com que falaram de suas experiências de fotografia. No entanto, 
uma criança da escola do Cedro diz: “- Eu nunca tirei foto.” E outra complementa: 
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“- Eu também não!” Enquanto todas as outras relatavam histórias de selfs e fotos 
de outras pessoas e paisagens, feitas com os celulares dos pais ou de irmãos. 

Podemos verificar que em plena era digital, há crianças do campo excluídas 
dos benefícios gerados na contemporaneidade, como o uso do celular ou de 
uma câmera fotográfica. Silva, Silva e Martins (2013, p. 13) chamam atenção 
para os efeitos excludentes dessas fortes transformações, “que se verifica, com 
respeito às crianças, aquilo que Sarmento (2008) denomina de um dos parado-
xos contemporâneos em relação à infância e às crianças: centralidade de direi-
tos versus alto grau de pobreza e sofrimento”. É complexo falar de direito quando 
nem todas as crianças têm acesso ao que o mundo contemporâneo oferece em 
termos de qualificação da vida. Como falar de direito num mundo em que as de-
sigualdades sociais são alarmantes?

Nas duas escolas, um espaço escolhido pela maioria das crianças como por-
tador de afeto positivo foi o campo de futebol. Em ambas as instituições, esse 
espaço é improvisado, com infraestrutura mínima, como pode ser constatado 
nas Figuras 1 e 2:

Figura 1: Campo de futebol na Escola do Cedro

Fonte: Crianças sujeitos da pesquisa 
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Figura 2: Campo de futebol na Escola do Assentamento

Fonte: Crianças sujeitos da pesquisa

O campo de futebol da escola do Cedro é apenas aquele espaço delimitado 
por pneus coloridos, próximo ao muro. Este espaço foi escolhido por três duplas 
de crianças mas quando perguntamos quem gosta dele todas as crianças levan-
taram a mão e gritaram: “-Eu!”. A seguir, o diálogo tecido sobre as fotografias que 
retrataram este espaço:

Mediadora: - Esse é um espaço que vocês gostam ou não gostam na 
escola?
Crianças gritam em coro: - Gosta.
Mediadora: - Por que vocês gostam dele?
Mário: - Porque nós jogamos bola nele.
Viviane: - Porque lá a gente brinca, corre, joga bola, faz atividade. 
Vanderson: - Toda escola deveria ter um campo de futebol para as 
crianças brincarem.
Flávia: - No lugar desse campo deveria ser uma quadra.
Tomaz: - Eu ainda tenho uma coisa para dizer. Só aqueles pneus ali 
fica feio. Deveria fazer um monte de brinquedos naquele espaço ali.
Mário: - E também porque o campo é muito pequeno para poder jogar 
muitas pessoas. 
Vanderson: - E não tem as traves de ferro. 
Mário: - Se fosse para ser um campo melhor ia ter umas traves de 
ferro. 
Flávia:  - Aquelas traves na hora que bate uma bola nelas, elas caem.
Mário:  - É. Na hora que chuta a bola para cima que bate no travessão, 
ele cai em cima da gente. 
Vanderson: - Devia colocar umas gradezonas assim para a bola não 
passar (cochichando com Mateus).
Tomaz: - Eles podiam tirar as pedras, pois alguns meninos vão jogar 
descalços e eles podem pisar nas pedras e acabar se cortando.
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Mediadora: Lá tem umas pedras, é?
Crianças em coro: - Tem.
Mediadora: - Mas esse espaço foi feito para ser um campo de futebol 
mesmo?
Crianças em coro: - Foi.
Mediadora: - Vocês têm atividades nele?
Crianças em coro: - Temos.
Mediadora: - Que tipo de atividade?
Tomaz: - Jogar bola.
Viviane: - De primeiro, tinha um professor de futsal que ensinava a 
jogar bola, mas agora não tem mais esse professor.

Apesar da precariedade do espaço, as crianças mantém um vínculo afetivo 
com ele, pois representa o lúdico, a liberdade, a brincadeira, a possibilidade de 
socialização com os outros. É o espaço onde podem vivenciar situações típicas 
da infância (correr, brincar, jogar bola, movimentar o corpo livremente). Porém, 
elas fazem uma análise muito crítica do lugar, apontando diversas problemáticas, 
inclusive com riscos à integridade física, bem como destacam possibilidades de 
melhoria dele. Vemos, portanto, que as crianças, como sujeitos concretos, pos-
suem conhecimentos, desejos, opiniões próprias, que lhes possibilitam pensar 
a escola. No entanto, a desconsideração desses aspectos por esta instituição 
nos levam a constatar a afirmação de Sarmento (2011, p. 588): “Na verdade, é o 
aluno – mais do que a criança – de quem a escola se ocupa [...] De algum modo, 
perante a instituição, a criança ‘morre’ [...] para dar lugar ao aprendiz [...]”. Por 
isso, o campo de futebol não precisa ser olhado pela escola como um espaço 
importante ao desenvolvimento infantil. Seu lugar é secundarizado no contexto 
escolar embora supervalorizado pelas crianças.

O mesmo pode ser dito em relação ao campinho da escola do Assentamen-
to, que assemelha-se mais com um campo de futebol, mas também apresenta 
diversos problemas apontados pelas crianças, mesmo sendo um lugar de afeto 
positivo para todas elas, como pode ser constatado na interlocução abaixo:

Mediadora: Alguém não gosta desse espaço?
Jane: Eu. Porque eles demoraram muito a capinar aí tá muito sujo e 
também lá de vez em quando aparece umas coisas nojentas.
Ravi: Tem caracol, lesma.
Elena: E se pisar em cima... ui!
Mediadora: Alguém mais não gosta? E quem gosta e por quê?
Mônica: Eu gosto do campo porque lá a gente brinca e se diverte.
Kely: Porque a gente joga bola.
Jaqueline e Mari, juntas: A gente joga vôlei.
Jane: Eu quero falar mais uma coisa. É que nem a Maria Sofia disse 
ontem: eu gosto e não gosto. Eu gosto porque eu gosto muito, muito de 
jogar vôlei e não gosto porque a gente pode pisar em lesmas.
Kely: E também pelas bactérias que pode dar. A maioria dos meninos 
jogam futebol com os pés descalços e isso pode dar bactérias.
Ravi: Podia fazer uma detetização... e colocar capim.
Algumas crianças: Capim? (Muitas crianças riem).
Denis: Grama, menino! E colocar redes nas traves.
Rúbia: Podia colocar cimento.
Mônica: Tem muito espaço que poderia aumentar o campo. Assim, tira-
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va o mato porque os meninos ficam só andando pelos matos.
Elson: Para buscar a bola.
Mônica: Quando o sol está muito quente, o professor só leva a gente 
quando o sol esfria mais.
Kely: Ele deixa nós dentro da sala jogando dama até o sol esfriar mais 
um pouquinho aí a gente vai jogar bola.
Ravi: Podia colocar umas traves maiores.
Mônica: Tem que aumentar mais o campo, porque sempre os meninos 
vão buscar a bola no mato e pisam em espinho, cansanção, ...
Elson: Ou então, podia tirar os matos.
Elena: Um dia, tinha uma cobra.
Kely: Eles [os meninos] ficam cheios de coceiras, fura o pé...
Ravi: E fura a bola também.
Mari: Eu acho que podia ser feito um tetinho assim... 
Elson: É mesmo...
Ravi: E podia fazer um muro ao redor do campo.
Rúbia: Muro pra quê? Não tem necessidade.
Ravi: Tem sim... podia colocar telas para não sair a bola.
Franciane: O diretor disse que podia construir uma quadra naquele 
terreno depois do muro. 
Rúbia cochichando com a Elena: Eita, mas o estádio lá da Impueira é 
bonito, ele é azul e verde e não sei que cor mais.
Jane: Colocava os ferros do lado, e aquele ferro em cima, tipo o que 
tem lá perto de casa.
[Todos falando ao mesmo tempo, querendo dar sua opinião, trocando 
ideias com o colega do lado...]
Mediadora: Então, acho que já esgotamos a análise desse espaço...
Ravi: Não, eu ainda não falei não.
Mediadora: Pois fale, Ravel...
Ravi: Eu anotei para não esquecer. Eu gosto desse espaço porque a 
gente joga bola, vôlei e é muito divertido.
Franciane: Ah, pois deixa eu ler o meu também. O campo é divertido 
porque a gente pratica coisas novas e faz a gente se sentir bem. Quan-
do eu entro nesse campo eu sinto uma coisa tão legal dentro de mim, 
eu não sei nem explicar.

Como falado anteriormente, o campo de futebol representa, para as crian-
ças, a materialização da peculiaridade do ser criança. Apesar dos problemas 
apontados, é um espaço pelo qual nutrem grande afeto positivo, o que pode ser 
visivelmente constatado pela última fala da interação acima, da criança Fran-
ciane. Cerceadas em seus desejos, preferências, sentimentos, vontade de par-
ticipação, elas vão se adequando ao desenho de escola que lhe é imposto, no 
entanto, não sem resistência em diversos momentos. Nesse sentido, Sarmento 
(2011, p. 589) pontua:

O aluno, tem por ofício, de tomar a forma (no sentido de se deixar for-
matar), adquirir a cultura escolar – deixando de lado, entre parêntesis 
ou de modo definitivo, a sua cultura de origem, quando incompatível 
com a cultura escolar, ou a cultura gerada e reproduzida nas relações 
com os seus pares: as culturas da infância e ajustar-se à disciplina do 
corpo e da mente induzida pelas regras e pela hierarquia dos estabe-
lecimentos de ensino que frequenta.
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De um modo geral, as crianças do campo têm à sua disposição um mundo 
social que lhes possibilita brincar com mais liberdade, relacionar-se com os seus 
pares em diversos momentos e lugares. Essas crianças têm experiências singu-
lares de contato com a natureza, com seus modos de vida, com sua cultura. Ao 
construírem Orientações Curriculares para a Educação Infantil do Campo, Silva 
e Pasuch (2010, p. 2) recomendam que a escola “respeite os tempos do campo, 
os modos de convivência, as produções locais”. No entanto, o que se reconhe-
ce ao analisar esse espaço é a tentativa de padronização, a uniformização “do 
modo de aquisição e transmissão do conhecimento, para além de toda diferença 
individual, de classe e de pertença cultural”. (SARMENTO, 2011, p. 588).

A análise até agora realizada permite-nos afirmar que a participação é uma 
característica inerente às crianças, pois mesmo num contexto institucional onde 
pouco são chamadas a assumirem o protagonismo de processos e situações, 
nas poucas oportunidades em que isso acontece, como na pesquisa em tela, 
são capazes de tecer comentários, emitir opiniões, propor mudanças e fazer 
críticas bem elaboradas, de forma segura e espontânea. Corroboramos, então, 
com o pensamento de Sarmento (2011, p. 585) quando afirma: “Apesar de isso 
ser normalmente ignorado, a verdade é que as crianças agem e sua acção trans-
forma os lugares em que (con)vivem com os adultos”. 

Assim, desconfiamos de que, mesmo não sendo referendada essa participa-
ção infantil, as crianças resistem e afirmam seus posicionamentos diante dos 
gestores, professores, e de seus pares. E isso não passa totalmente desaper-
cebido. No entanto, somos favorável a que a escola abra espaços contínuos de 
escuta atenta das crianças, considerando-as como sujeitos com experiências e 
vivências que valem a pena ser consideradas no processo de (re)organização 
do ambiente educativo.
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INTRODUÇÃO 

O tema da participação infantil vem sendo objeto de estudos internacionais 
a partir, sobretudo da promulgação da Convenção dos Direitos da Criança (Na-
ções Unidas, 1989) e, no Brasil, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(1990). Como afirmam Rizzini e Tisdall (2012), o respeito às vozes e aos pontos 
de vista das crianças passaram a demandar, cada vez mais, mudanças de dis-
cursos e práticas correntes com importante impacto sobre a pesquisa e a produ-
ção acadêmica. Saber escutar e considerar seus pontos de vista nas questões 
concernentes às suas vidas vem abrindo caminhos para uma multiplicidade de 
novos aportes teóricos e metodológicos. 

No que tange a produção acadêmica, Rosseti-Ferreira, Amorim e Carvalho 
(2010) ressaltam aspectos delicados da relação do adulto (pesquisador) com 
a criança no ato de pesquisar. Em seus estudos sobre infâncias e a produção 
de significação e de sentido, as autoras reiteram: “Ao conversar com a criança 
embarca-se numa relação dialógica com a criança, em que ela também é um 
interlocutor” (p.56).

Neste artigo, partiremos de uma análise da produção acadêmica na América 
Latina no período de 2005 a 2015. Para fins de análise, selecionamos três ca-
tegorias conceituais centrais ou chaves de compreensão que nortearão nossas 
reflexões: participação infantil; proteção infantil e sujeitos de direitos. Estas ca-
tegorias de análise nos permitirão descortinar e problematizar meios diferentes 
de pensar os modos da participação infantil no contexto latino-americano. Nesse 
sentido, esse estudo também fornecerá pistas para aprofundar o conhecimento 
sobre os desdobramentos analíticos do conceito de participação infantil nos últi-
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Relações Internacionais da PUC-Rio. Jana atuou como pesquisadora e Eduarda Sampaio como assistente de pesquisa 
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uma rede de pesquisadores das seguintes universidades e centros de pesquisa: Tara Collins (Ryerson University, Canadá, 
coordenação geral); Irene Rizzini (PUC-Rio/CIESPI, coordenação Brasil); Mc Gill University e Canada International Institute 
for Child Rights and Development (Canadá); University of Edinburgh (Escócia); University of Cape Town (África do Sul); 
Rightto Play International (China). Este grupo compõe a rede International and Canadian Child Rights Partnership (ICCRP).
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mos anos, bem como compreender as limitações e as possibilidades, tanto teóri-
cas como práticas, referentes às múltiplas formas pelas quais as crianças expe-
rimentam, pensam e agem. Nesse sentido, as autoras estarão particularmente 
atentas às especificidades e sensibilidades que caracterizam as narrativas sobre 
as infâncias latino-americanas em seus diferentes contextos e grupos sociais, 
considerando as subjetividades em suas formas de participar socialmente.

Se, por um lado, a perspectiva latino-americana, à luz da noção de “prota-
gonismo infantil”, abre espaço para conceber e refletir sobre a possibilidade de 
crianças e adolescentes assumirem papéis de liderança em processos que im-
pactam a promoção e implementação de seus direitos, por outro lado, percebe-
-se, por meio da análise aqui proposta, o quanto as inspirações teóricas para os 
estudos e questionamentos sobre a infância ainda são fortemente dependentes 
da produção científica desenvolvida no Norte global. Revela, ainda, o quanto 
este tema é marcado por forte retórica sobre a importância de se ‘dar voz’ e 
‘escutar’ a criança, quando os espaços de participação infantil permanecem bas-
tante restritos e suas vozes ignoradas ou marginalizadas.

Neste artigo, as autoras introduzem o tema a partir de uma reflexão sobreas 
normativas internacionais que antecederam a construção de novas concepções 
de infância, consolidando as noções de ‘agência infantil’227e de crianças como 
‘sujeitos de direitos’. Na segunda parte do texto, discute-se o conceito de parti-
cipação infantil com base na literatura latino-americana levantada no período de 
2000 a 2015.

Espera-se que as ideias, questionamentos e diálogos provocados na presen-
te análise acerca do conceito de participação infantil – tema que marca forte 
presença nas agendas políticas dos Estados, organizações internacionais e so-
ciedade civil - contribuam para uma reflexão crítica sobre a questão e possam 
inspirar ações que incluam de forma significativa crianças e adolescentes em 
seu meio social e no âmbito das políticas públicas.

30 ANOS DA CONVENÇÃO: CRIANÇAS E O DIREITO À PARTICIPAÇÃO SO-
CIAL E POLÍTICA 

Em 2019, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança 
(CDC) celebra 30 anos desde que foi assinada e subsequentemente ratificada 
por quase todos os países do mundo, com a única exceção dos EUA. Ao lon-
go das três décadas, as crianças passaram a ocupar um lugar cada vez mais 
central nas discussões no campo da política internacional, com suas imagens 
amplamente exibidas e compartilhadas, em especial, nas campanhas humani-
tárias. Nessas imagens, as crianças são representadas majoritariamente como 
objetos de proteção e, portanto, a possibilidade de pensar e lidar com esse grupo 
de pessoas como sujeitos políticos é ainda bastante marginalizada. Segundo 
Malkki (2010), tais imagens podem ser classificadas segundo cinco ideias que se 
inter-relacionam: (i) criança como vítima; (ii) criança como símbolo da bondade 

227 Do original em inglês ‘childagency’, termo utilizado no campo dos Estudos da Infância para designar a capacidade 
das crianças de agirem de forma independente, como atores sociais (James, 2009). 
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humana; (iii) criança como “espaço” neutro e da produção da verdade; (iv) crian-
ça como embaixadora da paz; e (v) criança como a promessa de um bom futuro.

A ideia da criança como essencialmente vulnerável e inocente articula e auto-
riza o desenvolvimento de certas práticas internacionais direcionadas à proteção 
da infância desde o início do século XX. Em 1924, a Liga das Nações formaliza 
pela primeira vez o status especial da criança no âmbito internacional por meio 
da adoção da Declaração de Genebra dos Direitos da Criança. Naquele momen-
to, a maioria dos filantropos afirmava que a infância era um espaço neutro – en-
tendido como ausência de conflitos religiosos – acerca do qual todos poderiam 
facilmente concordar (Marshall, 1999). 

A Declaração de Genebra estabelece a provisão nacional e internacional das 
necessidades econômicas, sociais e psicológicas das crianças. Embora seu títu-
lo sugira a criança como detentora de direitos, o documento evoca como os adul-
tos devem se comportar em relação às crianças, que são reproduzidas como ob-
jetos de proteção inerentemente vulneráveis e em processo de formação. Desde 
então, três códigos internacionais específicos sobre os direitos da criança são 
adotados: a Declaração dos Direitos da Criança em 1959, o Ano Internacional da 
Criança em 1979, e a Convenção sobre os Direitos da Criança em 1989, contri-
buindo para visão do século XX como o “Século da Criança”228. 

Estes documentos desenham as fronteiras do território da infância, que é ar-
ticulado como um espaço de harmonia, felicidade e paz, e refletem o reconhe-
cimento gradual das crianças como um grupo social distinto, entendido como 
particularmente frágil, inocente e merecedor de proteção especial. O status da 
criança como a promessa de um futuro melhor a coloca em uma posição pecu-
liar: (i) vulnerável e relegada a uma fase inocente e feliz da existência humana 
e (ii) sujeita a múltiplas formas de controle por se encontrar em processo de 
formação, cujo o ponto de chegada é o ser adulto educado e produtivo (Bhabha, 
2006). Recentemente, este lugar da infância como espaço de realização de um 
futuro de progresso foi reproduzido na Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, em especial, no objetivo 16, que busca promover socie-
dades pacíficas e inclusivas. A proteção da infância – isto é, acabar com abuso, 
exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças - é 
incluída como um dos passos fundamentais para construção da paz sustentável.

Especificamente, no período pós-Segunda Guerra Mundial, a Declaração dos 
Direitos da Criança, adotada em 1959, complementa os direitos já estabelecidos 
em 1924 pela Declaração de Genebra, e define os direitos da criança à prote-
ção, educação, assistência médica, moradia e boa alimentação. Nesse mesmo 
contexto, o UNICEF, criado em 1946, amplia seu escopo de atividades e progra-
mas a fim de garantir não apenas a proteção física da criança contra as formas 
de exploração e abuso, mas também o processo de desenvolvimento pleno da 
criança, no qual a educação escolar ocupa um lugar central. Nesse sentido, vale 
mencionar o aumento de ações direcionadas ao treinamento de professores e 
à organização dos espaços escolares em Estados recém-independentes. Em 
1979, as Nações Unidas estabelecem o Ano Internacional da Criança no con-
228 O século XX foi cunhado pela primeira vez como o “século da criança” por Ellen Key (1909).
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texto das negociações entre Estados, ONGs e grupos de trabalho realizadas na 
Comissão de Direitos Humanos da ONU, que resultariam mais tarde na Conven-
ção sobre os Direitos da Criança, adotada em 1989. Com base na ideia de que 
o desenvolvimento da criança e o desenvolvimento – e progresso – dos Estados 
estão interligados, pessoas e organizações reafirmaram o compromisso com os 
direitos das crianças: “Reconhecendo a importância fundamental em todos os 
países, em desenvolvimento e industrializados, dos programas que beneficiam 
as crianças não apenas em função do bem-estar da criança, mas também como 
parte dos esforços mais amplos para acelerar o progresso social e econômico” 
(ONU, 1979, parágrafo 2).É também nesse contexto que a ideia da criança 
como sujeito de direitos é fortalecida internacionalmente, influenciando os 
debates no âmbito do sistema ONU. 

A concepção da criança como um ser a ser protegido, cuja agência política 
é silenciada, é desafiada formalmente pela primeira vez com a adoção da Con-
venção sobre os Direitos da Criança em 1989, que inaugura uma nova categoria 
de direitos: o direito de participar. Mais complexa que as declarações anteriores, 
o objetivo da Convenção sobre os Direitos da Criança é a regulamentação da 
infância em uma ampla gama de áreas que apresentavam desafios ao desenvol-
vimento pleno da criança: por exemplo, a participação em conflitos armados, os 
movimentos migratórios e o trabalho infantil. Nesse sentido, define regras inter-
nacionais sobre o tratamento e proteção da criança ao mesmo tempo que afirma 
a criança como sujeito de direitos.

Embora o termo “participação” não apareça no texto da Convenção, há seis 
direitos que abordam essa questão: o direito da escuta (Artigo 12); o direito à 
liberdade de expressão (artigo 13); o direito à liberdade de pensamento, cons-
ciência e religião (Artigo 14); o direito à liberdade de associação (Artigo 15); o 
direito à privacidade (Artigo 16); e o direito ao acesso à informação adequada 
(Artigo 17). Somado à Convenção, outro evento internacional importante que de-
finiu as atividades do UNICEF no pós-Guerra Fria é o World Summit for Children, 
realizado em 1990, no qual 159 países concordaram em cumprir um plano de 
ação para garantir tanto “a sobrevivência, a proteção e o desenvolvimento das 
crianças” quanto ao papel participativo das crianças, indicando, assim, o com-
promisso global com a criança como sujeito de direitos. O texto da Declaração 
Mundial, adotada no evento, afirma o seguinte: “(…) among the partnerships we 
seek, we turn especially to children themselves. We appeal to them to participate 
in this effort” (World Summit for Children, 1990, p.22)229.

Em 2009, o Comitê da ONU sobre os Direitos da Criança faz referência direta 
ao termo participação no Comentário Geral sobre o Artigo 12: “This term has 
evolved and is now widely used to describe ongoing processes, which include 
information-sharing and dialogue between children and adults based on mutual 
respect, and in which children can learn how their views and those of adults are 
taken into account and shape the outcome of such processes” (2009, ênfase 
nossa)230.Segundo Michael Freeman (1998), uma das referências internacionais 
229 Tradução livre das autoras: “(...) entre as parcerias que buscamos, voltamo-nos especialmente para as crianças. 
Convocamos as crianças para que elas participem desta iniciativa”.
230 Tradução livre das autoras: “Esse termo evoluiu e agora é amplamente utilizado para descrever processos contínuos 
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sobre o tema dos direitos da criança, a Convenção é o resultado das políticas 
para infância e debates na arena política internacional que, desde a segunda 
metade do século XX, se distanciam de uma linguagem de “salvação”(ou, pro-
teção das crianças, em seu sentido assistencialista),redirecionado o foco à pro-
teção dos direitos da criança, isto é, à defesa da sua personalidade, integridade 
e autonomia. Enfim, considerando tais mudanças, Jacqueline Bhabha (2008) 
afirma que o principal avanço da Convenção em relação aos documentos an-
teriores é o fato de que esta abre a possibilidade para se pensar a criança não 
apenas como objeto de proteção dos adultos, dos Estados ou das organizações 
internacionais, mas também como sujeitos de direitos, desestabilizando a noção 
da criança como tábula rasa. 

CRIANÇAS COMO SUJEITOS (EM POTENCIAL): AS CRÍTICAS DA SOCIO-
LOGIA DA INFÂNCIA

Diante da análise apresentada na seção anterior, é possível identificar a tra-
jetória da criança articulada pelo regime internacional de proteção da criança: 
em um primeiro momento, a criança é excluída do regime de direitos humanos 
universais, uma vez que é concebida como incapaz de legislar racionalmente 
sobre seus desejos, e, posteriormente, é incluída como sujeito político à medida 
que se desenvolve segundo o cumprimento de etapas pré-determinadas. Assim, 
a criança acumula gradualmente os direitos especiais de participar até alcançar 
o marco etário dos 18 anos e se tornar um adulto, entendido supostamente como 
um ser autônomo, um cidadão pleno.

O artigo 12.1 da Convenção sobre os Direitos da Criança é o melhor exemplo 
da coexistência entre a criança vulnerável e a criança competente no âmbito 
do Direito Internacional: “Os Estados Partes devem assegurar à criança, que é 
capaz de formular seus próprios pontos de vista, o direito de expressar suas opi-
niões livremente sobre todos os assuntos relacionados a ela, e tais opiniões de-
vem ser consideradas, em função da idade e da maturidade da criança” (ênfase 
nossa). Tal Artigo nos leva de volta à concepção da infância que define o desen-
volvimento das crianças como uma gradação progressiva realizada por meio de 
etapas, marcada por anos, que levam sempre a um maior nível de competência 
e maturidade. É justamente no esforço de analisar criticamente e explorar as 
ambiguidades e limitações da Convenção que a Sociologia da Infância traz uma 
contribuição fundamental à reflexão proposta neste artigo. 

Vale ressaltar que o crescimento do interesse sociológico e antropológico 
sobre as crianças coincide com o desenvolvimento do movimento em prol dos 
direitos das crianças. De certa forma, ambos concordam que a pesquisa sobre 
crianças deve focar na sua agência, isto é, nos meios como as crianças cons-
troem os próprios mundos sociais em detrimento de serem estudadas como se-
res passivos estruturados pelo contexto social da família ou da escola (Freeman, 
1998). Além disso, tanto a Sociologia da Infância quanto o movimento em prol 
que incluem compartilhamento de informações e diálogo entre crianças e adultos com base no respeito mútuo, e por meio 
do qual as crianças podem aprender como as suas opiniões e as dos adultos são consideradas e impactam o resultado 
de tais processo”.
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dos direitos das crianças reconhecem que as crianças são sujeitos e não objetos 
da preocupação ou controle social; são atores dos processos sociais e não pro-
blemas sociais. Além disso, as duas inciativas defendem a necessidade de tratar 
as crianças como indivíduos singulares ao invés de concebê-las como um grupo 
homogêneo. Isto significa que outras questões, como raça, gênero, orientação 
sexual, classe social, entre outras variáveis culturais e sociais são centrais para 
a discussão sobre as políticas direcionadas à infância e às crianças.

No entanto, ao focar no texto da Convenção, é possível perceber que o re-
gime de direitos da criança ainda é ambíguo no que se refere à possibilidade 
de as crianças participarem efetivamente da construção das relações sociais. 
Como destaca Archard (2004), o Artigo 12, especificamente, estabelece duas 
condições à participação social e política das crianças. Primeiramente, o direito 
é garantido apenas à criança que “é capaz de formular seus próprios pontos de 
vista”. Uma vez que as crianças são constantemente concebidas em relação 
ao seu potencial no futuro, nem todas as crianças são capazes de exercer tal 
direito, sendo suas opiniões e ações no tempo presente geralmente ignoradas 
ou marginalizadas. Nesse sentido, é válido questionar quem, no âmbito do Artigo 
12, é autorizado a determinar se a criança é madura – ou racional – o suficiente 
para que suas perspectivas sejam de fato consideradas. A segunda condição 
identificada por Archard (2004) é o fato de o peso das visões das crianças ser 
proporcional à sua idade e maturidade. O uso do termo “em função da” é funda-
mental, uma vez que se assume que o quanto mais velha, mais desenvolvida, 
mais madura a criança for melhor capacitada ela estará para participar da vida 
social e política.

Ao fim e ao cabo, a Convenção é mais um exemplo sobre como a ideia da 
criança como inerentemente vulnerável e imatura compromete o potencial de 
perceber as crianças como atores sociais e sujeitos políticos (Holzscheiter, 
2010). Ao focar especificamente nas práticas de proteção infantil, Tisdall (2017) 
argumenta que o foco ainda é nas definições e ações dos adultos em detrimento 
da participação de crianças e adolescentes na identificação das próprias deman-
das e soluções. 

Apesar da crítica do movimento de pesquisadores e dos movimentos sociais 
em prol dos direitos das crianças sobre o discurso da proteção das crianças 
como uma narrativa de “salvação”, a Convenção, segundo autores da Sociologia 
da Infância, também reproduz uma relação hierárquica de dependências – e não 
de interdependências (Punch, 2001) – entre as crianças como objetos da pro-
teção e os adultos como os provedores principais. Ao refletir sobre as crianças 
como sujeitos políticos, a discussão não deve ser apenas sobre a possibilidade 
de atribuir agência às crianças, mas também sobre o que a agência significa 
nesse contexto, o que as crianças fazem com a agência atribuída a elas e como 
a agência das crianças impacta os entendimentos prevalecentes sobre o ser 
adulto e sobre a organização das relações sociais e da própria sociedade. 

A partir desta análise, uma das questões fundamentais é, portanto: como as 
tensões entre a proteção da criança e a participação infantil podem ser nego-
ciadas de forma que as crianças, suas famílias e sociedades sejam beneficia-
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das? (Ruiz-Casares et al., 2017). Ou, mais especificamente, o desafio é, como 
Bhabha (2006) afirma, descobrir como honrar os direitos de a criança participar 
sem ignorar a nossa responsabilidade de protege-la. 

PERSPECTIVAS LATINO-AMERICANAS: REFLEXÕES SOBRE A PARTICI-
PAÇÃO INFANTIL 

Como vimos, a ênfase sobre a participação infantil é relativamente recente. 
Somente a partir da década de 1990 observa-se uma crescente consciência so-
bre a importância de se respeitar as perspectivas, vozes e expressões de crian-
ças e adolescentes, como agentes ou sujeitos socialmente ativos (James, 2009; 
Rizzini; Tisdall, 2012). Estes posicionamentos foram especialmente demarcados 
nessa mesma época por abordagens multidisciplinares em torno, inicialmente da 
Sociologia da Infância e, posteriormente no que ficou conhecido como Estudos 
da Infância (Childhood Studies)231. 

Nas décadas que sucederam a regulamentação da normativa internacional 
sobre os direitos da criança e do adolescente, a questão da participação infantil 
tornou-se muito presente, seja na formulação de políticas e programas, seja na 
produção acadêmica. Vejamos, de forma sucinta, algumas considerações sobre o 
assunto com base na produção acadêmica analisada das últimas duas décadas.

Comecemos com uma definição simples, do educador paraguaio Bordenave 
(2002), para quem a participação é uma necessidade vital ao ser humano. Vista 
por este ângulo, a participação pode se manifestar por um estímulo externo ou, 
em outros momentos, por questões de cunho pessoal. Para Bordenave, “a parti-
cipação é uma vivência coletiva e não individual, de modo que somente se pode 
aprender na práxis grupal. Parece que só se aprende a participar, participando” 
(Rizzini, Caldeira et al, 2002, p. 74). 

Nos anos seguintes a produção científica e os debates sobre a participação 
infantil tornaram-se muito presentes na esfera das políticas e práticas voltadas 
para crianças. Com isso, observou-se um esforço crescente por parte de orga-
nizações governamentais e não governamentais para envolver as crianças nos 
processos de tomada de decisão a partir de um número amplo de iniciativas. No 
entanto, a popularização da participação infantil na prática não foi acompanhada 
por considerações teóricas sobre o conceito. Embora as limitações dos métodos 
aplicados para incentivar a participação sejam amplamente debatidas, questões 
relevantes sobre a natureza mais precisa do conceito, aliadas às suas implica-
ções políticas e éticas, ainda não foram formuladas. 

Grande parte dos textos latino-americanos levantados em nosso estudo reco-
nhece a participação infantil como direito e a capacidade da criança de opinar 
sobre assuntos que lhe dizem respeito, fazendo com que sua voz seja levada em 
conta. Muitos dos textos introduzem o conceito de protagonismo infantil e juvenil 
231 Com autores como Allison James, Allan Prout, Jens Qvortrup, William Corsaro, Manoel Sarmento, Natalia Fernan-
des. No Brasil, grupos liderados por pesquisadores vêm apontando desdobramentos interessantes. Entre eles: Vera 
Vasconcelos (UERJ/UFF); Irene Rizzini, Solange Jobim, Sonia Kramer (PUC-Rio); Maria Leticia Nascimento (USP); 
Sonia Sousa (PUC-Goiás).
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relacionado à ideia de autonomia nos espaços de participação, considerando a 
criança e o adolescente como depositários de saberes, em contraposição à ideia 
anterior de serem passivos, conforme a tradição tutelar e paternalista (Acero; 
Ayala, 2010). Estes autores afirmam que as crianças ainda são vistas como 
propriedade dos adultos, como potencialidade e não como presente, e como 
indivíduos privados de seus direitos cidadãos (Cussiánovich & Marquez, 2002; 
Corvera, 2011). O protagonismo, então, é entendido como um processo social 
através do qual crianças, adolescentes e jovens desempenham um papel cen-
tral nas questões relacionadas com o desenvolvimento de sua comunidade e da 
sociedade, em especial no que diz respeito a eles mesmos, como o reconheci-
mento pleno de seus direitos (Sarcostti e.al, 2015).Em um reflexão que busca 
diferenciar a participação social de protagonismo a partir das reflexões sobre 
as Conferências de Direitos da Criança e do Adolescente no Brasil, Lazzaretti 
de Souza et al. (2010) define protagonismo como “atuação cidadã na luta por 
suas posições, crenças e valores. Participação de crianças e adolescentes no 
enfrentamento de situações em seus contextos de desenvolvimento, na escola, 
na comunidade e na vida social com o objetivo de criar espaços para construção 
de sua identidade pessoal e social” (p.181). Nesse sentido, é possível destacar a 
proximidade entre temas, como responsabilidade social, identidade, autonomia 
e liderança, com o conceito do protagonismo. Em outras palavras, o discurso do 
protagonismo busca substituir a ideia da criança como beneficiário ativo de polí-
ticas públicas por “ator social/estratégico” ou “sujeito de direitos”.

Outro conceito que apareceu recorrentemente na literatura latino-americana é 
o conceito de cidadania. Citando Touraine (1995), Gallego-Henao (2015) define a 
cidadania como o papel que cada membro de um grupo social assume dentro de 
sua comunidade; o cidadão se sente incluído na comunidade e, portanto, é um 
ator que participa nas decisões, com base na consciência de seus direitos e de-
veres. A cidadania é uma forma de construir sistemas que garantam os direitos, 
“tomando-se como a capacidade que o próprio sujeito tem para fazer valer seus 
direitos, e não só para delegar essa capacidade a outros” (p. 16). Nesta pers-
pectiva, a conotação da cidadania implica a capacidade de reflexão e de análise 
que tem o ser humano frente às situações que se manifestam em sua vida, e 
que de certa forma permitem que o indivíduo contribua para a transformação do 
seu contexto social. Não por acaso, aparece também de forma recorrente na 
literatura da região o uso do termo “participação cidadã” (Huerta, 2009; Earls, 
2011). Seguindo uma perspectiva diferente, Lazzaretti de Souza et al. (2010) 
distingue três tipos de cidadania: (i) a cidadania civil, que inclui os direitos de 
liberdade individual, expressão, pensamento, crença, propriedade individual e 
acesso à justiça; (ii) a cidadania política, que se refere ao direito de eleger e 
ser eleito e de participar em organizações e partidos políticos; e (iii) a cidadania 
social, que está relacionada ao acesso individual a bens sociais básicos. A partir 
dessa divisão, é possível afirmar que a criança estaria situada às margens tanto 
da cidadania social quanto da política.
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BREVES CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na análise da literatura produzida na América Latina sobre o con-
ceito de participação infantil ao longo das últimas duas décadas, é possível afir-
mar que embora a Convenção sobre os Direitos da Criança seja de fato um 
avanço no que se refere à concepção da criança não apenas como objeto de 
proteção, mas também como sujeito de direitos, a tradução de tal código legal 
para as experiências diárias de crianças e adolescentes ainda é bastante tímida. 
Ficou claro que a capacidade de agência da criança ainda é questionada e mar-
ginalizada nos processos sociais e políticos. 

Nesse sentido, vale destacar a contribuição latino-americana ao incluir o con-
ceito de protagonismo, enfatizando o potencial individual de cada criança de agir 
e impactar seus próprios mundos sociais e, assim, promovendo discussões que 
enfatizam as experiências de crianças em contextos variados para além da ten-
são normativa entre proteção e participação.
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INTRODUÇÃO 

Esse trabalho é fruto de uma pesquisa de Mestrado, desenvolvida pelo Pro-
grama de Mestrado em Educação, da Universidade Católica Dom Bosco e de-
fendida no ano de 2017. A pesquisa teve como principal objetivo compreender 
as manifestações das crianças da pré-escola, sobre a instituição de educação 
infantil que frequentam, considerando que ouvir as crianças seja uma forma de 
entendermos a infância sobre a ótica das crianças.

Objetiva-se com este texto discutir acerca das pesquisas com crianças, sendo 
essa uma nova vertente de estudos, desenvolvida pela Sociologia da Infância, 
a qual vem apresentando um novo olhar sobre a criança, proporcionando-lhe o 
seu reconhecimento não apenas como reprodutora, mas também como constru-
tora de cultura e de saberes que precisam ser ouvidos e respeitados. 

A pesquisa com crianças apresenta diversas possibilidades de entender a 
criança, seus pontos de vista, bem como de reconhecê-las enquanto sujeitos 
culturais, sociais, históricos e possuidores de direitos, os quais precisam ser 
considerados. 

A partir da introdução, o texto está organizado em quatro partes, sendo que na 
primeira são apresentadas algumas discussões acerca da Sociologia da Infância 
e suas contribuições para a valorização do protagonismo infantil. Na segunda 
parte se aborda questões acerca das pesquisas infantis e de sua importância 
para a valorização da infância. Na terceira parte, é apresentado um relato da 
pesquisa desenvolvida com as crianças mostrando algumas possibilidades e di-
ficuldades encontradas nessa forma de desenvolver pesquisas e, para finalizar, 
são apresentadas algumas considerações sobre a temática.

AS CRIANÇAS E A INFÂNCIA SOB A ÓTICA DA SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA

A Sociologia da Infância pode ser entendida como um campo teórico que vem 
sendo cada vez mais reconhecido pela forma com que defende a infância e o 
protagonismo das crianças na sociedade. Ela busca entender o universo infantil 
e perceber as crianças como sujeitos ativos, socializadores, pensantes, os quais 
interagem, falam, sentem e se fazem presentes na sociedade, requerendo, por 
essas razões serem respeitados e ouvidos. 
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A Sociologia da Infância busca, também, por meio de seus referenciais, en-
tender que as crianças são sujeitos ativos, produtores de cultura e não apenas 
reprodutores, as quais constroem suas histórias e têm capacidades para viver 
ativamente na sociedade, expressando-se, manifestando suas vontades e, des-
se modo, sendo reconhecidas.

A Sociologia da Infância buscou superar alguns conceitos da Sociologia da 
Educação, que apresentava a partir do sociólogo Emily Durkhein, uma visão de 
infância mais passiva. Para Sarmento (2005), Emily Durkhein, por meio de seus 
pensamentos e do conceito de socialização que apresentava na época, contri-
buiu para que as crianças fossem reconhecidas, embora como sujeitos passivos.

As crianças por muito tempo tiveram suas identidades desconsideradas; não 
se acreditava que elas tivessem condições de participar ativamente da socieda-
de, sendo totalmente dependentes e subordinadas aos interesses dos adultos, 
os quais eram também denominados como os seus porta-vozes, já que as crian-
ças não possuíam o direito à voz ativa.

Para Sarmento (2005), foi a partir da desconstrução desse conceito de socia-
lização vigente até então, e da nova perspectiva apresentada pela Sociologia da 
Infância, que as crianças passaram a ser percebidas como “seres sociais plenos, 
dotados de capacidade de ação e culturalmente criativos” (SARMENTO, 2005, 
p. 374). 

A partir de 1990, estudos sob os princípios da Sociologia da Infância ganham 
força no Brasil, sendo decorrentes de estudos desenvolvidos por pedagogos 
e sociólogos (ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 2010). Tais estudos têm contribuído 
para um novo entendimento sobre as crianças e seus modos de atuação na so-
ciedade. Dessa forma, a presença da Sociologia da Infância vem corroborando 
para novos entendimentos, novos questionamentos e novos estudos sobre a 
atuação e participação das crianças na sociedade, especialmente no contexto 
educativo.

Por muito tempo a educação das crianças foi vista de forma vertical, na qual 
professores detinham o poder do conhecimento e da fala e as crianças o dever 
de ouvir. A partir da Sociologia da Infância, se defende um modelo de educação 
horizontal, o qual seja baseado no diálogo, na troca de experiências e saberes, 
em que a criança enquanto sujeito ativo que é, possa contribuir, ser ouvida, ten-
do mais autonomia no processo educativo e liberdade de expressão.

Nessa ótica, Abramowicz e Oliveira (2010) pontuam que a Sociologia da 
Infância inaugurou uma nova forma de entender as crianças no contexto das 
instituições educativas, desvinculando-as do papel de aluno, passando a reco-
nhecê-las enquanto crianças. Ao serem vistas como alunos, são vistas na ho-
mogeneidade; ao serem reconhecidas como crianças, estão sendo percebidas 
através da heterogeneidade presente na infância. 

A valorização da heterogeneidade na infância se justifica, pelo fato de que 
ela se compõe de vários aspectos que precisam ser considerados, dentre os 
quais destaca-se: cor, raça, etnia, classe social, gênero, espaço geográfico, 
fatores esses que interferem na forma com que as crianças vivem, agem e 
relacionam-se com o mundo. Assim, cabe às instituições educativas percebe-
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rem as crianças e suas diversidades, não as reduzirem ao papel de aluno e de 
sujeitos homogêneos. 

Precisamos nos conscientizar que no atual contexto social em que as crianças 
estão inseridas, a escuta deve ser uma dinâmica diária no contexto educativo, 
pois elas carregam muitos saberes e experiências que precisam ser considera-
dos pelos educadores, no entanto, isso só ocorrerá se tivermos a consciência 
de que as crianças possuem singularidades e características próprias, que elas 
também são sujeitos de direitos e precisam ser valorizadas como tal.

É nessa ótica que Corsaro (2011, p. 31), considera que a Sociologia da Infância 
rompe com o conceito de socialização apresentado por Durkhein e inaugura o 
conceito de “reprodução interpretativa”, o qual entende que “as crianças criam e 
participam de suas próprias e exclusivas culturas de pares quando selecionam 
ou se apropriam criativamente de informações do mundo adulto para lidar com 
suas próprias e exclusivas preocupações”.  Essa cultura passa a ser apropriada 
a partir da interação que a criança realiza, seja com seus familiares, amigos e 
pessoas a sua volta. Corsaro (2011) explica que a cultura de pares pode ser 
definida como o estabelecimento de relações entre os sujeitos, por meio do qual 
são compartilhadas culturas, saberes e experiências. 

Nesse sentido, Abramowicz e Oliveira (2010) acreditam que a Sociologia da 
Infância passou a pensar as crianças como sujeitos e atores sociais que cons-
troem suas infâncias, rompendo com o paradigma que prevaleceu, por longo 
tempo, sobre uma infância passiva. Assim, essa área permite a elaboração de 
novas metodologias, entendendo as crianças como produtoras de culturas, a 
partir de si próprias. 

As crianças possuem um jeito próprio de ser e de estar no mundo, elas são 
sujeitos autênticos, interativos e dialógicos, que no processo de interação esta-
belecem trocas, criam e compartilham experiências, enriquecendo seus modos 
de viver e agir na sociedade.

Faz-se também necessário entender que as crianças são o hoje,  elas estão 
presentes na sociedade e precisam ser pensadas em seu tempo atual, e não 
apenas projetadas para o futuro. Corsaro (2011, p. 18) menciona que “é comum 
que os adultos vejam as crianças de forma prospectiva, isto é, em uma pers-
pectiva do que se tornarão [...] raramente as crianças são vistas de uma forma 
que contemple o que são – crianças com vida em andamento”. Compete, então, 
principalmente aos educadores, lutar para que as crianças sejam reconhecidas 
em seu tempo presente, em suas necessidades e em seus desejos atuais. 

Essa forma de entender as crianças com base no presente, ouvindo-as e 
respeitando as suas necessidades, torna-se o principal desafio proposto para a 
educação infantil contemporânea. Portanto, “buscar formas de ouvir as crianças, 
explorando as suas múltiplas linguagens, tem como pressupostos a crença de 
que elas têm o que dizer e o desejo de conhecer o ponto de vista delas”, confor-
me nos apresenta Cruz (2008, p.13).

E nessa ótica, justifica-se a importância de ouvirmos as crianças, e por meio 
desse ouvir, termos condições de entender suas especificidades, seus anseios e 
através desses gestos valorizá-las enquanto sujeitos que tem vozes e opiniões, 
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as quais podem ser aplicadas no processo educativo. A partir dessa escuta, tor-
na-se possível pensar num ambiente que venha ao encontro às reais necessida-
des das crianças, melhorando a relação entre professor-criança e, consequente-
mente, oferecendo uma melhor aprendizagem.

A PARTICIPAÇÃO INFANTIL EM PESQUISAS COMO UMA CARACTERÍSTI-
CA DA SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA

Essa forma de desenvolver pesquisas nas quais as crianças não sejam con-
sideradas objetos de investigação, mas sim coparticipantes do processo inves-
tigativo, é uma das principais veias propulsoras da Sociologia da Infância. O ato 
de ouvir as crianças no processo investigativo e tê-las como protagonista desse 
processo, é uma nova forma de reconhecimento da infância e das peculiaridades 
infantis e vem cada vez mais sendo desenvolvida por pesquisadores que dedi-
cam seus estudos sobre a infância. 

Ao pesquisar com as crianças e não sobre as crianças, inaugura-se uma nova 
forma de investigação acerca desses sujeitos, preocupando-se “em capturar 
as vozes infantis, suas perspectivas, seus interesses e direitos como cidadãos” 
(CORSARO, 2011, p.56).

Desse modo, as crianças passam a ser além de construtores, contadores de 
suas histórias, a terem os seus lugares cada vez mais ocupados e reconhecidos 
dentro da sociedade. A pesquisa passa a ser um forte mecanismo de valorização 
da infância e a auxiliar as diferentes esferas da sociedade  a compreenderem 
a importância da escuta infantil, definida como um importante mecanismo para 
pensar, planejar e organizar as ações voltadas para as crianças, especialmente 
no contexto educativo. 

A prática de não ouvir as crianças está diretamente relacionada à história da 
infância, de acordo com Francischini e Campos (2008, p. 103), “A representação 
da infância, enquanto referida a um sujeito com estatuto próprio, ocupando, por-
tanto, um lugar social específico, é uma construção delineada pela modernidade”. 

Para Corsaro (2011), a ausência das crianças nas pesquisas ao longo da his-
tória se deve às condições de invisibilidade que as crianças tinham em relação 
aos adultos e à sociedade. 

De acordo com Belloni (2009), a infância foi negligenciada por muito tempo nas 
pesquisas educacionais, sendo essa realidade transformada a partir da Sociolo-
gia da Infância, quando os grupos minoritários e excluídos da sociedade passa-
ram a aparecer com mais amplitude nas pesquisas, como é o caso da infância e 
da mulher.

Somente ao final do século XX os estudos sociológicos chegaram a um 
novo patamar, descobrindo a infância como categoria e objeto de estu-
do pleno e relevante, passando a considerar as crianças atores impor-
tantes nas interações sociais, e tentando construir novos paradigmas 
de compreensão desses fatos sociais, a partir do questionamento das 
oposições e dicotomias da modernidade e dos conceitos clássicos de 
socialização (BELLONI, 2009, p. 122).
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Corsaro (2011) considera que ouvir as crianças nas pesquisas por meio de 
métodos coerentes com suas condições seja uma forma de entender como elas 
constroem os sentidos e contribuem com os processos de reprodução e mudan-
ças sociais, sendo, ainda, uma forma de valorizá-las enquanto sujeitos produto-
res de cultura, que não apenas reproduzem, mas também produzem saberes, os 
quais podem ser compartilhados. 

Essa participação das crianças nas pesquisas tem significado um grande 
avanço para o reconhecimento da infância, no entanto, o desenvolvimento de 
pesquisa com crianças, e não sobre as crianças, é algo novo, que muitas vezes 
intimida o pesquisador a desenvolver tal prática. O desenvolvimento desse tipo 
de pesquisa, exige cuidados específicos por parte do pesquisador para que as 
crianças sejam de fato, respeitadas como protagonistas de suas histórias.

Cabe, ao pesquisador, primeiramente criar vínculos com os sujeitos pesqui-
sados, contribuindo para que as crianças se sintam confiantes e seguras com a 
presença e a escuta do pesquisador. Há ainda que procurar, enquanto pesquisa-
dor, ser aceito pelas crianças e pelo seu mundo, diminuindo a representação de 
autoridade e poder que os adultos representam.

Ao pesquisar com as crianças, é preciso ainda ter ciência de que em primeiro 
lugar estará o bem-estar delas e de que, assim como em todo trabalho investiga-
tivo, imprevistos poderão acontecer, daí a importância e a seriedade com que a 
pesquisa com crianças precisa ser desenvolvida.

Ao pesquisar com as crianças é preciso ser cuidadoso em relação à condição 
da infância; ao pesquisador, faz-se necessário que conheça as crianças e suas 
características, a fim de respeitá-las e conduzir o trabalho priorizando sempre 
o bem-estar dos sujeitos. A necessidade de conhecer as crianças se justifica, 
ainda, pelas múltiplas linguagens que elas possuem, o que permite que se ma-
nifestem de diversas maneiras nas pesquisas. 

Pesquisar com as crianças envolve metodologias diferenciadas e variadas, 
pois as crianças possuem características que as diferem do adulto. Nesse sen-
tido, as metodologias investigativas com crianças, na qual se procura dar voz 
a esse público e reconhecê-las como coparticipantes desse processo, implica 
a utilização de métodos compatíveis com essa participação e com a realidade 
apresentada pelos sujeitos envolvidos. 

Formosinho (2008) destaca alguns cuidados que precisam ser tomados ao 
desenvolver pesquisas com as crianças. O pesquisador precisa possuir o con-
sentimento escrito dos pais ou responsáveis, autorizando a participação das 
crianças; garantir o sigilo e a privacidade em relação à identidade dos sujeitos; 
exercitar o diálogo durante a pesquisa com as crianças, explicando sobre todos 
os procedimentos realizados; respeitar, durante o processo, se as crianças não 
quiserem continuar a participar; tomar o devido cuidado com a linguagem utili-
zada no diálogo com as crianças e com as condições do espaço físico proposto 
para a escuta, o qual precisa oferecer plenas condições para a segurança das 
crianças, além dos cuidados éticos.

Vale ressaltar que formalmente, as crianças não podem consentir pela sua 
participação nas pesquisas, no entanto, esse consentimento por parte delas, é 
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fundamental para a realização do trabalho investigativo. De acordo com Cou-
tinho (2015) cabe ao pesquisador encontrar meios que possibilitem a captura 
dessas autorizações por parte das crianças. 

As crianças, a partir do novo conceito de reprodução interpretativa inaugurado 
pela Sociologia da Infância, têm totais condições de exercer sua participação 
ativa nas pesquisas. “As crianças são competentes e têm capacidade de formu-
larem interpretações da sociedade, dos outros e de si próprios, da natureza, dos 
pensamentos e dos sentimentos, de o fazerem de modo distinto e de usarem 
para lidar com tudo que os rodeia” (SARMENTO, 2005, p. 377). 

As crianças passam a ter o direito de se expressarem, de apresentarem as 
suas realidades, sem camuflagem, sem terem suas próprias histórias contadas 
pelos outros, podendo compartilhar o seu mundo e se fazendo reconhecidas e 
respeitadas pelos adultos.

A Sociologia da Infância, ao assumir que as crianças são actores so-
ciais plenos, competentes na formulação de interpretações sobre os 
seus mundos de vida e reveladores das realidades sociais onde se 
inserem, considera as metodologias participativas com crianças como 
um recurso metodológico importante, no sentido de atribuir aos mais 
jovens o estatuto de sujeitos de conhecimento, e não de simples ob-
jeto, instituindo formas colaborativas de construção do conhecimento 
nas ciências sociais que se articulam com modos de produção do sa-
ber empenhados na transformação social e na extensão dos direitos 
sociais (SOARES; SARMENTO; TOMÁS, 2005, p. 54).

Qvortrup (1991) apud Corsaro (2011, p. 58) ressalta que a pesquisa que en-
volve crianças torna-se “essencial para identificar os fatores que contribuem para 
a diversidade da infância e da vida cotidiana infantil”.

A partir da inserção das crianças como sujeitos participantes nas pesquisas e 
não como meros objetos, elas passaram a ser vistas e reconhecidas “como ato-
res sociais em seu próprio direito, e os métodos são adaptados e refinados para 
melhor ajuste as suas vidas” (CORSARO, 2011, p. 57).

Acredita-se que o processo de escuta das crianças seja de extrema impor-
tância para conhecê-las melhor, compreender suas necessidades, seus pontos 
de vista sobre o mundo ao seu redor. Nesse sentido, Formosinho (2008) pontua 
que o ato de ouvir as crianças é um direito que elas têm assegurado e, muitas 
vezes, é visto como uma concessão que generosamente o adulto lhes concede.  

Considera-se que o ato de ouvir o que as crianças têm a dizer seja de grande 
valia, pois por meio dessa escuta se torna possível analisar as realidades sob a 
ótica delas, que têm uma percepção diferente dos adultos, uma maneira própria 
de ver o mundo. 

UMA EXPERIÊNCIA DE ESCUTA NO CONTEXTO EDUCATIVO: POSSIBILI-
DADE DE RECONHECIMENTO DAS VOZES INFANTIS

Desenvolver a escuta infantil é uma proposta que deve estar presente em 
várias instâncias da sociedade, no entanto, ela se torna de modo especial neces-
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sária, no contexto educativo desde a educação infantil, uma vez que os espaços 
institucionais, especialmente os da educação infantil, são muitas vezes, onde as 
crianças passam a maior parte de seus dias; portanto, devem ser abertos ao diá-
logo e à participação efetiva das crianças, em seus cotidianos e em suas rotinas.

Sob esta mesma visão, Rocha (2008) entende que a escuta das crianças 
contribui para o reconhecimento de suas necessidades e de seus sentimentos 
no ambiente educativo, contudo, a autora defende que apenas ouvir as crianças 
não basta, sendo preciso, além disso, garantir a sua efetiva participação nas 
práticas educativas no contexto das instituições.

Essa escuta é, ainda, um importante mecanismo para se repensar a educa-
ção infantil, assim propõe, Formosinho (2008):

Na educação infantil, as informações que as crianças podem dar são 
relevantes para se conhecer melhor o que se passa nas instituições 
de cuidado e educação de crianças pequenas e também para enten-
der como elas veem os processos que aí se desenvolvem, como se 
sentem, o que temem, o que desejam na sua experiência educativa 
(FORMOSINHO, 2008, p.79). 

Essa variedade de instrumentos, justifica-se pelo fato de as crianças se ex-
pressarem por meio de formas variadas, cabendo, ao pesquisador, o cuidado 
de respeitar esses modos diversos e não perder as informações repassadas por 
elas. Leite (1996, p. 80) aponta que “[...] quanto maior o leque de opções para a 
expressão, mais portas abrimos para nossa escuta”. 

Essa característica mencionada pela autora, auxilia a entender melhor o uni-
verso infantil, suas características, suas necessidades e suas formas de agir na 
sociedade. Assim, foi que me propus a desenvolver uma pesquisa de mestrado, 
a qual objetivou entender o que as crianças de uma turma de pré-escola, na faixa 
etária de 04 a 05 anos de idade, manifestam sobre a instituição educativa que 
frequentam, buscando respeitar os limites e as necessidades infantis, bem como 
a superar minha visão adultocêntrica diante da criança. 

Ao escolher pesquisar com as crianças, dúvidas, questionamentos e insegu-
ranças vieram à tona. Como realizar a pesquisa? Como propor formas para ouvir 
as crianças? Que metodologias utilizar? Como comportar-me enquanto pesqui-
sadora, para possibilitar a participação e o protagonismo das crianças?

Essas e outras dúvidas impulsionaram a iniciar um exercício de busca por tra-
balhos já desenvolvidos sobre essa temática. Essa busca possibilitou-me novos 
conhecimentos e novas ideias para a elaboração do trabalho, assim como a rea-
lização de leituras e estudos sobre o tema. As buscas e os estudos desenvolvi-
dos, demandaram dedicação, tempo, trouxeram desafios, mas foram essenciais 
para a realização e conclusão do trabalho. 

O fato de não existirem muitos trabalhos desenvolvidos sobre a problemática 
apresentada, foi motivo de dificuldades para ter um embasamento e construir o 
projeto de pesquisa, o qual foi sendo reformulado, a partir da realização da pes-
quisa no campo. 

Vale destacar que uma das principais características do trabalho investigativo 
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com as crianças esteja na flexibilidade, pois mesmo o pesquisador tendo desen-
volvido seu projeto e planejado suas ações, é no contexto com as crianças que 
esse, vai de fato sendo construído, já que as crianças possuem formas próprias 
de interagirem, agirem e manifestarem-se.

De acordo com Leite (1996), quando nos dispomos a pesquisar com as crian-
ças, essa característica da flexibilidade há de ser levada em conta, pois as op-
ções de expressões que são disponibilizadas na pesquisa, influenciarão nas in-
formações que elas trarão e nas possibilidades de ouvi-las.

Durante a pesquisa, planejei ouvir as crianças de diferentes formas, a fim de 
considerar as múltiplas linguagens presentes na infância, porém,  algumas for-
mas de escuta, se alteraram no momento da inserção no campo. 

Foi então desenvolvido os seguintes procedimentos metodológicos: observa-
ção participante, para conhecer e criar vínculo com as crianças; análise docu-
mental, para conhecer a visão e intenção educativa da instituição; entrevistas 
coletivas com as crianças, as quais contaram com a presença de fantoches para 
a mediação dos diálogos entre pesquisadora e crianças; registros fotográficos 
também desenvolvidos pelas crianças e realização de desenhos sobre a institui-
ção, por parte das crianças.

A observação participante foi fundamental para a realização da pesquisa, ela 
realizou-se durante duas vezes na semana, pelo período de dois meses, possi-
bilitou conhecer as crianças, observar como elas interagem, como estabelecem 
relações, resolvem conflitos. A partir dessa participação, foi possível criar um 
vínculo com as crianças participantes da pesquisa, o qual foi essencial para o 
estabelecimento de confiança e da realização da pesquisa.

Já as entrevistas, as quais objetivavam por meio do diálogo conhecer o que 
as crianças expressam sobre a instituição, foram realizadas de forma coletiva, 
envolvendo pequenos grupos de crianças, pois segundo Cruz (2008) quando se 
envolve mais de uma criança no diálogo, elas se sentem mais confortáveis, pois, 
dessa forma, a imagem de autoridade que o pesquisador representa é atenuada. 

Durante as entrevistas, foram utilizados fantoches para mediar o diálogo. Essa 
técnica do uso de fantoches durante a entrevista, é sugerida por Oliveira-Formo-
sinho e Araújo (2008), que destacam que alguns recursos podem ser emprega-
dos pelo pesquisador no momento da entrevista, como forma de melhor envolver 
as crianças, ampliando as suas possibilidades de participação, minimizando as 
inseguranças e diminuindo a autoridade representada pelo pesquisador. 

As entrevistas foram desenvolvidas em duas datas diferentes, na primeira 
data, por meio de uma encenação, as crianças apresentavam a instituição para 
um novo amigo, o qual foi representado por um fantoche. Durante o diálogo, as 
crianças contaram ao novo amigo tudo que há na instituição, o que fazem en-
quanto permanecem nela, o que gostam de fazer e o que não gostam, quais os 
seus espaços preferidos da instituição. Na segunda data, também representado 
por um fantoche, o amigo gostaria de saber o que não é legal na instituição, as-
sim as crianças relataram do que sentem falta quando estão na instituição, o que 
gostariam que tivesse e não tem, o que não gostam de fazer e quais espaços 
não lhes agradam.
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Já os registros fotográficos, foram desenvolvidos com o objetivo de as crian-
ças registrarem por meio de fotos, os seus espaços preferidos da instituição. 
Soares, Sarmento e Tomás (2005, p. 60) consideram que “encarar as crianças 
como competentes para o manuseamento de equipamentos de registo em vídeo 
e em fotografia é uma atitude indispensável para lhes facultar documentar e tor-
nar visíveis as suas representações acerca do mundo que as rodeia”.

A primeira tentativa de realizar o passeio pela instituição com as crianças 
e fazer os registros fotográficos aconteceu após um diálogo explicativo sobre 
a realização da pesquisa. Esse momento de diálogo aconteceu à sombra de 
uma árvore, durante o diálogo, informei as crianças sobre a proposta do passeio 
e sobre os registros fotográficos; todos aceitaram participar, as crianças foram 
organizadas em dois grupos, sendo cada um composto por quatro crianças, no 
entanto, no momento que iniciamos o passeio, elas correram, foram brincar e 
pouco dialogaram sobre os espaços. 

Na pesquisa com crianças, é necessário respeitar as suas manifestações e 
os seus desejos, ter a sensibilidade de reconhecer tais aspectos e adaptar a 
pesquisa aos interesses apresentados pelos sujeitos, uma vez que esse respeito 
é fator fundamental para o desenvolvimento da pesquisa com seres humanos, 
especialmente com crianças. 

Durante os passeios, as crianças demonstraram sentir liberdade, alegria e 
ansiedade; riam, dialogavam, corriam querendo explorar tudo à sua volta. Desse 
modo, mesmo não tendo conseguido, nesse momento, que fizessem os regis-
tros fotográficos da instituição, a ação me possibilitou riquíssimas análises, pois 
os comportamentos demonstrados pelas crianças evidenciaram que, para elas, 
naquele momento o mais importante era o brincar, era uma novidade passearem 
pela instituição e me apresentarem os espaços. 

Após diálogo com a orientadora e realização de novos estudos sobre a pes-
quisa com crianças, a ação dos registros fotográficos foi reelaborada, a qual só 
foi possível, após entender que as crianças possuem diferentes formas de se 
expressarem e que nós adultos precisamos ser sensíveis a escuta infantil e as 
necessidades por elas apresentadas. 

A segunda tentativa então, ocorreu após uma das entrevistas. Expliquei às 
crianças sobre a atividade proposta e todas aceitaram participar. Nesse dia, op-
tei por organizá-las em duplas. Primeiramente conversamos sobre os espaços, 
elas relataram qual era o lugar da instituição de que mais gostavam, após o diá-
logo seguíamos até o espaço, onde elas fizeram o registro fotográfico. Vale res-
saltar que algumas crianças escolheram mais de um espaço, já outras tiveram 
dificuldades em escolher o espaço preferido.

Nesse dia, a atividade foi realizada de forma bastante positiva, as crianças 
participaram, conversaram pelo caminho, algumas não queriam voltar para a 
sala e outras queriam fazer o passeio novamente. Com essa nova dinâmica, 
consegui desenvolver melhor a proposta, dialogar com todas as crianças e en-
volvê-las melhor na ação. Tal reconfiguração se justifica, pois de acordo com 
Soares, Sarmento e Tomás (2005, p. 60), a investigação participativa com crian-
ças precisa possibilitar a escuta dos sujeitos a partir de uma multiplicidade de 



873

recursos metodológicos, os quais possam “tornar audíveis as vozes de todas as 
crianças”.

Com essa reconfiguração do passeio, as crianças mais tímidas, que não ha-
viam se expressado em outros momentos da pesquisa, nesse dia conversaram 
durante o trajeto para o espaço escolhido, explicando sobre sua escolha com 
mais segurança e menos timidez. Merece destaque o fato de os passeios ocor-
rerem de forma livre, sem haver um roteiro pré-estabelecido para o diálogo. Isso 
possibilitou que as crianças dialogassem com liberdade, contando sobre suas 
vidas, sobre fatos de seus cotidianos, assim como demonstrassem curiosidade 
pelas plantas, insetos, pássaros que eram encontrados pelo caminho.

O uso do registro fotográfico como procedimento metodológico nesta pesqui-
sa foi bastante enriquecedor, possibilitou ouvir as crianças sobre seus espaços 
preferidos da instituição e reconhecer que elas têm muito a dizer; ouvi-las pode 
ajudar na organização e no planejamento da instituição educativa.

Em relação aos registros por meio de desenhos, eles foram escolhidos, pois 
representam uma das linguagens infantis, expressam desejos, culturas e reve-
lam sentimentos. Sarmento (2011) entende que o desenho seja uma das mais 
importantes formas de expressão infantil, por meio dele é possível identificar 
como as crianças apreendem e incorporam o mundo à sua volta, é uma lingua-
gem infantil que comunica por meio da imagem aquilo que a linguagem verbal 
nem sempre expressa.

Com esse recurso, procurei que as crianças desenhassem e destacassem o 
que mais gostavam na instituição. Durante a produção dos desenhos, conver-
sei individualmente com cada criança, na intenção de ouvir sobre o que cada 
uma estava desenhando. Como alguns desenhos não apresentassem formas 
definidas, foi necessário que, ao lado das figuras, ficasse registrado o que cada 
criança interpretou do seu desenho.

Todas as crianças presentes participaram da ação, porém, algumas não de-
monstraram interesse em finalizar seus desenhos e os entregaram assim que 
acharam necessário; do mesmo modo, algumas crianças explicavam claramente 
sobre seus registros, já outras não demonstraram muito interesse em esclare-
cê-lo. Mesmo tendo sido orientadas a desenharem sobre a instituição, todas 
tiveram liberdade para desenhar de acordo com suas vontades. Diversos dese-
nhos não apresentaram nenhuma relação com a instituição, algumas crianças 
até mesmo justificaram que não quiseram desenhar sobre a instituição. 

Sarmento (2011) considera que os desenhos produzidos pelas crianças esta-
belecem constante relação com suas culturas e com seus modos de vidas. Eles 
possibilitam identificar as formas próprias que cada criança tem de ver e enten-
der o mundo a sua volta

Não objetivamos com este texto, apresentar os resultados que a pesquisa evi-
denciou, mas sim, refletir sobre a importância, as possibilidades e os desafios de 
desenvolver uma pesquisa com as crianças, a qual contribui significativamente 
para a compreensão da infância, das necessidades infantis e de atendimento 
nos ambientes educativos para com as crianças que ali estão inseridas. 



874

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diversos avanços ocorreram quanto ao reconhecimento das crianças como 
sujeitos com características próprias que precisam ser ouvidas e respeitadas. 
Esses avanços advêm das Legislações voltadas à Infância, das novas formas de 
organização da sociedade, da educação infantil e do surgimento da Sociologia 
da Infância, a qual tem contribuído significativamente para as crianças serem re-
conhecidas a partir de suas especificidades.  No entanto, muito ainda precisa ser 
feito, com relação às crianças, especialmente com relação a participação efetiva 
desses sujeitos, no contexto educativo e na sociedade.

O desenvolvimento de pesquisas com crianças, se torna um meio de consi-
derar essa participação e valorizar o protagonismo infantil, especialmente para 
melhorar a educação, pois as práticas institucionais geralmente são pensadas, 
planejadas e organizadas pelos adultos, sendo as crianças apenas reprodutoras 
de tais ações. Ainda não aprendemos a ouvi-las, a considerar suas vozes e pro-
posições para a melhoria do processo educativo. 

Ainda é necessário avançar no debate sobre as metodologias cujos focos se-
jam as vozes e as ações das crianças, em razão de ser um caminho longo a ser 
percorrido e que vem sendo crescentemente trilhado.

Uma das maiores dificuldades encontradas na realização de uma pesquisa 
com crianças, foi compreender o significado e as características desse tipo de 
pesquisa, pois na academia, muitas vezes nos deparamos com conceitos rígidos 
sobre pesquisa e a pesquisa com crianças se apresenta de forma mais flexível, 
pois objetiva principalmente atender as necessidades e as características da 
infância.

As crianças são, de acordo com Sarmento (2005), atores sociais, e assim 
devem ser compreendidas, para que possam agir, atuar e se constituírem como 
sujeitos, construindo suas culturas e apropriando-se do mundo à sua volta.
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INTRODUÇÃO

A palavra infância é uma derivação do vocábulo latino infantia, composto pelo 
prefixo in (não) + fantis, fan (particípio presente do verbo fare, que significa falar). 
Portanto, o adjetivo latino infans  ou infantis significaria, strictu sensu, aquele 
que não fala. Historicamente, a concepção de infância permaneceu, por muito 
tempo, atrelada ao seu significado. Se, por um lado, a etimologia dessa palavra 
remete ao conceito de infância como tempo de silêncio, a construção do sentido 
do termo infância como significado de criança pequena surgiu, por outro lado, 
em épocas diferentes nas diversas sociedades ocidentais europeias. Segundo 
Shaffer (2005), dos primórdios da história até por volta do século XVII, as crian-
ças não eram respeitadas em seus direitos, muito menos tinham valor social. A 
partir de 1600, conforme apontam os estudos de Ariès (1986), ocorreu o reco-
nhecimento do conceito de infância como uma fase diferente da vida, e durante 
os séculos XVII e XVIII, a sociedade começou a mudar as formas de lidar com a 
figura do não-adulto, tratando-o com cuidados e treinando as habilidades neces-
sárias para fazê-lo ocupar a força de trabalho.

As especulações da Filosofia acerca da natureza humana geraram debates 
e produziram diferentes perspectivas sobre as crianças e o caráter inato ou ad-
quirido de suas habilidades; a atividade ou a passividade frente à modelagem 
de suas características; a inerência de sua bondade e/ou maldade. Se Hobbes 
considerava que a criança era inerentemente egoísta e deveria ser contida pela 
sociedade, Rousseau via na criança a bondade natural, enquanto Locke a con-
cebia como uma tábula rasa. Os dois filósofos empiristas acreditavam que a 
criança era um objeto passivo e que precisava do controle social, da disciplina, 
para que adquirisse apenas bons hábitos. Contrariamente, Rousseau defendia 
que a liberdade era um mecanismo que favoreceria o fortalecimento de incli-
nações positivas inatas, e a criança tinha um papel ativo na formação de seu 
intelecto e pensamento (SHAFFER, 2005). Essas correntes de pensamento in-
fluenciaram tanto sobre a concepção de infância quanto sobre os modelos de 
estudo e produção de conhecimento e a educação, consequentemente, ganhou 
importância incontornável na formação da criança. 

Os estudos de Ariès, publicado em 1960 sob o título “A criança e a vida fami-
liar no Antigo Regime”, deram um impulso às investigações da infância enquanto 
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categoria social. No entanto, permaneceu na literatura o que Qvortup (1994) 
e Corsaro (1997) denominaram um apagamento da infância, pois as crianças 
eram marginalizadas na Sociologia em virtude da visão subordinada em que os 
diversos campos teóricos enquadravam o ser criança. Esta última, nas teorias 
tradicionais, é concebida como alguém que passivamente se “adapta para inter-
nalizar a sociedade”. Acrescenta Sarmento (2008), na Sociologia, a criança na 
sua condição de objeto oculto, é estudada ora como aluno, ora como desviança, 
ora na condição de anomia, e é “essencialmente reconstruída como objeto so-
ciológico através dos seus dispositivos institucionais, como a escola, a família, a 
justiça, por exemplo” (SIROTA, 2001, p.9).

Segundo Shaffer (2005), no campo da Psicologia, a criança surgiu como tema 
de estudo sistemático pela primeira vez no século XIX, quando diversos inves-
tigadores começaram a observar seus próprios filhos. Os dados eram registra-
dos nas biografias de bebês e tiveram Charles Darwin como um dos seus mais 
influentes autores. Do ponto de vista científico, essas biografias eram limitadas, 
pois relatavam a história de um único bebê cujas conclusões não poderiam ser 
generalizadas. De outro modo, continua o autor, o surgimento dessas biografias 
contribuiu para que o desenvolvimento humano se tornasse um tópico a ser es-
tudado cientificamente.

O desenvolvimento infantil é um campo de estudo da Psicologia do Desen-
volvimento que foi pesquisado sob diversos modelos teóricos (PIAGET, 1968; 
VYGOTSKY, 1991; WALLON,1994); entre outros. No entanto, durante o século 
XX, prevaleceu - e ainda hoje é comumente concebida - a perspectiva de que o 
desenvolvimento é constituído de três fases: uma de evolução (infância), uma 
de estabilidade (adultez) e uma de involução (velhice). Essa vertente acreditava 
que a criança ou o adolescente representavam a incompletude e a imperfeição, 
porque estavam ligados na comparação desses com as características do adul-
to. “Nesta perspectiva, o adulto era considerado o ponto de chegada, de referi-
mento e de confronto tanto para o desenvolvimento precedente quanto para o 
posterior” (BONINO, 2001, p.43, trad. nossa).

Na última década é crescente o debate sobre os modos como a infância 
tem sido estudada em sua complexidade, produzindo-se conhecimento acerca 
de pesquisas tanto com crianças como sobre crianças. Nas literaturas nacio-
nal (DELGADO & MÜLLER, 2005a; CERISARA, 2004; KRAMER, 2002; LEITE, 
2006; JOBIM e SOUZA & LOPES, 2002; QUINTEIRO, 2002; PEREIRA, 2002; 
SALGADO et al (2005); SILVA et al , 2005) e internacional (SARMENTO, 2008; 
FERREIRA, 2005; CORSARO, 1997; SIROTA, 2001; JAMES e PROUT, 1997; 
QVORTRUP, 1995; PLAISANCE, 2004; PINTO,1997) diversos pesquisadores 
discutem os desdobramentos que o papel de ator social traz para a participação 
das crianças em pesquisa. Muitos estudiosos (LANGE & MEIRENDORFF, 2011; 
JAMES, 2011; CHRISTENSEN & JAMES, 2005; ALDERSON, 2005; WOO-
DHEAD, FAULKNER, 2005; BARALDI, 2003; CATARSI, TAGLIAVENTI, 2010, 
NEYRAND, 2000) têm especificamente se dedicado ao debate sobre a parti-
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cipação das crianças nas pesquisas, ampliando e dando consistência a essa 
discussão. Nessa esteira de pensamento, muitos defendem a necessidade de 
conhecer as crianças para captar suas ideias sobre o mundo, sobre si mesma 
e sobre o outro, um conteúdo humano nada universal, pelo contrário, singular; 
portanto, construído em um tempo e espaço diversos do modelo adulto.  Outros 
não somente estudam as crianças, mas também procuram em suas pesquisas 
dar voz à criança, buscando superar em suas práticas de investigação o “desafio 
teórico-metodológico de considerar as crianças atores sociais plenos” (DELGA-
DO, MÜLLER, 2005a, p.351).

A partir das reflexões acima expostas, o objetivo do nosso estudo foi inves-
tigar a trajetória epistemológica que vem sendo construída nas pesquisas com 
crianças. Especificamente, neste trabalho, falaremos das opções metodológicas 
de construção e análise dos dados. Tendo em vista os diferentes modos de con-
ceber e entender as crianças e a infância, do ponto de vista metodológico, quais 
ferramentas procedimentais aparecem, na maioria das pesquisas, como suporte 
essencial de escuta das crianças?

METODOLOGIA

Os estudos que buscam compreender as tendências metodológicas nas pes-
quisas são denominados por Gamboa (2007) de “pesquisas das pesquisas” e têm 
como objetivo averiguar os tipos de pesquisa, os conteúdos e marcos teóricos 
que, implícita ou explicitamente, os influenciam. Já Luna (1996) classifica este 
tipo de investigação como “uma revisão de pesquisa empírica” que busca saber 
como um determinado problema é estudado do ponto de vista metodológico. 
Sendo assim, esse autor identifica os procedimentos que têm sido empregados 
na coleta e análise, os fatores que influenciam os resultados e as medidas que 
têm sido tomadas no sentido de explicá-los. Este tipo de pesquisa pode permitir 
a identificação de tendências na construção de um campo em estudo através da 
análise das práticas investigativas utilizadas pelos pesquisadores.

O presente trabalho232 insere-se nessa categoria de pesquisa e teve como 
objetivo investigar as técnicas de coleta e de análise dos dados utilizadas nas 
pesquisas que envolvem crianças, desenvolvidas no campo da Psicologia e da 
Sociologia da Infância. Realizou-se uma análise bibliográfica das teses e disser-
tações produzidas, entre 2010 e 2015, no Brasil e em Portugal. 

Tendo em vista a quantidade de dados, optou-se pelo do uso do modelo quan-
ti-qualitativo de pesquisa. No plano dos procedimentos de construção dos dados, 
algumas decisões foram se tornando necessárias no tocante a identificação, or-
ganização e tratamento dos mesmos.  Esses três procedimentos integraram-
-se à metodologia de análise adotada: a análise de conteúdo. Segundo Moraes 
(1999), esse método de análise envolve cinco ações: “preparação das informa-
ções; unitarização ou transformação do conteúdo em unidades; categorização 
232 Este trabalho apresenta dados parciais de uma pesquisa mais ampla que está em andamento. A metodologia ado-
tada no presente trabalho é a mesma do projeto original.
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ou classificação das unidades em categorias; descrição; interpretação” (p 4-5).
Com relação à identificação dos dados, a primeira escolha foi realizar a coleta 

em um portal internacional que disponibiliza o acesso aos diversos repositó-
rios institucionais de universidades dos dois países. O Repositório Científico de 
acesso aberto de Portugal (RCAAP) constitui-se em um portal de pesquisa que 
agrega conteúdos científicos em acesso aberto disponíveis nos repositórios das 
mais diversas entidades científicas de Portugal e Brasil. Na vasta lista dos repo-
sitórios agregados ao RCAPP, encontra-se o OasisBr, que também é um portal 
de publicações científicas que possibilita o acesso livre à produção científica de 
autores brasileiros vinculados a universidades e centros de investigação. Ambos 
os portais disponibilizam entre as suas fontes de busca do acervo o acesso a 
biblioteca digital de teses e dissertações. 

A seleção dos trabalhos, que se enquadrava dentro da temática, foi feita com 
base nas orientações de Bardin (2011), utilizando-se a unidade de registro “pes-
quisas com crianças” e seguindo o critério de exaustividade que teve como re-
ferência a combinação de palavras-chave abertas com os operadores boolea-
nos “E” e “OU”, a saber: criança ou infância e sociologia; criança ou infância e 
psicologia.  Quando os resumos se apresentavam incompletos, por exemplo, 
não descrevia os objetivos, lia-se também a metodologia e a introdução. Foram 
excluídas as pesquisas que não envolviam crianças ou cujos resumos eram in-
completos e o texto integral não estava disponível.

Ainda no plano da garimpagem do material bibliográfico, novas escolhas fo-
ram sendo feitas tendo em vista o volume das informações e o processo pelo 
qual se tinha acesso às mesmas. Foi necessário adotar procedimentos para 
organizar, registrar e controlar as informações em virtude dos limites e possibili-
dades da pesquisa on-line. 

No próximo tópico serão apresentadas a análise e descrição dos dados sob a 
forma de gráfico e quadros, a saber: a) Gráfico 1. Quantitativo de pesquisas com 
crianças na Psicologia; b) Gráfico 2. Quantitativo de pesquisas com crianças na 
Sociologia; c) Quadro 1. Pesquisas com crianças - Técnicas de construção de 
dados na Sociologia e Psicologia; d) Quadro 2. Pesquisas com crianças – Meto-
dologia de análise dos dados na Sociologia e Psicologia. 

RESULTADOS

Durante o primeiro mapeamento das produções acadêmicas, foram selecio-
nados um total de 359 trabalhos, sendo que 250 resumos resultaram do critério 
de busca com as palavras-chave “criança ou infância e Psicologia” e 109 corres-
ponderam às palavras-chave “criança ou infância e Sociologia” durante o perío-
do de 2010 a 2015.

Em um segundo momento, com a leitura dos resumos foram identificados as 
teses e dissertações que, efetivamente, correspondiam a unidade de registro 
“pesquisa com crianças”.  Essa segunda garimpagem permitiu a seleção de 57 
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trabalhos na Sociologia, sendo 31 no Brasil e 26 em Portugal. Inicialmente, tam-
bém foram encontrados na Psicologia 57 trabalhos, sendo 13 no Brasil e 43 em 
Portugal. Todavia, na medida em que a análise bibliográfica transcorreu, o quan-
titativo da Psicologia foi reduzido para 7 trabalhos, três no Brasil e quatro em 
Portugal. Os trabalhos que não se enquadravam no paradigma das pesquisas 
com crianças foram excluídos com base na leitura dos resumos, da introdução 
e da metodologia. A seguir são apresentados os referidos resultados, sendo o 
Gráfico 1, o quantitativo da Psicologia e o Gráfico 2, da Sociologia.

Gráfico 1. Pesquisa com crianças na Psicologia                   Gráfico 2.  Pesquisas com crianças na Sociologia 

Durante a análise percebeu-se que os trabalhos, especialmente no campo 
da Sociologia, recorriam a um conjunto variado de técnicas para realização das 
pesquisas. O Quadro 1 permite tanto conhecer essas técnicas quanto identificar 
as mais utilizadas nas investigações. Pode-se perceber, no Quadro 1, que a téc-
nica de observação se destaca entre as demais na Sociologia da Infância, em 
Portugal, aparecendo em 21,88% dos trabalhos. No Brasil, a técnica do ques-
tionário também foi a mais frequente, juntamente com o diário de campo, que 
apareceram em 20,45% dos trabalhos. A segunda técnica que se destaca em 
Portugal é a entrevista, aparecendo em 17,19% dos trabalhos.

Com relação à Psicologia, a técnica de pesquisa mais aplicada foi a entrevis-
ta, tanto em Portugal quanto no Brasil, com 40,00% e 37,50% respectivamente. 
Nos trabalhos de Portugal, também foi possível identificar as técnicas de ques-
tionário, grupo focal e observação que aparecem, cada uma, em 20,00% dos tra-
balhos. No Brasil, a segunda técnica mais utilizada foi a observação com 25,00% 
como é possível constatar no Quadro 1:
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Quadro 1 – Pesquisa com crianças - Técnicas de construção dos dados na Sociologia e Psicologia

Técnicas de 
Pesquisa

Sociologia da Infância Psicologia
Portugal % Brasil % Portugal % Brasil %

Questionário 3 4,69% 1 1,14% 1 20,00% 0 0,00%
Grupo focal 4 6,25% 1 1,14% 1 20,00% 1 12,50%
Observação 14 21,88% 18 20,45% 1 20,00% 2 25,00%

Teste 2 3,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Entrevista 11 17,19% 9 10,23% 2 40,00% 3 37,50%
Desenho 10 15,63% 5 5,68% 0 0,00% 0 0,00%
Fotografia 8 12,50% 13 14,77% 0 0,00% 0 0,00%

Vídeogravação 5 7,81% 17 19,32% 0 0,00% 0 0,00%
Diário de bordo 1 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Diário de campo 4 6,25% 18 20,45% 0 0,00% 1 12,50%
Histórial infantil 1 1,56% 2 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
Dramatização 1 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Relato oral 0 0,00% 2 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
Diálogo 0 0,00% 1 1,14% 0 0,00% 0 0,00%

Narrativa 0 0,00% 1 1,14% 0 0,00% 1 12,50%
Escala 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Prova 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventário 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Medida 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Quadro 2 – Pesquisa com crianças - Metodologia de análise dos dados na Sociologia e na   
Psicologia

 Sociologia da Infância Psicologia 
Técnicas de 
análise dos 

dados
        

 Portugal % Brasil % Portugal % Brasil %
Estatística 1 3,57% 1 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
Análise de        
conteúdo 21 75,00% 11 34,38% 4 100,00% 2 66,67%

Categorizaçao        
simples 1 3,57% 5 15,63% 0 0,00% 0 0,00%

Fenomenológica 0 0,00% 1 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
Quali-quantita-

tiva 3 10,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Quantitativa 0 0,00% 1 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
Análise                 

microgenética 0 0,00% 1 3,13% 0 0,00% 0 0,00%

Construtivo            
interpretativo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33%

Não se refere 2 7,14% 12 37,50% 0 0,00% 0 0,00%
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No quadro 2 tem-se uma visão da metodologia de análise de dados que foram 
aplicadas nos trabalhos pesquisados. Com relação às investigações na área da 
Sociologia da Infância, houve uma prevalência da técnica da análise de conteú-
do tanto em Portugal quanto no Brasil, aparecendo em 75,00% e 34,38% dos 
trabalhos, respectivamente. No caso específico do Brasil, um dado se destacou, 
um percentual de 37,50% das investigações não se referiu à metodologia de 
análise dos dados utilizada.

Já nas pesquisas da Psicologia, a metodologia de análise do conteúdo predo-
minou nos dois países. Em Portugal o percentual dessa técnica foi de 100,00%, 
enquanto no Brasil foi de 66,66%. Nesse último país, também houve a utilização 
da técnica de caráter construtivo-interpretativo com 33,33%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conceber as crianças como sujeitos ativos no processo de pesquisa seja 
como participantes e/ou “co-pesquisadores”, pressupõe a (re)construção de um 
caminho metodológico que permita, de um lado, “o cuidado com as implicações 
do uso de certas técnicas, e mesmo da propriedade e adequação desse uso e 
de sua apropriação de forma consistente” (GATTI, 2007,p.28); de outro, refle-
xões que devem ser feitas sobre os benefícios do envolvimento das crianças e 
de questões éticas relacionadas aos processos de investigação com crianças, 
tais como: relações de poder nas interações assimétricas criança pesquisador; 
decisões arbitrárias; recolha do consentimento infantil de participação na pesqui-
sa; respeito à privacidade e, por fim, a necessária devolutiva dos resultados da 
investigação (ALDERSON, 2000; KRAMER, 2002, SOARES et al., 2005)

No exterior, esse debate tem crescido notadamente no campo da Sociolo-
gia da Infância, destacando os trabalhos de diversos autores como já citados 
anteriormente. Delgado & Müller (2005a), revisando a literatura internacional, 
salientam o evidente incremento das pesquisas que investigam crianças e apon-
tam dois tipos de estudo que têm a criança como protagonista: (i) aquele que 
“problematiza eixos teóricos conectados ao campo da sociologia da infância” 
(p.355); (ii) o que igualmente se “articula teoricamente à sociologia da infância, 
como também apresenta diretrizes metodológicas no trabalho com e sobre as 
crianças” (p.356).

No Brasil, temos um caminho a trilhar junto a alguns interlocutores que têm 
publicações na área, pois apesar de existirem estudos brasileiros que se têm de-
tido nas crianças e suas culturas como foco principal das pesquisas, “[...], ainda 
temos que avançar no debate sobre metodologias cujos focos sejam as vozes e 
ações das crianças” (DELGADO & MÜLLER, 2005b, p.165). 

Como ilustrado nos resultados deste trabalho, notadamente no campo da So-
ciologia da Infância, a criança é informante ativa no processo de construção 
de conhecimento. Esse campo de estudo tem utilizado técnicas e métodos de 
análises que dão visibilidade às vozes infantis. Contrariamente, na Psicologia há 
ainda uma longa trajetória para que se rompa com o “apagamento” da infância, 
como pôde ser observado na inexpressiva quantidade de pesquisas que têm a 
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criança como participante. Ainda que de maneira incipiente, algumas pesquisas 
na Psicologia têm procurado superar a visão adultocêntrica de criança, buscando 
aportes teóricos e metodologias com especificidades procedimentais que pos-
sam capturar em suas pesquisas a criança como ator social. No Brasil, alguns 
estudos têm buscado diretrizes metodológicas nas pesquisas com crianças, ten-
do como aporte teórico Mikhail Bakhtin, Walter Benjamin, Lev Vygotsky e Henri 
Wallon. Segundo Honorato (2006), isso ocorre em virtude de um necessário:

[...] aprofundamento da discussão e elaboração de procedimentos 
metodológicos mais pertinentes à pesquisa com crianças, um diálogo 
franco e aberto com a Sociologia – mais particularmente com a So-
ciologia da Infância; com a Psicologia – em especial com as contribui-
ções da Psicologia Histórico-Cultural; com a Filosofia – destacando-se 
a Teoria Crítica da Cultura; com a Antropologia – fundamentalmente 
com a chamada Antropologia da Infância e a Etnografia; entre outras 
áreas” (p. 2).

Junto aos avanços dos estudos interdisciplinares sobre a criança e a infân-
cia, cria-se o desafio de manter uma coerência teórico-metodológico nos traba-
lhos, na qual ações epistêmicas traduzam os preceitos teóricos do paradigma da 
criança como ator social.
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CONTEXTO DA PESQUISA

O presente trabalho235 faz parte da pesquisa “O que as crianças pensam so-
bre o mundo?” desenvolvida pelo Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Cultura e 
Educação na Infância (GEPCEI), a partir de seu Projeto Guarda-Chuva. Com o 
objetivo de “ouvir a voz” das crianças acerca do que elas pensam sobre a escola, 
os sentidos e significados que atribuem a este lugar, realizou-se a escuta de um 
grupo de 26 crianças, de 5 anos de idade, matriculadas em uma escola Munici-
pal de Goiânia que atende turmas de Educação Infantil e de Ciclo I. 

“O que as crianças pensam sobre a escola?” foi a pergunta feita neste proces-
so de investigação realizado junto ao grupo de crianças. Destaca-se aqui que o 
local da escola para realização da escuta foi uma indicação da Secretaria Mu-
nicipal de Educação. A escola situa-se na região leste da cidade e é constituída 
por  8 turmas, atendendo duas (02) turmas de educação infantil e seis (06) de 
ciclo I no turno matutino e quatro (04) turmas de educação infantil e quatro (04) 
de ciclo I no turno vespertino.

 

      

             Foto1: Fachada da escola                Foto 2: Área externa

233  Professora da Rede Municipal de Educação de Goiânia e membro GEPCEI – PUC Goiás.
234 Professora formadora da Rede Municipal de Educação de Goiânia e membro do GEPCEI – PUC Goiás
235 Partes deste texto compõem originalmente a pesquisa do Eixo Escola do GEPCEI e que serão apresentados no 
resultado final.
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Foto 3:  Espaço entre os blocos das salas

Foto 4:  Agrupamento de 5 anos participante da pesquisa

O que se intenciona nesta pesquisa são reflexões que deslocam de uma pers-
pectiva dos estudos sobre a criança para um estudo com as crianças. Tal desa-
fio, demandou das pesquisadoras pensar em metodologias de coletas de dados 
para a escuta das crianças como “atores importantes” da pesquisa e que per-
mitissem, de fato, observar de perto o lugar que as crianças ocupam na escola. 
Saber o que esses sujeitos pensam sobre a escola implica adentrar no universo 
e manifestações infantis. Neste sentido Pinto & Sarmento apud Marcia Gobbi 
(2009) destaca:

o estudo das crianças a partir de si mesmas permite descortinar uma 
outra realidade social, que é aquela que emerge das interpretações 
infantis dos respectivos mundos de vida. O olhar das crianças permite 
revelar fenômenos sociais que o olhar dos adultos  deixa na penumbra 
ou obscurece totalmente. (p.37)
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Traçou-se, desta forma, um percurso de investigação a partir de metodologias 
possíveis de serem adaptadas às crianças e ao contexto da pesquisa, e que foram 
desenvolvidas em quatro encontros e organizadas por diferentes  momentos:

1ª atividade - Roda de conversa para apresentação da pesquisa com fanto-
ches e assinatura do termo de assentimento.

2ª atividade - Realização das atividades de desenhos e fotografias 

3ª atividade -  Bricolage236

4ª atividade - Roda de conversa

Essas estratégias tinham como objetivo ouvir as crianças sobre o que elas 
pensam sobre a escola, o que elas aprendem neste espaço institucionalizado. 
As vivências propostas às crianças foram marcadas pela ludicidade e interação 
entre elas e delas com as pesquisadoras.

Mas por que escutar a criança? Se o sentido da comunicação é dialógico, de-
ve-se partir daquilo que se escuta a partir do que a criança traz e fala. Portanto, 
deve-se interrogar: o que fala a criança? Sendo assim, esta pesquisa foi orien-
tada por essas perguntas e por dois aspectos explicitados por Sarmento (2016), 
quais sejam: a rigorosa fidelidade ao modo como as crianças se expressam e à 
efetiva participação das crianças como sujeitos da/na pesquisa.

No entanto, por que tomar aquilo que as crianças pensam como objeto de 
estudo? Estudar o que as crianças pensam significa problematizar e investigar a 
infância, uma vez que não há como deslocar as crianças do seu tempo da vida 
e a realidade social na qual se encontra. Para Sarmento (2008), as crianças se 
constituem uma porta de entrada para a compreensão da realidade visto que, 
“por terem uma enorme plasticidade da renovação das formas e dos conteúdos, 
poderão propor e sugerir outros modos de ver o mundo que não àqueles que 
estão cristalizados nas culturas dominantes das nossas sociedades” (SARMEN-
TO, 2016). Obviamente não se pode ser ingênuo de pensar que existe um “puro 
olhar infantil”, o olhar da criança é partilhado com o adulto, portanto, permeado 
pela cultura. 

AS CRIANÇAS E SUAS EXPRESSÕES

Segundo Sarmento (2011), “‘Ouvir a voz das crianças’ reside não apenas no 
facto de que ouvir não significa escutar”.  Compreende-se, assim, que essa “voz” 
se dá por diferentes formas, por palavras, por silêncios, por formas gráficas, pe-
los gestos, pelo corpo e pelos sentimentos e foi assim que as crianças revelaram 
como veem a escola. Veja o que elas dizem nesse trecho transcrito da roda de 
conversa quando é perguntado para que serve a escola:

P1: Pra que que serve a escola?
Athila: Pra estudar e brincar.

236 Bricolage ou bricolagem foi uma atividade coletiva para montagem de uma maquete que representava “ a escola dos 
meus sonhos”, utilizando diversos materiais não estruturados. 
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P2: A Athila disse que é pra estudar e brincar e o Thalles acha pra que 
serve a escola?
Thalles: Pra aprender.
P2: Aprender o que Thalles?
Thalles: Aprender matemática.
P2: O que é matemática?
Thalles: Matemática é as letras.
P2: Huum! 
Athila: As letras...números
P2: Huum, fala Enzo o que é pra você pra que que serve a escola?
Enzo: Pra...ver...
Alejandro: Pra ver o que é bom
Enzo: Estudar, escrever.
P2: Estudar, escrever...
P3: O Alejandro...
P2: Alejandro, pra que que serve a escola?
P3: Pra ver as coisa que é bom, você falou. O que é bom aqui?
Alejandro: Aprender o alfabeto
P2: Alfabeto...Ycaro, pra que que serve a escola?
Ycaro: Pra aprender inglês.
As pesquisadoras: Haamm!!
Lavini: Português.
P2: Português. Lavínia, pra que  serve a escola?
Athila: É pra, pra estudar.
P2: A Athila falou, é pra estudar. E pra Lavinia, pra que serve a escola? 
(Lavinia não respondeu) Jhuly pra que serve a escola?
Jhuly: (ela responde , mas sua fala é incompreensível).
P1: Agora eu quero saber...
P3: O Benny está com o dedo levantado
P1: Desculpa Benny.
P2: Ser criança é... 
Benny: É brincar no parquinho, é escorregar, é chamar o amigo pra 
brincar
Lavini: E não pode empurrar!
P2: Benny, pra que serve a escola pra você?
Benny: serve pra aprender matemática.
P2: Pra aprender matemática. Pro Enzo é...pra que serve a escola pro 
Enzo?
Enzo: A escola é pra aprender francês, português...
P2: Gente...
P3: Pra aprender português, francês, inglês...
P2: Gente, a escola serve prum monte de coisas, agora me diga uma 
coisa...
Em outra roda de conversa com outro de grupo de pesquisadoras que 
fizeram a mesma pergunta, as respostas das crianças não diferem:

P- Pra que serve essa escola? Pra que Maria Cecilia?
Uma criança da roda -(responde antes da colega)- Estudar!
Maria Cecilia (com a mão levantada esperando a vez para falar)- De-
senhar e fazer tarefa.
Daniel – estudar, aprender as vogais (apontou em seguida para o ca-
lendário que estava afixado na parede da sala), calendário.
Thayla (balançando o corpo)- estudar e aprender
P – Aprender o que?
Thayla- As coisas importantes!
P- O que são coisas importantes? 
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Thayla ficou pensativa e sem resposta.
P ( retomando a pergunta inicial) – Pra que serve esta escola pra você 
Flávio?
Flávio – Pra brincar no parquinho,  com brinquedos no parquinho  e, 
e, só isso!
Thiago- A gente brinca, quando a gente vai embora a gente brinca um 
pouco, vai embora pra casa e quando a gente vem a gente faz o ca-
beçalho coloca as plaquinhas ali em baixo. (vira apontado para trás)
P- As plaquinhas servem para que mesmo Flávio?
Flávio – Cabeçalho!!
Fernanda (falando baixinho)- pra aprender....(completa) pra aprender 
os meses do ano.
Ana Carolina (inquieta levanta uma mão e outra  para falar) - Pra 
aprender a ler.

Para as crianças, atores importantes desta pesquisa, a escola serve para  es-
tudar, escrever, aprender as letras e os números, aprender o alfabeto, inglês, 
português, matemática, francês e para obedecer as regras instituídas pelos adul-
tos. Em suas falas o aprender se restringe a um conhecimento muito próximo 
do escolarizante.  Identificamos aqui que a concepção de escola apresentada 
pelas crianças parece coadunar com a concepção de educação infantil como 
preparatória para o ensino fundamental na qual, a cultura de uma escolarização 
tradicional é absorvida e explicitada pelas crianças.

Este sentido da escola difere-se daquele nomeado na ideia do primeiro jardim 
de infância, Kindergarten, quando foi fundado. Neste último, a não associação 
à palavra “escola” tinha como propósito não considerar aquilo tradicionalmente 
que se afirmava com o “sentido de ensinar ou de colocar algo na cabeça das 
crianças”. Esse sentido ainda se mantém na sociedade contemporânea, e na 
concepção de escola e compõe o significado que as crianças dão para essa 
instituição. 

A questão que se coloca é: qual o lugar da criança na escola? De qual escola 
se fala? O direito à educação é o direito à escolarização da infância? Portanto, 
este texto discute o papel da escola da infância numa perspectiva de respeito ao 
tempo da vida, os anseios, interesses e necessidades dos sujeitos que nela fre-
quentam. Uma escola da infância respeita o sujeito criança nas suas especifici-
dades, sua cultura, sua história, sua classe social. Respeitar esse sujeito requer 
garantir uma ação educativa pautada nas relações que elas estabelecem entre 
si, entre os adultos que vivenciam o mesmo espaço, entre o conhecimento que 
pulsa no cotidiano das atividades e vivências. Isso não significa que não exista o 
espaço da aprendizagem e da ampliação dos conhecimentos. É imprescindível 
que esses conhecimentos estejam ao alcance das crianças, de suas expectati-
vas em relação à apreensão do mundo ao seu redor. Para isso que a escola da 
infância existe e é demarcada. Antecipar conhecimentos fere o direito à vida em 
sua plenitude, em suas condições biológicas e sociais. Quando as crianças são 
respeitadas em sua individualidade elas aprendem, ampliam conhecimentos e 
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são capazes de ir além do proposto.
Frangella (2009) aponta que um dos riscos que a educação infantil tem en-

frentado é sobre o debate relacionado à produção curricular específica para essa 
etapa da Educação Básica, a fim de não transformar o caráter pedagógico em 
“ensino de”. Segundo a autora, a compreensão do pedagógico precisa se des-
vincular de modelos didatizantes e conteudistas, trazidos do ensino fundamental.

Esta pesquisa com as crianças de educação infantil no espaço escolar apon-
tou para uma construção da concepção de criança disciplinada, que tem como 
principal aprendizado o aprender a obedecer. Ao serem perguntadas sobre o que 
é ser criança na escola, tem-se as seguintes respostas:

P1: [...] mas antes a gente quer saber de vocês o que é ser criança?
P2: O que que é isso, ser criança? Fala  Athila.
Athila: Ser criança é...você obedecer os pais, mamãe
P2: Que mais Athila?
Athila: Obedecer os adultos, tem que obedecer os irmãos mais velhos
P2: Isso é ser criança? Que mais gente, é ser criança?
P3: é só obedecer? Tem outra coisa?
P2: Fala Alejandro.
Alejandro; Não teimar.
P3: Não teimar.
P2: Não teimar é ser criança? O que mais é ser criança?

Essa ideia é reforçada quando uma das pesquisadoras pede às crianças que 
diga duas coisas importantes que aprenderam na escola:

P1: Você vai me contar Lavínia duas coisas muito importantes que 
você aprendeu nessa escola.
P3: Eu quero ouvir
P1: Todo mundo vai ouvir a Lavínia porque depois que a Lavínia res-
ponder eu vou escolher quem está prestando atenção na Lavínia pra 
responder essa pergunta também, enquanto isso vai pensando o que 
você aprendeu de legal na escola.
P3: Na escola, não é o que aprendeu lá em casa, lá na rua, com o 
amigo, não. Aqui na escola, o que você aprendeu aqui? Pensa, pensa, 
pensa, pensa...
Lavinia: A respeitar
P1: Uma, falta uma, são duas coisas e a outra?
Athila: A outra...
Lavínia: A respeitar o papai e a mamãe.

“Quando começa a atividade?” Assim fomos indagadas pelas crianças quan-
do concluíamos a proposta da atividade de fotografia onde, de posse de uma 
câmera, tiraram fotos da escola demonstrando como veem aquele lugar e o sig-
nificado para elas.
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Foto 5: Árvore da área externa da escola                          Foto 6: Parquinho da escola

  
Foto 7:  Desenho coletivo                            Foto 8: colega da sala 

Fotos tiradas pelas crianças de locais preferidos na escola e de atividades realizadas.

As crianças fotografaram a natureza presente na escola, o parquinho, os ami-
gos, o desenho coletivo, argumentaram com as pesquisadoras sobre os motivos 
de suas escolhas, auxiliaram nos registros desses argumentos, porém, ao final, 
não reconheceram todo esse fazer como uma “atividade válida”. Daí a pergunta: 
“Quando começa a atividade?” 

Essas expressões das crianças, tanto na fotografia, quanto na roda de con-
versa, revelaram alguns aspectos em relação à escola como lugar de fazer ati-
vidade, lugar de fazer tarefa e de aprender um conhecimento muito próximo do 
escolarizante.  

Ao mesmo tempo em que as crianças deixam claro o sentido da escola e o 
seu papel quando questiona a ausência da atividade para as pesquisadoras, em 
outros episódios o ser criança na escola se distancia desse sentido. Elas dizem 
com clareza que ser criança na escola é brincar, a escola é vista como lugar de 
brincar com o outro. 

O que se identificou nesta situação é uma dicotomia entre o conceito social 
que a criança traz de escola, construído e cristalizado ao longo do tempo que 
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o coloca na condição assujeitada de aluno e um conceito de escola, desejado 
e que atenda às suas especificidades de ator social, de criança. Nas falas das 
crianças fica explícito que elas reconhecem o espaço da escola como local onde 
se aprendem diferentes conhecimentos, mas essa concepção está sendo forma-
da não apenas por suas percepções, mas, pelas percepções dos adultos, com 
os quais elas convivem e que possuem a ideia de uma escola num modelo tradi-
cional em que as crianças vão apenas para receber conhecimentos.

Motta (2013, p.173), ao concluir sua tese de doutorado explicita, dentre vários 
aspectos que marcam a transição das crianças à alunos, ou seja, da Educação 
Infantil para o Ensino Fundamental, “uma nítida separação entre trabalho e brin-
cadeira como características distintas do mundo das crianças e dos alunos”.

A tensão aqui estabelecida entre o lugar da criança na escola e as práticas es-
colares que vivenciam: calendário, alfabeto, cabeçalho, números dentre outras 
citadas durante a recolha da pesquisa, nos inquieta a pensar em novos arranjos, 
novas práticas para acolher as crianças de educação infantil no espaço institu-
cional. Nesse sentido: 

o atendimento ofertado na Educação Infantil deve ser organizado de 
forma intencional e deliberada, de modo que não se permita os aspec-
tos de uma escolaridade antecipada e instrucional, tampouco pauta-
das em uma concepção assistencialista ou somente de guarda e de 
proteção, que nega a necessidade das crianças e a própria infância. 
É necessário reconhecer que esse período da vida humana tem espe-
cificidades que precisam ser consideradas e respeitadas (DAROS e 
PALUDO, 2012, p.13).

Afinal, o problema não é escolarizar, tendo como significado estar na institui-
ção escola, mas escolarizar de forma precoce crianças que vivem suas infâncias. 
Quanto à escolarização da infância, Frangella (2009) destaca como preocupa-
ção atual acerca do trabalho desenvolvido na Educação Infantil – a transferência 
de modelos do ensino fundamental, principalmente na ênfase à alfabetização e 
adequação das crianças a um modelo escolar.  

Em outros episódios o ser criança na escola se distancia desse sentido. 
Elas dizem com clareza que ser criança na escola é brincar. A escola é vista 
como lugar de brincar com o outro. Veja o que dizem em outro trecho da roda 
de conversa:

P1: Isso é ser criança? Que mais gente, é ser criança?
P2: é só obedecer? Tem outra coisa?
P1: Fala Alejandro.
Alejandro; não teimar.
P2: Não teimar.
P1: Não teimar é ser criança? O que mais é ser criança?
Enzo: Ser criança é brincar.
P1: Ser criança é brincar.
Alejandro: Brincar com o irmãozinho.
P1: O Enzo falou que criança é brincar e o Alejandro falou que ser 
criança é brincar com o irmãozinho. Mais alguma coisa do que é ser 
criança?
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P3: E ser criança aqui na escola? O que que é? O Benny levantou a 
mão ele quer falar com a gente.
Benny: É...
Lavini: É brincar no parquinho.
(Enzo faz psiu para Lavini levantando a mão e colocando próximo à 
boca da colega, num gesto que informa que não era a vez dela falar. 
Benny retoma a fala. Jhuly perceber a ação de Enzo e aponta para ele 
sorrindo).
Benny: É brincar no recreio.
 P1: É brincar no recreio.
(Uma das crianças falou): É brincar na tenda.
Alejandro: Brincar de futebol.
P1: Brincar de futebol.
P2: Enzo e o Thalles quer falar.
Ycaro: É brincar com os carrinhos dentro da sala.
P1: O Ycaro falou que é brincar com os carrinhos. Thalles o que é ser 
criança na escola?
Thalles:  Assistir desenho.
P1: Ahrann
Thalles: Brincar com seus brinquedos.
P1: Com seus brinquedos...aqui na escola vocês tem os seus brinque-
dos?
Thalles: Tem.
(Alejandro confirma a informação do Thalles sobre os brinquedos e 
aponta para fora da sala respondendo à Patrícia onde fica os brinque-
dos).

Um dos objetivos dessa pesquisa foi conhecer a criança contemporânea a 
partir daquilo que expressa seus modos de viver e se posicionar no mundo. Bus-
cou-se, nesse trabalho, apresentar não o que as crianças dizem, mas os princí-
pios, ideias e valores da sociedade contemporânea presentes naquilo que elas 
dizem. Especificamente suas compreensões sobre o ser criança, o que é escola 
e o lugar do conhecimento no espaço escolar. 

Retomando as questões anteriores: qual o lugar da criança na escola? De 
qual escola estamos falando? Se dissermos que a escola da infância é aquela 
que respeita o sujeito criança nas suas especificidades, sua cultura, sua história, 
sua classe social. O que isso significa?

O primeiro aspecto a ser compreendido é a concepção de criança preconi-
zada no artigo 4º das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 
(DCNEI), que define 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, nar-
ra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, pro-
duzindo cultura.

Significa que as crianças possuem formas próprias e singulares de compreen-
der e interagir com o mundo. Cabe aos profissionais da educação favorecer a 
criação de um ambiente educativo no qual a “infância possa ser vivida em sua 
plenitude, um espaço e um tempo de encontro entre os seus próprios espaços 
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e tempos de ser criança dentro e fora da escola” (NASCIMENTO, 2007, p.31).
Um segundo aspecto é não polarizarmos Educação Infantil e Ensino Funda-

mental, mas entendê-los como indissociáveis:

ambos envolvem conhecimentos e afetos; saberes e valores; cuida-
dos e atenção; seriedade e riso.[...] Na educação infantil e no ensino 
fundamental, o objetivo é atuar com liberdade para assegurar a apro-
priação e a construção do conhecimento por todos.[...] Nos dois, temos 
grandes desafios: o de pensar a creche, a pré-escola e a escola como 
instâncias de formação cultural; o de ver as crianças como sujeitos de 
cultura e história, sujeitos sociais (KRAMER, 2007, p.20).

Concorda-se aqui com Kramer (2007) quando afirma que é preciso garantir o 
atendimento às crianças, independente de estarem na Educação Infantil ou no 
Ensino Fundamental, em suas necessidades tanto de aprender quanto de brin-
car. Com direito a uma escola estruturada, que favoreça a sua inserção crítica 
na cultura, a partir de um trabalho pedagógico planejado e acompanhado por 
profissionais que saibam “ver, entender e lidar com as crianças como crianças e 
não apenas como estudante” (KRAMER, 2007, p.20).

Um terceiro aspecto a ser tratado é a Educação Infantil como primeira etapa 
da Educação Básica. Portanto, concebida como uma questão de direito, de ci-
dadania e de qualidade para as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Da mesma 
forma, considera-se as interações e as brincadeiras como eixos fundamentais 
para educar com qualidade social.

Borba (2007, p.34) estabelece três eixos que auxiliam a compreender o signi-
ficado do brincar na constituição do sujeito criança:

• a singularidade da criança nas suas formas próprias de ser e de se 
relacionar com o mundo; 

• a função humanizadora do brincar e o papel do diálogo entre adul-
tos e crianças;

• a compreensão de que a escola não se constitui apenas de alunos 
e professores, mas de sujeitos plenos, crianças e adultos, autores 
de seus processos de constituição de conhecimentos, culturas e 
subjetividades.

 A brincadeira, para Vygotsky (1987), se constitui como atividade humana cria-
dora. Borba (2007), pautada nas teorias vigotskiana, afirma que a “imaginação, 
fantasia e realidade interagem na produção de novas possibilidades de interpre-
tação, de expressão e de ação pelas crianças, assim como de novas formas de 
construir relações sociais com outros sujeitos, crianças e adultos”.

Para Vygotsky, a criança no processo de compreender e se apropriar do mun-
do e de seus fenômenos e relações, reproduz situações, por meio de atividades 
de brincadeiras, no entanto, o que a criança faz não se reduz a mera reprodução, 
e sim, configura-se numa interpretação das situações e fatos possibilitando a 
produção de significados e sentidos para esse mundo. 

A brincadeira é uma das principais formas de ação do ser humano sobre o 
mundo. Com base em suas experiências de brincadeira, os sujeitos, especial-
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mente as crianças, reelaboram e reinterpretam situações da vida cotidiana e as 
referências de seus contextos socioculturais, combinando e criando outras. Ao 
observar as crianças brincando pode-se conhecê-las melhor, pois revelam em 
suas ações e brincadeiras os significados que estão construindo do mundo. Daí 
a função humanizadora do brincar:

o desejo de brincar com o outro, de estar e fazer coisas com o outro, 
é a principal razão que leva as crianças a se engajarem em grupos de 
pares. Para brincar juntas, necessitam construir e manter um espaço 
interativo de ações coordenadas, o que envolve a partilha de obje-
tos, espaços, valores, conhecimentos e significados e a negociação 
de conflitos e disputas. Nesse contexto, as crianças estabelecem laços 
de sociabilidade e constroem sentimentos e atitudes de solidariedade 
e de amizade. É importante demarcar que no brincar as crianças vão 
se constituindo como agentes de sua experiência social, organizando 
com autonomia suas ações e interações, elaborando planos e formas 
de ações conjuntas, criando regras de convivência social e de partici-
pação nas brincadeiras. Nesse processo, instituem coletivamente uma 
ordem social que rege as relações entre pares e se afirmam como au-
toras de suas práticas sociais e culturais. (BORBA, 2007, p.41).

Apesar da difusão de pesquisas sobre o brincar na Educação Infantil e do dis-
curso pedagógico sobre a importância da brincadeira, ainda permanece a ideia 
do brincar como atividade secundária no ambiente escolar, como tempo perdido. 
Como mudar essa realidade? Como incorporar a brincadeira na rotina da institui-
ção e no trabalho pedagógico? Qual a postura do professor diante da brincadei-
ra? É possível organizar tempos, espaços e atividades da escola de outra forma, 
de modo que a brincadeira seja não só garantida, mas também relevante?

Conclui-se esse texto com essas indagações, ao mesmo tempo em que esta 
pesquisa se coloca disponível para a construção de percursos de ampliação de 
conhecimentos sobre a escola da infância, centrada no diálogo, na troca de sa-
beres e experiências com as crianças e adultos que compõe esse espaço.
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APRESENTAÇÃO

A educação inclusiva no Brasil deu um grande salto na universalização do 
acesso à escola nas últimas décadas; todavia, a permanência na educação do 
aluno com deficiência constitui, ainda, um desafio crucial para a rede pública. A 
formação do professor é um dos requisitos importantes para a garantia e efetiva-
ção da inclusão na educação dos alunos com deficiência. Em Goiás, o processo 
de formação de professores pela rede estadual de educação para atuação na 
educação inclusiva apresenta marco no início dos anos 2000. Contudo, os desa-
fios têm sido inúmeros para que esse processo seja efetivado. 

Dessa forma, torna-se imperativo analisar se o processo de formação conti-
nuada dos professores, voltado à educação inclusiva, promovido pela Secretaria 
Estadual de Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE-GO) tem contribuído para a 
inclusão de alunos com deficiência nas escolas públicas estaduais, tendo como 
parâmetros, para essa análise, a Lei de Diretrizes de Base da Educação (1996) 
e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015). 

Como recorte espacial optou-se por investigar as escolas da rede estadual, 
localizadas na Região Leste da capital goiana, em razão da vinculação desse 
estudo à pesquisa “A garantia de direito de crianças e adolescentes: um estudo 
do atendimento das políticas públicas de educação, saúde e assistência social 
na Região Leste de Goiânia – GO”237. 

Apresentou-se como questão norteadora do presente estudo a seguinte in-
dagação: a capacitação promovida pela SEDUCE-GO, via Gerência de Ensino 
Especial, tem contribuído com/possibilitado a prática inclusiva nas escolas esta-
duais? 

A compreensão da educação como direito universal promovida pelo Estado, 
visando o pleno desenvolvimento do aluno para o exercício da cidadania (BRA-
SIL/CF), requer uma análise mais ampla que considera a formação continuada 
condição necessária, mas não exclusiva, para o processo de inclusão. Outros 
fatores são imprescindíveis, como as adequações curriculares, no Projeto Polí-
tico-Pedagógico (PPP) e no Plano Educacional Individualizado (PEI), conforme 
237	A	referida	pesquisa,	em	andamento,	é	coordenada	pela	Profª	Drª	Denise	Carmen	de	Andrade	Neves,	docente	do	Programa	de	
Pós-Graduação	em	Serviço	Social	(Mestrado)	da	PUC	Goiás	e	está	vinculada	ao	Grupo	de	Estudos	“Infância,	Adolescência	e	Políticas	
Públicas”.
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as especificidades dos alunos com deficiência (MANTOAN, 2015) e, ainda, mu-
danças fundamentais nas acessibilidades: arquitetônica, comunicacional, meto-
dológica, instrumental, programática e atitudinal, ou seja, na eliminação de bar-
reiras visíveis e invisíveis nas políticas e no amparo legal vigente. Além desses 
aspectos, cabe ressaltar a importância da continuidade de projetos ou propostas 
que garantam a formação continuada de todos os que trabalham na comunidade 
escolar, conforme defende Sassaki (2010).

Nessa perspectiva, apresentou-se como hipótese da pesquisa: o processo de 
capacitação, promovido pela Gerência de Ensino Especial/SEDUCE-GO, possi-
bilita parcialmente a inclusão de alunos com deficiência, em razão de limitações, 
tanto inerentes às próprias condições concretas de participação dos educadores 
no processo de formação continuada, devido às longas jornadas de trabalho e 
os baixos salários – que desestimulam o envolvimento do professor no processo 
de capacitação e implementação da inclusão – quanto aos entraves expressos 
pelos demais requisitos necessários à educação inclusiva, como a falta de re-
cursos materiais, humanos e financeiros para efetivação da inclusão, a limitada 
acessibilidade física e arquitetônica para efetiva participação do aluno com defi-
ciência na rede regular de ensino, dentre outros; sem considerar os fatores que 
extrapolam o âmbito estrito da política educacional.

Nesse sentido, sugere-se, como imprescindível ao processo de inclusão, a 
capacitação dos profissionais envolvidos, por se constituírem em elemento es-
sencial (mas não exclusivo), tanto para o acesso quanto para a permanência da 
criança e do adolescente deficientes no contexto escolar. 

REFERENCIAL TEÓRICO

As pessoas com deficiência, historicamente, foram excluídas da sociedade e 
como consequência, excluídas também das oportunidades educacionais. Essa 
exclusão deixou marcas que perduram até a atualidade (SALA, 2013, BUENO, 
2016, MAZZOTTA, 2005).  

Facion e Silva (2005) fazem um recorte histórico sobre educação especial, ca-
racterizando-a em quatro fases, sendo: exclusão, segregação ou institucionali-
zação, integração e fase da inclusão. Interessa a este estudo caracterizar a fase 
final, da inclusão, a qual começou a se estruturar na década de 1980, quando os 
alunos com deficiência começaram a frequentar as classes regulares, pelo me-
nos em meio turno. Nessa década estava em curso a luta pela defesa de direitos 
de crianças e adolescentes, por isso, intensificou-se 

a atenção à necessidade de educar os alunos com necessidades espe-
ciais no ensino regular como consequência das insatisfações existen-
tes em relação às modalidades de atendimento em educação especial, 
que, para muitos, contribuíam para a segregação e estigmatização dos 
educadores, assim como nas davam resposta adequadas às suas ne-
cessidades educacionais e sociais (FACION & SILVA 2005, p. 185).



902

Os direitos foram garantidos com a promulgação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (1990), Declaração de Salamanca (1994), Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação (1996) e Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(2015) ficou resguardada legalmente, em termos de direitos e atendimento na 
rede regular de ensino. Dessa maneira, a escola se viu obrigada a adaptar-se 
para o acesso e permanência do aluno com deficiência.

Contudo, a inclusão não tem ocorrido de maneira universal e, tampouco, com 
a qualidade necessária. Mantoan (2015) questiona o processo de inclusão, des-
tacando não somente as políticas da organização da educação especial e da 
educação comum, como também a forma de inserção desses alunos na educa-
ção de forma sistemática. 

Segundo a autora, “a exclusão escolar manifesta-se das mais diversas e per-
versas maneiras, e quase sempre o que está em jogo é a ignorância do aluno 
diante dos padrões de cientificidade do saber escolar” (MANTOAN, 2015, p. 22) 
(Grifos nossos). Ignorância que manifestou em forma de discriminação, rejeição, 
extermínio, infanticídio e segregação social, que marcou a vida de crianças e 
adolescentes e os remeteram à exclusão escolar, pois a educação era tida como 
privilegio de uma minoria social que aos poucos foi-se expandindo como garan-
tias de direitos ao acesso e permanência na rede regular de ensino. 

De acordo com Demo (2010), na educação formam-se pessoas e valores es-
senciais à vida, onde os professores têm assumido diferentes papéis, enquanto 
profissional de ensino e aprendizagem. Eles têm a função, 

[...]de instigar, provocar, desafiá-lo a contribuir, e a de desenvolver a 
capacidade de raciocínio, de posicionamento do aluno. Para isso o 
docente precisasse capacitar e construir ambiente propício levando o 
aluno a fazer analise criticadas coisas, alcançando autonomia e a ex-
pressando-se com desenvoltura (MORAN, 2011, p. 11).

Na ação pedagógica, dentre outras funções, o maior desafio é caminhar para 
uma educação de qualidade, que inclua criança e adolescente com ou sem defi-
ciência, enquanto ser humano, dotado de direitos e deveres; resultante da diver-
sidade social que é, ao mesmo tempo, comum ao ambiente escolar. Para isso, 
precisa-se de um profissional que agregue, ao seu fazer pedagógico, ações e 
atitudes voltadas à inclusão escolar, colocada pela Declaração de Salamanca 
(2004) como necessária ao processo educacional. As atitudes inclusivas perpas-
sam além da dimensão pedagógica, indo para as questões sociais, agregando 
todo tipo de ajuda possível para conseguir desenvolver uma educação inclusiva. 

A inclusão assume nova forma de ação pedagógica, em que todas as estraté-
gias exigem completa análise da situação, para perfeita identificação, tanto das 
barreiras ideológicas e práticas da inclusão, quanto das oportunidades de adoção 
de práticas inclusivas, no âmbito do sistema escolar existente. Estabelecem-se 
certas condições de organização que facilitam a execução de ações inovadoras 
por parte dos professores, as quais podem tornar-se práticas inclusivas, dentre 
as inúmeras atribuições do professor que desenvolverá os conteúdos curricula-
res com qualidade e eficiência. Qualidade, que implica romper com as diferenças 
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e o preconceito dentro da sala de aula, bem como as formas usadas para que 
os mesmos não se instaurem na relação entre alunos e professores. Para Demo 
(2010), é fundamental aprender a conviver com os limites, buscar transformá-los 
em desafio, aprender a ultrapassar as barreiras das diferenças, dentro da sala 
de aula, do retorno a valorização da diversidade humana. 

Nesse contexto inclusivo, que ao mesmo tempo traz as marcasda exclusão, 
que requer, emergencialmente, uma “nova forma de ensinar e, também, de en-
sinar a ensinar, que demanda uma multiplicidade de respostas educativas coe-
rentes com as necessidades diversas dos alunos” (CASTRO e FACION, 2005, 
p 166). Requer preparação para os desafios da educação inclusiva com vista 
a uma “postura reflexiva e crítica, por meio da apropriação de conhecimentos” 
que, de certa forma, proporcionará condições de o professor se posicionar e 
atuar com autonomia, em prol de uma educação que respeite os ideais de uma 
sociedade justa e democrática.

Nesse entendimento, requer-se da formação do professor uma

prática educativa de qualidade, perseguindo como metas, tanto a pre-
paração técnica nos conteúdos a serem ministrados aos seus alunos, 
como a construção de novos saberes oriundos de uma permanente 
construção critico-reflexiva sobre os contextos sociais, políticos e ins-
titucionais implicados em seu fazer atual (CASTRO e FACION, 2005, 
p 167).

Tal perspectiva demanda uma postura do professor, mediante o processo de 
formação continuada, marcado pela valorização da diversidade humana, que re-
quer um novo formato de metodologia, uma redefinição do papel da escola, dos 
professores e demais agentes educativos, a fim de fazer cumprir os requisitos 
determinados legalmente; através de uma prática que, extrapola a garantia e 
adequações de espaço físico, fortalece atitudes de aceitação da diversidade  e 
“enfatiza a importância do pertencer, da convivência, da cooperação e da con-
tribuição” (SASSAKI, 2010, p. 172). Nesse sentido, o professor precisasse iden-
tificar como profissional mediador da aprendizagem para proporcionar ao aluno 
a segurança necessária ao desenvolvimento acadêmico do aluno com possibili-
dade de sucesso e não de fracasso estigmatizado pelo preconceito ou pelo fato 
de ser diferente.

Nessa mesma direção, Mantoan (2015), assevera que a prática inclusiva deve 
ser pautada na capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o 
privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes e, acolher todas as 
pessoas, sem exceção e construir formas de interagir e incluir com e/ou no outro, 
no modo de ser e estar dentro da sala de aula. Uma vez incluído, o aluno será 
atendido, conforme a necessidade que apresentar, ou seja, ensinar de forma 
contextualizada com a realidade político-social do aluno. Nessa direção, ensinar 
e, sobretudo, construir sua própria identidade na forma de mediar, interagir e in-
cluir no processo com vista à superação dos obstáculos e barreira imposta pelo 
sistema educacional.

Desse modo, o professor enfrenta constantemente desafios na forma de ser, 
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estar e atuar junto ao aluno com deficiência, pois a prática sofre alterações em 
relação à capacidade de assimilação da criança ou adolescente diferente, bem 
como na forma de transmitir/ensinar as informações acadêmicas de modo sa-
tisfatório. Com esse olhar, o professor precisa conseguir identificar a si mesmo 
como profissional da aprendizagem e não mais como profissional de ensino. 
Tal postura requer uma organização metodológica com estratégias capazes de 
direcionar a prática do professor, no sentido reflexivo, favorecendo a aprendiza-
gem do aluno, através da reflexão e não como uma mera transmissão cultural 
(EDLER CARVALHO, 2010). Ensinar é, sobretudo, aprender e se comprometer 
com o processo ensino-aprendizagem.

Na prática pedagógica, amplia-se a discussão no sentido de formação conti-
nuada, com saberes necessários ao desempenho do professor na escola inclu-
siva, junto ao aluno com deficiência, que significa criar espaços e oportunidades 
que resultem em melhor qualificação dos profissionais de toda instituição esco-
lar, para que possam desenvolver habilidades e competências necessárias ao 
ato de ensinar com autoconfiança, criatividade e profissionalismo, pois as

[...] ações pedagógicas em sala de aula. [...] a mudança de atitude fren-
te à diferença, com a consequente necessidade de repensar o trabalho 
desenvolvido nas escolas, é uma barreira de complexa natureza, mais 
trabalhosa para ser removida, pois se trata de um movimento ‘de den-
tro para fora’ e isso leva tempo. (EDLER CARVALHO, 2004, p. 123).

Demanda, por sua vez, mudança em processo de qualificação, cuja formação 
não se restringe somente à participação em cursos eventuais, mas que envolve 
uma maior abrangência, que perpassa pelos programas de capacitação realiza-
dos de forma integrada e permanente. Tal formação implica um movimento con-
tínuo, além da presença de professores em cursos que visem mudar sua ação 
no processo ensino-aprendizagem. 

Outro fator relevante é a barreira sistêmica que perpassa o processo de inclu-
são de forma invisível e silenciosa, pois a maioria dos professores se desdobra 
em mais de “uma escola, devido aos baixos salários que recebem. E a condição 
em que ensinam, também, não são das mais favoráveis o que leva a se sentirem 
cansados e desmotivados” (EDLER CARVALHO, 2004, p. 123).  Nesse parado-
xo, o professor precisa refletir sobre a sua prática, para compreenderas crenças 
em relação ao processo constitutivo da “formação continuada [...] capacitando-os 
a melhor entender os tipos de aprendizagem requerida pelos alunos, o estilo de 
aprendizagem de cada um e as metodologias didáticas mais úteis” (EDLER CAR-
VALHO, 2004, p. 119), para o desenvolvimento acadêmico do aluno inclusivo.

Nesse sentido, entende-se a necessidade de ampliação da capacitação para 
“[...] formar professores para inclusão, com atendimento educacional especiali-
zado aos alunos portadores de deficiências, preferencialmente na rede regular 
de ensino”238 (MEC/AEE, 2008); em termos de acessibilidades ao processo ensi-
238 O ministro da Educação, Fernando Haddad, homologou o parecer nº 13/2009 do Conselho Nacional de Educação 
(CNE), que regulamenta o decreto nº 6.571/08, que dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União aos sistemas 
públicos de ensino nos estados, Distrito Federal e municípios para ampliar a oferta do atendimento educacional espe-
cializado para os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 
matriculados em classes regulares e no atendimento educacional especializado realizado preferencialmente na escola 
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no-aprendizagem, determinada pela política de inclusão, que remetem situações 
relacionadas ao respeito, à dignidade e integridade moral, social da do aluno 
com deficiência. 

No entendimento da multiplicidade das deficiências acolhida pela escola, e 
no reconhecimento da indisponibilidade (excessiva carga horária) do professor, 
aliado ao pouco tempo em se qualificar, a SEDUCE via Gerência de Ensino 
Especial e núcleos assume o processo de formação dos professores da rede 
estadual de educação, conforme as particularidades das demandas atendidas. 
Formação em termos de competência e habilidades necessárias ao exercício da 
prática profissional na educação inclusiva, pois as particularidades apresentadas 
na sala de aula pelos alunos da inclusão, têm desafiado os espaços escolares 
a construírem novas/outras lógicas de ensino, uma vez que a formação em pro-
cesso se configura como possibilidades de pensar as demandas escolares e 
os processos de escolarização dos sujeitos que, também, são público-alvo da 
educação inclusiva. Nessa direção, Saviani, (2013) faz um alerta, colocando que

[...] a teoria em si não transforma o mundo. Pode contribuir para a sua 
transformação, mas por isso tem que sair de si mesma, [...] assimilada 
pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal transfor-
mação.  Entre a teoria e atividade prática transformadora se insere 
um trabalho de educação das consciências, de organização dos meios 
materiais e planos concretos de ação. [...] como conhecimento da reali-
dade, ou antecipação de sua transformação (SAVIANI, 2013, p. 31-32).

Ao se qualificar, o professor na educação inclusiva, precisa ser preparado para 
lidar com as diferenças, com a singularidade e a diversidade dos alunos que pos-
suem limitação física, sensorial, mental, visual, auditiva e outras que envolvam 
as particularidades da inclusão.  Qualificar de forma a contemplar as caracterís-
ticas desses alunos, contribuindo, efetivamente, para o processo ensino-apren-
dizagem. Entende-se que “educação inclusiva se concretize, na plenitude de sua 
proposta, é indispensável que sejam identificadas e removidas barreiras concei-
tuais, atitudinais e politico-administrativas, cujas origens são múltiplas e comple-
xas” (EDLER CARVALHO, 2004, p. 119).  Que significa remover barreiras para 
aprendizagem no sentido de garantir aos alunos acessibilidade, recursos, par-
ceria com a família e a efetiva participação de todos os alunos, sem discriminar 
aqueles que apresentam dificuldade no decorrer do processo de aprendizagem, 
seja ele deficiente ou não (EDLER CARVALHO, 2010). Por outro lado, Mantoan 
(2015) argumenta que “a escola se democratizou, abrindo-se para esses grupos 
sociais, mas não fez o mesmo em relação aos conhecimentos trazidos por esses 
grupos às salas de aula” (MANTOAN, 2015, p. 23), negligenciando enquanto 
cidadãos de direitos desrespeitados em sua integridade pessoal e social.  

Nesse contexto de inclusão escolar, a cada dia surgem novos desafios em 
termos de conceitos e deficiências, associados às mudanças econômicas e às 
transformações societárias, em que o professor necessita dessas informações 
enquanto realidades, agregando-as na sua prática pedagógica dentro da sala 

regular; com objetivo de garantir recursos de acessibilidade, bem como estratégias de desenvolvimento da aprendiza-
gem, previstos no projeto político-pedagógico da escola (MEC, 01/2008).
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de aula.  Assim, a educação é tida como direito no de “todos”, no ato de incluir 
alunos com deficiência ao ensino regular, cujas marcas do preconceito remetem 
a constantes desafios na aprendizagem desses alunos, que significa romper as 
barreiras impostas socialmente, bem como na maneira de aprender e interagir 
dentro da sala de aula. Sendo necessário, o professor, dentro de suas possibili-
dades, assumir o compromisso de uma formação para melhor entender e traba-
lhar com a diversidade inclusiva.

Nesse processo formativo, a educação abre possiblidades para uma apren-
dizagem significativa, em que o aluno com deficiência possa sentir-se inserido 
no contexto escolar, com possibilidade de aprendizagem. Incluir significa romper 
com os obstáculos que interferem no desempenho do professor, bem como na 
aprendizagem de todos.

Para Mantoan (2015), o princípio fundamental da inclusão está baseado no 
ato de reconhecimento e entendimento mútuo, principalmente, na prerrogativa 
de apreender e conviver com as particularidades do aluno com deficiência e se 
constituir enquanto profissional de ensino-aprendizagem dentro da escola inclu-
siva, criando sua própria identidade profissional. É construir diferentes formas de 
interagir com o diferente.

No processo inclusivo entende-se que:

[...] a inclusão só pode ser compreendida no contexto de uma educa-
ção para todos, pautada no princípio da igualdade entre os homens, no 
respeito à individualidade e nas possibilidades de cada um, na equida-
de e na justiça, na paz e na cooperação. Mas, mesmo que o professor 
tenha claro para si todas essas condições, é necessário investir na sua 
formação como profissional (MANTOAN, 2001. p. 21).

Sendo assim, entende-se que a efetivação da educação inclusiva, acontece 
mediante esforços empreendidos pela escola, professores e família no sentido 
de minimizar, ou eliminar as barreiras que impeçam a efetivação da aprendiza-
gem de todos os alunos com ou sem necessidades especiais. Isso significa que 

para remover barreiras para a aprendizagem e para a participação (ga-
rantindo a toda essa acessibilidade) é preciso pensar em todos os alu-
nos enquanto seres em processo de crescimento e desenvolvimento 
e que vivenciam o ensino-aprendizagem segundo suas diferenças in-
dividuais. Qualquer educando experimentará a aprendizagem escolar 
como desagradável, como uma verdadeira barreira, se estiver desmo-
tivado, se não encontrar sentido e significado para o que lhe ensinam 
na escola. Precisamos mobilizar a vontade dos pais e dos educadores 
além de dispor de recursos que permitam elevar os níveis de parti-
cipação e de sucesso de todos os alunos, sem discriminar aqueles 
que apresentam dificuldades de aprendizagem (deficientes, ou não) 
(EDLER CARVALHO, 2010, p. 63). 

Romper com as barreiras significa uma educação que forneça condições de 
acesso e permanência a todos os alunos, com ou sem deficiência, no sentido de 
proporcionar uma aprendizagem significativa, com princípio de uma educação 
democrática que busque atenuar a injustiça social, em que o professor transcen-
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da a ideia de ser

um mero transmissor de técnicos e acadêmicos procurando fundamen-
tar a sua prática em situações singulares e imprevisíveis, onde tenha 
a oportunidade de desenvolver sua criatividade para superar situações 
únicas e incertas, que retratam com mais realidade a sua experiência 
em sala de aula(CASTRO e FACIÓN, 2005, p 169).

Contudo, percebe-se que mais importante que a formação/capacitação do 
professor é o entendimento do mesmo, para além do ato de ensinar, bem como 
desmistificar a intencionalidade educativa do processo sistêmico; o que de cer-
ta forma, significa percorrer pelas nuances que perpassam a educação e suas 
particularidades e ações educativas, sem distorcer a verdadeira essência da in-
clusão. Ideologicamente, a educação inclusiva foi configurada nos moldes da 
igualdade, para compensar as mazelas sociais de discriminação que foram acu-
muladas ao longo da história. Dessa maneira, qualificam, instruem e orientam 
de forma linear como se incluir fosse repetir fórmulas descontextualizadas da 
realidade social vigente. 

A escola se democratizou, abrindo-se para novos grupos sociais, mas não fez 
o mesmo em relação à política de formação/capacitação exigida do professor 
que trabalha na inclusão. O Estado negligencia, omite e exclui o professor no 
ato de saber e aprender em relação ao direito de participar ativamente da capa-
citação fornecida pela SEDUCE, dentro do cumprimento da carga horária desse 
profissional. Nesse processo de inclusão, o professor é a ferramenta primordial, 
uma vez que necessita de apoio, conhecimento teórico e metodológico para rea-
lizar sua prática com segurança e profissionalismo, a partir da responsabilidade 
que lhe compete. 

METODOLOGIA

A formação continuada tem-se configurado como possibilidade de o profes-
sor, que trabalha na educação inclusiva, pensar e repensar sua prática. Para 
tanto, foram realizados pesquisa documental, através de levantamentos de da-
dos quantitativos e análise das formações ministradas pela Gerência de Ensi-
no Especial e Núcleos (GEE)239; Centro de Capacitação dos Profissionais de 
Educação e Atendimento a Pessoa com Surdez (CAS); Núcleo de Atividades de 
Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S); Núcleo de Atendimento Educacional 
Hospitalar (NAEH); Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas 
com Deficiência Visual (CAP/GO) ou Centro Brasileiro de Reabilitação e Apoio 
ao Deficiente Visual (CEBRAV) no período de 2012 a 2016. 

Posteriormente, procedeu-se à análise dos dados qualitativos, colhidos por 
meio de entrevistas com professores da Rede Estadual de Ensino, que traba-
lham diretamente com o aluno inclusivo nas instituições de ensino Jardim Novo 

239 Os dados do Núcleo de Atendimento e Pesquisa em Deficiência Intelectual - NAPEDI foram agregados aos dados 
da Gerência de Ensino Especial - GEE. Os dados do (NAPEDI) não foram levantados separados, devido a criação de o 
núcleo ter ocorrido em 2016 e, até a presente data, o Conselho Estadual de Educação não havia emitido a autorização 
necessária para sua efetivação, impossibilitando, dessa forma, a autonomia do núcleo, enquanto instituição formadora. 
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Mundo; Joaquim Edson de Camargo; Previdência (conveniada); Chico Mendes; 
Dom Fernando G. dos Santos II; Jardim das Aroeiras; Profa. Vandy de Castro 
Carneiro; Santa Marta e Centro Especial Elysio Campos, da Rede Pública Es-
tadual da Região Leste de Goiânia. Esse instrumento permitiu explorar, ampla-
mente, os dados qualitativos com vista aos objetivos desejados, pois abordou  
questões circunstanciais, na perpectiva de suscitar os conceitos e conhecimen-
tos, a análise e a apreciação do profissional, em relação ao processo de inclusão 
e efetivação da prática pedagógica, junto ao aluno com deficiência. Tal análise 
requer um olhar diferenciado sobre as narrativas pedagógicas que ecoam diante 
das questões apresentadas.  Para dar sentido às vozes, foram feitas entrevistas, 
por meio de um Roteiro semiestruturado como instrumento norteador das inda-
gações inqueridas, com perguntas, relacionadas ao processo de capacitação no 
exercício da função inclusiva.  

RESULTADOS 

Ao longo desses cinco anos a SEDUCE, via GEE e núcleos, capacitou um 
quantitativo de quase 21 mil profissionais, visando atender aos requisitos neces-
sários à efetivação da inclusão nas escolas da rede estadual de ensino, confor-
me demonstra o Quadro1.

QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS PELA 
SEDUCE/GO DURANTE OS ANOS DE 2012 A 2016

Gerência/Núcleos formadores Número de profissionais capacitados

     CAS 3.914
     NAAH/s 1.030
     NAEH 580

     CAP/GO 117
     GEE 15.325

     Total Geral: 20.966
Fonte: Dados fornecidos pela Gerência de Ensino 

Especial e Núcleos, em outubro de 2017.

É importante esclarecer que a capacitação, promovida pela GEE, apresenta 
um número significativo maior (15.325) em relação aos núcleos em razão de 
abranger, além de professores, pessoal de apoio, Atendimento Educacional 
Especializado, intérprete e gestores das escolas inclusivas da região metropoli-
tana de Goiânia. Além disso, está agregado a esse quantitativo os profissionais 
capacitados pelo NAPEDI, uma vez que esse núcleo, no período, ainda não se 
encontrava formalizado. Ressalta-se, ainda, que a GEE promove capacitação 
através de Ensino à Distância, o que representa um maior alcance de profissio-
nais em relação aos cursos presenciais.
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A pesquisa realizada buscou confrontar o quantitativo de capacitações reali-
zado e de que forma essas capacitações vêm repercutindo no trabalho dos pro-
fessores da rede estadual de ensino, no sentido de contribuir com a educação in-
clusiva. Com esse intuito, os professores que, na atualidade, atuam em escolas 
inclusivas na Região Leste de Goiânia foram indagados sobre a participação em 
cursos de formação continuada. A maioria relatou já ter participado, destacan-
do que são oferecidos pela SEDUCE. Notou-se pelas respostas dadas que, no 
processo de formação continuada, há dificuldade em relação ao entendimento 
da proposta de inclusão. Os professores desconhecem os trabalhos realizados 
pelos núcleos (CAS, NAAH/S, NAEH e CAP) e fazem associação da política for-
madora somente à SEDUCE.  Há desconhecimento, principalmente, em relação 
às políticas de formação e de fortalecimento das ações inclusivas, desde o início 
da proposta de inclusão.

Almeida (2003) afirma que as ações inclusivas propostas, inicialmente, tinham 
como objetivo desenvolver nos professores a consciência profissional baseada 
no respeito e na igualdade de acesso e permanência.  Para tanto, as ações 
formativas deveriam seguir o curso da política de formação/capacitação, tendo 
como base a gênese do processo que desenvolveu ciclos de estudos, informa-
ções e orientações acerca das potencialidades e dificuldades da escola inclu-
siva. Essa modalidade de formação profissional serviu de base para as futuras 
qualificações, transformando-se em capacitação continuada dos professores 
que trabalham na escola inclusiva, com temas específicos ministrados por pro-
fissionais qualificados da Gerência de Ensino Especial, bem como dos núcleos 
(CAS, NAAHs, NAEH, CAP). 

Na capacitação recebida, necessitam-se empreender esforços “por todos os 
atores envolvidos nas tomadas de decisões de modo que os interesses e as 
racionalidades estejam a favor do bem social coletivo e a educação de todos e 
para todos é este principal bem” (REIS, 2013, p. 81).  O que, necessariamente, 
faz cumprir as determinações do Art 28, da LBI, que incumbe ao

poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, 
acompanhar e avaliar: I - sistema educacional inclusivo em todos os 
níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a 
vida; II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garan-
tir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, 
por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que 
eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena (BRASIL/LBI, 
13.146/15).

Capacitar-se significa tornar-se apto a desempenhar uma função com prin-
cípios éticos, morais e, principalmente, com respeito e valorização das diferen-
ças existentes dentro da instituição escolar. Para Almeida (2003), Bueno (2016), 
Mantoan (2015) e Reis (2013), qualificar significa priorizar e ampliar ações prá-
ticas e teóricas do professor, no sentido de aprimorar seus conhecimentos e 
conceitos acerca da inclusão, bem como aprender a constituir e reconstituir a 
identidade profissional, em meio a transformações sociais, cognitivas, afetivas 
e socioculturais, a respeito do aluno inclusivo ou deficiente. Enfim, situar-se em 
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termos de teorias e conceitos no tempo, no espaço e no contexto escolar para 
efetivação do seu trabalho e lidar, principalmente, com as contradições do apa-
relho de estado.

Nesse sentido, a política de formação deve propor não apenas conhecimen-
tos teóricos, mas condições necessárias para que o professor integre, à sua 
carga horária, um quantitativo de horas, o suficiente para participar efetivamente 
de todas as capacitações. Essa decisão política significa efetivar a inclusão pela 
via do saber sistematizado, que implica decisão, vontade política, mobilização, 
organização do processo educacional, com vistas a fins comuns. É a inclusão do 
professor ao saber necessário ao fazer pedagógico, junto ao aluno com deficiên-
cia. Assim, a política formativa se torna inclusiva de fato, por meio do exercício 
da ética, do respeito às diferenças, tanto do professor quanto do aluno (MAN-
TOAN, 2015). Vários são os desafios enfrentados pela comunidade escolar, en-
quanto há outros a vencer e conquistar, tanto na ação do professor, como na 
efetivação de políticas públicas, que desafiam a comunidade a pensar em uma 
educação que não apenas reconheça as diferenças, mas faça valer os princípios 
dos direitos humanos, conforme assevera a Declaração de Salamanca (1994), 
a LDB (1996) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015), preconizando o 
processo de inclusão, com garantias de direito ao acesso à educação. Contudo, 
a permanência depende de uma série de fatores físicos e humanos que fazem 
parte dessa trama social imperativa, mediante a proposta de inclusão escolar. 
De um lado, respeitar o aluno com deficiência como sujeito de direito na busca 
de sua soberania, tentando sair da invisibilidade para ocupar o espaço que lhe 
foi designado socialmente. Por outro lado, garantir ao professor o acesso à qua-
lificação fornecida pela SEDUCE, por meio de uma política econômica agregada 
à carga horária para tal fim, ou seja, considerar “a valorização do ser humano e a 
aceitação das diferenças individuais como um atributo e não como um obstáculo 
e todas as pessoas devem ser incluídas, sem exceção, para que possam desen-
volver-se e exercer plenamente sua cidadania” (REIS, 2013, p. 81). 

Torna-se importante ressaltar que os professores entrevistados apontaram 
barreiras que passam despercebidas ao olhar desatento da instituição escolar. 
As dificuldades foram relacionadas ao preconceito, à situação econômica e à ne-
gligência familiar. O preconceito remete a situações falseadas no tratamento do 
aluno com deficiência, dentro da escola, tidas como igualitário, mas que, na ver-
dade, são reflexos de uma situação estrutural, em que o Estado busca resulta-
dos quantitativos em relação ao processo ensino-aprendizagem. Há preconceito 
também pela própria condição socioeconômica familiar, em que não há recursos 
financeiros suficientes para ter o mínimo de dignidade. 

Dessa maneira, não há como negar que as dimensões políticas e sociais per-
passam pela questão da reformulação da política de formação fornecida pela 
SEDUCE, e respectivos núcleos de capacitações, com possibilidades de mu-
danças galgadas pelo direito de acesso e permanência a todos na rede regular 
de ensino. É uma formação que segue, dentre outros fatores, pelo tecido da 
compreensão da política socioeconômica e das mazelas sociais que compõem o 
desenrolar dos conhecimentos necessários à efetivação da inclusão de todos os 
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envolvidos na educação básica, ou seja, os professores, família, aluno e cons-
ciência política da estrutura social.  

É igualmente importante romper, também, com o preconceito social que 
a educação carrega em sua totalidade histórica, impregnada de formas 
estereotipadas sobre os alunos deficientes, enquanto capacidade cognitiva. Há 
que se reforçar a necessidade de um entendimento sobre a totalidade histórica, no 
sentido de incorporar novos feitos educacionais, com possibilidade de interpretar 
e reinterpretar a realidade escolar, a fim de romper com o preconceito, com a 
discriminação e com a intolerância. No revés da inclusão escolar, essa pesqui-
sa sinalizou situações em que o processo de qualificação foi eficaz, enquanto 
política de formação continuada, com temas pertinentes à atuação profissional. 
Apontou também as contradições que perpassam pela educação, enquanto po-
lítica de formação/capacitação, em que professores e alunos com deficiências 
são vítimas de exclusão de um sistema estrutural macro excludente. 

Diante desses resultados, a pesquisa confirmou a hipótese e apresentou uma 
sugestão para que a formação oferecida pela SEDUCE alcance sucesso total, ao 
colocar os profissionais da educação, envolvidos com a inclusão, como elemen-
tos essenciais no processo de capacitação, corroborando os requisitos legais e 
as ações inclusivas. Estimula-se, assim, a consciência profissional de igualdade 
tanto no acesso, quanto na permanência do deficiente no contexto escolar.
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, de modo especial a partir da aprovação da Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 9.394/96), a Educação Infantil 
e, consequentemente, a formação de professores para atuar na primeira etapa 
da Educação Básica tem sido foco de pesquisas e de uma crescente publicação 
acadêmica240.No entanto, as discussões engendradas no interior dos cursos de 
formação inicial de professores, ainda têm apresentado sinais tímidos de mu-
danças no sentido de possibilitar aos acadêmicos tanto uma visão aprofundada 
sobre o processo educativo das crianças, quanto uma sólida constituição da 
identidade docente para atuar na Educação Infantil.

Compreendemos que, por um lado, o recente reconhecimento da Educação 
Infantil como parte da Educação Básica ocasionou uma tardia discussão sobre 
o cotidiano das instituições que atendem crianças e, nele, as especificidades da 
formação de professores para atuar em creches e pré-escolas. Por outro lado, 
as produções das diferentes áreas de conhecimento sobre a criança, a infância 
e as práticas pedagógicas na escola de Educação Infantil, tem contribuído para 
um repensar da formação inicial e continuada de professores.

Diante desta realidade e observando as lacunas que se evidenciam na forma-
ção de professores no âmbito do curso de Pedagogia, encontramos na extensão 
universitária uma forma de ampliar e aprofundar a formação dos acadêmicos 
no que se refere à prática pedagógica desenvolvida em creches e pré-escolas. 
Esta formação se torna mais significativa quando se possibilita aos professores 
da rede municipal, aos alunos das licenciaturas e demais profissionais atuantes 
na Educação Infantil participarem da extensão, ocasionando reflexões que arti-
culam a teoria e a prática.

A extensão universitária tem se constituído como um espaço complementar 
da formação uma vez que promove a aproximação com a Universidade e a co-
munidade. No caso do curso de Pedagogia e das Licenciaturas, lança-se como 
objetivo a relação entre a Educação Superior com a Educação Básica como 
forma de aprimoramento das práticas pedagógicas e da construção de conhe-
240 Cf. Cerisara (2002), Kishimoto (2004), Kramer (2006), Pinheiro e Romanowski (2010), entre outros.
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cimentos em ambos os espaços educativos. O artigo 43 da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDBEN nº. 9.394/96) apresenta os subsídios ne-
cessários para que os formadores observem os objetivos que devem orientar a 
sua ação pedagógica:

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando 
à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e 
da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.
VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educa-
ção básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a 
realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de ativida-
des de extensão que aproximem os dois níveis escolares.

Considerando a intencionalidade do processo educativo expresso na legisla-
ção educacional e sustentado no princípio da autonomia universitária, a Univer-
sidade Estadual de Ponta Grossa estabelece a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão de modo a desenvolver atitudes investigativas e instiga-
doras da participação do estudante no desenvolvimento do conhecimento e da 
sociedade.

Sendo assim, reconhecemos que a extensão universitária se constitui como 
um espaço formativo que se configura tanto como ação complementar da for-
mação inicial no atendimento às necessidades dos acadêmicos do curso de Pe-
dagogia, quanto como formação continuada, ao possibilitar interlocução da uni-
versidade com os professores da Educação Infantil municipal. Ressalta-se que, 
por meio da extensão, torna-se possível favorecer diálogo, questionamentos, 
reflexão e aprofundamento dos conhecimentos sobre Educação Infantil, crian-
ças, infâncias e práticas pedagógicas.

O projeto de extensão “A primeira infância e as práticas pedagógicas: entre o 
pensar e o fazer”, se organiza em torno da articulação entre os aspectos teóricos 
e práticos do trabalho em creches e pré-escolas. Com início em março de 2016 
e conclusão em maio de 2017, totalizando 52 horas de atividades, distribuídas 
em encontros mensais, num total de 40 participantes, o projeto foi oferecido 
continuamente, tendo uma participação efetiva de acadêmicos do Curso de Pe-
dagogia e professores de Educação Infantil da rede pública e privada de ensino. 

A avaliação realizada, ao final do projeto extensionista, mostrou que o suces-
so alcançado foi pelo fato de termos estruturado um projeto de extensão pautado 
em diferentes metodologias, na intenção de mobilizarmos o olhar, a escuta, a 
reflexão, provocar sensações e emoções para a produção de outros conheci-
mentos sobre si, enquanto professor, e também sobre as crianças, as infâncias 
e a educação infantil. 

A proposta metodológica foi alicerçada em ações voltadas para leituras e 
discussões, rodas de conversa, exibição e debates de documentários, oficinas, 
dentre outras – contribuiu com a formação profissional e com as práticas de 
cada um que esteve envolvido. Os dados ainda revelaram que houve um gran-
de avanço na formação pessoal e profissional dos participantes, o grupo teve a 
oportunidade de compreender melhor as temáticas discutidas. Cada um, da sua 
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forma, conseguiu ressignificar a sua prática e possibilitar às crianças um enca-
minhamento pedagógico que venha ao encontro dos interesses e necessidades 
das crianças por meio de experiências diferenciadas e significativas.  

Partimos do pressuposto de que a demanda pela participação no projeto evi-
dencia uma necessidade da comunidade no que se refere à apropriação de co-
nhecimentos sobre as crianças, a infância e o cotidiano da Educação Infantil. 
O campo da Educação Infantil tem apresentado múltiplas possibilidades para a 
extensão universitária, tendo em vista a diversidade de temáticas que emergem 
cotidianamente da prática pedagógica e a necessária ampliação dos espaços 
formativos que permitam reflexão, experiências e a articulação teórico-prática. 
Foi a partir desta constatação que delineamos o projeto, demarcando os con-
ceitos e concepções que permeiam as especificidades desta etapa educativa, 
entendendo-as como determinantes para na organização das práticas pedagó-
gicas desenvolvidas com as crianças. 

Na construção dos conceitos e concepções que permeariam a proposta de 
extensão, encontramos estudos nas diferentes áreas do conhecimento, tais 
como a Sociologia, a Psicologia, a Antropologia, entre outras, que, nas últimas 
décadas, têm produzido estudos referentes à infância, à criança e seus proces-
sos educativos. Nos aspectos teóricos, no que se refere às práticas com bebês 
e crianças bem pequenas atendidas nas creches, buscamos em Martins Filho e 
Delgado (2013) Carvalho, Pedrosa e Rossetti Ferreira (2012), Barbosa (2010), 
Fochi (2015), compreender os processos interativos das crianças em espaços 
coletivos, a organização pedagógica e o papel mediador do professor. No que se 
refere à organização pedagógica de tempos e espaços da pré-escola em função 
do desenvolvimento infantil são abordados os estudos de Corsino (2009), Go-
mes (2009), Infantino (2015), Barbosa (2016), entre outros.

As reflexões tecidas sobre a extensão universitária e a formação de profes-
sores de Educação Infantil que compõe o presente texto, foram constituídas a 
partir dos registros e reflexões dos professores-formadores, articuladas às narra-
tivas dos participantes, obtidas por meio de um questionário on-line, um registro 
escrito contendo uma prática pedagógica vivenciada em diferentes espaços de 
atuação com crianças e a apresentação destas vivências em seminário final. 
Destacamos os aspectos positivos da articulação entre extensão universitária e 
a área de estudos da educação infantil, mas também, os desafios que esta for-
mação revela, tanto para o campo de formação inicial quanto para a extensão. 
Esta avaliação permite um olhar significativo para as possibilidades deste proje-
to, tendo em vista a sua continuidade e fortalecimento.

O presente texto, assim, resulta das reflexões e vivências de professores, 
acadêmicos e profissionais da Educação Infantil de um projeto de extensão que 
visa possibilitar um espaço propício para pensar e dialogar sobre as práticas pe-
dagógicas desenvolvidas na Educação Infantil. Mais do que pensar as práticas, 
o projeto se propõe a referenciar ações e reflexões sobre a pluralidade das in-
fâncias, as especificidades da criança e seu processo de desenvolvimento, bem 
como as relações entre os sujeitos no espaço da Educação Infantil, com a inten-
ção de provocar outras formas de compreender e atuar com a criança pequena. 
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Organizamos o artigo abordando, inicialmente, a extensão universitária como 
possibilidade de aprofundamento da formação de professores para atuar na 
Educação Infantil. Posteriormente, apresentamos o contexto, os sujeitos e ações 
referentes ao projeto de extensão em questão, “A primeira infância e as práticas 
pedagógicas: entre o pensar e o fazer”. E, por fim, mostramos os aspectos me-
todológicos utilizados no curso de extensão.

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: POSSIBILIDADES NA FORMAÇÃO DE PRO-
FESSORES DE CRIANÇAS PEQUENAS

A extensão universitária, articulada ao ensino e à pesquisa, se constitui como 
um dos eixos que sustentam a Universidade. Sua identidade é caracterizada 
pela possibilidade de interação entre a universidade e a comunidade/sociedade, 
como forma de propagar o conhecimento, acolher e, por vezes, responder às 
demandas que a comunidade cotidianamente apresenta. A ação extensionista 
assim, pode se configurar como um canal de diálogo e de serviço contínuo com 
a realidade. Sobre o caráter abrangente da extensão, Castro (2004) afirma que 
ela se constitui como: 

[...] um espaço estratégico para promover práticas integradas entre as 
várias áreas do conhecimento. Para isso é necessário criar mecanis-
mos que favoreçam a aproximação de diferentes sujeitos, favorecendo 
a multidisciplinaridade; potencializa, através do contato de vários in-
divíduos, o desenvolvimento de uma consciência cidadã e humana, e 
assim a formação de sujeitos de mudança, capazes de se colocar no 
mundo com uma postura mais ativa e crítica. A extensão trabalha no 
sentido de transformação social (CASTRO, 2004, P. 14).

As características da extensão, apontadas por Castro (2004) se articulam com 
o modo como compreendemos e organizamos o projeto para a formação de 
professores: pensando numa perspectiva de formação permanente, diante das 
demandas dos acadêmicos e dos profissionais da Educação Infantil. As con-
cepções de extensão que embasaram o projeto encontram eco nas pesquisas 
desenvolvidaspor Rosa (2010); Garcia (2012); Hartmann (2012); Santos Júnior 
(2013) e Martins (2017).Para os referidos autores, a extensão é fundamental no 
processo formativo. Eles apontam o quanto a extensão pode contribuir com a 
formação daqueles que dela participam. 

Para Rosa (2010) a extensão universitária produz saberes necessários dife-
renciados e necessários aos futuros professores. A autora ainda recomenda a 
inclusão da extensão universitária como elemento curricular obrigatório na for-
mação de professores. Neste sentido, Hartmann (2012) alerta para o fato de se 
valorizar a extensão como espaço de formação. A partir desta compreensão, o 
curso em tela comprova que a extensão vem agregando conhecimentos tanto 
para os acadêmicos em processo de formação inicial, quanto para os demais 
profissionais que já atuam em sala de aula. A troca de experiências se constitui 
como uma tônica desta formação.
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 Santos Júnior (2013) em sua tese apresenta que a extensão tem sua gênese 
a partir de um processo de intervenção social, que tem como ponto fundamental 
propiciar aos sujeitos que interagem com as comunidades o acesso a diferentes 
referências de leitura de mundo e das relações com este mundo. Esta perspec-
tiva é corroborada por Martins (2017), ao enfatizar que a atividade de extensão 
se constituiu enquanto espaço de colaboração, diálogo, reflexão, aprendizagem, 
troca de conhecimentos e experiências e também como espaço para afirmação 
profissional e reconhecimento de saberes. 

O aprofundamento da formação aqui apresentada pretende ir além do favore-
cimento de instrumentos práticos para a ação docente na Educação Infantil. Ela 
quer ser um espaço reflexivo e crítico, conformeafirmado por Garcia (2012) que 
a extensão universitária pode contribuir na medida em que auxilia na formação 
de profissionais mais críticos, mais abertos ao diálogo, mais autônomos e sensí-
veis à transformações do mundo que os rodeia. A extensão contribui no desen-
volvimento profissional dos docentes que se percebem em contínua formação. 

Além dos estudos mencionados, vale destacar que é possível reconhecer a 
importância da extensão universitária, quando se avalia o encontro propiciado 
entre o acadêmico de Pedagogia e o professor da Educação Básica. O diálogo 
estabelecido entre os sujeitos, permeado pelos estudos e pelas experiências, 
possibilita o reconhecimento dos saberes provenientes da prática bem como a 
produção de novos conhecimentos. De acordo com Jezine (2006), a vivência da 
extensão permite diálogo entre a experiência popular e os saberes acadêmicos, 
possibilitando a articulação elementos da teoria e da prática.

Para Kochhann (2017), p.276), a formação de professores por via da extensão 
universitária pode acontecer ao “promover a unidade teoria e prática, fomentar a 
produção do conhecimento científico, possibilitar a efetivação do tripé universitá-
rio, favorecer uma formação política e emancipadora” (p. 276).

É possível estabelecer diversas relações entre a análise de Kochhann (2017) 
e a experiência vivida no âmbito do projeto de extensão para a formação de 
professores de Educação Infantil. Nos propusemos a abordar os conhecimentos 
produzidos durante o projeto e a ressonância destes nas práticas pedagógicas 
de professores e acadêmicos. Dentre as diversas perspectivas para a extensão, 
apontadas pela autora, destacamos que o projeto favoreceu, de modo especial, a 
produção de materiais didáticos e bibliográfico, no qual os participantes puderam 
compreender a necessidade de uma intencionalidade referente à materialidade, 
a organização de tempos e espaços que respeitem as características da criança 
em suas diferentes fazes. Desta reflexão, alguns acadêmicos sistematizaram 
conhecimentos em forma de resumo expandido e artigos para apresentar em 
eventos. 

Outro ponto abordado por Kochhann (2017) refere-se à articulação entre teoria 
e prática. Neste sentido, tanto os encontros com discussões teóricas realizados 
pelas professoras do Curso de Pedagogia quanto pelas profissionais convida-
das, possibilitavam uma fundamentação que partia da prática pedagógica com 
crianças e retornava a ela com problematizações que visavam a transformação 
de práticas para as crianças, em práticas com as crianças. Uma participante do 
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projeto extensionista comentou: “os relatos das professoras sobre as práticas 
pedagógicas, que podem ser realizadas com as crianças, fazem parte de tudo o 
que estudamos e confirma que dá certo no dia a dia com as crianças”.

Desta forma é fundamental considerarmos o planejamento docente. Este por 
sua vez, “é o momento de reflexão do professor, que, a partir das suas obser-
vações e registros, prevê ações, encaminhamentos e sequências de atividades, 
organiza o tempo e espaço [da criança na Educação Infantil]” (CORSINO, 2009, 
p.119). Vale também destacar a posição de Flores e Peroni (2018) quando evi-
denciam: 

As professoras e as educadoras devem, entre outras atividades, or-
ganizar tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de 
expressão, pensamento e interação; assegurar momentos de higiene, 
alimentação e repouso, objetivando o cuidar e o educar das crianças 
(FLORES; PERONI, 2018, p. 615).

Por fim, essa ideia também pode ser complementada por Melo e Farias (2010), 
quando mencionam:

A forma como organizamos as experiências que propomos às crian-
ças – assume o caráter de impulsionadora do desenvolvimento infantil. 
Com esses pressupostos, falamos em educação desenvolvente, ou 
seja, uma educação intencionalmente organizada para impulsionar 
positivamente o desenvolvimento infantil(MELO;FARIAS, 2010, p.55).

Dessa forma, as autoras nos ajudam a compreender a importância de plane-
jarmos e de problematizarmos com os pares, afim de refletirmos sobre as expe-
riências que propomos às crianças.

Por fim, assim como destacado por Kochhann (2017), a extensão universitá-
ria favorece tanto a formação acadêmica quanto a formação humana. Uma das 
preocupações em relação à organização dos encontros de formação estava no 
sentido que a proposta teria para os participantes e, em que medida, iria provo-
car questionamentos, reflexões e novas práticas. Assim, as escolhas referentes 
ao tema, a fundamentação teórica que o embasaria, as atividades práticas, os 
lanches, por exemplo, acabavam por impulsionar uma reflexão sobre os sujeitos 
em formação como um todo: não só o professor de educação infantil ou acadê-
mico da Pedagogia, mas a pessoa em processo de formação.

A partir destas perspectivas, foram compostas as categorias para a discussão 
das experiências vividas e aprendizagens constituídas ao longo do projeto. Para 
obtermos elementos para a análise, buscamos ouvir as vozes dos participantes 
do projeto de extensão. Os participantes, além dos espaços de diálogo abertos 
em cada encontro, responderam a instrumentos de avaliação, o que nos possi-
bilitou reconhecer o potencial da extensão universitária na formação de profes-
sores. Tendo em vista as especificidades da formação de professores para atuar 
com crianças pequenas, percebe-se a necessidade de apresentar tanto a funda-
mentação teórica quanto novos referenciais de práticas. Uma proposta firmada 
na articulação entre teoria e prática possibilita aos professores e acadêmicos 
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experimentar, sentir e refletir sobre as propostas para então oferecer ou construir 
outras experiências com as crianças.

Entendemos a experiência pautada nos estudos de Larrosa (2006), que a 
define como aquela ação que nos passa e nos modifica. Neste sentido, tal expe-
riência pode auxiliar o professor no processo reflexivo e de redimensionamento 
das práticas pedagógicas. Sobre experiências e formação de professores, Silva 
(2015 p. 13) considera que “pensar acerca de uma formação decorrente de nos-
sas experiências, é valorizar nossa prática docente, é significá-las, logo, refleti-
-las, aspecto crucial na constituição docente”, compreendemos que esta reflexão 
sobre a prática integra todo o percurso de execução do projeto de extensão, per-
mitindo a construção da identidade docente do professor de educação infantil. 

Consideramos que compreender a si enquanto profissional e perceber a gran-
deza das práticas pedagógicas com as crianças pequenas pode contribuir para 
que a Educação Infantil tenha novos contornos, outras experiências e constru-
ções de ações repletas de sentidos para os pequenos.

Ainda sobre formação de professores, Moss, Dahlberg e Pense (2003) ressal-
tam a importância de apoiar e promover processos de construção de identidades 
e socialização entre profissionais de escolas da infância, para que se promova 
um trabalho de qualidade com crianças. Sobre a importância da relação entre 
professores e o campo de atuação, as demandas e contextos emergentes da 
prática. Quanto a importância do diálogo com o campo de atuação profissional, 

Se com formação entende-se aproximar-se e dar valor às dimensões de cons-
ciência e de pensamento educativo aprimorados na prática e nas ações das edu-
cadoras no campo de atuação, então é necessário criar dispositivos formativos 
mais dinâmicos e dialéticos, abertos à experimentação e ao risco de uma maior 
aproximação aos processos educativos que acontecem no campo, capazes de 
redefinir a configuração, o conteúdo e os métodos para reduzir a lacuna que 
muitos modelos de formação criam entre as práticas no campo de atuação e a 
análise das práticas (INFANTINO, 2015 p. 996).

CONTEXTOS, SUJEITOS E AÇÕES DO PROJETO DE EXTENSÃO “A PRI-
MEIRA INFÂNCIA E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: ENTRE O PENSAR E O 
FAZER”

A realização do projeto de extensão “A primeira infância e as práticas pedagó-
gicas entre o pensar e o fazer” emerge da necessidade de aprofundamento dos 
estudos na área de educação infantil, em âmbito teórico-prático, cuja demanda 
é proveniente tanto das experiências das professoras de Estágio de Docência 
na Educação Infantil bem como da análise do Projeto Pedagógico do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia, o qual apresenta uma restrita abordagem quanto a 
questões importantes sobre o trabalho voltado para as crianças da primeira eta-
pa da Educação Básica. Dessa forma, precisamos nos debruçar de forma mais 
intensa e pontual nas questões que permeiam a prática pedagógica desenvolvi-
da com as crianças pequenas.

No cotidiano de nossas aulas e nas conversas com os acadêmicos de Está-
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gio Curricular Supervisionado em Docência na Educação Infantil, observamos 
que algumas temáticas necessitavam de maior aprofundamento de estudos e 
de compreensão: as práticas pedagógicas direcionadas às crianças da creche 
(crianças de 0 a 3 anos) e da pré-escola (crianças de 4 e 5 anos); o trabalho 
com as múltiplas linguagens; o brincar; o corpo e o movimento; as culturas da 
infância; interações e sociabilidade; a afetividade, dentre outras que possam vir 
a surgir.

Neste contexto, o projeto foi estruturado na intenção de possibilitar por meio 
de pesquisas, discussões, rodas de conversa, visitas e outras formas de encami-
nhamento a possibilidade para que os participantes do projeto ampliem o arca-
bouço teórico e prático de assuntos singulares dessa etapa da Educação Básica, 
permitir a ampliação do olhar do acadêmico de pedagogia para a criança pe-
quena, para as especificidades da fundamentação teórico-prática da Educação 
Infantil. Assim, buscamos instigar os participantes a uma observação cuidadosa, 
curiosa, com atenção às culturas infantis, aos espaços e tempos da instituição 
de educação infantil, bem como às diferentes ações necessárias às especificida-
des do desenvolvimento da criança. 

Participaram do Projeto, em sua primeira edição (2016-2017), ----- pessoas, 
entre acadêmicos e profissionais atuantes na rede pública de ensino de três mu-
nicípios. Na segunda edição (2017-2019), inscreveram-se 150 pessoas, destes, 
cerca de 120 pessoas se mantém no curso de extensão.

PRODUZIR MATERIAL DIDÁTICO E BIBLIOGRÁFICO: ENTRE PALESTRAS, 
RODAS DE CONVERSA E OFICINAS DISCUTIMOS O TRABALHO PEDAGÓ-
GICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Entendida como uma das perspectivas para a extensão universitária, a pro-
dução de material didático e bibliográfico é destacada pelos participantes do 
projeto “A primeira infância e as práticas pedagógicas entre o pensar e o fazer” 
como uma importante etapa do processo formativo oferecido. Ao elegermos uma 
variedade de possibilidades metodológicas para os encontros, buscamos nos 
aproximar das especificidades do trabalho pedagógico com a criança pequena, 
o qual requer do professor diversas capacidades, a fim de propiciar experiências 
que atendam a pluralidade da infância/criança e as especificidades que compõe 
os sujeitos e as práticas, na intenção de provocar outras formas de atuação com 
a criança pequena.

Assim, as oficinas podem constituir-se como importante recurso mobilizador 
do professor ao vivenciar possibilidades a partir da linguagem teatral, do corpo 
em movimento, da dança na escola ou a produção e exploração de materiais. 
Assim, destacamos abaixo depoimentos dos participantes que valorizaram a 
proposta das oficinas: 

Todas as metodologias utilizadas são significativas, mas as que mais 
me marcaram, durante o projeto, pois nada melhor do que adquirir co-
nhecimento/aprendizado através de oficinas e experiências/palestras, 
pois podemos realizar, ver/ouvir na prática aquilo que aprendemos, e 
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ver assim o que poderá dar certo ou não.

Aprendi muito com as oficinas, pude trazer as brincadeiras apresenta-
das na oficina para dentro da sala de aula.

Acredito que com a prática propriamente dita, como a oficina, a com-
preensão é muito mais clara e há uma ligação com o conhecimento 
adquirido; 

Através da oficina, participamos melhor, conseguimos colocar em prá-
tica o que aprendemos na teoria. As oficinas nos ensinam muito, com 
elas aprendi muita coisa que pude levar para as crianças da escola em 
que trabalho.

A oficina é o fazer que marca. Vivenciar na prática!

Os depoimentos evidenciam que as oficinas foram marcadas por alto reco-
nhecimento do trabalho. Nessa proposta, as participantes puderam vivenciar na 
prática o que viram na teoria e levar as experiências para realizar com suas 
crianças nas instituições educativas. Para Anastasiou e Alves (2009), 

A oficina se caracteriza como uma estratégia do fazer pedagógico 
onde o espaço de construção e reconstrução do conhecimento são as 
principais ênfases. É lugar de pensar, descobrir, reinventar, criar e re-
criar, favorecido pela forma horizontal na qual a relação humana se dá. 
Pode-se lançar mão de músicas, textos, observações diretas, vídeos, 
pesquisas de campo, experiências práticas, enfim vivenciar ideias, 
sentimentos, experiências, num movimento de reconstrução individual 
e coletiva (2009, p. 96).

O dizer das autoras e os depoimentos das participantes fortalece a ideia de 
que as oficinas podem ser reconhecidas como uma excelente estratégia de tra-
balho que permite uma aprendizagem ativa, desafiadora e instigante.

Outra evidência dada no que se refere às metodologias utilizadas foram em 
relação aos relatos que surgiram no decorrer dos encontros. As participantes 
colocaram:

Os relatos de experiências permitem o acesso a outras realidades, ou-
tras práticas e diferentes concepções, que não só contribuem para nos-
sa própria prática, como permitem uma autorreflexão do nosso papel.

Os relatos porque são vivencias da prática do dia a dia que já vivemos 
ou que um dia podemos passar por algo parecido, acredito que con-
tribuem muito e facilitam o entendimento por ser algo tão próximo da 
realidade da escola, pois as vezes estudando apenas a teoria temos 
dificuldade de visualizar o estudo dentro da escola. As oficinas por se-
rem momentos mais dinâmicos.

Os relatos das pessoas nos trazem uma proximidade, você se vê nas 
mesmas situações e ouvindo as outras, seus meios de resolver alguns 
problemas pode aprender ou explorar mais sobre o fato vivido. 
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A evidência nos relatos também nos confirma que as experiências trazidas de 
outras profissionais contribuem e ilustram o que as participantes vivenciam nas 
instituições de ensino. O diálogo, as experiências, a troca de saberes e fazeres 
vão constituindo o grupo e contribuindo com a formação de cada um. Nos pa-
receu que nesse movimento de troca as participantes se sentem mais próximas 
da sua realidade ou, da que ainda virá, em sua prática profissional. Paulo Freire 
(1980), ao abordar a importância do diálogo nos diz:  

O diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo, 
para designá-lo. Se ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os 
homens o transformam, o diálogo impõe-se como o caminho pelo qual 
os homens encontram seu significado enquanto homens; o diálogo é, 
pois, uma necessidade existencial (FREIRE, 1980, p.82-83).

Por fim, no decorrer dos depoimentos percebemos que todas as metodologias 
utilizadas foram muito interessantes. Destacamos o depoimento de uma partici-
pante: “Todas as metodologias utilizadas são significativas para mim, acredito 
que esta mistura de metodologias faz com que o ensino fique mais prazeroso”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalhou mostrou a importância dos projetos extensionistas nas institui-
ções de Ensino Superior e destacou que a participação do grupo envolvido, no 
projeto, favoreceu a produção de novos saberes, novas formas de pensar, se re-
lacionar, agir e conviver que contribuem com a formação humana e profissional 
do participante.

Os depoimentos evidenciaram que houve um grande avanço na formação 
pessoal e profissional dos participantes. O grupo teve a oportunidade de com-
preender melhor as temáticas discutidas além de trazer dúvidas e inseguran-
ças para o debate. Assim, cada um conseguiu ressignificar a sua prática e pos-
sibilitar às crianças um encaminhamento pedagógico que venha ao encontro 
dos interesses e necessidades delas por meio de experiências diferenciadas e 
significativas. 

Esperamos que outras propostas de projetos extensionistas surjam para dis-
cutir o trabalho na Educação Infantil e assim contribuir com a formação de cada 
profissional: interessado, preocupado e comprometido com as crianças que fre-
quentam a primeira etapa da Educação Básica.
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INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta um recorte da pesquisa de conclusão de curso de gra-
duação em Licenciatura em Pedagogia que objetivou investigar a implementação 
da Diretriz Curricular da Educação Infantil da Associação dos Municípios do Alto 
Vale do Rio do Peixe (AMARP) na cidade de Videira/SC. Para este trabalho o 
foco da discussão visa problematizar a ressignificação da política no contexto da 
prática das professoras participantes da pesquisa. Vale destacar, que a opção de 
investigar a implementação da política educacional, pelo olhar das profissionais 
que atuam na docência na educação infantil, deu-se devido a convicção de que 
são elas que se apropriam e ressignificam o que é definido no texto das políticas 
educacionais.

A Diretriz Curricular da Educação Infantil da Associação dos Municípios do Alto 
Vale do Rio do Peixe241 - AMARP (2016) é um documento construído em âmbito 
regional, o qual atende ao disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil (2009). A Diretriz da AMARP objetiva orientar a construção de 
propostas pedagógicas e o trabalho com crianças pequenas em espaços de edu-
cação institucionalizado. Segundo a apresentação do documento, sua construção 
ocorreu entre os meses de julho de 2014 a novembro de 2015 com a participação 
de representantes dos quatorze municípios conveniados. A metodologia de tra-
balho do grupo responsável pela sistematização do texto consistiu em quatorze 
encontros, intercalados com estudos junto aos professores das redes dos municí-
pios participantes, “nos intervalos de cada encontro seus representantes levaram 
os mesmos estudos, discussões, reflexões e propostas aos professores e demais 
profissionais da Educação Infantil de suas redes de ensino” (AMARP, 2016, p. 05).  

O documento final está organizado em três partes. A primeira, aponta diretri-
zes para o currículo na educação infantil apresentando concepções sobre crian-
ças e infâncias, currículo, o fazer pedagógico e os processos de aprendizagem. 
A segunda parte, faz orientações para a ação docente; a terceira parte apresenta 
241 A região do auto vale do Rio do Peixe é composta por quatorze municípios, sendo eles: Arroio Trinta, Caçador, Cal-
mon, Fraiburgo, Ibiam, Iomerê, Lebon Régis, Macieira, Matos Costa, Pinheiro Preto, Rio das Antas, Salto Veloso, Tombó 
Grande e Videira.
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discussões sobre os aspectos relacionados aos profissionais da infância, planeja-
mento e avaliação.

Construído a partir dos estudos que subsidiam a elaboração das Diretrizes Cur-
riculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEIs (2009), o texto base da pri-
meira parte do documento fundamenta-se nas contribuições teóricas dos estudos 
sociais da infância e da pedagogia da infância. Tomando a criança como sujeito 
social, que conhece e expressa o mundo de forma específica, por meio do brincar 
e de diferentes linguagens, produto e produtora de cultura, especialmente das cul-
turas infantis, apropriando-se de conhecimentos e desenvolvendo novas formas 
de agir, pensar e sentir (AMARP, 2016). Bem como, apoia-se nas concepções que 
a área apresenta ao pensar a organização dos processos educativos, dos tempos, 
espaços e materialidades destinados ao cotidiano nas instituições, a fim de, garan-
tir uma educação infantil para a infância.

A segunda parte, por sua vez, apresenta uma proposta de organização da prá-
tica docente pautada no que é proposto nas DCNEIs (2009), organizadas a partir 
dos eixos do currículo: interações e brincadeira, garantindo às crianças experiên-
cias que

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação 
de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 
movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos 
ritmos e desejos da criança;
II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expres-
são: gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação 
e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes 
suportes e gêneros textuais orais e escritos;
IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações 
quantitativas, medidas, formas e orientações espaçotemporais;
V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades 
individuais e coletivas;
VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elabora-
ção da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-or-
ganização, saúde e bem-estar;
VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e 
grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identi-
dades no diálogo e reconhecimento da diversidade;
VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o ques-
tionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao 
mundo físico e social, ao tempo e à natureza;
IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diver-
sificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, 
fotografia, dança, teatro, poesia e literatura;
X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento 
da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como 
o não desperdício dos recursos naturais;
XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das mani-
festações e tradições culturais brasileiras;
XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computado-
res, máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos 
(BRASIL, 2009, p. 21).
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Denominando-as de “experiências de aprendizagem” (AMARP, 2016, p. 52), 
o documento da AMARP apresentada uma breve análise sobre cada uma delas, 
com o intuito de “compreendê-las melhor para construir junto com as crianças 
um conjunto de práticas por meio das interações e brincadeiras” (AMARP, 
2016, p. 50). Após tecidas considerações, é listado um conjunto de possíveis 
experiências de aprendizagem a serem realizadas nas práticas pedagógicas 
para potencializar cada uma das doze experiências, de forma distinta para as 
crianças pequeninas e pequenas242. Experiências estas, como, por exemplo,

• Brincar de imitar sons: ruídos, sons de animais, sons de carro, 
sons com a boca e língua, sons com o corpo, da natureza, dos 
objetos, dos animais, entre outros (AMARP, 2016, p. 52);

• Explorar elementos plásticos e produzir esculturas utilizando mas-
sas de modela, barro, argila, melecas, mingaus, areia, gesso, etc. 
(AMARP, 2016, p. 56);

• Explorar brincando com conceitos de em cima, embaixo, perto, 
longe, esquerda, direita, frente, atrás, alto, baixo, grande, peque-
no, leve, pesado, etc. (AMARP, 2016, p. 60).

Por fim, a terceira parte do documento apresenta discussões sobre o profis-
sional atuante na educação infantil, destacando aspectos relacionados à forma-
ção docente. Pensando na elaboração de uma proposta para a construção de 
uma identidade do profissional da educação infantil, tais aspectos, são debatidos 
no documento através de um “caráter mais estruturante” (AMARP, 2016, p. 107). 
Além de, estabelecer uma sistematização na busca por saberes resultantes da 
formação inicial e continuada desses profissionais. Considerando que esses as-
pectos “interferem de forma significativa para a efetivação de uma prática de 
qualidade na Educação Infantil” (AMARP, 2016, p. 109). Nessa parte, são discu-
tidos também, princípios sobre a interação entre escola, família e comunidade; 
assim como, da articulação entre educação infantil e ensino fundamental. Além 
de pontuar elementos a serem incluídos a construção do planejamento peda-
gógico e a utilização da avaliação como uma prática permanente no ensino de 
crianças de zero a cinco anos. 

A PESQUISA EM POLÍTICAS EDUCACIONAIS E OS CAMINHOS METODO-
LÓGICOS

Esta pesquisa se insere no âmbito das investigações das políticas educa-
cionais, a reflexão sobre tal processo, conforme Mainardes (2006), passa a ser 
importante para o atual contexto brasileiro, uma vez que o campo de pesquisa 
em políticas educacionais no Brasil é relativamente novo e ainda não firmado 
em termos de referenciais analíticos sólidos. A intenção deste, é construir uma 
ponte entre as metodologias de estudos apresentadas pelo campo teórico e sua 
utilização adotada à pesquisa em questão.

Mainardes (2006), ao estudar Stephen Ball e Richard Bowe243 (1992) afirma, 
242 Utilizou-se, como organização para o documento, o termo crianças pequeninas para referenciar as crianças com 
idade de zero a três anos e crianças pequenas para elencar as crianças entre quatro e cinco anos.
243 BALL, S.J.; BOWE, R. Subject departments and the “implementation” of National Curriculum policy: an over-
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tais autores explicam que o foco da análise de políticas, deve incidir sobre o dis-
curso de sua formação e sobre a interpretação ativa que os profissionais atuan-
tes no contexto da prática fazem ao relacionar os textos da política à prática 
cotidiana. “Isso envolve identificar processos de resistência, acomodações, sub-
terfúgios e conformismo dentro e entre as arenas da prática, e o delineamento 
de conflitos e disparidades entre os discursos nessas arenas” (MAINARDES, 
2006, p. 50).

Entendendo que as políticas educacionais não são simplesmente implemen-
tadas nos contextos das práticas educativas, mas são influenciadas pela inter-
pretação dos profissionais atuantes no cotidiano das instituições, que o fazem 
ao recontextualizar os textos da política prescrita na cultura escolar. O principal 
objetivo deste estudo foi analisar a ressignificação da Diretriz Curricular da Edu-
cação Infantil da AMARP, no contexto da prática dos professores efetivos da 
rede municipal de Videira/SC. Pois, conforme explica Mainardes (2006), o con-
texto da prática é onde acontece a interpretação e recriação da política e, é neste 
momento em que ela produz efeitos e consequências, que podem representar 
mudanças e transformações significativas na política original. Para ele, o ponto 
chave é que as políticas não são simplesmente implementadas no contexto da 
prática, mas estão sujeitas à interpretação e, portanto, à serem recriadas.

[...] os profissionais que atuam no contexto da prática [escolas, por 
exemplo] não enfrentam os textos políticos como leitores ingênuos, 
eles vêm com suas histórias, experiências, valores e propósitos [...]. 
Políticas serão interpretadas diferentemente uma vez que histórias, ex-
periências, valores, propósitos e interesses são diversos. A questão é 
que os autores dos textos políticos não podem controlar os significados 
de seus textos. Partes podem ser rejeitadas, selecionadas, ignoradas, 
deliberadamente mal-entendidas, réplicas podem ser superficiais etc. 
Além disso, interpretação é uma questão de disputa. Interpretações 
diferentes serão contestadas, uma vez que se relacionam com interes-
ses diversos, uma ou outra interpretação predominará, embora des-
vios ou interpretações minoritárias possam ser importantes. (BOWE; 
BALL; GOLD244, 1992 APUD MAINARDES, 2006, p. 53).

A partir deste contexto, pode-se dizer que os docentes e demais profissionais 
da área, desempenham um papel fundamental no processo de interpretação e 
ressignificação das políticas educacionais instituídas. Pois, o que eles acreditam 
e a forma como pensam, passam a ter influência no processo de implementação 
das mesmas.

Para atingir os objetivos propostos pelo presente estudo, foi realizada uma 
pesquisa de campo com abordagem qualitativa. Neto (1994) explica, que este 
tipo de pesquisa é uma possibilidade de aproximação com aquilo que se deseja 
conhecer e estudar, além de criar um conhecimento que parte da realidade pre-
sente no campo. O instrumento escolhido para a coleta de dados foi a entrevista 
semiestruturada, pois permite ao pesquisador extrair uma grande quantidade de 
dados possibilitando um trabalho mais rico, obtendo informações que ainda não 
view of the issues. Journal of Curriculum Studies, London, v. 24, n. 2, p. 97-115, 1992.
244 BOWE, R.; BALL, S.; GOLD, A. Reforming education & changing schools: case studies in policy sociology. Lon-
don: Routledge, 1992.
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foram encontradas em registros e fontes documentais.
As entrevistas foram registradas com o uso de gravador, objetivando garantir 

a autenticidade dos depoimentos. Desta forma, após a transcrição integral das 
entrevistas, foi realizada análise dos depoimentos apresentados pelos sujeitos. 
Para que a análise fosse construída, optou-se pela análise de conteúdo. Bardin 
(1988) apresenta este tipo de proposta com o intuito de discutir qualitativamente 
os dados de determinada pesquisa.

ANÁLISES E RESULTADOS

As pesquisas de implementação de políticas educacionais têm usado, confor-
me Perez (2010, p. 1181), “a distinção das fases da política (agenda, formulação, 
implementação e avaliação)”. Em termos de campo analítico, a pesquisa aqui 
apresentada toma como foco o processo de implementação, partindo do enten-
dimento que a implementação de uma política educacional não pode ser distinta 
do processo de formulação da mesma. Neste sentido, buscou-se identificar a 
percepção das professoras entrevistadas sobre o processo de elaboração da 
Diretriz da AMARP e a influência das condições da formulação sobre sua imple-
mentação.

Os dados levantados apontam que os professores efetivos da rede municipal 
participaram do processo de formulação da política educacional local. As profes-
soras entrevistadas remontam a metodologia de elaboração do documento da 
Diretriz e a participação dos docentes neste processo. Ficou esclarecido que a 
compilação do documento foi estruturado por um grupo de trabalho (GT) com-
posto por gestores das secretarias municipais de educação e de dirigentes da 
AMARP, que elaboraram o texto base da diretriz, denominado pelas entrevista-
das de parte teórica. A participação dos docentes da rede consistiu em leituras, 
estudos e contribuições quanto ao texto da Diretriz, mas sobretudo, quanto a 
elaboração da segunda parte do documento, que orienta a prática docente, na 
elaboração de sugestões para as experiências de aprendizagens.

[...] então cada município construiu, com seus professores e aí de-
pois, teve uma equipe menor, das Secretarias da Educação junta-
mente com a AMARP, que fizeram a compilação deste material. Nós 
fazíamos encontros mensais e bimestrais, onde a gente lia, refletia, 
trazia para o CEMEI [Centro Municipal de Educação Infantil] para dis-
cutir ou para ver com os pares, com os colegas. A gente alterava se 
precisava alguma coisa ou escrevia e depois voltava para plenária 
dos professores que aceitaram participar da elaboração da Diretriz. 
(Docente 01, entrevista, 17 outubro 2018, grifos meus).

A proposta começou, se eu não estou enganada, faz dois anos [2015] 
(eu acho, não tenho bem certeza). Eles mandavam um tema, e a gente 
fazia umas experiências, alguma coisa voltada para aquele tema. (Do-
cente 02, entrevista, 19 outubro 2017).

Elas [integrantes do Grupo de Trabalho] tinham reuniões, encontros 
semanais, ou mensais, alguma coisa assim. Elas elaboravam essa 
parte teórica [...]. A gente tinha reuniões (não me lembro de quanto 
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em quanto tempo), tinha reuniões que a gente participava e lia alguns 
capítulos da proposta que já estavam prontos e ali a gente criava junto 
com as outras colegas algumas sugestões. Também a gente vinha pro 
CEMEI [Centro Municipal de Educação Infantil], voltava e criava outras 
novas sugestões. A gente participou dessa forma, nas experiências, 
na elaboração das experiências. (Docente 03, entrevista,19 outubro 
2017, grifos meus).

É que tinha um grupo da Secretaria construindo, nós participamos 
junto com todas as professoras [...]. (Docente 04, entrevista, 20 outu-
bro 2017).

Um elemento que transpareceu entre os depoimentos, remete a importância 
que as professoras atribuem ao processo de construção da proposta de forma 
participativa, “[...] ela [a Diretriz] não foi imposta, ela foi feita. Não sei se é porque 
eu participei, mas eu acho que ela foi bem construída [...]” (Docente 03, entrevis-
ta, 19 outubro 2018). “[...] para fazer a Diretriz, eles [responsáveis pela elabora-
ção da Proposta] pediram a nossa opinião” (Docente 02, entrevista, 19 outubro 
2018). Barbosa (2010), ao realizar um estudo sobre as propostas curriculares 
para a educação infantil dos municípios brasileiros, descreve que tal oportuni-
dade - de participação - possibilita aos municípios reconhecerem as demandas 
do grupo e, ao mesmo tempo, realizar a qualificação desses atores no desenvol-
vimento do processo. Diante disso, considera-se que, garantir aos professores 
a participação na elaboração das políticas educacionais, significa reconhecer o 
lugar ativo do professorado neste processo, pois “o que os educadores pensam 
e acreditam tem implicações direta na consolidação do processo de implemen-
tação das políticas” (SOUZA, 2015, p. 134).

Poderíamos considerar que a participação dos docentes no processo de for-
mulação da política educacional local, pudesse efetivar a adesão das condições 
iniciais da Diretriz na implementação. No entanto, apesar da participação dos 
professores na elaboração do documento, as participantes pontuaram que quan-
do da implementação da Diretriz no contexto da prática, houveram muitas dúvi-
das e insegurança. Estas, causadas sobretudo, pela distinção das concepções 
sobre as práticas pedagógicas até então presentes na rede e a abordagem edu-
cativa proposta pela nova política educacional, voltada principalmente para a 
valorização do brincar da criança. Conforme explicou a Docente 02 (entrevista, 
19 outubro 2017),

[...] no começo a gente [os professores] tava meio perdido, porque 
você não tinha aquela direção para seguir, porque você não sabia o 
que você ia fazer [...]. No começo, a gente ficou com receio, porque 
eles [o Grupo de Trabalho] diziam que era o lúdico e a brincadeira e, 
a gente sabia que a criança não pode só brincar na escola. A criança 
precisa aprender, a criança precisa ter limite, a criança precisa sair 
sabendo as pré-noções básicas.

Aspecto que também esteve presente na fala da Docente 03 (entrevista, 19 
outubro 2017) “[...] a gente [os professores] tinha muito medo, eu pelo menos, em 
relação ao que os pais iam pensar, porque saiu daquela parte você vai ensinar 
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isso no Pré II, você vai ensinar eles a ler no Pré II e, partiu pra história de: eles 
vão só brincar”. As respostas das entrevistadas deixam transparecer justamente 
o que está em jogo na implementação da Diretriz Curricular da AMARP, que é a 
transposição da concepção de função desta etapa da educação básica. As en-
trevistadas apontam para o entendimento da função da educação infantil como 
espaço de escolarização. Assim, pode-se analisar que, as práticas pedagógicas 
desenvolvidas até então, possuíam claramente a função de escolarização pre-
coce da criança na educação infantil (BUJES, 2001). No entanto, a proposta da 
Diretriz em questão, toma a função da educação infantil como lugar das crianças 
viverem suas infâncias.

Os dados levantados além de revelarem o desconforto inicial do professora-
do com a nova Diretriz Curricular, justamente por desmobilizar as concepções 
pedagógicas aparentemente consolidada pelos docentes em suas práticas e 
concepções, apontam para o desafio posto no processo de implementação. O 
documento da Diretriz Curricular da AMARP é construído a partir do entendi-
mento da criança como sujeito social de direitos, produto e produtor de cultura, 
“a preocupação na elaboração desse documento tem sido a de construir uma 
compreensão da experiência de infância na contemporaneidade que nos permita 
uma redefinição do lugar da criança e da afirmação dos seus direitos.” (AMARP, 
2016, p. 10). Portanto, pode-se afirmar que a implementação da nova política 
para a educação infantil do município passa pela transformação da visão de 
criança, pela superação da concepção de criança-aluno e consolidação da visão 
de criança enquanto ator social.   

O objetivo desta Diretriz é provocar uma reflexão sobre qual imagem 
fazemos dos pequeninos e, deste modo, pensar na complexidade que 
há em cada um, fruto de sua herança genética, de suas experiências 
sensórias, expressivas e corporais, de seus contextos sociais, para 
assim realizarmos uma prática pedagógica coerente com essas refle-
xões. (AMARP, 2016, p. 24).

Outro conceito chave, que causa estranhamento nas professoras, quando es-
tas tomam contato com a versão final da Diretriz, mas que é indispensável para 
o entendimento da perspectiva curricular da AMARP é o significado do brincar. 
As professoras entrevistadas deixam claro sua resistência quanto a ideia de uma 
prática pedagógica que toma o brincar como eixo de trabalho com crianças pe-
quenas. Pode-se entender que talvez este posicionamento se deva pela com-
preensão do brincar como atividade que se oponha ao aprender. No entanto, 
conforme Borba (2007) explica, a brincadeira deve ser aliada as práticas pe-
dagógicas como experiência de cultura e constituição de culturas da infância, 
“essas duas perspectivas configuram o brincar ao mesmo tempo como produto 
e prática cultural, ou seja, como patrimônio cultural” (BORBA, 2007, p. 39). A 
criança cria cultura, brinca e é neste momento em que vive sua singularidade, 
dando sentido ao mundo. É pelo brincar que ela modifica a ordem e estabelece 
uma relação crítica e criativa com a tradição cultural, ou seja, a brincadeira é 
a forma pela qual a criança significa o mundo em perspectiva ativa (KRAMER, 
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2007). Argumentos apresentados pela própria Diretriz Curricular, que ao abordar 
sobre as interações e as brincadeiras descreve que, o ato do brincar “é em si 
também um fenômeno da cultura, uma vez que se configura como um conjunto 
de práticas, conhecimentos e artefatos construídos e acumulados pelos sujeitos 
nos contextos históricos e sociais em que se inserem” (AMAPR, 2016, p. 31). 
Além, de trazer em seus estudos as contribuições de Borba (2006) quanto a este 
processo, afirmando que

[...] o brincar é um dos pilares da constituição das culturas da infância, 
compreendidas como significações e formas de ação social específi-
cas que estruturam as relações das crianças entre si, bem como com 
os modos pelos quais interpretam, representam e agem sobre o mun-
do (AMARP, 2016, p. 32).

O referencial teórico da Diretriz Curricular da AMARP defende o brincar, como 
atividade singular da criança e como tal, precisa estar presente no cotidiano das 
instituições de cuidar e educar crianças pequenas, preservadas suas caracterís-
ticas como a liberdade, a criação, a imprevisibilidade “[…] atividade livre, criativa, 
imprevisível, capaz de absorver a pessoa que brinca, não centrada na produtivi-
dade” (FORTUNA, 2000, p. 09), pois entende que é neste processo que ocorre 
a formação dos sujeitos na cultura. Ao que parece, o brincar até então entendido 
pelas entrevistadas, era tomado como uma ação espontaneísta da criança e da 
prática docente, desprovida de sentidos pedagógicos. As professoras apontam 
que, a partir dos estudos do documento da Diretriz, nos encontros de formação 
propostos pela rede municipal de ensino, elas revisaram suas concepções sobre 
o brincar. No entanto, indicam que a apropriação do conceito do brincar da Dire-
triz é entendido como atividade de aprendizagem mais prazerosa para as crian-
ças, como pretexto para o aprendizado de um novo conteúdo ou competência, 
um brincar “didatizado”, conforme evidenciado a seguir:

Então, a gente [os professores] começou a dar mais valor para as brin-
cadeiras, para o resgate cultural e pelo fazer, pelo experimentar da 
criança, por aquela coisa de ele fazer sem se preocupar tanto [...]. Ou, 
tanto assim, tão só aquela questão daqueles exercícios muito mecâ-
nicos, aquela coisa assim que não levava muito, ás vezes, a criança a 
ela produzir, a criar. Então agora a gente trabalha também a ques-
tão da coordenação motora fina, mas agora de uma forma mais 
prazerosa e que ela possa também criar com isso e ao mesmo 
tempo estar desenvolvendo esse lado. (Docente 01, entrevista, 17 
outubro 2017, grifos meus).

A gente coloca um objetivo, não brincar de sei lá, das brincadeiras que 
a gente brincava de dança das cadeiras, por exemplo, mas a gente 
coloca uma intenção nessa dança das cadeiras, de ter um porque, de 
saber o porquê está fazendo isso. (Docente 03, entrevista, 19 outubro 
2017).

Analisando atentamente estes dados, podemos considerar que a ressignifi-
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cação do brincar, conceito chave na Diretriz da AMARP, pode configurar-se no 
ponto fulcral da ressignificação desta política educacional, conforme apontam 
as professoras entrevistadas. Esta dedução é justificada, pois a concepção de 
brincar que aparece nos discursos das docentes é justamente a compreensão 
que o texto da Diretriz Curricular da AMARP, pretende superar “[...] é importante 
ter o cuidado de não reduzir a brincadeira ou jogo a mero recurso didático. O tra-
balho só assumirá uma perspectiva lúdica se tiver como característica a fruição, 
a escolha, a ausência de consequências, as descobertas, a possibilidade de 
decisão, solução e iniciativa da criança” (AMARP, 2016, p. 32).

Mainardes (2006), ao teorizar sobre o ciclo e implementação de políticas edu-
cacionais, faz contribuições quanto as implicações advindas das interpretações 
que os docentes estabelecem ao ressignificarem o texto da política no contexto 
da prática educacional.

[...] o foco da análise de políticas deveria incidir sobre a formação do 
discurso da política e sobre a interpretação ativa que os profissionais 
que atuam no contexto da prática fazem para relacionar os textos da 
política à prática. Isso envolve identificar processos de resistência, 
acomodações, subterfúgios e conformismo dentro e entre as arenas 
da prática, e o delineamento de conflitos e disparidades entre os dis-
cursos nessas arenas (MAINARDES, 2006, p. 50).

Conforme Souza (2015) explica, a implementação de uma política educacio-
nal não se encerra na consolidação do documento, ela só passa a ser relevante 
no momento em que chega à prática pedagógica e faz com que os atores ado-
tem e se posicionem sobre os pressupostos defendidos. Neste processo, ao 
chegar no contexto da prática escolar, a política educacional será interpretada 
e reinterpretada a partir das experiências, dos conhecimentos, das vivências e 
concepções que o grupo já tem. Ou seja, a presente análise parte do entendi-
mento que as políticas educacionais não são simplesmente implementadas nos 
contextos das práticas educativas, mas elas são influenciadas pela interpretação 
dos profissionais atuantes no cotidiano das instituições, ao recontextualizar os 
textos da política prescrita na cultura escolar.

A interpretação ativa dos profissionais da educação, no processo de relacio-
nar os conteúdos do texto da Diretriz da AMARP às suas práticas, novamente 
fica evidente na entrevista da Docente 02 (entrevista, 19 outubro 2017) quando 
ela explica que, a Diretriz apresenta tudo o que já estava sendo realizado por 
elas, porém apropriando-se de nomenclaturas distintas: “na verdade é tudo que 
a gente [os professores] já faz dentro de sala de aula, só mudou os nomes”. 
Afirmação esta, evidente também, na conversa com a Docente 03 (entrevista, 19 
outubro 2017), quando ela explica que a Diretriz não fugiu muito do que já estava 
sendo trabalhado e, complementa dizendo que suas práticas já eram realizadas 
de acordo com o que a Diretriz propõe, antes mesmo dela ser elaboradora, “[...] 
a gente viu que era o que a gente [já] tava fazendo, só que dessa vez, era dito o 
que era para a gente fazer”.

Pode-se perceber, através das falas das professoras, que em suas percepções 
a Diretriz não se configura numa orientação curricular diferente do já praticado, 
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de uma ruptura com as concepções das práticas educacionais da educação in-
fantil do município. Percebe-se uma inconsistência no que tange a intenção da 
Diretriz Curricular, a qual propõe o rompimento das concepções educacionais 
tradicionais. Tecendo uma reflexão sobre a pretensão da política educacional da 
AMARP, de orientar a construção de mudanças nas práticas pedagógicas das 
instituições de educação infantil e, os elementos apresentados pelas professoras 
entrevistada, de que o documento somente nomeia de outra forma o que já era 
praticado, pode-se inferir algumas considerações. Que no processo de ressigni-
ficação da Diretriz, destaca-se um movimento de usar o texto da proposta para 
corroborar o já instituído, ou seja, de resistência frente a demanda de repensar 
o seu fazer pedagógico.

Ela [a Diretriz] é em forma de texto e, na verdade, são 12, como 
eu posso dizer, não são tópicos, me fugiu agora a palavra, que nós 
temos que seguir […]. Então, esses são os 12 eixos que norteiam a 
Diretriz. Então, eles são eixos descritivos, já são mais explicativos e 
aí cada um deles é, dentro dele você tem o texto que aprofunda e 
tem as experiências que podem ser realizadas dentro de cada eixo. 
[…] E dentro dos eixos, então vai ter o que é cada eixo e aí quais as 
experiências que podem ser realizadas de 0 a 04 e de 04 a 06 anos[...]. 
(Docente 01, entrevista, 17 outubro 2017).

Outro ponto que destaca o movimento das professoras na ressignificação da 
Diretriz Curricular, usado talvez, como um subterfúgio de resistência e acomoda-
ção da prática pedagógica em relação a nova política é a apropriação e o enten-
dimento quanto as experiências de aprendizagem dispostas na segunda parte 
do documento. O capítulo objetiva propor a organização curricular pautada nos 
eixos interações e brincadeiras conforme DCNEI (2009), que em seu Artigo 9º 
estabelece que “As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 
Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadei-
ra [...] (BRASIL, 2009, p. 21). No entanto, o que aparece em nossa análise é que 
o modo de leitura do documento pelas professoras entrevistadas privilegia as 
experiências de aprendizagem listadas nesta parte do texto, ficando a interação 
e a brincadeira, eixos do currículo, ausentes no discurso sobre a organização 
curricular.

Nos depoimentos das docentes, sobre a Diretriz Curricular da AMARP, as 
experiências de aprendizagem e suas possibilidades nas práticas educativas 
ganham destaque. No documento as experiências de aprendizagens são apre-
sentadas como uma forma de “subsidiar o professor no planejamento de suas 
ações pedagógicas” (AMARP, 2016, p. 50), mas aparecem nos discursos das 
professoras como um roteiro a ser seguido. Percebemos com isso que, o docu-
mento é tomado como um manual de práticas pedagógicas possíveis de serem 
desenvolvidas com as crianças. Ainda que a implementação desta política edu-
cacional consiste em efetivar estas experiências de aprendizagens, interpreta-
das como sinônimo de atividades, tal assertiva é elucidada nas entrevistas das 
professoras.
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Para fazer a Diretriz, eles [responsáveis pela elaboração da Propostas] 
pediram a nossa opinião, a gente mandava atividades, experiências, 
do que a gente realizava dentro de sala de aula, e eles foram utilizando 
para colocar na Diretriz. (Docente 02, entrevista, 19 outubro 2018).

Eu pego aqueles doze objetivos, eu sei o que trabalhar, eu sei as ex-
periências que eu preciso realizar dentro daqueles objetivos, e que 
realizando todos aqueles objetivos eu acho que eu estou contem-
plando todas as áreas específicas que as crianças precisam estar 
sabendo e precisam estar sendo trabalhadas. (Docente 04, entrevista, 
20 outubro 2017, grifos meus).

Fica evidente, perante análise, o processo de ressignificação da política edu-
cacional por parte das docentes entrevistadas, pois mais uma vez, os depoi-
mentos deixam transparecer o movimento de formar um discurso sobre o do-
cumento que atende e respalda as demandas da prática pedagógica conforme 
suas concepções prévias de educação infantil. Percebemos que a interpretação 
do documento perpassa a opção de desconsiderar o aporte teórico da primeira 
parte do documento e, apropriam-se somente da segunda parte para a cons-
trução de seus planejamentos. Desmembrando e desconsiderando o conteúdo 
teórico, o qual está pautado nos recentes estudos sobre a criança e a infância. 
Conforme evidenciado a seguir, “[...] o que eu destaco é a parte em que fala 
das experiências, as sugestões de experiência, essa é a parte que coloca bem 
a nossa prática mesmo, que nos facilita com a prática” (Docente 03, entrevista, 
19 outubro 2018), “O mais relevante pra mim, o mais importante realmente são 
as experiências que ela traz na prática, a maneira que nós estamos trabalhando 
com as crianças [...]” (Docente 04, entrevista, 20 outubro 2018). 

No processo de ressignificação da política educacional, as professoras tomam 
antigas práticas como novas, pois as situações de aprendizagens apresentadas 
no documento são pautadas naquilo que os professores já vinham realizando em 
seu cotidiano, não rompendo com as práticas educacionais anteriores a constru-
ção do documento.  Talvez esta interpretação do documento devesse ao próprio 
processo de elaboração da Diretriz da AMARP, pois conforme relato das docen-
tes, a composição das sugestões de possibilidades de experiência de aprendi-
zagem foi construído a partir daquilo que os professores já vinham realizando 
em seu cotidiano, corroborando com os discursos das professoras, de continuar 
fazendo o que já estava sendo realizado antes do proposto na implementação 
da política educacional aqui apresentada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na análise final, mas não conclusiva desta pesquisa corroboramos as consi-
derações de Souza (2015), de que a implementação de uma política educacional 
não se encerra na consolidação e divulgação do documento, mas que somente 
passa a ser efetivada no momento em que chega à prática pedagógica e exige 
que os atores sociais se posicionem diante do texto da política. Este aspecto já 
consolidado no campo da análise das políticas educacionais tornou-se evidente 
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nesta pesquisa no levantamento realizado dos processos de ressignificação do 
texto da Diretriz da AMARP pelas professoras investigadas. Processos estes, 
que acontecem na recontextualização e interpretação dos textos das políticas 
prescritas com as experiências, conhecimentos, vivências e concepções que os 
docentes possuem.  

Neste sentido, destacamos algumas estratégias de resistência, de acomo-
dações, e de subterfúgios em relação a implementação da Diretriz da AMARP. 
O primeiro ponto que ganha destaque como estratégia de resistência ao novo 
documento orientador do trabalho pedagógico com crianças pequenas é a des-
valorização da parte do documento da política educacional que apresenta as 
diretrizes curriculares propriamente dita. Esta parte do texto em que são desen-
volvidas as concepções teóricas que fundamentam a abordagem político peda-
gógica do currículo pretendido pela Diretriz da AMARP é minimizado na percep-
ção das docentes como parte teórica que pouco tem relação com suas práticas 
educativas.

Em contrapartida, as docentes evidenciam as sugestões de experiência de 
aprendizagem listadas na segunda parte do documento. Consideramos que va-
lorizar as indicações de possibilidades de organização curricular que a Diretriz 
apresenta sem considerar os pressupostos teóricos que as subsidiam configu-
rar-se como manobra de subterfúgio da política educacional. Pois, adotar novas 
estratégias didáticas sem se apropriar das concepções educacionais que as fun-
damentam representa fazer mais do mesmo, reafirmar as concepções já conso-
lidadas dando uma nova roupagem, ou nomeando com novos nomes aquilo que 
já é conhecido.

Consideramos que os resultados construídos com esta pesquisa configuram-
-se em indicativos significativos para o processo de acompanhamento e ava-
liação da implementação da política educacional local. Sobretudo, inspirados 
em Condé (2012) defendemos o papel central que os professores ocupam na 
efetivação de políticas educacionais e que para garantir o êxito destas é indis-
pensável a superação da abordagem de tomar os professores como depositários 
da política, mas reconhecê-los como sujeitos ativos na implementação e concre-
tização da política no contexto educacional. 
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A PROBLEMATIZAÇÃO

O estudo em questão tem como objeto de investigação as ações formativas 
em artes visuais realizadas no ano de 2016 em um Centro de Educação Infantil 
do Município de Goiânia (CMEI), que atende crianças de 02 (dois) anos a 05 
(cinco) anos e 11 meses de idade. 

Segundo a Proposta Infâncias Em Cena: por uma política de Educação Infantil 
para a Rede Municipal de Goiânia (2014), o plano de formação “se constitui em 
um conjunto de ações formativas articuladas que tem como objetivo a forma-
ção em contexto, ações formais e informais realizadas no ambiente de trabalho” 
(GOIÂNIA, 2014, p. 160). Essa formação parte dos estudos, análises, reflexões 
e transformações que o coletivo de profissionais realiza diante de uma determi-
nada problemática vivenciada no cotidiano. 

Os programas de formação continuada dos professores devem “promover a 
construção da identidade profissional, bem como o aprimoramento da prática pe-
dagógica, possibilitando a reflexão sobre os aspectos pedagógicos, éticos e polí-
ticos da prática docente cotidiana”, conforme a Resolução CNE/CEB Nº 5/2009. 

As discussões para definição da problemática a ser estudada partiram da aná-
lise dos resultados obtidos pela Avaliação Institucional realizada no ano anterior, 
tendo como base o documento orientador Indicadores de Qualidade da Ação 
Pedagógica na Educação Infantil do Município de Goiânia. Este documento tem 
como objetivo favorecer a efetivação dos direitos das crianças; possibilitar que 
as relações humanas sejam mediadoras do processo de desenvolvimento e 
aprendizagem; promover uma ação educativa profissional, organizada e inten-
cional, considerando para tanto, a organização do tempo e espaço institucional, 
priorizando a criança e a vivência da infância.

A sistematização da Avaliação Institucional sinalizou para dois aspectos de 
observação: no indicador Relações Humanas no item adulto-adulto e no indica-
dor Ação Educativa no item processo reflexivo sobre o próprio trabalho e sobre 
o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. No entanto, foram temáticas 
já discutidas e, pela avaliação daquele coletivo, foram contempladas em anos 
anteriores.  

Ferreira e Zurawski (2012, p. 65) referem-se ao plano de formação como 
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a “oportunidade para que os professores estudem e aperfeiçoem suas possi-
blidades de atuação”. Assim, faz-se necessário planejar “situações formativas 
baseadas na reflexão do formador sobre as práticas educativas que se deseja 
qualificar”. Foi nesse sentido que as profissionais dessa instituição de Educação 
Infantil priorizaram seus estudos a partir da especificidade de um determinado 
tema que refletisse de forma mais direta no trabalho pedagógico com as crian-
ças: a arte no contexto da Educação Infantil. A problemática partiu da observa-
ção e acompanhamento do trabalho pedagógico em que era visível certa ‘mes-
mice’ no que se refere ao trabalho com as linguagens artísticas.   Observou-se 
certo empobrecimento na forma de propor atividades em relação a utilização de 
materiais e na organização dos espaços em que eram expostos os trabalhos das 
crianças nos murais da instituição. 

Questionamentos foram suscitados a respeito da temática e se revelaram nas 
falas das professoras: “Acredito que se estudarmos essa temática será muito 
mais vantajoso para as crianças do que se estudarmos sobre Relações Huma-
nas” (fala da professora A). “Eu não tive contato algum com artes na infância e 
adolescência. Só conheci um museu quando adulta.” (fala da professora B). Ou 
seja, o quanto careciam de uma formação específica que discutisse a arte como 
campo de conhecimento e como as vivências com as diversas linguagens artís-
ticas possibilitariam ampliar os repertórios culturais tanto das crianças como dos 
profissionais dessa instituição de Educação Infantil. 

Nesse contexto, seus relatos e reflexões possibilitaram conhecer como se 
constituíram suas trajetórias formativas e interesses pela profissão, consideran-
do as falas das profissionais “como memória coletiva do passado, consciência 
crítica do presente e premissa operativa do futuro” (KRAMER, 2004, p.3). Impli-
cou assim compreender os discursos das professoras para além das palavras 
proferidas e das superficiais impressões.

O PERCURSO FORMATIVO

Pensar a formação em contexto é propor o diálogo da teoria com a prática e 
requer uma ação reflexiva do professor indagando sobre seu fazer pedagógico, 
tornando o contexto de trabalho em lócus privilegiado de formação e aprendiza-
gem. Para Cunha e Prado (2010) a formação em contexto deve estar centrada 
nos contextos educativos e a partir dos conhecimentos e saberes construídos, 
novas práticas sejam produzidas. Nesse cenário, deve ser uma ação coletiva no 
sentido de que os professores juntos, possam vivenciar ações formativas, consti-
tuindo um espaço profícuo de debate e construção de conhecimentos, estes com 
o objetivo de transformar a prática pedagógica. 

A Proposta Político Pedagógica da Educação “Infâncias e Crianças em Cena: 
por uma política de Educação Infantil para o Município de Goiânia” (2014), apon-
ta que cada linguagem que compõe as Linguagens Artísticas deve ser viven-
ciada pelos profissionais que atuam na Educação Infantil, a fim desses possuí-
rem um amplo leque de possibilidades para planejar atividades culturalmente 
significativas para e com as crianças. A instituição tinha conhecimento que era 
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uma temática ampla e complexa, e desta forma, definiu-se que aprofundaria os 
estudos cerca das Artes Visuais, todavia não deixando que as outras linguagens 
artísticas fossem vivenciadas e estudadas. 

Partindo daquilo que essas ações formativas pretendem contribuir com o 
avanço do tema na produção acadêmica, cabe aqui argumentar que a arte, 
como uma categoria histórica e social, constitui-se como importante processo 
que possibilita às crianças experiências estéticas. Estas revelam, por meio de 
seu fazer artístico, o local e a época histórica em que vivem consolidados, desde 
suas experiências estéticas com o mundo dos objetos e com seu fazer particular, 
atribuindo “significações sobre como se faz, o que é, para que serve e sobre ou-
tros conhecimentos a respeito da arte” (BRASIL, 1998b, p. 90).  Almeida (2001) 
afirma que a arte também é um campo importante para que as crianças tenham 
“a oportunidade de desenvolver sensibilidades que tornam possível o conheci-
mento estético do mundo e a expansão do repertório de habilidades e experiên-
cias estéticas” (ALMEIDA, 2001, p. 32). 

Todavia, faz-se necessário planejar ações formativas que reconheçam as vi-
vências das professoras e suas mediações com a arte na Educação Infantil, 
analisar os aspectos que engendram a relação de suas experiências com as 
experiências estéticas da criança, buscando compreender como se articulam os 
saberes, as práticas de cultura, ou seja uma formação que dê conta de articular 
a teoria e prática e que esta práxis reverbere na produção da criança.

Como primeiro princípio norteador para se conceber a formação, Ferreira e 
Zurawski (2011, p. 63) afirma que movimento deve ser entendido como um pro-
cesso “contínuo, constituído por diferentes fases (formação inicial e formação 
continuada) caracterizadas pelo seu conteúdo específico”. Nesse sentido, tão 
relevante é a formação inicial quanto às ações de formação continuada. 

É preciso considerar a centralidade das ações formativas no coletivo de 
profissionais da instituição de Educação Infantil – professoras, servidores 
administrativos, crianças e famílias e que estas, sejam ações que possibilitem 
o intercâmbio, a interlocução com outras agências formativas e que promovam 
mudanças na prática educativa. Essas transformações perpassam “estudos, 
reflexões e a ressignificação de crenças, valores, concepções” (GOIÂNIA, 2012, 
p. 5), rompendo com atuações e fazeres pedagógicos cristalizados.

A partir da definição da temática, foi realizado com todas as profissionais da 
instituição o levantamento de conhecimentos prévios acerca da arte, especifica-
mente das artes visuais, para conhecer o que já sabiam sobre o tema. Tomando 
como ponto de partida as mediações e sistematizações a partir desses conhe-
cimentos expostos pelo coletivo, a problemática foi levantada: “Como ampliar o 
trabalho pedagógico do CMEI de modo à comtemplar o princípio estético, pre-
conizado no artigo 6º, inciso III das DCNEI, principalmente no que se refere às 
Artes Plásticas?” (GOIÂNIA, 2016). 

A problemática em questão foi determinante para definir o percurso dessa 
formação em contexto. A princípio pensou-se em fazer o recorte para aprofundar 
os estudos e a investigação no campo das artes plásticas, haja vista que é uma 
forma de linguagem mais utilizada no cotidiano das crianças que é composto por 



942

ações que a possibilitam vivenciarem experiências complexas. Dessa maneira, 
a arte oferece às crianças possibilidades de experiências estéticas e o seu de-
senvolvimento em todas as suas dimensões cognitivas, sensoriais, afetivas e 
motoras.

Segundo Buoro (2000, p. 25), a arte é “[...] um produto de embate homem/
mundo, consideramos que ela é vida e, por meio dela, o homem interpreta sua 
própria natureza, construindo formas ao mesmo tempo em que (se) descobre, 
inventa, figura e conhece”, e propicia à criança compreender o contexto em que 
se insere, expressar seus sentimentos, representar seu modo de estar no mun-
do, e com isso, realizar leituras de mundo. 

Os princípios estéticos, por sua vez, concernem-se à valorização da sensibi-
lidade, da criatividade, da ludicidade e da pluralidade de expressões artísticas 
e culturais oportunizadas às crianças. Oliveira (2010, p. 11) aponta que mais 
relevante do que garantir tais princípios, é “[...] abolir todos os procedimentos 
que não reconheçam a atividade criadora e o protagonismo da criança pequena” 
como também suprimir atividades “mecânicas e não significativas para as crian-
ças”. Na contramão, a autora propõe que sejam ofertados à criança meios de 
elaboração de sentidos pessoais, para que “aproprie de elementos significativos 
de sua cultura não como verdades absolutas, mas como elaborações dinâmicas 
e provisórias” (OLIVEIRA, 2010, p. 11).

Nesse sentido, para compreender conceitualmente o problema foi preciso vol-
tar-se a investigação para desvelar a realidade e identificar as diferentes variá-
veis que interferem na prática, bem como “nortear o planejamento e acompanha-
mento sistemático das ações formativas” (Goiânia, 2012, p. 8) pela formulação 
das questões mediadoras:   

“- Existe diferença entre “ato criador da criança” e releitura de obras 
de arte? Bem como, existe diferença entre obra de arte e desenhos e 
produções artísticas das crianças?
- O que são desenhos estereotipados? Eles fazem parte do ato criador 
da criança?
- De acordo com a PPP Infâncias e Crianças em Cena, as linguagens 
artísticas são produções humanas que se constituem historicamente. 
A partir dessa premissa, o que se faz necessário um professor de edu-
cação infantil conhecer sobre a história da arte?
- Quais as principais técnicas artísticas que o professor de Educação 
Infantil deve saber para realizar um trabalho de qualidade com as 
crianças pequenas?
- Qual a importância do museu para ampliar os conhecimentos das 
educadoras e das crianças?” (GOIÂNIA, 2016). 

As questões mediadoras formuladas evidenciam que uma formação “pautada 
na simples leitura ou discussão de textos de referência” não dá conta de res-
ponder a tantos questionamentos. Elas reforçam a urgência de desenvolver a 
agência dos profissionais como construtores de seu conhecimento, “o que supõe 
a necessidade de práticas formativas reflexivas e não meramente transmissivas” 
(FERREIRA; ZURAWSKI, 2011, p. 72).  

O diálogo entre teoria e prática deve compor o processo formativo, pois so-
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mente a teoria não responde aos questionamentos, mas é no tensionamento 
permanente que mudanças na prática são possíveis quando estudadas, refleti-
das e subsidiadas pela teoria a partir de uma dada realidade (GOIÂNIA, 2011).  

O planejamento das ações formativas deve em primeiro plano considerar as 
especificidades de cada coletivo, bem como a escolha do referencial teórico con-
dizente com a problemática levantada e a participação de interlocutores de ou-
tros espaços.

Durante o percurso do Plano de Formação em estudo, diversas ações forma-
tivas foram realizadas, a começar pelo estudo dialogado sobre os conceitos de 
infância, criança, estética, arte como experiência e linguagens artísticas, especi-
ficamente sobre as artes visuais, textos na educação infantil conduzido por uma 
estudiosa da arte na infância.

O momento foi considerado de trocas de saberes e construção de conheci-
mentos. À medida que os profissionais da instituição se apropriavam desses 
conceitos, dúvidas eram suscitadas e as relações entre a teoria e suas práticas 
se constituíam possibilitando uma nova práxis. 

Segundo Pontes (2009), apreende-se a arte na Educação Infantil “[...] en-
quanto um campo de conhecimento composto por linguagens que são significa-
das pelas crianças em situações de leituras das representações artísticas”, onde 
“a intencionalidade do ‘olhar’ envolve a construção de saberes e ampliação do 
repertório estético das crianças e dos adultos – mediadores na aproximação das 
crianças aos objetos culturais” (PONTES, 2009, p. 3.314).

Credita-se à possibilidade de experiência estética no campo da arte a media-
ção, articulação entre vivências individuais e saberes culturais em sua “[...] ação 
de aproximar indivíduos ou grupos de indivíduos às obras da cultura, poten-
cializando a experiência estética e a formação cultural” (MARTINS, 2007 apud 
PONTES, 2009, p. 3.315).

Em outro momento da formação em contexto, foi proposta a apreciação de 
um vídeo sobre a História de Arte, narrado por Douglas Tufano com duração de 
58 minutos. Após assistirem ao vídeo, abriu-se um campo de diálogo sobre as 
percepções e impressões acerca da arte como processo histórico e cultural, de-
marcado pelos contextos econômico, social e religioso de cada época.

A arte é intrínseca ao processo de humanização do homem. Ela desencadeia 
uma reflexão educativa que resulta no crescimento humano. Pelas interações so-
ciais e pelas relações humanas ocorridas no cotidiano, o indivíduo adere à apre-
ciação estética ativa e interativa, vivencia a coletividade presente no seu dia a dia. 

Oliveira (2008) considera o campo da arte como forma singular de conheci-
mento, onde os sujeitos, particularmente as crianças, constroem seu conheci-
mento sobre o mundo, criam novas formas de compreensão e significação. Para 
Martins, Picosque e Guerra (1998):

[...] a comunicação entre as pessoas e as leituras de mundo não se 
dão apenas por meio da palavra. Muito do que sabemos sobre o pen-
samento e os sentimentos das mais diversas pessoas, povos, países, 
épocas são conhecimentos que obtivemos única e exclusivamente por 
meio de suas músicas, teatro, pintura, dança, cinema, etc. (p. 14).
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A linguagem artística se torna mais significativa, sendo que, pelo contato com 
a arte, as crianças desenvolvem habilidades imprescindíveis para a aprendiza-
gem; como o pensamento, a imaginação, a sensibilidade, a intuição e a percep-
ção. Nesse sentido,

[...] antes mesmo de saber escrever, o homem expressou e interpretou 
o mundo em que vivia pela linguagem da arte. A caverna, com sua 
umidade rochosa, foi o ateliê do homem pré-histórico. Diante dos mis-
térios do que lhe era desconhecido, o artista retirava-se para ficar a 
sós na caverna. Por dias, nela habitava, desvendando, pelo fazer das 
mãos, pela força imaginante, o que não compreendia, mas sonhava 
compreender [...]. Nela, pelos olhos de seu próprio ser sensível, o ar-
tista ia concebendo seu mundo por imagens [...] eles pintaram e traço a 
traço desenharam a expressão dos movimentos dos mamutes, bisões 
e outros animais. (MARTINS; PISCOQUE; GUERRA, 1998, p. 30).

Entrelaçadas nas diversas relações sociais e culturais, as crianças ocupam 
seu lugar de produtoras de linguagem, demonstrando sua capacidade de se 
expressar, pensar, criar, inventar, participar e produzir cultura. É pela linguagem 
que a criança expressa a sua própria realidade, seleciona suas experiências 
diante do meio e de si mesma. 

Seguindo a trajetória formativa, foi proposto o estudo de dois textos sobre de-
senhos estereotipados. Isso possibilitou momentos de reflexão sobre as práticas 
pedagógicas “discutidas à luz de concepções, teorias, valores” (FERREIRA; ZU-
RAWSKI, 2011).  As professoras conseguiram observar, após essa ação forma-
tiva que os desenhos estereotipados não possibilitam o ato criador da criança, 
ficando no campo da reprodução instrumentalizada da arte. Perceberam que 
para a criança não há apenas um jeito de desenhar, mas que cada uma tem o 
seu modo peculiar de se expressar por meio dos desenhos.

De acordo com Cunha (2007), as concepções e saberes sobre arte apreen-
didas pelas professoras direcionam seus modos de ensiná-la, sendo que estes 
modos de compreender e de se trabalhar a arte estão disseminados em ou-
tros espaços sociais, como nos museus, nas publicações especializadas, nos 
documentos oficiais governamentais (leis, diretrizes curriculares, programas es-
colares), dentre outros materiais. De muitos modos, há uma transformação na 
maneira como a arte se apresenta, diante dos contextos históricos na qual se en-
contra – arte como símbolo de distinção social, os artistas, como seres dotados 
de dons, exemplos de concepções sobre arte que são produzidas pela cultura, 
que se presentificam no modo como as professoras incorporam esse discurso 
em suas práticas com as crianças.

A partir das reflexões realizadas, mudanças foram percebidas na ação edu-
cativa com as crianças, no sentido de propor vivências em arte e na maneira de 
considerar as produções das crianças. No espaço educativo, a linguagem artísti-
ca se tornou mais significativa, uma vez que, pelo contato com a arte, elementos 
imprescindíveis para a aprendizagem são desenvolvidos, como o pensamento, 
a imaginação, a sensibilidade, a intuição e a percepção.

Ao valorizar as vivências da criança, pretende-se articular suas experiências e 
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saberes com os conhecimentos cultural, artístico, científico e tecnológico da so-
ciedade (DCNEI, 2009), o que requer um esforço no sentido de superar a visão 
adultocêntrica de que só os mais velhos vivenciam e acumulam experiências, 
considerando, assim, as diferenças entre as experiências das crianças e as dos 
adultos (BENJAMIM, 1984).  

A discussão da arte no contexto da ação educativa parte do princípio de que é 
preciso um “planejamento culturalmente significativo para as crianças e adultos, 
no sentido de que haja uma articulação entre os conceitos cotidianos e os con-
ceitos científicos” (GOIÂNIA, 2014, p. 54).  

Foram perceptíveis as mudanças em relação à utilização dos materiais e na 
estética dos espaços. As professoras investiram na autoria das crianças, na ex-
perimentação de tintas produzindo desenhos, móbiles, cartazes e painéis, evi-
denciando seus processos de criação e participação.  

Dando sequência as ações formativas, foram realizados estudos de textos 
específicos sobre a arte e ludicidade, preenchimento de questionários sobre o 
estudo e a participação de todas as profissionais em oficinas de arte promovidas 
por uma artista plástica. Tais ações possibilitaram singulares experiências com 
a arte, especificamente com as artes plásticas, as quais ampliaram e diversifi-
caram os conhecimentos de toda equipe, promovendo mudanças de práticas e 
sua formação cultural, aqui apresentada por Nogueira (2002) como “a própria 
cultura subjetivada [...] como processo pelo qual o indivíduo se conecta ao mun-
do da cultura, mundo esse entendido como espaço de diferentes leituras e inter-
pretações do real, concretizado nas artes (música, teatro, dança, cinema, artes 
visuais) e na literatura” (NOGUEIRA, 2002, p. 32). 

A autora defende a ampliação dos referenciais culturais para além da dicoto-
mia cultura popular – cultura erudita, mas no sentido de “promover um proces-
so de enriquecimento pessoal que abrace todo esse campo, que inclua tanto o 
conhecimento das práticas culturais locais quanto as obras-primas universais”. 
Em particular, ao falar de formação docente, a autora referenda a participação 
do professor em eventos culturais (cinemas, peças de teatro, shows musicais, 
exposições de arte e recitais, leitura de livros, dentre outros), e diz que suas 
práticas de cultura devem ampliar-se “com as visões de mundo e interpretações 
do real que essas obras de arte expõem, que alarguem seus conceitos, coloque 
dúvidas em suas convicções” (NOGUEIRA, 2002, p. 38).

DA FORMAÇÃO À TRANS-FORMAÇÃO

Partindo dessa premissa, observou-se que as ações formativas desvelaram 
que só é possível a transformação da prática se esta transpor o campo teórico, 
ou seja, considerar que a formação não acontece somente no campo do conheci-
mento, mas na relação com os diferentes saberes que constituem a profissionali-
dade. Também é preciso considerar os saberes experienciais que se constituem 
na experiência individual e coletiva o que afirma Tardif apud Ferreira; Zurawski 
(2011, p. 69) como “certezas construídas na realidade da prática docente” [...] 
“assim como norteiam as interações dos diversos participantes do fenômeno 
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educativo nas diferentes situações” (FERREIRA; ZURAWSKI, 2011, p. 69).
Larossa (2002) refere-se à experiência como saber, algo que nos acontece re-

lacionado aos sentidos atribuídos a este saber, o autor vai dizer que [...] trata-se 
de um saber finito, ligado à existência de um indivíduo ou de uma comunidade 
humana particular [...] um saber que revela ao homem concreto e singular, en-
tendido individual ou coletivamente, o sentido ou o sem-sentido de sua própria 
existência, de sua própria finitude (LAROSSA, 2002, p. 27).   

Nesse sentido, a formação em contexto deve promover um movimento de jul-
gamento, seleção e avaliação dos sabres já constituídos, objetivando “um saber 
formado de todos os saberes retraduzidos e submetidos ao processo de valida-
ção constituído na prática cotidiana” (FERREIRA; ZURASWKI, 2011, p. 69).  

Nos dizeres de Cunha e Prado (2010), 

“é preciso considerar, que o professor é portador de uma história de 
vida e uma experiência profissional que orienta o seu olhar e justifica 
determinados interesses e necessidades. Sendo assim, formar adultos 
implica produzir formação em colaboração, mobilizando recursos teó-
ricos e práticos. A formação deixa de ser vista como modo de ensinar 
determinados conteúdos e como consumo de conhecimentos para ser 
assumida como possibilidade de crescimento, perspectiva de mudan-
ça e forma de resolução de problemas.”

O plano de formação realizado conseguiu responder aos questionamentos e 
fazer com que as profissionais pudessem avançar em sua qualificação e pensar 
criticamente sobre sua atuação docente. Com isso, possibilitou às crianças vi-
venciar diversas situações com a linguagem artística, com a utilização de mate-
riais e na garantia de seu protagonismo.  

Neste sentido, a importância da formação em contexto para a transformação 
da práxis do professor e a garantia de qualidade da aprendizagem e desenvolvi-
mento das crianças na Educação Infantil, tematiza o conceito e a potencialidade 
dessa formação que parte da centralidade docente e promove mudanças na 
ação educativa com as crianças. 

Tomando a arte como campo de experienciações e vivências com as lingua-
gens artísticas que possibilita às crianças a educação do olhar, acredita-se que 
o professor disposto a construir conhecimento em arte é aquele que atua como 
articulador de transformações, tanto suas, das crianças e da sociedade, como 
um todo.

Sendo a infância o “tempo de viver experiências significativas” e que “[...] nes-
se tempo da vida, a linguagem, a ludicidade e a imaginação se fortalecem nas 
experiências vividas socialmente” (Siqueira, 2011, p. 52), para este autor, “o tem-
po da experiência na infância é um tempo marcado pela capacidade de inven-
ção, criação e transformação” (SIQUEIRA, 2011, p. 52). 

Assim, “[...] compartilhar com a criança momentos de experiência estética 
pode vir a ser uma forma poderosa de crescimento mútuo”, pois para um adulto 
“pode ser um exercício altamente descondicionador” [...]. Então, a arte torna-se 
um campo de possíveis experiências estéticas, tanto para as crianças quanto 
para as professoras, sendo tratada de maneira contextualizada e acreditando na 
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“capacidade humana de realização e construção de um mundo novo e melhor 
que reside a aposta da arte” (NOGUEIRA, 2013, p. 126). 
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CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO

Este artigo desdobra-se de um projeto de pesquisa de âmbito internacional246, 
que objetivou um estudo das políticas públicas para os primeiros anos de escola-
rização na América Latina, buscando analisar os aspectos da Psicologia Escolar 
presentes nas políticas educacionais. Tal projeto foi desenvolvido no Brasil, nas 
cidades de São Paulo, SP, em Florianópolis, SC, e na cidade de Santarém, PA; 
no México, na Cidade do México; e em Cuba, na cidade da Havana247.

O estudo realizado na cidade Florianópolis, SC, sintetizado em uma disserta-
ção de mestrado (SOUZA, 2017), investiga quatro documentos oficiais da Rede 
Municipal de Ensino de Florianópolis (RME/PMF)248, orientadores do trabalho 
pedagógico nas instituições de Ensino Fundamental do município, com o intuito 
de analisar a concepção de aprendizagem e de desenvolvimento humano que 
fundamentam tais políticas públicas. A discussão, neste artigo, derivada análise 
do documento da Proposta Curricular do município de Florianópolis (FLORIA-
NÓPOLIS, 2008) e assinala que as concepções de aprendizagem e de desen-
volvimento na escola perpassam e se desdobram em processos de ensino. A 
análise do documento resultou na criação de quatro categorias analíticas: a) 
aprendizagem e desenvolvimento; b) educação e escola; c) avaliação; e d) en-
sino e professor.

A análise foi realizada com apoio na psicologia histórico-cultural, perspectiva 
teórica na qual compreende que o desenvolvimento humano se constitui nas e 
pelas relações sociais, culturais e históricas (VIGOTSKI, 2009). Tal teoria se ca-
245 Este trabalho recebeu financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
246 O projeto é intitulado de: “Políticas Públicas e Prática Docente em Países da Latino-América - Brasil, Cuba e México: 
concepções de aprendizagem e de desenvolvimento nos primeiros anos da escolarização.
247  A equipe de pesquisa é coordenada pela Profa. Dra. Marilene Proença Rebello de Souza - Instituto de Psicologia 
da Universidade de São Paulo (IPUSP) e Programa de Pós-Graduação Interunidades em Integração da América Latina 
– PROLAM/USP. Fazem parte da equipe os seguintes pesquisadores (as): Professor Titular Guilhermo Arias Beatón - 
Cátedra Vigotsky da Universidade de Havana, Cuba; Profa. Dra. Tânia Sueli Azevedo Brasileiro - Universidade do Oeste 
do Pará, Brasil; Profa. Dra. Laura Marisa Carnielo Calejon - Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo; Profa. Dra. Ruth 
Mercado Maldonado - Departamento de Investigaciones Educativas CINVESTAV/IPN/México; Profa. Dra. Luciane Maria 
Schlindwein - Universidade Federal de Santa Catarina; Profa. Dra. Fabíola Mônica da Silva Gonçalves - Universidade 
Federal de Pernambuco; Prof. Dra. Sandra Patrícia Ataíde Ferreira - Universidade Federal de Pernambuco. 
248 Para acesso a análise completa dos quatro documentos ver a pesquisa de Souza (2017), 
intitulada de “Aprendizagem e Infância: um estudo das políticas públicas no município de Floria-
nópolis, SC”.
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racteriza por compreender o processo por qual cada pessoa passa para que as 
funções psíquicas elementares naturais se transformem em funções psíquicas 
superiores, um processo de aprendizagem perpassado pela cultura. A pesquisa, 
ainda, norteia-se pelos princípios do materialismo histórico e dialético, de abor-
dagem qualitativa e que se utiliza do instrumento metodológico da análise de 
conteúdo (BARDIN, 2011) para análise dos dados. 

Os estudos de Kalmus e Souza (2016); Digiovanni (2016); Asbahr e Souza 
(2014); Facci e Souza (2014); e Nascimento (2013) nos permitem perceber que 
a pedagogia busca auxílio na psicologia para as questões relacionadas à apren-
dizagem dos estudantes na escola, com ênfase nas circunstâncias em que o es-
tudante não obtém o sucesso escolar. Nesse sentido, é válido problematizarmos 
a forma com que os conhecimentos do campo psicológico são abordados nas 
políticas públicas que orientam o trabalho do professor.

A aproximação entre estudos pedagógicos e psicológicos favorece investi-
gações que problematizam questões relacionadas ao acesso e à permanência 
dos estudantes na escola, uma vez que, segundo Vigotski (2010, p.10), “[...] a 
psicologia não faculta diretamente nenhuma conclusão pedagógica. Mas como 
o processo educacional é um processo psicológico, o conhecimento dos fun-
damentos gerais da psicologia evidentemente ajuda levanta cientificamente o 
assunto”. Desse modo, um diálogo que articule referências do campo da psi-
cologia, da educação e das políticas públicas educacionais nos parece impres-
cindível, já que estar na escola não tem sido a garantia da aprendizagem dos 
conhecimentos científicos pelos estudantes (ASBHAR; SOUZA, 2014). Tal fato é 
perceptível, também, ao confrontarmos as metas do Plano Nacional de Educa-
ção (PNE) (BRASIL, 2014) e os dados divulgados no Portal do Observatório do 
PNE249 (SOUZA, 2017). 

Um estudo interdisciplinar dos campos da pedagogia e psicologia, em função 
da análise de políticas públicas, torna-se pertinente por apontar: qual a concep-
ção de aprendizagem e de desenvolvimento humano sustenta a formação das 
crianças inseridas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; como o desenvol-
vimento na infância é contemplado nas políticas públicas para educação; e o 
que ainda nos escapa para que se efetive uma educação pública, de qualidade 
e para todos. 

O DOCUMENTO ANALISADO: A PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNI-
CIPAL DE ENSINO DE FLORIANÓPOLIS

A Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (2008) 
é organizada em nove subcapítulos. Após a sua introdução, dispõe-se textos 
individuais, sistematizados para as disciplinas específicas, correspondendo, res-
pectivamente, a: 1) Processo de Alfabetização e Letramento; 2) Língua Portu-
guesa e Línguas Estrangeiras; 3) Artes; 4) Educação Física; 5) Matemática; 6) 
Ciências; 7) História; 8) Geografia. 

A introdução do documento tem como autores dois servidores efetivos Se-
249 Dados disponíveis em: <http://www.observatoriodopne.org.br/>. Acesso em: 20 ago. 2016. 
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cretaria Municipal de Educação (SME/PMF), já os subcapítulos das disciplinas 
específicas foram organizados por uma equipe de assessoria pedagógica, que 
contou com 17 profissionais, sendo alguns efetivos da SME e outros contratados 
temporariamente250 para assessorar o processo de elaboração.

Em relação à autoria do documento (FLORIANÓPOLIS, 2008), é enfático, 
embora cada um dos subcapítulos registre o(os) autor(es) do texto, o reconheci-
mento de que foi um documento construído com a colaboração dos professores 
que atuam diretamente nas unidades educativas, por meio de grupos temáticos, 
palestras e seminários. Caracteriza-se, portanto, como um documento coletivo. 

A justificativa para a escolha de incluir os professores na participação da cons-
trução da política pública se fez na aposta de que, ao participarem do processo 
de elaboração, eles se sentissem pertencentes ao documento e, assim, assumi-
riam as orientações do documento no momento de sistematização e reflexão de 
suas práticas docentes. 

Tal fato provoca reflexões sobre o professor e suas relações com as políticas 
públicas para a educação, remetendo-nos a dados discutidos por Souza (2017), 
pois, nesse estudo, denota-se certa distância entre o professor e as políticas pú-
blicas sistematizadas, de modo a orientar a prática docente ou, ainda, um desco-
nhecimento por parte dos professores dos textos oficiais das políticas, resistindo, 
assim, a incorporá-las em suas práticas. 

A introdução é finalizada com um subitem que apresenta as “compreensões 
fundamentais da rede” e afirmando o apoio na perspectiva histórico-cultural para 
fundamentação teórica. Ao encontro do objetivo deste artigo, consideramos rele-
vante destacar que o conceito de aprendizagem é abordado como uma das con-
cepções fundamentais para a organização do trabalho educativo nas instituições 
da RME/PMF.

A CONTRADIÇÃO EM FOCO

“[...] uma análise dialética é sempre uma análise das contradições in-
ternas da realidade”. 

(LOWY, 2015, p. 25)

O apoio nos princípios do materialismo histórico e dialético favorece no sen-
tido de sintetizar a análise do documento da Proposta Curricular do Município 
de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 2008) por meio da categoria contradição. A 
realidade, no contexto deste artigo, é composta por um documento de política 
pública organizado por diferentes profissionais da educação e com a participa-
ção dos professores da rede. Desse modo, no exercício de interpretar o que o 
documento apresenta, é preciso considerar que o mesmo é assinado por dife-
rentes autores, com diferentes constituições acadêmicas, culturais e pessoais. 
Trata-se de um motivo relevante que justifica o pluralismo conceitual e, muitas 
vezes, contraditório contido no documento. Atribuímos as contradições às dife-
rentes ideologias e visões de mundo que compõe a constituição pessoal e pro-

250 Essa informação se tornou possível, pois foi realizadauma busca dos currículos dos autores na Plataforma Lattes, 
do CNPQ. Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/>. Acesso em: set. 2017. 
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fissional dos autores e participantes da tessitura do documento. 
Uma análise dialética das ideologias ou das visões de mundo mostra neces-

sariamente que elas são contraditórias, que existe um enfrentamento perma-
nente entre as ideologias e as utopias na sociedade, correspondendo, em última 
análise, aos enfrentamentos das várias classes sociais ou grupos sociais que a 
compõe. Em nenhuma sociedade existe um consenso total, não existe simples-
mente uma ideologia dominante, existem enfrentamentos e contradições entre 
ideologias, utopias ou visões sociais do mundo conflituais, contraditórios (LOWY, 
2015). Assim, como em todas as realidades sociais, a contradição em relação às 
utopias e ideologias para com a vida social é presente e viva, e ficou evidente 
também na exploração e análise da nossa realidade de investigação. 

Torna-se válido reiterar que uma análise do documento (FLORIANÓPOLIS, 
2008), em concomitância com a análise do contexto social, histórico e políti-
co em que foi produzido, não se configurou como nosso objetivo de pesquisa. 
No entanto, no que se refere ao objetivo de problematizar as concepções de 
aprendizagem e desenvolvimento presentes nas políticas públicas, a utilização 
da categoria contradição, sugerida como critério pelo método do materialismo 
histórico e dialético para uma análise dialética, tornou-se possível por perceber-
mos que um mesmo documento aponta contradições para com a abordagem 
das concepções que defende. A partir disso, tal fato será apresentado, a seguir, 
na discussão das quatro categorias de análise criadas na pesquisa, a saber: a) 
de aprendizagem e desenvolvimento humano; b) educação e escola; c) avalição; 
d) ensino e professor.

APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Consideramos esta uma categoria basilar, uma vez que se constitui no obje-
to da pesquisa. Pudemos perceber diferentes posicionamentos teóricos relacio-
nados à abordagem da concepção de aprendizagem e de desenvolvimento na 
Proposta Curricular de Florianópolis (2008). Como considerações iniciais, desta-
camos que, embora nem todos os documentos específicos das diferentes áreas 
de conhecimento indiquem um posicionamento teórico específico, aqueles que 
realizam, o fazem na perspectiva histórico-cultural. E, ainda, alguns dos docu-
mentos posicionam-se como sendo pautados na perspectiva histórico-cultural, 
mas nossas análises destacam elementos de contradição.

Já na introdução da Proposta Curricular (FLORIANÓPOLIS, 2008) afirma-se 
que a perspectiva histórico-cultural norteará o documento e, em diferentes mo-
mentos do texto, encontramos menção à aprendizagem e ao desenvolvimento 
humano vinculados: à ideia de desenvolvimento das múltiplas dimensões huma-
nas; à aprendizagem da cultura humana; e à aprendizagem dos conhecimentos 
científicos articulada ao desenvolvimento humano.

Em contraponto, distanciando-se dos princípios da perspectiva histórico-cul-
tural, percebemos, também, no documento certa ênfase na: a) defesa de uma 
inserção nas instituições educativas com foco na aprendizagem e desenvolvi-
mento de habilidades e competências; e b) abordagem de aprendizagem e de-
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senvolvimento como processos independentes.
Desse modo, o que percebemos é que, embora a introdução do documento 

afirme apoio nos princípios da perspectiva histórico-cultural, a análise efetiva das 
propostas curriculares das diferentes áreas do conhecimento, ao que nos pare-
ce, denota que o desenvolvimento humano é, em grande parte, compreendido 
na perspectiva do desenvolvimento de habilidades e competências, ao contrário 
do desenvolvimento das funções psíquicas superiores, tal como sugere a pers-
pectiva histórico-cultural (VIGOTSKI, 2009). 

É válido mencionar que a contradição de posicionamentos teóricos para com 
a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes é presente para além 
dos documentos das disciplinas específicas (FLORIANÓPOLIS, 2008). Está 
presente também no interior das propostas de algumas disciplinas que compõem 
o documento. Como exemplo, é possível citar o texto da disciplina de Ciências, 
que em um primeiro momento afirma apoio na perspectiva histórico-cultural, 
ressaltando a importância da aprendizagem dos conhecimentos científicos por 
parte dos estudantes. No decorrer do texto, entretanto, o que fica em evidência 
é a objetivação de uma formação escolar com foco no desenvolvimento de 
habilidades e competências.

No entanto, trata-se de uma contradição interessante, já que o documento da 
Proposta Curricular de Florianópolis (2008), apesar de apresentar incoerências 
contundentes em relação a um possível alinhamento teórico, é um documento 
que expressa a participação efetiva dos professores da rede. Isso indica, em 
parte, o envolvimento dos professores na tessitura do documento, marcando as 
diferentes trajetórias teóricas que fundamentam a formação dos professores e 
das áreas de conhecimento que compõem o currículo escolar. 

Em relação à contradição, algo que fica evidente é o fato do documento (FLO-
RIANÓPOLIS, 2008) afirmar apoio na perspectiva histórico-cultural, mas trazer 
com grande incidência, em alguns dos documentos específicos das disciplinas, 
a ideia de que ao se inserirem na escola as crianças aprendam a aprender. A 
defesa de que a criança é capaz de “aprender a aprender” se fundamenta em 
princípios construtivistas, o que nos faz considerar importante expor, ainda que 
em linhas gerais, o contraponto entre realizar a defesa da aprendizagem e do 
desenvolvimento com base nos princípios da perspectiva histórico-cultural ou 
com base em princípios construtivistas.

Na teoria construtivista para que aconteça a aprendizagem é preciso que a 
criança obtenha maturação de determinadas funções, previamente. Isto é, que 
obtenha um desenvolvimento prévio. Desse modo, o desenvolvimento da criança 
é caracterizado por essas maturações e não está relacionado à aprendizagem, 
isto é, “o desenvolvimento deve contemplar determinados ciclos, deve concluir 
determinados estágios para que a aprendizagem se torne viável” (VIGOTSKI, 
2009, p. 299). O desenvolvimento precede a aprendizagem. 

Para Vigotski (2009), a teoria construtivista é certeira quando aborda a depen-
dência do amadurecimento de certas funções para que as crianças aprendam os 
conhecimentos científicos. Como exemplo, o autor cita a impossibilidade de uma 
criança com um ano de idade ler. No entanto, o que descobre e apresenta em 
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seus estudos a partir da perspectiva histórico-cultural, é que essa dependência 
de maturação não é o âmago do desenvolvimento humano. O autor considera 
que é a aprendizagem o motor propulsor que promove o desenvolvimento. Não 
há como desvincular da aprendizagem a centralidade do processo de desenvol-
vimento humano. Assim, de acordo com Vigotski (2009, p. 299):

[...]essa dependência não é principal, mas subordinada, e a tentativa 
de apresenta-la como principal e mais ainda como integral leva a vá-
rios mal-entendidos e equívocos. É como se a aprendizagem colhesse 
os frutos do amadurecimento da criança, mas em si mesma a aprendi-
zagem continua indiferente ao desenvolvimento. A memória, a atenção 
e o pensamento da criança já desenvolveram a um nível que lhe permi-
te aprender a linguagem escrita e aritmética; mas tendo ela aprendido 
essas duas disciplinas, será que sua memória, sua atenção e seu pen-
samento mudam? A velha psicologia responde assim: mudam na me-
dida em que nós os exercitemos, ou seja, mudam como resultado do 
exercício, mas nada irá mudar no curso do seu desenvolvimento. Nada 
de novo surgiu no desenvolvimento intelectual da criança pelo fato de 
ter ela aprendido a ler e a escrever. Ela será a mesma criança só que 
alfabetizada. Essa concepção, que determinava inteiramente toda a 
velha psicologia pedagógica inclusive o famoso trabalho de Meumann, 
foi levada ao extremo lógico na teoria de Piaget. Para este, o pensa-
mento da criança passa necessariamente por determinadas fases e 
estágios independentemente de estar essa criança em processo de 
aprendizagem ou não. 

Para o construtivismo, o pensamento dá-se em consequência da maturação 
biológica das funções psicológicas superiores, o que, então, torna possível a 
aprendizagem dos conhecimentos científicos (VIGOTSKI, 2009). Essa corrente 
teórica, em termos de desdobramentos para o ensino, reflete a ideia de que a 
criança precisa estar madura para poder aprender, algo que Vigostki criticará 
contundentemente.

Em contraponto, a perspectiva teórica e metodológica desenvolvida por Vigo-
tski (2009) defende que a aprendizagem promove o desenvolvimento humano. 
Embora o processo de aprendizagem tenha uma funcionalidade distinta do pro-
cesso de desenvolvimento, ambos se encontram e se articulam para a consti-
tuição da pessoa. Não há independência entre ambos, mas sim uma atuação 
dialética em que a aprendizagem gera o desenvolvimento. 

A aprendizagem e desenvolvimento não coincidem imediatamente, mas são 
dois processos que estão em complexas inter-relações. A aprendizagem só é vá-
lida quando está à frente do desenvolvimento. Nesse caso, ele motiva e desen-
cadeia para a vida toda uma série de funções que se encontravam em fase de 
amadurecimento e na zona de desenvolvimento imediato. É nisso que consiste 
o papel principal da aprendizagem no desenvolvimento (VIGOTSKI, 2009). Esta 
perspectiva muda completamente o papel do professor e do ensino. O bom en-
sino é aquele que propicia condições de aprendizagem que mobilizam a criança, 
ampliando as possibilidades de novas aprendizagens.

Nesse sentido, os estudos da perspectiva histórico-cultural encaminham que 
o desenvolvimento humano se dá pela aprendizagem de conhecimentos que 
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a criança ainda não sabe ou não realiza sozinha. Por isso a importância do 
professor e de um ensino sistematizado em função das possibilidades de cada 
criança. Não se trata, portanto, da criança aprender a aprender e de desenvolver 
naturalmente suas funções biológicas, mas do professor, diante de um ensino 
sistematizado, perceber como e o que ensinar de acordo com as especificidades 
e necessidades de cada estudante, sem perder de vista o coletivo. 

Assim, ao estar diante de algo que não sabe, quando apresentado de forma 
significativa, a criança encontra-se em uma condição novidável, de mobilização 
do seu pensamento (VIGOTSKI, 2009). E, ao aprender, desenvolve o pensa-
mento. Dessa maneira, ao aprender algo que estava em sua zona de desenvol-
vimento proximal, se transforma em desenvolvimento real, o que se traduz em 
seu desenvolvimento humano.

Ainda sobre o construtivismo, vale mencionar a participação dessa corrente 
psicológica nos textos de políticas públicas educacionais brasileiras. Para Fran-
cioli (2012), por mais que exista um movimento de diferentes correntes teóricas 
para deslocar a centralidade do construtivismo, as políticas públicas nacionais, 
de longa data e, ainda muito presente nos dias atuais, têm como base os prin-
cípios construtivistas. Tal fato, faz sentido à medida que estamos diante de um 
documento de política pública, de uma rede municipal de ensino pública, que 
afirma alicerce teórico na perspectiva histórico-cultural, mas que apresenta em 
seu texto princípios da teoria construtivista.

Em contraponto, embora fiquem evidentes princípios de outras teorias, é 
possível localizar na análise do documento (FLORIANÓPOLIS, 2008), também, 
princípios da perspectiva histórico-cultural. Como exemplo, citamos a proposta 
de educação física, que referencia Vigotski para a defesa de que uma boa aula 
é aquela que gera aprendizagem. Tal posicionamento procede, pois o autor de-
fende que o ensino proporcione ao estudante que os conhecimentos presentes 
na sua zona de desenvolvimento proximal, com mediação do professor, deslo-
quem-se para a zona de desenvolvimento real, isto é, que o ensino proporcione 
aprendizagem (VIGOTSKI, 2009).

A proposta de matemática é outro exemplo, pois enfatiza que a aprendizagem 
dos conhecimentos científicos por meio de um ensino sistematizado é funda-
mental para o desenvolvimento da pessoa. No que cabe ao desenvolvimento, 
o documento de matemática, além de mencionar a importância das relações 
sociais para o desenvolvimento humano, como as propostas das demais áreas 
de conhecimento, aproxima-se, de fato, da perspectiva histórico-cultural e do 
estudo de Vigotski (2000) ao abordar que o desenvolvimento da pessoa se dá 
do plano social para o individual. 

Concluímos, na categoria aprendizagem e desenvolvimento, que, embora a 
Proposta Curricular de Florianópolis (2008) afirme apoio teórico na perspectiva 
histórico-cultural, expondo o objetivo de que os estudantes se desenvolvam em 
suas múltiplas dimensões humanas, fica em evidência, por vezes, uma educa-
ção com foco no desenvolvimento de habilidades e competências, na expecta-
tiva de que os estudantes aprendam a aprender. Nesse sentido, consideramos 
que há contradição do prescrito. Em nossa perspectiva, o foco nas habilidades 
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e competências reiteram uma formação técnica, pautada em uma perspectiva 
neoliberal e não emancipadora, que não se alinha coma proposta formativa da 
perspectiva histórico-cultural, que defende que o ser humano se desenvolva en-
quanto um ser ativo, reflexivo, questionador e crítico diante do contexto social, 
cultural e histórico em que se insere.

EDUCAÇÃO E ESCOLA

Na categoria Educação e Escola a contradição está expressa à medida que, 
de um lado, a educação é compreendida por um viés democrático, como uma 
prática social capaz de transformar a sociedade por meio da formação de pes-
soas ativas, questionadoras e revolucionárias em direção a uma sociedade mais 
justa e igualitária. No entanto, de outro lado, encontramos a concepção de edu-
cação como excludente e reprodutora de desigualdades sociais, na qual não 
garante a todos os estudantes a aprendizagem dos conhecimentos científicos 
de forma igualitária.

No que cabe a concepção de escola, os documentos encontram-se ao re-
conhecerem que essa é uma instituição que acolhe diferentes culturas e é a 
responsável por ensinar o que as outras instituições não ensinam de forma sis-
temática: os conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade. Con-
tudo, o mesmo polo que define a educação como excludente, pondera que os 
currículos presentes nas escolas não dão conta de ensinar o que, na sociedade 
atual, os estudantes necessitam aprender. 

Consideramos que a ambivalência entre as concepções pode ser válida, pois 
o embate dos dois polos se constitui no enfrentamento contemporâneo a ser 
realizado: para que a educação não seja considerada como excludente, são ne-
cessárias políticas públicas que se traduzam em práticas que garantam à apren-
dizagem dos conhecimentos científicos a todos os estudantes. Afinal, com apoio 
na perspectiva histórico-cultural, através da aprendizagem dos conhecimentos 
científicos é que o ser humano pode constituir-se como reflexivo e questionador 
e, assim, com argumentos para a problematização da sociedade atual, marcada 
por desigualdades educacionais e sociais. 

AVALIAÇÃO

Em relação aos processos avaliativos, localizamos na Proposta Curricular de 
Florianópolis (2008) dois diferentes posicionamentos: um primeiro, que sugere 
uma avaliação do processo educativo, e um segundo, que orienta uma avaliação 
da aprendizagem. Compreendemos que, ao sugerir uma avaliação do processo 
educativo, objetiva-se uma avaliação do ensino e da aprendizagem, isto é, confi-
gura-se como avaliação de um processo no qual insere o professor, o estudante, 
a equipe pedagógica e as condições em que se aprende e em que se ensina. Em 
contraponto, nos momentos em que se sugere uma avaliação da aprendizagem, 
parece-nos uma objetivação de avaliação de um produto final, ou seja, o que o 
estudante aprendeu e o que não aprendeu. 
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Tal contradição pode ser exemplificada quando no interior da Proposta Cur-
ricular aqui analisada, em um determinado documento de uma disciplina espe-
cífica, orienta uma avaliação de cunho quantitativo e classificatório, que parece 
traduzir- se em uma avaliação do estudante. Porém, no documento de outra 
disciplina, orienta-se e aposta-se numa avaliação diagnóstica e formativa, refe-
rindo-se à avaliação do processo educativo, no qual inclui estudante e professor, 
preocupando-se com a trajetória escolar do estudante e não apenas com o pro-
duto final da sua aprendizagem. 

ENSINO E PROFESSOR

A respeito de como o documento compreende questões relacionadas ao en-
sino e defende a postura do professor (FLORIANÓPOLIS, 2008), é importante 
mencionar que, ainda que com as especificidades de cada um dos documentos 
das disciplinas, em nossa análise, a contradição nessa categoria é pouco pre-
sente. Isso ocorre na medida em que os documentos convergem ao atribuírem 
um mesmo objetivo para com a educação, que é o de garantir a permanência do 
estudante na escola.

Sobre o professor, ainda que tenhamos localizado nos documentos a exposi-
ção de que o estudante “aprenda a aprender” e, com isso, implicitamente o pro-
fessor está exposto a uma condição secundária no processo educativo (FRAN-
CIOLI, 2012), pois o estudante é o responsável por aprender a aprender, quando 
os documentos, de forma explícita mencionam o papel do professor, convergem 
ao o reconhecerem como um mediador do processo de aprendizagem. Ao reco-
nhecer o professor como mestre e mediador do conhecimento, aproximamo-nos 
da forma com que Vigotski (2010) aborda sobre o papel do professor frente ao 
processo educativo. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A contradição, como em qualquer realidade social, fez-se existente no contex-
to da realidade desta investigação, isto é, na análise do documento da Proposta 
Curricular do município de Florianópolis (2008), SC. Nossa compreensão é a de 
que, por ser um documento coletivo, que contou com a participação de profissio-
nais constituídos por diferentes processos formativos e experiências pessoais, 
isso se traduz nas diferentes e pessoais escolhas epistemológicas, filosóficas e 
teóricas para se relacionar na e com a sociedade e, assim, na interpretação e 
manutenção a realidade. 

No entanto, compreendemos que ao se tratar de uma rede de ensino, a con-
tradição ganha uma nova dimensão. Se, anteriormente, a contradição esgotava-
-se por localizarmos no interior do documento analisado distintas perspectivas 
teóricas, aqui se amplia por parecer-nos conflitante uma rede que define em 
suas políticas públicas uma única utopia, mas que aceita diferentes ideologias 
para a manutenção de sua realidade. Abordamos utopia, aqui, como “aquelas 
ideias, representações e teorias que aspiram uma outra realidade, uma realida-
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de ainda inexistente “ (LOWY, 2015, p. 20).
Consideramos, ainda, que não se tratam apenas de referências teóricas dis-

tintas, mas é válido destacar que cada teoria carrega e se fundamenta por dife-
rentes ideologias, perspectivando distintos objetivos e finalidades. Desse modo, 
ao localizarmos posicionamentos teóricos que defendem a aprendizagem e o 
desenvolvimento humano de formas diferentes, parece-nos confuso compreen-
der quais os objetivos da RME de Florianópolis para com a educação e trajetória 
escolar dos estudantes. 

Ao empreendermos uma análise de documentos que orientam o trabalho do-
cente nos primeiros anos do Ensino Fundamental, torna-se basilar o reconheci-
mento de que são políticas que se destinam, com maior ênfase, à infância, uma 
vez que a inserção da criança na escola se dá a partir dos seis anos de idade. 
Na análise do documento encontramos um posicionamento sobre a infância na 
introdução e no texto específico sobre alfabetização e letramento, que atribuí à 
infância a centralidade da organização do trabalho pedagógico nos anos inicias, 
indicando“[...] reconhecer os ritmos e tempos de desenvolvimento humano das 
crianças considerando as características da sua infância e do contexto extra-
-escolar” (FLORIANÓPOLIS, 2008, p. 43). Tal posicionamento nos remete aos 
estudos da Sociologia da Infância, que indicam atenção às especificidades da 
infância e que as crianças sejam estudadas por si próprias, indo de encontro a 
uma visão adultocêntrica sobre a infância (SARMENTO, 2015). 

Desse modo, problematizamos no sentido de perceber se a infância e a crian-
ça obtêm espaço na escola e nas políticas públicas para os Anos Iniciais do Ensi-
no Fundamental, tal reflexão se torna pertinente, uma vez que, segundo Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990), a infância é considerada do 
zero aos 12 anos de idade. A discussão sobre a infância em articulação com as 
políticas públicas para a educação é fundamental, na medida em que, segundo 
Rizzini e Pilotti (2011), a maior contradição na história da infância é que o Brasil 
dispõe de uma política pública específica para tal, isto é, o ECA, mas não con-
seguimos superar problemas relacionados a essa etapa geracional, como, por 
exemplo, a garantia da aprendizagem dos conhecimentos científicos por todos 
os estudantes e o sucesso escolar.

Apostamos que as políticas públicas, ao se direcionarem às instituições edu-
cativas e como orientação ao trabalho docente, constituem-se como espaço e 
instrumento favorável a provocar discussão política de diferentes âmbitos. Toda-
via, o que nos parece é que as políticas não se dedicam a instigar discussões 
políticas e coletivas, assim como não se dedicam a instrumentalizar e apresentar 
os pressupostos teóricos em que estão fundamentados os textos oficiais e as 
orientações direcionadas à prática pedagógica dos professores, tal como identi-
ficamos na análise do documento da Proposta Curricular de Florianópolis (2008). 

Se tal fato estiver justificado pela contraposição à ideia de que as políticas 
públicas se constituem como um propício espaço para discussão sobre emba-
samento teórico, parece-nos promissor questionar: qual espaço na escola e na 
educação é direcionado para a discussão das teorias da educação, sobre o de-
senvolvimento humano ou sobre as políticas educacionais vigentes?
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A partir disso, consideramos importante para os processos educativos que 
os professores tenham clareza sobre os objetivos para com sua prática, com a 
aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes. Dessa forma, o embasa-
mento teórico nas concepções de criança, infância, aprendizagem e desenvolvi-
mento para o trabalho a ser exercido nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
ao que nos parece, é fundamental, já que, ao contrário, corre-se o risco de repro-
dução de discursos e ações desvinculadas de uma intencionalidade pedagógica. 
Assim, nossa hipótese, com apoio em Vigotski (2010), é que os professores se 
instrumentalizem cientificamente a partir de um referencial teórico sobre desen-
volvimento humano e sobre a educação e, com isso, organizem, reflitam e atri-
buam os objetivos para com sua prática pedagógica.
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas inúmeras foram as mudanças na política pública para a 
Educação Infantil, o que se reflete na ampliação quantitativa da oferta de vagas. 
Contudo, essas mudanças não vêm se traduzindo na qualificação da prática pe-
dagógica dos professores que educam e cuidam de bebês e crianças pequenas 
em ambientes coletivos. 

Uma das razões para o distanciamento entre os avanços conquistados e a 
prática pedagógica diz respeito à formação docente. Nesse sentido, destaca-se 
a necessidade de investimento na formação do professor como uma das condi-
ções para a construção de práticas pedagógicas que atendam às especificida-
des da ação educativa com as crianças brasileiras que se encontram na faixa 
etária de zero a cinco anos. 

O reconhecimento da importância da formação de professores de Educação 
Infantil representou um passo importante na política pública que visa assegurar 
os direitos da criança, contudo não é suficiente. A especificidade da criança e a 
complexidade do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento requer for-
mação específica para os professores que irão trabalhar elas

Tendo em vista essa necessidade, o Ministério da Educação e Cultura – MEC 
instituiu a Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério da Edu-
cação Básica − Decreto 6.755, de 29 de janeiro de 2009. No âmbito dessa polí-
tica está a oferta, em nível nacional, do Curso de Especialização em Docência 
na Educação Infantil por meio de uma parceria com as Instituições de Ensino 
Superior, dentre estas a Universidade Federal do Pará.

Dada a complexidade da docência na educação infantil e igualmente a forma-
ção de professores que com elas trabalham, decidiu-se investigar as repercus-
sões do Curso acima mencionado para a prática docente dos egressos do curso 
desenvolvido pela UFPA. Isso se faz necessário, porque, para qualificar a forma-
ção dos professores de Educação Infantil, a universidade também precisa apren-
der sobre a docência nesta etapa. Para tanto, no ano de 2017 desenvolveu-se a 
pesquisa intitulada: “Formação continuada de professores na Educação Infantil: 
repercussões do Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil na 
rede municipal de Belém”. 
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O presente texto apresenta resultados parciais desta pesquisa, tendo como 
objetivo avaliar as repercussões deste curso, este trabalho pretende refletir so-
bre as implicações do mesmo na prática docente de professoras egressas do 
curso.

A pesquisa foi realizada com seis egressas do Curso de Especialização em 
Docência na Educação Infantil que desenvolvem suas atividades profissionais 
em diversas Unidades de Educação Infantil no município de Belém.

Como metodologia para levantamento das informações, realizou-se a pes-
quisa de campo, de natureza qualitativa, por meio de uma Roda de Conversa 
(MÉLLO et al, 2007 ).

Para se tratar as informações coletadas, foram utilizadas técnicas da Análi-
se de conteúdo na perspectiva de Bardin (2002). Assim, após a transcrição dos 
diálogos estabelecidos na roda, procedeu-se a categorização das informações. 
Os relatos foram decompostos e, em seguida, recompostos em categorias te-
máticas.

FORMAÇÃO E DOCÊNCIA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Com a Constituição Federal de 1988, a creche e pré-escola tornaram-se um 
direito da criança. Esse direito passou a ser objeto de discussão na década de 
1990 e teve como marco principal a inserção da Educação Infantil no sistema de 
ensino, constituindo primeira etapa da Educação Básica na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional-LDB/1996 (BRASIL, 1996).

Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil visa promover 
o desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos físico, psicológico, in-
telectual e social, cujos eixos norteadores se concentram no brincar e nas intera-
ções. Essa nova configuração da Educação Infantil se articula com o debate da 
formação, presente na LDB/1996 como direito dos docentes. 

O debate da formação fortalece-se no contexto das discussões que antecede-
ram a LDB/1996. A partir desta lei, articulou‐se a valorização do profissional que 
atua nessa etapa educacional, bem como as responsabilidades educativas que 
se esperam dele. Assim, a inserção da Educação Infantil no sistema de ensino 
potencializa o debate sobre formação do professor em diálogo com a configura-
ção do trabalho dos profissionais dessa etapa da educação (CÔCO, 2011).

Nesse sentido, Fulgari (2012) afirma que o tema da formação do professor 
de Educação Infantil, começou a se intensificar nas políticas educacionais e nos 
debates acadêmicos da área a partir da década de 1990. Esses debates vêm 
evidenciando o lugar que a formação do professor ocupa no processo de cons-
trução das mudanças na Educação Infantil. A formação do professor, apesar 
de não ser suficiente para promover as mudanças necessárias, é condição fa-
vorável para implementar qualquer política que pretenda qualificar a oferta da 
Educação Infantil.

De acordo com Kramer, Corsino e Nunes (2011), a formação de professores 
tem sido assinalada como um dos principais fatores que afetam a qualidade da 
Educação Infantil. Ainda que o debate sobre a formação de professores seja re-
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cente, as propostas vêm assumindo, ao longo dos anos, formatos diferenciados 
em relação a objetivos, conteúdos, tempo de duração e modalidades (BRASIL, 
2002).

O reconhecimento da formação inicial e continuada do professor que atua na 
educação de crianças pequenas como um direito representa um passo impor-
tante para a implementação de políticas públicas que respeitem os direitos das 
crianças, contudo não é suficiente. Em virtude das especificidades da criança e 
da sua educação em ambientes coletivos, a formação do professor de Educação 
Infantil precisa contemplar essa especificidade. Sabe-se que para crescer e de-
senvolver-se de maneira saudável a criança precisa além de cuidados básicos, 
como saúde, higiene e alimentação, de um adulto para responder às exigências 
do seu processo de desenvolvimento para que ela possa crescer e se desenvol-
ver bem.

Para corroborar com a discussão da especificidade do trabalho na Educação 
Infantil, Oliveira‐Formosinho (2002) apresentam características específicas da 
profissionalidade de professores de Educação Infantil e argumenta que estas ca-
racterísticas exigem uma formação diferenciada da qual é dada a outras etapas 
de ensino. Desse modo, o papel dos professores de crianças pequenas difere, 
em alguns aspectos, dos demais professores, o que configura uma profissionali-
dade específica do trabalho docente na educação dessa fase.

Nesse sentido, Oliveira‐Formosinho (2002) destaca algumas dimensões da 
ação profissional que permitem caracterizar a singularidade profissional dos pro-
fessores da Educação Infantil, a qual deriva: 1) das características da criança 
pequena como: globalidade, vulnerabilidade e dependência da família; 2) das 
características das tarefas desempenhadas pelos professores, das quais resulta 
uma interligação entre educação e cuidados; 3) da necessidade de estabelecer 
uma rede de interações alargadas com as crianças, as famílias e os diferentes 
profissionais das instituições e 4) da integração e interação entre o conhecimen-
to e a experiência, entre as interações e a integração, entre os saberes e os 
afetos” (OLIVEIRA‐FORMOSINHO, 2002, p.48).

Considerar as peculiaridades da criança e as experiências exigidas por ela é 
fundamental na formação do professor que trabalha com crianças, pois a falta de 
ênfase na especificidade do trabalho do professor na educação infantil (Cerisara, 
1995), assim como a pouca clareza do perfil profissional desejado nos cursos de 
formação propostos (Kishimoto, 2002) são apontados como alguns dos proble-
mas na formação do professor que trabalha com crianças pequenas. A pouca 
clareza do perfil profissional reflete‐se na configuração curricular, na oferta de 
cursos fragmentados e distantes da prática pedagógica na Educação Infantil.

As ideias acima rementem para a complexa relação entre a formação de pro-
fessores e o âmbito da atuação docente no cotidiano da Educação Infantil.  E 
neste sentido, Filho e Filho (2011) alertam que não é possível separar a forma-
ção docente e a prática dos professores, pois ambas são revestidas de comple-
xidade e ao mesmo tempo são complementares entre si.

Lüdke e Boing (2012, p. 433) consideram que formar professores é uma tarefa 
exigente, dentre outros motivos, em função da complexidade do próprio magisté-
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rio. Nesse sentido, uma sólida formação envolve a necessidade de se “[...] con-
siderar o trabalho efetivamente realizado pelos professores da educação básica 
como ponto central [...]”. Todavia, é preciso se compreender que essa formação 
não se limita apenas ao exercício das atividades dentro da sala de aula. 

Nesse sentido, é importante que o professor se aproprie do saber historica-
mente construído a fim de superar práticas cristalizadas no cotidiano da escola, 
por meio da problematização e reflexão sobre este. Na Educação Infantil, esse 
processo se articula com a busca de respostas para as demandas da prática. 
Neste prisma, a formação de professores nesse nível de ensino exige: 

[...] que se parta da prática pedagógica, problematizando-a, para bus-
car a sua instrumentalização por meio da reflexão crítica e que res-
ponda às demandas da prática para se chegar a uma educação como 
prática social refletida, o que resultará em mudanças reais nas con-
cepções das profissionais, bem como, na educação e no cuidado das 
crianças de 0 a 6 anos (FILHO; FILHO, 2011, p. 19).

Corroborando com a discussão Gastaldi (2012), afirma que educar crianças é 
tarefa exigente, delicada e demorada, portanto, ser professor de criança peque-
na é tarefa complexa, razão pela qual é fundamental a formação continuada dos 
educadores. Esta entendida como um espaço de produção e troca de diferentes 
saberes por meio de um processo permanente de reflexão sobre a prática do-
cente (Nóvoa, 1995). Assim, urge possibilitar aos profissionais a reflexão e a (re) 
construção contínua e permanente de suas concepções e práticas educativas, 
tendo como foco as especificidades do trabalho docente com crianças.

 O reconhecimento da especificidade da docência na Educação Infantil e con-
sequentemente da formação especifica para os professores que trabalham com 
esta faixa etária, bem como a necessária articulação com a prática tem sido um 
desafio a ser enfrentado na política de formação de professores de educação 
infantil.

Dada a necessidade de enfrentamento das lacunas existentes na formação 
do professor de Educação Infantil, a Política Nacional de Formação dos Profis-
sionais do Magistério da Educação Básica − Decreto 6.755, de 29 de janeiro de 
2009, como política permanente de estímulo à profissionalização docente, prevê 
a elevação da qualidade da formação docente. No âmbito dessa política está a 
oferta em nível nacional do Curso de Especialização em Docência na Educação 
Infantil.

O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

O Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil, construído com 
a participação de professores pesquisadores de várias Universidades Federais, 
dentre estas a Universidade Federal do Pará, destinou-se a professores, coor-
denadores, diretores de creches e pré-escolas da rede pública e da rede privada 
sem fins lucrativos, conveniadas com o Poder Público e equipes de Educação 
Infantil dos sistemas públicos de ensino, e tinha como objetivo central qualificar 



965

a prática docente dos profissionais da Educação Infantil. 
Com vistas ao alcance dos objetivos proposto pelo curso, seu currículo foi 

organizado em três eixos articulados entre si: Eixo I: Fundamentos da Educação 
Infantil, consubstanciado pelas disciplinas Infâncias e crianças na cultura con-
temporânea e nas políticas de Educação Infantil: diretrizes nacionais e contextos 
municipais, e Aprendizagem e desenvolvimento na infância; Eixo II: Identida-
des, prática docente e pesquisa, estruturado com as disciplinas Metodologias 
de pesquisa e Educação Infantil, Seminários de pesquisa e Análise crítica da 
prática pedagógica (ACPP); Eixo III: Cotidiano e ação pedagógica, composto 
pelas disciplinas Currículo, proposta pedagógica, planejamento e organização e 
gestão do espaço, do tempo e das rotinas em creches e pré-escolas, Brinquedos 
e brincadeiras no cotidiano da Educação Infantil, Linguagem, oralidade e cultura 
escrita, Expressão e arte na infância, Natureza e cultura: conhecimentos e sa-
beres, Linguagem matemática: conhecimentos e saberes (UFPA/ICED, 2011). 

Como se pode observar o conjunto das disciplinas integrantes do currículo do 
curso estava voltado para o debate acerca da Educação Infantil. Com esta es-
trutura curricular pretendia-se oportunizar aos professores bases filosóficas, his-
tóricas, sociais e políticas que lhes possibilitasse refletir, planejar, implementar e 
avaliar o trabalho com e para as crianças. Nesse sentido, o princípio orientador 
do currículo do curso foi a formação teórico-prática dos professores. 

Sustentado na compreensão de que uma sólida formação teórico-prática é 
indispensável ao professor, o currículo do curso foi organizado de modo a opor-
tunizar a reflexão sobre a prática, por entendê-la como elemento estruturante na 
formação do professor. Nessa perspectiva, além do conjunto das disciplinas que 
compõem o currículo do curso, a disciplina Análise Crítica da Prática Pedagógi-
ca, integrante do eixo II, transversalizou esse currículo visando à sistematização, 
reflexão e produção de conhecimentos sobre a prática docente, o que resultou 
no trabalho monográfico apresentado ao final do curso.

Ainda que a prática tenha sido o ponto de partida da formação dos profes-
sores, isso não quer dizer que esta última tenha sido restrita e esvaziada de 
conteúdos teóricos. Ao contrário, as bases teóricas foram fundamentais para a 
reflexão sobre a docência na educação infantil. A decisão de tomar a reflexão so-
bre esta como ponto de partida sustenta-se na compreensão de que no processo 
formativo de professores é importante “tomar a prática e a vida cotidiana como 
mecanismo de reflexão” (FILHO; FILHO, 2011, p. 5).

Assim como na disciplina ACPP, no processo de construção da monografia, 
o discente teve oportunidade de planejar, repensar e replanejar o seu fazer pe-
dagógico e isso, por sua vez, exigiu leitura, interpretação e análise crítica do 
contexto em que estão situados. Desse modo, os fundamentos teórico-práticos 
da formação dos cursistas subsidiaram reflexões sobre situações concretas, a 
produção de conhecimentos e a construção de soluções acerca das situações-
-problemas vivenciadas no cotidiano, possibilitando-lhes assim reinventar suas 
práticas educativas.

Dada a complexidade existente entre a formação de professores e o âmbito 
da atuação docente no cotidiano da Educação Infantil, decidiu-se investigar as 
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repercussões do Curso acima mencionado nas práticas educativas dos egres-
sos do curso desenvolvido pela UFPA. Isso se faz necessário, porque, para qua-
lificar a formação dos professores de Educação Infantil, a universidade também 
precisa aprender sobre a docência nesta etapa. Para tanto, no ano de 2017 
desenvolveu-se a pesquisa intitulada: Formação continuada de professores na 
Educação Infantil: repercussões do Curso de Especialização em Docência na 
Educação Infantil na rede municipal de Belém.

PERCURSO METODOLÓGICO 

Participaram de estudo seis egressas do Curso de Especialização em Do-
cência na Educação Infantil que desenvolvem suas atividades profissionais em 
diversas Unidades de Educação Infantil no município de Belém.

Como metodologia, para a coleta de informações utilizou-se a Roda de Con-
versa. A escolha desta se deu, principalmente, por permitir que os participantes 
possam expressar suas impressões, conceitos, opiniões e concepções sobre o 
assunto, ao mesmo tempo em que permite trabalhar reflexivamente as manifes-
tações apresentadas pelo outro, pelo grupo (MÉLLO Et al, 2007).

Desta forma, entendendo que o processo de aquisição de conhecimento e 
de formação de opiniões e sentidos se dá por meio das mediações e interações 
vivenciadas, a Roda de Conversa é uma possibilidade metodológica para uma 
comunicação dinâmica e participativa entre os envolvidos na pesquisa. 

Na roda de conversa as opiniões dos participantes são apresentadas sem a 
preocupação com a construção de consensos, desta forma as opiniões podem 
ser convergentes ou divergentes, o que é válido pela diversidade e riqueza do 
exercício da reflexão (MÉLLO Et al, 2007). O pesquisador, assim, fará o papel de 
mediador para garantir a participação de todos, instigando e defendendo o direi-
to de fala de cada participante, além de encaminhar os critérios e a estruturação 
do debate na roda de conversa. 

Como a Roda de Conversa possibilita as interações, ao promover um espaço 
de diálogo e de escuta de diferentes “falas” que ali podem se manifestar, caracte-
rizando-se, assim, como instrumento que favorece a compreensão de processos 
de construção de uma dada realidade por um grupo específico, os participantes 
terão oportunidade de expressar suas impressões sobre as repercussões do 
Curso de Especialização em docência na Educação Infantil, revelando o olhar 
que têm construído sobre este.

Para a realização da Roda de Conversa, foi feito um convite às professoras 
e diante do aceite se construiu coletivamente uma proposta de horário viável 
para elas. Assim, a Roda aconteceu na UFPA a partir das 16 horas. Durante 
sua realização os diálogos foram gravados para serem transcritos e analisados 
posteriormente. 

Para tratar as informações coletadas, foram utilizadas técnicas da Análise de 
conteúdo na perspectiva de Bardin (2002).  A análise de conteúdo corresponde a 
um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimen-
tos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, dentre 
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estes a categorização, compreendida como rubricas ou classes que reúnem um 
conjunto de elementos sobre um título genérico em razão dos caracteres co-
muns desses elementos, sejam de ideias, elementos, expressões etc. (BARDIN, 
2002). Assim, após a transcrição dos diálogos estabelecidos na roda, proce-
deu-se a categorização das informações. Os relatos foram decompostos e, em 
seguida, recompostos nas seguintes categorias temáticas: necessidades forma-
tivas e relação teoria e prática.

TECENDO REFLEXÕES 

Como já mencionado anteriormente, a docência na Educação Infantil reves-
te-se de especificidade e complexidade. Entretanto, apesar desta constatação, 
a formação para atuação na Educação Infantil não tem sido suficiente para a 
apropriação de saberes indispensáveis à prática docente que nela atuam. Uma 
formação não suficientemente satisfatória acaba por apresentar lacunas que po-
dem dificultar ao professor a construção de um patrimônio teórico-prático neces-
sário à compreensão da natureza do trabalho pedagógico neste segmento.

As lacunas na formação do professor podem conduzi-lo a um fazer docente 
marcado pela reprodução de práticas de professores mais experientes, o que 
influencia na sua constituição como docente. 

Este movimento de reprodução se configura como um processo de aprendiza-
gem na construção de ser professor e se traduz em práticas pautadas na réplica 
de fazeres de outros sem a devida fundamentação e reflexão. Práticas concei-
tualmente frágeis e espontaneísta, fruto de incertezas e inseguranças, também 
marcou o trabalho docente das participantes da pesquisa:

[…] a gente não sabia, entrou nas Unidades sem saber de nada. E a 
gente foi aprendendo conforme, como muitos dizem, o barco ia a gente 
ia, ia aprendendo com os (professores) que já tavam na unidade. (pro-
fessora 4)
[…] Cheguei lá ...(na UEI) A gente chega um pouco perdida ainda e já 
vai pegando as experiências que as meninas (professoras) têm, elas 
vêm trazendo pra gente e a gente vai fazendo, né, aprendendo mesmo 
com elas. (professora 2)
[…] na nossa graduação a gente tem uma abrangência de todas as 
áreas, um pouco de cada coisa que a gente vai trabalhar na pedagogia 
empresarial, hospitalar, então a gente não vê aquele negócio mesmo 
de Educação Infantil, e a gente fica sem o norte pra prática, a gente fica 
inseguro, né, não vai preparada. (professora 3) 

As verbalizações das professoras nos remete ao que diz Tardif (2002, p.261) 
“[...] Ainda hoje, a maioria dos professores aprendem a trabalhar na prática, às 
apalpadelas, por tentativa e erro.” Aprender a trabalhar por meio das apalpade-
las, tentativas e erro, que nos fala Tardif, pode ser muito interessante e até posi-
tivo, desde que o professor tenha fundamentos para refletir sobre a experiência 
do outro e, por meio destas, construa alternativas para o seu trabalho. Neste 
movimento reflexivo, o professor vai percebendo suas necessidades formativas. 

Reconhecer estas necessidades impulsiona o professor a querer continuar 
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estudando, refletindo e buscando embasamento teórico-prático. E isto significa 
que quando o professor mais busca, mais percebe que a superação das dificul-
dades enfrentadas no seu fazer docente demanda um processo de formação 
contínua permeado pela reflexão teoria-prática .

Pautado nesta perspectiva de formação, a organização curricular do curso de 
especialização foi organizado com vistas a promover subsídios para auxiliar o 
professor em seu processo de reflexão sobre a sua prática e sobre os saberes 
que possui.  O curso por meio dos debates, da socialização de práticas docen-
tes, bem como da fundamentação teórico-prática, apresentou um formato de 
formação de professores que auxilia a ampliação do olhar sobre a docência na 
Educação Infantil. Neste processo os professores tiveram a oportunidade de ir 
fazendo mudanças nas suas práticas, pois, como nos diz Nóvoa (1992, p.30), 
“[…] a formação de professores deve ser concebida como um dos componentes 
de mudança, em conexão estreita com outros sectores e áreas de intervenção, e 
não como uma espécie de condição prévia da mudança. A formação não se faz 
antes da mudança, faz-se durante, produz-se nesse esforço de inovação e de 
procura dos melhores percursos para a transformação.”

Estas mudanças se desenvolvem em um contexto de socialização, investiga-
ção, reflexão e aprendizagens coletivas. No contexto das mudanças, o profes-
sor, enquanto ser social, transforma sua prática e se constitui profissionalmente 
no e com o coletivo. 

Neste sentido o acesso a elementos de diferentes contextos culturais, opor-
tunizados pelos diálogos que permearam o processo formativo das participan-
tes da pesquisa permitiu a elas o enriquecimento de suas reflexões sobre as 
práticas. 

O curso também trouxe muito conhecimento com relação às outras 
comunidades [...] conheci histórias de vida diferenciadas, histórias, 
práticas também com crianças diferenciadas, foi incrível [...] os profes-
sores desenvolvem um bom trabalho com as crianças, então eu acabei 
também vivenciando outros tipos de experiências. (professora 3)

[...] vi que outros professores de outras comunidades conseguem de-
senvolver um trabalho de forma admirável e isso trouxe bastante co-
nhecimento, né, teve uma época que eu queria fazer um trabalho vol-
tado pra esse tipo de crianças ribeirinhas sentia a vontade de trabalhar 
com crianças assim que vivem diferente das crianças da cidade, mas 
que também são crianças, né, assim, parecidas na alegria e vontade 
de aprender.(professora 5)

Compreender que as crianças ainda que vivam suas infâncias de diferentes 
maneiras, em virtude dos contextos culturais em que estão situadas, elas são 
seres carregadas de potencial para aprender e se desenvolver por meio de inte-
rações mediadas pela cultura da qual participa. Neste sentido, a prática do pro-
fessor não pode ser igual a do outro, pois, esta está voltada para um coletivo de 
criança que tem sua história construída em um tempo e lugar que é único e um 
professor que também possui uma prática singular. Por isto para a transforma-
ção da própria prática se faz necessária a reflexão situada em um tempo e lugar, 
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como podemos constatar nas verbalizações das participantes. 

Uma coisa é falar da prática do meu colega, outra coisa é falar da mi-
nha prática e esse exercício de reflexão sobre a própria prática é difícil, 
mas eu entendi que é necessário. (professora 1)
Pra mim o curso foi algo que tinha a parte teórica, mas que era voltado 
para o meu trabalho na Unidade. Não foi algo partindo só do geral, foi 
algo da realidade, da minha realidade enquanto professora da Educa-
ção Infantil e eu podia falar do que estava fazendo e ouvir a prática dos 
colegas e refletir sobre isto. A gente estudava a partir da nossa prática, 
refletia sobre a nossa própria prática. (professora 2)

No movimento formativo durante o curso, marcado pelo exercício da reflexão, 
o professor foi se formando enquanto docente na Educação Infantil, aprendendo 
com seus erros e acertos e buscou subsídios para auxiliar na superação das 
dificuldades e, desta forma, compreendeu a especificidade e complexidade da 
natureza do trabalho docente e isto o auxiliou na (re) construção de sua prática 
docente. Assim, o currículo do curso ao propiciar a reflexão incentivou as profes-
soras a pensarem sobre suas práticas. 

O curso me ajudou a compreender as possibilidades reais de trabalhar 
com a criança, o que a criança realmente necessita, a importância da 
criança, o quanto ela é protagonista em seu processo de aprender. 
(professora 2)
O curso pra mim foi riquíssimo, trouxe muitos resultados positivos. O 
meu fazer pedagógico é totalmente diversificado, a minha forma de 
pensar a Educação Infantil é diferente, me trouxe essa sensibilidade, 
eu passei a ver a criança de forma mais sensível, já não era aquela 
professora que domina. Eu chegava ali como chefão, dominador, né, 
esse poder que o adulto quer ter sobre as crianças e quando... O curso 
me proporcionou assim coisas diferentes, trouxe pra mim a oportuni-
dade de estudar e ver outras praticas, pensar sobre a minha prática e 
mexeu com a minha vida, mexeu com os meus sentimentos, mudou a 
minha forma de pensar a Educação Infantil, de ver a criança, de ver o 
ser humano, de ver meu trabalho como professora. (professora 5) 
Eu comecei a ver muitas coisas que fazia que não era daquele jeito, 
que eu poderia fazer melhor que eu poderia tá ouvindo mais a criança, 
ouvindo as vozes delas [...] a maior aprendizagem do curso pra minha 
formação foi ta refletindo sobre a infância, sobre a criança, ver a crian-
ça com outro olhar.  (professora 6)

O curso, pautado em uma visão de formação, como processo contínuo de re-
flexão sobre a prática, permitiu às participantes da pesquisa a compreensão do 
quanto o movimento formativo, marcado pela articulação entre as experiências 
vivenciadas pelos professores com o conhecimento técnico-científico, forneceu 
bases para a transformação de suas práticas. Evidenciando a autoria do profes-
sor da sua prática e do seu processo formativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A percepção da importância da formação foi sendo construída a partir do re-
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conhecimento da especificidade e complexidade do trabalho docente com os 
pequenos. O curso contribuiu para a compreensão de que todo e qualquer pro-
fessor de educação infantil necessita de formação e aqueles que a possuem 
passam a ser reconhecidos como alguém que tem muito a contribuir com seus 
conhecimentos para com o trabalho desenvolvido pela instituição.

Esta compreensão de autoria mobiliza o professor para assumir o lugar de 
sujeito de sua formação, saindo do lugar de espectador para assumir o lugar de 
quem forma-se diuturnamente por meio do exercício da reflexão sobre a prática. 
E este foi um processo aprendido pelas participantes da pesquisa no curso.

Para fins de conclusão podemos sintetizar que a especificidade e comple-
xidade da prática docente na Educação Infantil torna a formação do professor 
também complexa daí porque exige escolhas teóricas e epistemológicas que ne-
cessariamente estão articuladas a uma concepção de educação e de formação 
de professor. Estas escolhas precisam dar conta de formar profissionais para o 
exercício da docência enquanto autor de suas práticas. Nesta perspectiva o cur-
so de especialização pode ser considerado uma experiência exitosa no processo 
de formar professores autores por meio da reflexão sobre a prática.
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INTRODUÇÃO

Quando se pensa em ambiente hospitalar imagina-se um local de emergência 
médica, que consiste no cuidado, cura e restabelecimento da saúde perdida do 
indivíduo. É ainda esse lugar sinônimo de fragilidade, já que tal espaço abri-
ga pessoas que lidam com as mais fortes emoções, situações e problemáticas. 
Nesse sentido, a assistência médica, preventiva e curativa que a hospitalização 
oferece, apesar de se esforçar em favorecer a melhoria no quadro clínico dos 
pacientes enfermos, muitas vezes relega a esses indivíduos constituídos de par-
ticularidades um segundo plano, enaltecendo apenas a importância do cuidado 
da enfermidade em detrimento do humano. 

Sendo assim, é quase improvável pensar que o espaço hospitalar também 
seja capaz de favorecer alguma melhoria que não seja apenas no quadro clíni-
co de saúde das pessoas doentes. E mais incomum ainda associar-se tal local 
como aquele que incentiva o gosto pela leitura, uma vez que historicamente e 
culturalmente esse papel é de responsabilidade de outras instâncias, como por 
exemplo, da escola e da família, sendo esta última considerada a primeira insti-
tuição capaz de contribuir com o incentivo, cultivo e gosto pela leitura. 

Assim, pensar em formar leitores em espaços diferentes daqueles convencio-
nados historicamente pela sociedade para este fim significa desmistificar o pen-
samento de que só se consegue este feito em ambiente formal, esquecendo que 
a leitura enquanto prática social pode se manifestar em qualquer espaço desde 
que para isso hajam condições propícias e adequadas para a efetivação desse 
exercício, uma vez que é sabido que o hábito de ler não nasce ao acaso e nem 
do improviso, pelo contrário, ele é decorrente de um processo lento, gradual e 
acumulativo, permeado por descobertas, interesses e discernimento.

Nesse sentido, através dos pressupostos levantados acima, pode-se dizer 
que o ambiente, qualquer que seja ele, pode ser um facilitador de aprendizagens 
significativas para o indivíduo e isso inclui o hospitalar que como já foi relatado 
anteriormente, embora seja marcado pela dor e sofrimento humano é também 
caracterizado pelo cuidado e pelo atendimento de forma integral dos seus usuá-
rios. 

E esse atendimento inclui o acompanhamento de uma gama de profissio-
nais, todos empenhados em levar saúde, bem-estar, alívio físico e emocional 
às pessoas enfermas, dentre essa equipe interdisciplinar se destaca a figura 
do pedagogo, profissional capaz de atuar nas mais diversas áreas em que a 
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educação se faz presente, inclusive no âmbito hospitalar, auxiliando crianças e 
adolescentes afastados da escola regular na continuidade das suas atividades 
educacionais, visto que seu afastamento mesmo que temporário da escola pode 
acarretar diversos prejuízos, inclusive no atraso escolar e na sua aquisição dos 
mecanismos de leitura e escrita, já que ambos são essenciais e imprescindíveis 
para a prática do ato de ler.

Partindo dessa compreensão, acrescida da oportunidade de ter contribuí-
do enquanto voluntária do projeto de extensão Estudar uma ação saudável da 
Universidade Federal do Maranhão, cujo objetivo é o de propiciar uma prática 
educativa visando à formação integral do aluno enfermo numa proposta de 
amenizar a desmotivação e o desinteresse ocasionados pela internação e que 
propõe-se a atender crianças e adolescentes entre 02 a 15 anos, internos no 
Hospital Materno Infantil com o objetivo de proporcionar a esses sujeitos o direito 
da recreação e do acompanhamento do currículo escolar segundo a Resolução 
41 de out/95; Constituição Federal (art. 205); LDB (art. 58), ECA (art. 53) é que 
se pretende analisar as atividades de leitura desenvolvidas com os pacientes 
hospitalizados do Hospital Materno Infantil e as possibilidades na formação do 
ser leitor. 

O ATO DE LER: LEITURA E FORMAÇÃO DE LEITORES, PRESSUPOSTOS 
TEÓRICOS NA CONSTITUIÇÃO DO SER LEITOR 

A educação durante todo o seu percurso histórico sempre esteve a serviço de 
uma minoria e, o que falar da leitura então? Esta prática raramente alcançava as 
camadas menos favorecidas da sociedade. Saber ler e escrever foram por muito 
tempo um fator determinante e ao mesmo tempo discriminatório. Sendo assim, 
pode-se afirmar que a leitura não é uma temática nova, ela enquanto prática de 
construção de sentido e de representação existe a milhares de anos, porém, 
só apenas mais recentemente esse exercício começou a ser difundido e o seu 
acesso disseminado. Esses resultados podem ser constatados através das inú-
meras políticas de incentivo ao livro e a leitura motivada pelas iniciativas dos go-
vernos e principalmente pelos movimentos sociais que a perceberam enquanto 
instrumento indispensável para o pleno desenvolvimento das capacidades do 
ser humano, enquanto agente social e cultural. 

Desse modo, pode-se dizer que a leitura é uma atividade que requer atenção, 
compreensão e reflexão para que gere em quem dela se aproprie um verdadeiro 
arsenal de possibilidades. Corroborando com tal premissa, Colomer e Camps 
(2008, p. 31) comentam: “[...] ler, mais do que um simples ato mecânico de deci-
fração de signos gráficos, é antes de tudo um ato de raciocínio [...]”. Neste sen-
tindo, o ato de ler adquire relevância na formação do indivíduo, uma vez que o 
acesso a esse bem cultural motiva o exercício de suas potencialidades enquanto 
agentes de transformação da realidade. Sobre esse aspecto Silva (1992, p. 45) 
relata que: “[...] Ler é, em última instância, não só uma ponte para a tomada de 
consciência, mas também um modo de existir no qual o indivíduo compreende 
e interpreta a expressão registrada pela escrita e passa a compreender-se no 
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mundo”.
Nesse sentido, o ato de ler desperta no indivíduo a capacidade de mudança, 

atitude necessária para a interação com o ambiente que o cerca, fortalecendo 
assim o sentimento de pertencer a uma comunidade e de se inserir enquanto 
agente de transformação social. Entretanto esse despertar não se configura de 
maneira isolada, é imprescindível a presença de outras instâncias na constitui-
ção do ser leitor. 

Assim, formar leitores requer muito mais que decodificar sinais convenciona-
dos, é necessário o acesso ao livro e consequentemente ao incentivo à leitura 
afim de que as infinitas possibilidades de leitura do mundo se ampliem na busca 
incessante pelo conhecimento. Dessa forma, a família, a escola e os demais es-
paços de convivência social podem ser facilitadores e promotores dessa prática 
viva e tão milenar que é o ato de ler. Mas, o que é exatamente ser um leitor?  De 
acordo com Azevedo (2004) leitores são pessoas que sabem desfrutar os distin-
tos tipos de textos em benefício próprio para ampliar sua visão de mundo, seja 
por motivos religiosos, motivação estética, receber informações ou por puro e 
simples entretenimento. Sem falar que são pessoas aptas a perceber e diferen-
ciar as diversas literaturas sejam elas artísticas, científicas, técnicas, didático-in-
formativas, religiosas, entre outras existentes por aí. 

É interessante salientar ainda que, para que o indivíduo encontre na leitura essa 
fonte de prazer e entretenimento descrita acima, usufruindo dessa experiência 
por vezes mágica e indescritível que a leitura nos proporciona é necessário treino, 
capacitação e acumulação. Esse esforço, somado as influencias exercidas pelo 
“outro” serão decisivos na formação de leitores conscientes, competentes e 
críticos.

Quanto a isso os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) fazem a seguinte 
consideração:

Um leitor competente é alguém que, por iniciativa própria, é capaz de 
selecionar, dentre os textos que circulam socialmente, aqueles que po-
dem atender a uma necessidade sua. Que consegue utilizar estraté-
gias de leitura adequadas para abordá-los de forma a atender a essa 
necessidade. (BRASIL, 1997, p. 54)

Ser leitor então implica intervir e interagir transformando a realidade que o 
cerca e buscando soluções para diversas questões, inclusive as sociais, políti-
cas e econômicas. Uma vez que, o hábito de ler pressupõe o desenvolvimento 
de uma série de aptidões e habilidades como o senso crítico e a criatividade, 
ingredientes imprescindíveis para a conquista da cidadania e participação social. 
Assim, as práticas leitoras estão diretamente ligadas à produção de sentido e o 
texto se configura como um pretexto para a abertura de novas leituras e novos 
significados, fazendo do leitor agente reflexivo e dialógico. 

É valido salientar que apesar de todos os esforços, avanços tecnológicos 
e políticas públicas de incentivo ao livro e a leitura, o ato de ler ainda não é 
praticado de maneira plena por toda a população, o livro para a grande maioria 
das pessoas continua sendo artigo de luxo e por isso distante da realidade 
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especialmente das camadas mais populares da sociedade. Como é sabido, são 
inúmeros os municípios que ainda carecem de bibliotecas, materiais de leitura e 
profissionais capacitados no trato com a informação e o conhecimento. Assim, 
enquanto os livros não se tornarem companheiros constantes e inseparáveis e 
não receberem o valor que lhes é devido, pouco ou nada será concretizado em 
termos de educação. Uma vez que educar não é somente repassar conteúdos, 
mas, formar cidadãos autônomos, éticos e politizados, capazes de questionar e 
de maneira plena exercer sua cidadania. 

Sabe-se no entanto, que a leitura não caminha sozinha, tampouco é algo que 
se aprenda isoladamente, assim como ela a palavra escrita também pressupõe 
prazer e emoção, auxiliando o individuo no desenvolvimento de suas habilidades 
leitoras. Dentro desse contexto, a escrita deve ser pensada como uma inven-
ção decisiva da representação do pensamento e da linguagem humana. Nesse 
compasso, torna-se relevante ressaltar que as mudanças advindas das profun-
das transformações ocorridas pela sociedade precisam ser registradas a fim de 
servir como fonte de consulta e conhecimento para a população que vê nessas 
duas práticas uma maneira acessível de superar as barreiras existentes e de 
promover a igualdade entre os povos. 

Assim, além de ser uma representação da língua falada, a escrita é uma fer-
ramenta imprescindível para a difusão e transmissão da cultura e a sua parceria 
com a leitura é determinante para a qualidade desse processo. São também 
para Alliende e Condemarín (2008) a leitura e a escrita processos interativos, 
mutuamente ligados, envolvidos, apoiados e fundamentalmente associadas com 
o pensamento. Ainda nesta concepção Chartier (1996, p. 20) também relembra 
que, “[...] as formas de ler não estão, de maneira alguma, separadas das práticas 
de escrita”. 

Sendo assim, ler e escrever são processos educativos intimamente relacio-
nados e sistematizados entre si. Não significam apenas codificar ou decodificar 
palavras, sílabas ou letras, mas, pressupõem a autonomia, a criação, a com-
preenção e a comunicação, elementos essenciais e decisivos para a represen-
taçao da realidade. A esse respeito Castellanos (2010, p. 56) tece o seguinte co-
mentário: “O leitor ao escapar da passividade tradicionalmente atribuída ao ato 
de ler (aparentemente neutro) constrói e produz novas idéias e diversos cenários 
intelectivos, conscientes ou inconscientes [...]”. E essas construções intelectivas 
são o que Bernardo (1988, p. 3) chama de ato de escrever que é:

[...] primeiro e antes de tudo, a questão do desejo. Ora o desejo de os 
outros se reproduzirem em nós, através das palavras, ora o nosso de-
sejo de nos reproduzirmos, nos multiplicarmos, nos transcendermos e, 
mesmo, nos imortalizarmos, através das nossas palavras.  

Todos esses benefícios observados nas práticas mencionadas acima garan-
tem ao indivíduo experiências superiores como os hábitos de análise e reflexão, 
requisitos decisivos no mundo em que se vive e que devem ser priorizados para 
a efetiva promoção da inclusão e participação social. Desse modo, para que a 
leitura e a escrita sejam verdadeiramente atos culturais na formação do sujeito 
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é necessário incentivo constante de todos os envolvidos nesse processo, sejam 
eles pais, professores, bibliotecários, governantes etc. a fim de que se consolide 
de fato a formação de bons leitores e de sujeitos mais dinâmicos, capazes de 
perceber o mundo que o cercam sem se limitar a uma leitura sem significação 
que pouco ou nada dizem respeito à formação de homens e mulheres compro-
metidos com a transformação da sociedade.

O PEDAGOGO NO DESENVOLVIMENTO DA LEITURA EM AMBIENTE HOS-
PITALAR

A educação por muito tempo não serviu de maneira igualitária e acessível a 
toda a população, ao contrário, os interesses das classes dominantes se sobre-
punham aos interesses do restante da sociedade, mesmo sendo ela uma grande 
maioria. Com as inúmeras políticas que entraram em vigor, inclusive com o sur-
gimento da própria Constituição da República Federativa do Brasil, carta magna 
que assegura o exercício dos direitos sociais e individuais do homem essa con-
cepção foi modificada e os excluídos desse sistema receberam a oportunidade 
que lhes foi negada, inclusive no acesso a uma escolarização digna que valorize 
seu potencial humano. E nesse cenário de transformação e valorização do hu-
mano surge a figura do pedagogo que se conhece hoje em dia.

Como se nota atualmente, muitos são os campos de atuação do pedagogo, 
exigindo mais do que nunca desses profissionais performances condizentes com 
as inúmeras realidades existentes em nosso país. É evidente, portanto mencio-
nar que a escola, embora seja o local que tradicionalmente é apontado como 
aquele da instrução e da preparação do indivíduo para a vivência em comunida-
de, não é o único ambiente formador, além dele são inúmeros os espaços capa-
zes de gerar aprendizado ao ser humano, daí o amplo leque de possibilidades 
da ação do pedagogo. 

Vale ressaltar ainda, que o papel desse profissional deve estar em concor-
dância com as crescentes transformações advindas das mudanças ocorridas 
na sociedade e isso inclui o acesso pleno a uma educação de qualidade. Nesta 
perspectiva, surge a necessidade de garantir a todos, sem exceção o direito a 
uma formação digna e consolidada, pautada na igualdade de condições e na 
universalização do atendimento escolar. Assim, é nesse panorama de inclusão 
e integração, que surge a pedagogia hospitalar como uma nova alternativa para 
a promoção do atendimento pedagógico em ambiente hospitalar, caracterizada 
por Matos e Mugiatti (2009, p. 16) como o: 

[...] desenvolvimento de ações educativas, em natural sintonia com as 
demais áreas, num trabalho integrado, de sentido complementar, coe-
rente e cooperativo, numa fecunda aproximação em benefício do en-
fermo, em situação de fragilidade ocasionada pela doença, no entanto, 
passível de motivação e incentivo à participação no processo de cura.  

Desse modo, a pedagogia hospitalar vem ser uma resposta às novas exigên-
cias impostas pelo mundo contemporâneo, que vê na educação e nas ações 
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educativas um fator decisivo para que o sujeito aja com autonomia e criticidade 
diante do mundo. Além disso, o pedagogo frente a essa nova demanda educativa 
não atua sozinho, como ele existe uma gama de profissionais qualificados que 
atuam em parceria em prol da qualidade no atendimento e na permanência das 
crianças enfermas. Assim, as iniciativas voltadas para o atendimento ao escolar 
doente vêm só reafirmar um direito já garantido por lei, como defende a Resolu-
ção n° 41/1995 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CONANDA) oriundo da Sociedade Brasileira de Pediatria, que ressalta entre os 
direitos da criança e do adolescente hospitalizados “[...] o de desfrutar de alguma 
forma de recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento 
do curriculum escolar, durante sua permanência hospitalar”. 

Nessa perspectiva, o surgimento dessa nova possibilidade para o atendimen-
to da criança e do adolescente hospitalizado vem tornar o ambiente do hospital 
mais acolhedor, na medida em que auxiliará os pacientes nos seus processos 
de cura e de retomada de uma rotina interrompida por seu estado momentâneo 
de saúde. Vale salientar ainda que, embora essa ruptura ocasione nesses sujei-
tos o afastamento do seu convívio habitual e até uma sobrecarga emocional, há 
de se convir que sua capacidade de repensar sobre sua condição de vida e de 
internação não é dissolvida. Pelo contrário, são recursos expressivos para que 
essas crianças e adolescentes compartilhem suas dores e alegrias, possibilitan-
do-lhes compreender-se não somente como usuários do sistema de saúde, mas 
como seres humanos repletos de subjetividade e conhecimento. A partir dessas 
premissas Fontes (2005, p. 24)

A criança, quando se vê capaz de produzir e de aprender, ganha vida. 
A doença vai-se minimizando diante da possibilidade de aprender. A 
aprendizagem no hospital é vida. É diferente de uma aprendizagem na 
escola, que é obrigatória e, às vezes, tediosa. No hospital, ela ganha 
outro significado, outro sentido: aprender é, muitas vezes, sinal de saú-
de para a criança doente.

Desse modo, o reconhecimento do direito de crianças e adolescentes hospi-
talizados ao atendimento pedagógico-educacional é um passo decisivo na cons-
trução de uma sociedade mais justa e igualitária. O próprio Estatuto da Criança e 
do Adolescente de 1990 no artigo 3º, afirma essa questão quando ressalta que:

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que 
trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas 
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimen-
to físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade 
e de dignidade. (BRASIL, 1990, p. 05). 

Partindo desses pressupostos levantados acima pode-se dizer então que a 
educação permite uma constante evolução do indivíduo, baseada em uma am-
pliação permanente do seu grau de consciência, de participação e de interfe-
rência na sociedade em que vive. É válido salientar ainda que seu cumprimento 
deve ser assegurado de maneira plena visando à igualdade de condições e de 
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acesso. Seguindo esse raciocínio Freire (1983, p. 33) ressalta que:

O desenvolvimento de uma consciência crítica que permite ao homem 
transformar a realidade se faz cada vez mais urgente. Na medida em 
que os homens, dentro de sua sociedade, vão respondendo aos desa-
fios do mundo, vão temporalizando os espaços geográficos vão fazen-
do história pela sua própria atividade criadora.

Visto assim, um dos objetivos da educação é promover a inserção do su-
jeito com o mundo através dos valores e dos costumes repassados por meio 
da herança cultural, fruto das relações humanas. E um dos mediadores desse 
processo é o pedagogo, que consciente de seu papel educativo e imbuído pelos 
questionamentos levantados acima é capaz de proporcionar o desenvolvimento 
da autonomia de seus alunos e formar cidadãos aptos a participar ativamente da 
sociedade em que vivem. Diante disso, o pedagogo vem ser percebido como um 
agente de transformação e promotor de aprendizagens significativas, inclusive 
quando essa aprendizagem diz respeito ao desenvolvimento da prática leitora.

Sobre esse aspecto Matos e Mugiatti (2009) vem ressaltar que compete ao 
pedagogo estar atento, solícito e predisposto, propondo situações desafiadoras 
e estimulantes que favoreçam ao escolar enfermo vencer as etapas da hospita-
lização e suas consequências na esfera psico-pedagógica.

É pertinente ressaltar ainda, segundo Matos e Mugiatti (2009, p. 30) “[...] 
que a doença não pode ser vista como fator de descontinuidade ao processo 
de educação formal da criança e do adolescente em idade de escolarização 
[...]”. Ao contrário, esse afastamento provisório da rotina escolar em virtude de 
uma enfermidade também pode ser um canal de aprendizado, mesmo que não 
convencional para a criança hospitalizada, e o pedagogo tem um grande papel 
nessa ocasião, na medida em que leva a criança a compreender-se enquanto 
sujeito de direitos e a receber escolarização independente de sua condição 
de saúde, bem como a interagir com o cotidiano hospitalar de forma mais 
participativa e a aceitar melhor a situação a qual se encontra, contribuindo assim 
para a estabilidade da sua saúde e até para uma rápida recuperação. Sobre 
essa questão Matos (2009, p. 87) comenta que:

A hospitalização pode ser uma experiência difícil, dolorida para a vida 
do enfermo, principalmente se este for uma criança. Esses fatores, por 
sua vez, facilitam a irritabilidade, desmotivação, estresse, entre outros. 
O trabalho lúdico e educativo, desenvolvido pelo pedagogo, pode aju-
dar os hospitalizados a aceitar melhor a ideia do processo de interna-
ção, bem como, auxiliar em seu processo de recuperação.   

Assim, pode-se afirmar que o perfil do pedagogo é multi, inter e transdiscipli-
nar, sua atitude é decisiva para garantir aos alunos o desenvolvimento efetivo de 
suas capacidades e competências de maneira plena. 

Quando esse local é um espaço externo ao ambiente escolar, como é o caso 
do hospital, esse desafio se faz ainda maior, ou seja, o desenvolvimento da lei-
tura deve levar em conta as situações individuais de cada paciente bem como 
a visão de mundo que trazem consigo e as experiências que fizeram ou fazem 
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parte de sua constituição enquanto agentes sociais e culturais repletos de subje-
tividade e vontade própria. E o pedagogo, assim como na escola também é ca-
paz de promover e incentivar a leitura no ambiente hospitalar em todas as suas 
manifestações e até mesmo permitir ao indivíduo através da prática leitora uma 
visão multidimensional da realidade e de si mesmo.

VIVENCIANDO AS PRÁTICAS DE LEITURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
MATERNO INFANTIL ATRAVÉS DO PROJETO DE EXTENSÃO ESTUDAR 
UMA AÇÃO SAUDÁVEL 

A realização da presente pesquisa partiu da seguinte questão: as atividades 
de leitura desenvolvidas no Hospital Materno Infantil com crianças e adolescen-
tes contribuem no processo de formação do ser leitor? Nesse sentido, buscou-se 
apresentar uma revisão de literatura específica objetivando fundamentar teorica-
mente a pesquisa, para em seguida compreender essa prática leitora na esfera 
hospitalar. 

Para tanto, utilizou-se como recursos propiciadores do alcance dos resul-
tados, o estudo de caso, cujo procedimento adotado para sua efetivação teve 
como propósito a obtenção de informações acerca do tema, realizando-se assim, 
pesquisa bibliográfica e de campo. A população é o universo, no qual se desen-
volverá a pesquisa, sendo neste caso a pedagoga, as bolsistas, a voluntária do 
Projeto de Extensão Estudar uma Ação Saudável e os pais das crianças enfer-
mas contempladas pelo projeto referido acima, sendo estes últimos indagados 
em forma de entrevista e os demais serão questionados através da aplicação 
dos questionários. Logo, o instrumento de coleta de dados são as entrevistas e 
os questionários fechados e aberto.

Dessa maneira, a fim de averiguar e responder aos objetivos propostos por 
essa pesquisa, o estudo foi realizado no Hospital Universitário Unidade Materno 
Infantil (HUUMI) de São Luis, que juntamente com o Hospital Presidente Dutra 
fundado em julho de 1961, formam o então conhecido Hospital Universitário.

Assim, para a coleta de dados foram utilizados os seguintes instrumentos: en-
trevistas e questionários. Necessário também se faz mencionar, que o Materno 
Infantil possui uma sala interdisciplinar no quarto andar, também conhecida por 
“salinha” entre as crianças, e que é utilizada por uma equipe multidisciplinar, in-
clusive o pedagogo, este por sua vez desenvolve atividades de acompanhamen-
to pedagógico-educacional entre as crianças e adolescentes enfermos. Esse 
também é um dos ambientes de atuação do projeto de extensão “Estudar uma 
ação saudável” da Universidade Federal do Maranhão e consequentemente dos 
bolsistas e voluntários.

A análise desta pesquisa realizou-se em duas etapas: a primeira referente as 
10 entrevistas realizadas com os pais das crianças hospitalizadas do (HUUMI) e 
a segunda baseada nos 5 questionários aplicados, com questões abertas e fe-
chadas que versam sobre a leitura no ambiente hospitalar a serem respondidas 
pela pedagoga do (HUUMI), as bolsistas e a voluntária do Projeto de Extensão 
“Estudar uma ação saudável: construindo uma pedagogia hospitalar” . Assim, a 
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amostragem, no seu âmbito geral, foi composta de uma pedagoga, três alunas 
bolsistas, uma voluntária e dez pais. Para garantir o anonimato e a integridade 
dos sujeitos resolveu-se denominá-los por (P) pedagoga, (AB1) aluna bolsista 1, 
(AB2) aluna bolsista 2, (AB3) aluna bolsista 3, (V) voluntária, (P1) pais 1, (P2) 
pais 2, (P3) pais 3, (P4) pais 4, (P5) pais 5, (P6) pais 6, (P7) pais 7, (P8) pais 8, 
(P9) pais 9, (P10) pais 10. Desse modo, sobre a entrevista com os pais obteve-
-se os seguintes posicionamentos: 

Ao perguntar a esses sujeitos sobre o que entendiam por leitura e de que 
forma ela pode contribuir em suas vidas, todos os respondentes sem exceção 
responderam que ela é uma prática essencial na vida das pessoas e contribui 
amplamente nas atividades do cotidiano. Conforme relata P10: “Primeira ativida-
de que permite a pessoa conhecer o mundo e contribuir para o conhecimento do 
dia-a-dia” e P3: “Contribui para o desenvolvimento do cérebro, a pensar diversas 
formas possíveis a se imaginar fazendo parte daquele ambiente do livro”.

Quando questionados sobre a contribuição do ambiente hospitalar para a for-
mação de leitores, todos os investigados responderam que esse espaço pode 
sim contribuir para essa questão. Como descreve P2: “Desde que tenha um 
espaço propício dentro do ambiente hospitalar para esse fim, vai haver um retor-
no”. Quando perguntados se no ambiente hospitalar há possibilidade de formar 
leitores a maioria afirmou que sim, como sugere a fala de P6: “Sim, em conse-
quência da sua doença, minha filha nunca pôde ir à escola, ela veio conhecer 
a ‘escola aqui no hospital’, e já aprendeu muito, tanto no conversar quanto na 
socialização. Por isso, a leitura pode sim fazer parte desse ambiente”.

No tocante a contribuição que a leitura tem para a qualidade de vida dos seus 
filhos, os entrevistados também foram unânimes e responderam que essa é uma 
atividade necessária nos dias de hoje e que garante um nível maior de conhe-
cimentos e aprendizagens. Também ficou evidente nas falas desses indivíduos 
que eles almejam para seus filhos todas as oportunidades a que não tiveram 
acesso e uma formação consolidada nos estudos e na prática leitora foi uma de-
las. Uma vez, que todos mencionaram que esperam para seus filhos um futuro 
brilhante e a realização de muitos sonhos, entretanto não deixavam de aludir que 
é através dos estudos e da leitura que se consegue isso. Sobre esse ponto P7 
comenta: “Contribuiu tanto que ela até voltou a estudar, sentiu falta novamente 
da escola”.

Assim, prossegue-se com a análise da segunda etapa da pesquisa, referente 
à apreciação dos 5 questionários com questões abertas e fechadas, respondidos 
pela pedagoga do (HUUMI), as bolsistas e a voluntária do Projeto de Extensão 
“Estudar uma ação saudável: construindo uma pedagogia hospitalar” desenvol-
vido no (HUUMI). Nesse sentido, considerando as falas dos sujeitos, inquiriu-se 
o seu posicionamento acerca dos questionamentos que se seguem. O primeiro 
deles procurou averiguar qual o papel desses sujeitos junto ao hospitalizado, 
uma vez que todos os respondentes relataram que tem no mínimo uma expe-
riência de 6 meses no trabalho com crianças hospitalizadas e estão diretamente 
ligadas a área de educação, seja como profissional ou estudante do curso de 
pedagogia.
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Desse modo, é possível visualizar a importância que esses sujeitos dão a 
sua atuação nesse ambiente e consequentemente perceber o valor que a leitura 
pode ter no ambiente hospitalar. Como ressalta AB1 ao relatar que o seu papel 
é o de: “Incentivar a leitura, fazer com que a criança não perca o vínculo com os 
conteúdos escolares além de contribuir com seu emocional” e AB2 quando co-
menta que o seu papel é o de “Facilitar o processo de aprendizagem da criança 
hospitalizada, considerando que a mesma se encontra impossibilitada de fre-
quentar a escola, impedindo assim que a mesma tenha dificuldades na volta à 
escola, enfatizando assim também não só a criança, mas também a família da 
importância dos estudos”. 

No que se refere ao posicionamento dos respondentes sobre a leitura para 
crianças no ambiente hospitalar, todos os investigados mencionaram que essa 
é uma prática de grande importância, uma vez que ajuda a criança a superar 
as dificuldades e os traumas da hospitalização e a transporta para o mundo da 
fantasia e da imaginação. Como relata (V): “É extremamente importante, de-
senvolve a linguagem, permite a criança, vivenciar novas experiências, adquirir 
conhecimentos, além de transmitir alegria e conforto”. (AB3) também contribui 
com essa questão ao dizer que é: “De suma importância, pois além de contribuir 
ao incentivo da prática leitora, as histórias ouvidas pelas crianças as fazem viajar 
para o mundo da imaginação mesmo estando em um ambiente hospitalar”. 

Quando questionados sobre como são desenvolvidas as atividades de leitura 
com os pacientes hospitalizados no leito e na sala interdisciplinar, os sujeitos 
responderam que em ambos os espaços são realizadas atividades através da 
contação de história envolvendo tanto a linguagem oral quanto a escrita. Entre-
tanto, evidencia-se que a abordagem com as crianças em cada um desses espa-
ços é diferente, como ressalta (AB3): “Nos leitos a leitura é mais individualizada 
e mais cuidadosa devido a certas limitações que a criança possa se encontrar. 
Tanto na sala como no leito as histórias são contadas com a participação da 
criança, através de peças teatrais, de visuais, álbum-seriado e outros recursos”. 

Tomando como base a investigação anterior, indaga-se a esses sujeitos sobre 
o que deve ser levado em conta na formação do leitor para que esses pacientes 
adquiram o hábito da leitura. As respostas evidenciaram entre outros aspectos o 
ambiente e/ou contexto em que o indivíduo está inserido, bem como o desenvol-
vimento da linguagem, o domínio da mesma, sua verbalização e a interiorização 
de novas palavras que não pertencem a seu cotidiano, conforme expõe (AB2): 
“Considerando o ambiente hospitalar, em que muitos ainda não sabem ler, e são 
de diferentes idades é importante considerar o que eles já sabem relacionado 
ao processo de alfabetização para que sejam trabalhados em cima do que já 
foi observado, e desenvolver o ato da escrita e leitura”. Ao serem questionados 
sobre a existência de uma biblioteca no hospital e a representação que ela deve 
possuir em ambiente hospitalar, a maioria dos arguidos respondeu que há sim 
uma biblioteca, no entanto ela ainda não está em funcionamento. Vale ressaltar, 
que essa não foi uma opinião unânime dos respondentes como se pode de-
monstrar através da fala de (AB3): “De forma adequada não” e da fala de (AB2): 
“Não existe a biblioteca em si, em si tratando de estrutura, [...] o que há é uma 
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salinha em que o trabalho é desenvolvido na Unidade Materno Infantil - Hospital 
Universitário Presidente Dutra, onde contém um acervo de livros conservados, 
em que as crianças podem estar levando para o leito sempre que quiserem, para 
elas mesmas lerem (as que sabem) e as que não sabem geralmente os pais 
lêem no leito.”

Assim, nota-se por meio dessas respostas que alguns dos sujeitos ainda des-
conhecem a estrutura e a função dessa instituição, uma vez que esse local é 
bem mais que um depósito de livros, ela possui funções variadas, inclusive a de 
suprir as necessidades informacionais e de facilitar o crescimento pessoal e pro-
fissional do sujeito através do acesso ao conhecimento. Como reconhece (AB3) 
na representação que faz da biblioteca em ambiente hospitalar ao mencionar: 
“Deve ser uma estrutura tanto física e organizacional adequada onde as crianças 
possam se movimentar e manusear os objetos, os livros e outros recursos, um 
espaço para ser desenvolvido atividades de forma produtiva e significativa”. 

Quando questionados sobre de que forma o ato de ler no cotidiano hospitalar 
tem contribuído para o desenvolvimento das crianças hospitalizadas no incentivo 
ao gosto pela leitura, os investigados responderam que é ao transmitir cultura, 
valores, fantasia, alegria e conforto a criança enferma. Como sugere (AB2): “A 
leitura abre de certa forma espaço para criar, reinventar, imaginar, enfim. Então 
trazendo leituras prazerosas que levem a criança a explorar esse espaço que 
este ato proporciona é uma forma de contribuição para o desenvolvimento e in-
centivo ao gosto pela leitura.”

A respeito da contribuição do ambiente hospitalar para a formação do ser 
leitor os investigados assinalam ser possível a partir do momento em que é mos-
trada à criança a importância da leitura dentro e fora do espaço do hospital, 
isso a encorajará e incentivará a ler e uma vez adquirido esse hábito, seja qual 
for o ambiente será capaz de levar consigo todos os conhecimentos, valores e 
aprendizagens que adquiriu por meio dessa prática. Como é relatado na fala de 
(AB2): “É uma forma de tirá-los da rotina do hospital e também incentivá-los a ler, 
quando a leitura é prazerosa, ou se alguém for ler para a criança, dependendo 
de como irá contar, independente do ambiente estará contribuindo”. 

Quando investigados a respeito de sua concepção de leitura os relatos obti-
dos pelos inquiridos foram bem parecidos, que em suma a manifestaram como 
uma fonte de informação e atualização constante e fator extremamente impor-
tante na formação do indivíduo, no acesso aos bens culturais e geradores de en-
riquecimento pessoal e profissional que permite ao sujeito vivenciar experiências 
e sentimentos. 

Assim, confirma-se a possibilidade desta pesquisa ser uma aliada no estudo 
da formação de leitores, no sentido de apontar caminhos pertinentes para que os 
pacientes enfermos também possam desenvolver-se enquanto leitores críticos 
e conscientes do seu papel na sociedade e no ambiente ao qual se encontram. 
Dessa forma, o Hospital Universitário Materno Infantil por meio do Projeto de 
Extensão “Estudar uma ação saudável” muito tem colaborado para que a efeti-
vação dessa ação se concretize e seja um continuum na vida desses pacientes, 
uma vez que, como observado anteriormente, os pais das crianças hospitaliza-
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das, bem como os funcionários, bolsistas e voluntários acreditam no poder que a 
leitura tem de constituir-se um instrumento de ascensão social e de mudar a vida 
do indivíduo em todos os aspectos, formando assim sujeitos imaginativos, sen-
síveis, reflexivos e, ao mesmo tempo, dotados de capacidade crítica e capazes 
de expressar desejos e sentimentos.

CONCLUSÃO

Estudar acerca de como “formar leitores” ou mais precisamente como contri-
buir para que crianças e adolescentes enfermos tenham essa formação leitora 
no ambiente de saúde, possibilitou-me visualizar o quanto o papel do pedagogo 
nessa instituição é importante e necessário para a garantia do direito a essa 
prática que muitas vezes só tem início com a escolarização. Assim, ao analisar 
os conceitos sobre a formação de leitores, percebeu-se o papel que a leitura tem 
através das diferentes linguagens no ambiente hospitalar como recurso utilizado 
na inclusão das crianças enfermas. Isso possibilitou entender a forma com a qual 
as crianças se manifestam, não somente como usuárias do serviço de saúde e 
educação, mas transformadoras da realidade e do cotidiano hospitalar. 

Nesse sentido, a partir das observações realizadas constatou-se que o mo-
mento de leitura, propicia oportunidades na continuidade do desenvolvimento 
cognitivo e social das crianças internadas, mesmo embora elas estejam afas-
tadas do ambiente tradicional da escola. Para tanto, é preciso atentar sobre as 
possibilidades de interação que esses indivíduos podem vivenciar por meio de 
um ambiente de descontração e promotor de aprendizagens consolidadas atra-
vés das práticas cotidianas. 

Desse modo, a leitura também pode contribuir na formação do sujeito ao fa-
vorecer momentos de partilha e afetividade, e o profissional pedagogo junto a 
essa questão muito favorece para que o desenvolvimento da leitura em ambien-
te hospitalar ofereça contribuições significativas na formação do ser leitor. Assim, 
seguindo com as análises dos instrumentos da pesquisa, observou-se que todos 
os sujeitos têm consciência do papel da leitura para a formação do indivíduo 
tanto pessoal quanto socialmente, mesmo embora essa prática no espaço do 
hospital constituir-se para muitos uma novidade, uma vez que, como já foi dito 
anteriormente tal espaço não tem por finalidade promover a educação, mas sim 
tratar e diagnosticar doenças. Nota-se então, que através dessa pesquisa pôde-
-se constatar que apesar dos objetivos do ambiente hospitalar nada terem a ver 
com a formação de leitores, muito esse espaço pode contribuir na medida em 
que desperta no sujeito uma necessidade de adaptação e crescimento quando 
se deparam com as rupturas causadas pela internação, lançando assim a esses 
indivíduos o desafio de entender sua doença e a buscar respostas para suas 
inquietações. 

Como sugestão às atividades desenvolvidas no Hospital Materno Infantil para 
o fortalecimento da prática leitora com crianças, adolescentes e seus acompa-
nhantes, relevante se faz a criação de uma biblioteca para atender esse público 
no hospital, para em conjunto com pedagogos, bibliotecários, psicólogos, tera-
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peutas, assistentes sociais, etc. traçar planos para uma política permanente que 
favoreça a formação de leitores. Nessa perspectiva, espera-se que esta pes-
quisa contribua de maneira significativa para que outros estudos motivados por 
essas questões sejam realizados ampliando ainda mais os espaços de atuação 
do pedagogo e da pedagogia hospitalar.
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Este trabalho objetiva apresentar os avanços e retrocessos sobre as políticas 
de formação de professores, mais especificamente as que envolvem os profes-
sores da Educação Infantil, a partir da década de 1990. A pesquisa, em anda-
mento, está sendo realizada no Programa de Pós-graduação em Educação na 
Universidade de Brasília (UNB) e em um de seus capítulos traz discussões sobre 
as políticas de formação docente. E evidencia o quanto a Educação Infantil ainda 
é um segmento pouco prestigiado e valorizado. As nossas aproximações com 
o referencial teórico, metodologia elegida para esse trabalho, sobre Educação 
Infantil, nos indica que os elementos presentes nas políticas de formação de 
professores estão atrelados às modificações sobre a compreensão do que é 
ser criança e de suas necessidades. Logo, há relações possíveis entre forma-
ção de professores e uma educação de qualidade na Educação Infantil. Cumpre 
ressaltar que a responsabilização pela qualidade da Educação Infantil não está 
relacionada apenas à formação dos professores, uma vez que a qualidade é um 
somatório de aspectos que deve considerar também investimentos na estrutura 
física das escolas, materiais pedagógicos adequados, espaços apropriados para 
atender essa faixa etária, participação da família, entre outros, ou seja, uma im-
plicação simultânea de fatores.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A COMPREENSÃO SOBRE CRIANÇA: 
APROXIMAÇÕES

A compreensão sobre a criança é algo recente na história da Educação Infantil 
brasileira. Por muito tempo esta foi vista como um ser sem significação social ou 
mesmo um ser inapto, a-histórico (KRAMER, 1987). Historicamente, essa com-
preensão favoreceu para que houvesse apenas a preocupação com o cuidar e, 
como consequência disso, admitia-se que, para trabalhar com essa faixa etária, 
bastava ser “[...] mocinha, bonita, alegre e gostar de crianças” (KISHIMOTO, 
1999, p.45). Esse longo período de secundarização e de preconceito fez com 
que esse campo não tivesse uma identidade definida, contribuindo, assim, para 
que houvesse diferentes maneiras de estruturar as instituições bem como dife-
rentes profissionais que a ela se destinavam. Essa indefinição contribuiu para 
desqualificar os profissionais; e, ainda hoje, os reflexos desse período são nota-
dos, como por exemplo, os baixos salários, a pouca atratividade pela profissão 
e o desprestígio social. Além disso, nas instituições que atendem crianças de 0 

251  Agência financiadora do trabalho: Coordenação	de	Aperfeiçoamento	de	Pessoal	de	Nível	Superior	(CAPES)
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a 6 anos, as professoras e os professores não encontram boas condições para 
desenvolverem seus trabalhos. Muitas instituições não dispõem de mobiliário 
e brinquedos adequados, as turmas têm número de crianças acima do que é 
considerado o ideal e muitas professoras e professores não contam com a pre-
sença de monitores para auxiliá-los. Assim, o trabalho pedagógico não encontra, 
segundo acreditamos, as condições mínimas necessárias para ser bem desen-
volvido, contribuindo para que a professora e o professor priorize mais o cuidar 
do que o educar.

Segundo Cerisara (2002) o caráter do magistério como uma profissão ocupa-
da predominantemente por mulheres, ou seja, uma profissão feminina acentua-
-se na Educação Infantil devido a responsabilidade pela educação e o cuidado 
com as crianças pequenas ser historicamente atribuída às mulheres. Sem pre-
tender apresentar uma definição acabada do perfil das profissionais da Educa-
ção Infantil, Cerisara aponta que

[...] elas têm sido mulheres de diferentes raças, com diferentes traje-
tórias pessoais e profissionais, com diferentes expectativas frente à 
sua vida pessoal e profissional, e que trabalham em uma instituição 
que transita entre o espaço público e o espaço doméstico, em uma 
profissão que guarda o traço de ambiguidade entre a função materna e 
a função docente (CERISARA, 2002, p.26).

Rosemberg (1994) aponta que até o século XIX, no Brasil, a educação das 
crianças se relacionava com a capacitação das cuidadoras252, não havia pers-
pectiva profissional, bastava que as mulheres fossem boas mães ou boas tias. 
Como não existia preocupação com a Educação Infantil, não havia também 
preocupação com a qualificação especializada dessas “cuidadoras”. Assim, a 
mulher exercia seu papel de educadora tanto em casa como em outros espaços 
e contextos. Havia forte prevalência dos dons femininos sobre uma formação 
mais sistematizada, especializada e profissional.  

A compreensão de que a relação estabelecida entre uma mãe e seus filhos di-
fere da relação de uma professora com as crianças passou a ser cada vez mais 
aceita. A relação da professora - profissional da educação - com as crianças 
requer dela uma formação que contemple diversas áreas da educação a fim de 
que possa desenvolver seu trabalho de forma satisfatória. Além disso, um novo 
olhar sobre a criança, compreendendo-a como um ser social (como um ser que 
precisa mais do que cuidados básicos) contribuiu para que houvesse modifica-
ções no que se refere ao tratamento que os adultos oferecem a ela. Se antes 
bastava “cuidar”, a partir dessas novas concepções, passou-se a esperar que a 
professora e o professor oferecesse uma educação integral, que contemplasse 
tanto o cuidar 253 quanto o educar. Para Kishimoto (1999), ocuidar e o educar 

252  Além da denominação “cuidadoras”, outras, como berçaristas, pajens, mães crecheiras, monitoras e auxiliares de 
desenvolvimento infantil, também eram utilizadas. A LDBEN (9394/96) reconhece que o profissional que trabalha direta-
mente com crianças, em diferentes segmentos de ensino, é um professor.
253	Cuidar	significa	contemplar	tanto	os	aspectos	relacionados	ao	corpo	quanto	os	aspectos	afetivos.	O	cuidado básico com o corpo 
está relacionado aos hábitos	de	higiene,	alimentação	saudável,	atividades	físicas	e	repouso.	Já	os	aspectos	afetivos	relacionam-se	com	
o	vínculo	que	os	professores	criam	com	as	crianças	a	fim	de	que	elas	se	sintam	motivadas	e	seguras	para	se	autoconhecerem	e	desenvol-
verem	a	criatividade,	autonomia	e	outras	habilidades.	
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devem ser vistos como fatores que se complementam e que são indissociáveis 
nesse segmento, uma vez que cuidar implica educar. O Referencial Curricular 
para a Educação Infantil – RCNEI (BRASIL,1998) aponta que educar significa pro-
piciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma 
integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infan-
tis de relação interpessoal de ser e estar com os outros, em uma atitude básica de 
aceitação, respeito e confiança, além do acesso aos conhecimentos mais amplos 
da realidade social e cultural pelas crianças.

No documento Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crian-
ças de zero a seis anos à educação, o trabalho pedagógico na Educação Infantil, 
ao conciliar o cuidar e o educar, “[...] atende às necessidades determinadas pela 
especificidade da faixa etária, superando a visão adultocêntrica em que a crian-
ça é concebida apenas como um vir a ser e, portanto, necessita ser preparada 
para” (BRASIL, 2006, p. 8). E este mesmo documento aponta ainda que “as for-
mas de ver as crianças vêm, aos poucos, se modificando, e atualmente emerge 
uma nova concepção de criança como criadora, capaz de estabelecer múltiplas 
relações, sujeito de direitos, um ser sócio-histórico, produtor de cultura e nela 
inserido” (BRASIL, 2006, p. 8). O reconhecimento da criança como um ser com-
pleto implicou na busca por oferecer a ela um desenvolvimento que contemple 
e trate os aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais como aspectos 
intrínsecos nessa etapa, e não como áreas separadas. 

Para Vieira (2010, p.3) “essa forma de ver a educação da criança pequena 
é resultado de lutas sociais e de avanços do conhecimento, expressando uma 
nova relação que a sociedade brasileira estabelece com as suas crianças, reco-
nhecendo-as sujeito de direitos”. 

Essas novas compreensões sobre a criança e sobre o trabalho pedagógico 
na Educação Infantil têm proporcionado, desde o final do século XX, discussões 
acerca da formação dos professores para atuarem nesse segmento de ensino. 
Essas discussões têm ganhado espaço, sendo que cada vez mais essa temática 
tem sido discutida e pesquisada, pois, é preciso que as professoras e os pro-
fessores recebam uma formação de qualidade e desfrutem de boas condições 
de trabalho, segundo entendemos, para que possam oferecer uma educação 
também de qualidade as crianças.

Por formação de qualidade, compreendemos que seja uma atividade que bus-
que formar o professor para a emancipação humana, que seja pautada em uma 
perspectiva crítica e política, mas também filosófica e cultural. Uma formação, 
segundo Curado Silva (2011) que traga em sua essência a indissociabilidade da 
teoria e da prática na práxis. Uma formação de qualidade, segundo entendemos, 
implica ainda em levar o professor a compreender o porquê ele age de determi-
nadas formas, a compreender que algumas ações docentes foram naturalizadas, 
mas não quer dizer que são adequadas e corretas, a questionar as avaliações 
externas, a buscar saber o que está por trás das apostilas e dos materiais didáti-
cos, a duvidar e questionar as propostas e/ou programas e políticas elaboradas 
sem a participação dos professores, a entender que muitos dos problemas coti-
dianos da escola devem ser mediados pelas condições de trabalho docente para 
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que não se sintam culpados e responsabilizados. E ainda que muitos impasses 
que são entraves na educação estão relacionados a fatores que vão além da 
escola, como as condições sócio-econômica e cultural dos alunos.  

Autores como Rosemberg (1994), Kramer, Nunes e Corsino (2011) e Campos 
(2006) compartilham o fato de que a formação profissional dos professores da 
Educação Infantil se destaca como um dos aspectos mais importantes para que a 
qualidade no ensino seja garantida. Porém, os cursos de formação de professores 
reservam pouco espaço em sua grade curricular para trabalhar com o desenvolvi-
mento das crianças de 0 a 6 anos, reservando mais espaço para trabalhar com os 
conteúdos e metodologias de ensino das séries iniciais do Ensino Fundamental. 
Cumpre ressaltar que a responsabilização pela qualidade da Educação Infantil 
não está relacionada apenas à formação dos professores, uma vez que a qua-
lidade é um somatório de aspectos que deve considerar também investimen-
tos na estrutura física das escolas, materiais pedagógicos adequados, espaços 
apropriados para atender essa faixa etária, participação da família, entre outros, 
ou seja, uma implicação simultânea de fatores.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA LEGISLA-
ÇÃO BRASILEIRA

Recorremos à Constituição Federal de 1988 para contextualizar as políticas 
de formação de professores da Educação Infantil a partir da década de 1990. 
Este documento reconhece a Educação como um direito da criança e, a par-
tir dele, surgem novas discussões e legislações que afetam tanto o segmento 
quanto a formação dos profissionais que nele atuam.

A Constituição Federal de 1988, embora não tenha se referido à formação dos 
professores da Educação Infantil, propiciou significativos avanços para o seg-
mento e suscitou consideráveis debates. Pela primeira vez, foram incluídas no 
texto de uma Constituição Federal especificações voltadas para o atendimento 
das crianças de 0 a 6 anos. O referido documento determinou que é dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivên-
cia familiar e comunitária e à educação. E a educação deve ser diferente daquela 
oferecida no meio social e familiar e garantida desde o seu nascimento. Além 
disso, assegurou, no artigo 208, inciso IV, que as crianças menores de 6 anos 
devem ser atendidas na Educação Infantil em creches e pré-escolas. Especifi-
cou, ainda, que a criança deve ser vista como um sujeito de direito, um ser so-
cial, um cidadão que precisa receber uma educação que contemple os aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social, ou seja, uma educação integral. 

Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei 8.069/90, refor-
çou o reconhecimento da educação como um direito das crianças de 0 a 6 anos, 
visando o desenvolvimento pessoal pleno e o exercício da cidadania. Assegurou, 
entre outros direitos, o acesso e a permanência em instituições educacionais 
públicas e gratuitas. Para Carvalho e Carvalho (2008), o atendimento em institui-
ções educacionais representou um avanço, uma vez que rompeu com a tradição 
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assistencialista. Entretanto, ainda não se pode afirmar que houve de fato um 
rompimento com a tradição assistencialista, pois, segundo Cabral (2005, p.105), 
“[...] em algumas regiões e instituições, continua a prevalecer uma forte concep-
ção de cunho assistencialista, comandada, geralmente, por educadores leigos 
(empíricos), que nelas atuam” (p. 105).

Campos (2006) reforça a forte presença do assistencialismo e destaca a or-
ganização da Educação Infantil antes deste segmento ser incluído na educação 
básica

[...] organizada de forma caótica, com diversos órgãos oficiais atuando 
paralelamente, com preocupações predominantemente assistenciais, 
de forma descontínua no tempo e levando a percursos escolares dis-
tintos para crianças de diferentes grupos sociais, sendo as creches 
geralmente voltadas para as famílias mais pobres, administradas por 
entidades filantrópicas ou comunitárias conveniadas com diversos ór-
gãos públicos, as crianças ali permanecendo até o ingresso no ensino 
primário, muitas vezes em condições precárias e sem nenhuma pro-
gramação pedagógica (CAMPOS, 2006, p. 3).

Observamos que não há de se estranhar que o caráter assistencial continue 
ainda nos dias atuais, uma vez que a alteração na instituição, agora como insti-
tuição educacional, não consegue garantir sozinha o rompimento com as práti-
cas assistenciais. Para a implementação de um caráter educacional percebemos 
que é preciso que haja mais compromissos políticos e financeiros e que ocorram 
modificações também na formação dos professores, a fim de que estes possam 
ter uma visão holística sobre a infância, a criança e a Educação Infantil. 

Ainda na década de 1990 foram publicados dois documentos importantes para 
a Educação Infantil: em abril de 1994, o documento intitulado Por uma política 
de Formação do Profissional de Educação Infantil254; e, em dezembro do mes-
mo ano, Política Nacional de Educação Infantil. Por meio destas publicações, o 
Ministério da Educação apontou a importância da formação especializada dos 
professores da Educação Infantil e ressaltou o quanto esse segmento é funda-
mental na formação dos cidadãos. Reforçou, ainda, que

A formação do professor é reconhecidamente um dos fatores mais im-
portantes para a promoção de padrões de qualidade adequados em 
educação, qualquer que seja a modalidade. No caso da criança menor 
[...] a capacitação específica do profissional é uma das variáveis que 
maior impacto causam sobre a qualidade do atendimento (BRASIL, 
1994, p. 11).

No documento Política Nacional de Educação Infantil podemos notar tam-
bém uma atenção especial voltada para os responsáveis por esse segmento, ao 
considerar que os adultos que trabalham em creches e pré-escolas “[...] devem 
ser reconhecidos como profissionais, devendo-se a eles condições de trabalho, 
plano de carreira, salário e formação continuada, condizentes com o papel que 
254 O documento Por uma política de Formação do Profissional de Educação Infantil foi elaborado no Encontro Técnico 
sobre Política de Formação do Profissional do setor, realizado em Belo Horizonte, em abril de 1994, no Instituto de Re-
cursos Humanos João Pinheiro.
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exercem” (MEC/SEF/Coedi, 1994, p. 19). 
As discussões e as diretrizes legais apresentadas na Constituição Federal de 

1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e nos documentos pu-
blicados em 1994 (Por uma política de Formação do Profissional de Educação 
Infantil e Política Nacional de Educação Infantil) contribuíram para que, em 1996, 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) reforçasse alguns 
aspectos e apresentasse outros.  Antes da promulgação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional - Lei 9.394/96 (LDBEN) - porém, as propostas vol-
tadas para a formação dos professores da Educação Infantil tinham sido a nosso 
ver, discretas e isoladas contribuindo pouco para que houvesse uma formação 
com base sólida e comum, sobretudo porque esse segmento ainda não fazia 
parte da educação básica. 

A LDBEN, por ser uma lei que se refere especificamente sobre a educação, 
contém um capítulo específico destinado à Educação Infantil, que apresenta, com 
detalhes, várias questões referentes ao atendimento educacional da criança de 0 
a 6 anos. Essa lei promoveu significativa valorização desse segmento ao reco-
nhecê-lo como a primeira etapa da educação básica, fazendo com que as insti-
tuições que atendem as crianças dessa faixa etária fossem inseridas na área da 
educação. Essa inserção na área educacional contribuiu para que as crianças 
de 0 a 6 anos pudessem receber uma educação adequada às especificidades 
de sua idade, conforme podemos observar. Além disso, em decorrência dessa 
inserção, a formação exigida para os professores que atuam nesse segmento 
passou a ser a mesma dos professores que trabalham com as séries iniciais do 
Ensino Fundamental. Possibilitou, ainda, que os professores passassem a gozar 
do direito de receber formação inicial ou em serviço e também a serem valoriza-
dos quanto à contratação, ao salário e outros benefícios. 

No que se refere ao lócus dessa formação, a LDBEN determinou, em seu artigo 
62, que a formação dos professores da educação básica deverá ser realizada em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades 
e institutos superiores de educação. Vale ressaltar que a criação dos institutos 
superiores de educação e dos cursos normais superiores aconteceu devido à 
aprovação desta lei. 

Assim como outras determinações dessa lei, a definição do lócus para a for-
mação dos professores também provocou discussões e polêmicas.  Houve, in-
clusive, um decreto presidencial que definiu em seu artigo 3º, parágrafo 2º, que 
“[...] a formação dos professores de Educação Infantil e dos anos iniciais do En-
sino Fundamental far-se-á exclusivamente em cursos normais superiores”. Essa 
definição provocou diversas manifestações, levando o governo a editar o Decre-
to nº 3.554/2000,e substituir a palavra “exclusivamente” por “preferencialmente”. 

Essa lei determinou, também, que todos os profissionais que atuam direta-
mente com crianças em creches ou pré-escolas (sejam professoras/professores 
ou auxiliares) deveriam ter formação específica na área até o final da “Década 
da Educação” (1997-2007). Apesar da formação em nível superior constituir um 
ideal a ser buscado, Pereira (1999, p.111) afirma que, ao estabelecer essa ur-
gência em qualificar um grande número de professores sem os devidos investi-
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mentos financeiros por parte do governo e em estipular um prazo, a lei contribuiu 
para “[...] resgatar e reviver cenários marcados pela improvisação, aligeiramento 
e desregulamentação”.  

Embora a LDBEN tenha estabelecido que a formação dos professores para 
a Educação Básica deverá acontecer em nível superior, essa orientação tem 
provocado muitas discussões e diferentes interpretações. Se, por um lado, essa 
deliberação parece apontar para um avanço em direção à profissionalização da 
área; por outro, ela retrocede ao admitir que, para a Educação Infantil, a forma-
ção mínima poderá ser em nível médio, na modalidade normal. Dessa forma, 
percebemos a retomada das “velhas concepções” que sempre acompanharam 
esse segmento, como a secundarização, o preconceito e o desprestígio. 

Para Carvalho e Carvalho (2008, p.8), esse tratamento diferenciado na forma-
ção dos professores faz reacender concepções preconceituosas que sempre se 
relacionaram com a área, “como a de que tal trabalho não requer de seu profis-
sional um preparo específico consistente, bastando, para exercê-lo, ter alguns 
daqueles atributos de mãe ou mesmo da jardineira de Froebel” 255.

Outro ponto importante é apresentado por Campos (2006), ao explicar que 
a exigência pela formação em nível superior tem levado os sistemas de educa-
ção, especialmente as creches, a buscarem “subterfúgios” – como, por exemplo, 
contratando educadores como se desempenhassem atividades de limpeza, para 
fugir ao requisito de formação prévia. 

Para Kramer (2011)

Trabalhar em creches e pré-escolas exige dos professores conheci-
mento do desenvolvimento infantil, de questões curriculares e peda-
gógicas, da função cultural e social da creche e da escola relevantes 
para a elaboração de propostas pedagógicas, organização do tempo 
e espaço, planejamento e registro de atividades, acompanhamento de 
cada criança e dos projetos realizados, da relação com as famílias 
e comunidade, aspectos complexos que demandam formação (KRA-
MER, 2011, p.81).

Esses aspectos apontados por Kramer (2011) evidenciam a necessidade de 
professores qualificados e com formação especializada para oferecer uma edu-
cação de qualidade na Educação Infantil. Embora essa necessidade esteja com-
provada, consideramos ser a situação da formação desses professores ainda 
crítica no Brasil. O Plano Nacional de Educação256 apontou que, em 2001, ainda 
havia professores sem formação mínima - nível médio - atuando na Educação 
Infantil: cerca de 11.349 professores estavam em creches e 17.604 atuavam em 
pré-escolas. 

255 Segundo Amude e Silva (2008), era meta do educador Froebel a formação de mulheres, chamadas de jardineiras, 
para que pudessem trabalhar com as crianças. Ele acreditava que as mulheres eram naturalmente dotadas de todos os 
pré-requisitos necessários para a realização da educação. Elas cuidavam das crianças tal qual se cuida de um jardim. 
Essa mulher devia ser também mãe, símbolo do afeto e do cuidado. Froebel dava grande importância à família. As jardi-
neiras tomavam a frente de todo o processo. Sua proposta se expandiu por inúmeros países e levou contribuições para 
a Alemanha, Ásia e América. A educação da criança para Froebel era vista como ponto crucial para o desenvolvimento 
da sociedade capitalista. A criança, em contato com a natureza, entrava em contato com o Deus na natureza e com as 
leis desta. Para ele, isso era um pré-requisito para a harmonia do viver em sociedade.
256  Fonte: MEC/INEP/SEEC – Censo Escolar 2001 – Funções Docentes.
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A aprovação da LDBEN suscitou ainda discussões, bem como a elaboração 
de documentos visando regulamentar alguns critérios para garantir a qualidade 
do ensino na Educação Infantil. Destacamos o Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil (RCNEI),elaborado pelo Ministério da Educação em 
1998, e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, aprovadas 
pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação em 1999.

O RCNEI foi elaborado com o objetivo de orientar o trabalho educativo do pro-
fessor e consistiu na primeira proposta curricular oficial destinada à Educação 
Infantil. Contudo, sua elaboração foi marcada por “atropelamentos” e pela falta 
de consenso na área sobre a elaboração desse documento naquele momento.

Segundo Cerisara (1999)

[...] a Educação Infantil pela sua especificidade ainda não estava ma-
dura para produzir um referencial único para as instituições de Educa-
ção Infantil no país. Os pesquisadores e pesquisadoras da área reve-
lam que o fato de a Educação Infantil não possuir um documento como 
este não era ausência ou falta, mas sim especificidade da área que 
precisa ainda refletir, discutir, debater e produzir conhecimentos sobre 
como queremos que seja a educação das crianças menores de sete 
anos em creches e pré-escolas (CERISARA, 1999, p.44). 

A autora ressalta, ainda, que o RCNEI não deve ser visto como um material 
obrigatório para orientar o trabalho educativo dos professores, sendo que nenhu-
ma instituição educativa deve se subordinar a ele. Ao contrário disso, para ela, 
tal documento deve ser lido como um material de apoio que, assim como tantos 
outros, contribui para a reflexão dos professores que trabalham com crianças de 
0 a 6 anos.

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais devem ser seguidas, na opinião de 
Cerisara (1999), pois apresentam as diretrizes obrigatórias que guiam todas as 
instituições de Educação Infantil e que, de forma clara, definem os fundamentos 
norteadores que as Propostas Pedagógicas das Instituições de Educação Infan-
til devem respeitar, como: Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, 
da Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum; Princípios Políticos dos Direitos 
e Deveres de Cidadania, do Exercício da Criticidade e do Respeito à Ordem De-
mocrática; e Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicida-
de e da Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais.

Dessa forma, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 
apontam os objetivos principais que se relacionam com a formação integral da 
criança e define que os responsáveis pela Educação Infantil elaborem os proje-
tos e se responsabilizem por eles.

Retomando a questão do nível de escolaridade dos professores da Educa-
ção Infantil, uma consulta257 realizada em 2011 envolvendo 53 instituições258 que 
257 A consulta, intitulada: Consulta sobre Qualidade da Educação Infantil: o que pensam e querem os sujeitos deste di-
reito, foi realizada em três regiões brasileiras (Nordeste, Sudeste e Sul), visando cobrir diferentes realidades geográficas, 
sociais e culturais. Realizada por uma equipe de pesquisa com competência já acumulada no campo da Educação Infan-
til, ela teve como proposta colher dados sobre as percepções existentes a respeito da qualidade da Educação Infantil e 
contribuir para uma reflexão sobre esse tema nos bairros onde essas instituições estão inseridas e entre os grupos que 
atuam nesse segmento. 
258 As 53 instituições participantes da pesquisa foram compostas por creches e pré-escolas públicas municipais e esta-
duais, privadas, comunitárias, filantrópicas, confessionais e particulares. Foram incluídas na pesquisa creches, pré-es-
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atendem a Educação Infantil de quatro Estados brasileiros (Ceará, Pernambuco, 
Minas Gerais e Rio Grande do Sul) apontou que, quanto à escolaridade dos 
professores, mais de 10% têm escolaridade muito baixa, sendo analfabetos ou 
não tendo completado o Ensino Fundamental; e que quase um quinto, do total 
de 430 participantes da pesquisa, não conta com escolaridade suficiente para 
preencher o requisito mínimo legal para professores de Educação Infantil: o cur-
so de magistério no Ensino Médio.

A aceitação do curso de magistério no Ensino Médio como formação mínima 
para atuar na Educação Infantil, a constatação de um número expressivo de 
professoras e professores sem essa formação mínima e, ainda, a necessidade 
de mais recursos humanos para atuar nesse segmento de ensino têm feito surgir 
iniciativas no cenário da educação brasileira que parecem retroceder à década 
de 1990.O retorno do magistério, em 2008, em alguns estados brasileiros, com 
uma nova estrutura visa a formação de professores para atuar apenas na Edu-
cação Infantil. Isso reforça, segundo acreditamos, o que a história da Educação 
Infantil sempre destacou: preconceito e secundarização. Se nos outros segmen-
tos de ensino, a partir da Lei 9394/96, admite-se que a formação seja apenas em 
nível superior, por que retornar com o magistério em nível médio apenas para a 
Educação Infantil? Por que permitir esse retrocesso na formação dos profissio-
nais desse segmento? 

É preciso eliminar preconceitos arraigados da tradição brasileira, como 
o de que o profissional que atua com crianças de 0 a 6 anos não requer 
preparo acurado equivalente ao de seus pares de outros níveis esco-
lares, o que demonstra o desconhecimento da natureza humana e de 
sua complexidade, especialmente do potencial de desenvolvimento da 
faixa etária de 0 a 6 anos (KISHIMOTO, 1999, p. 75). 

Sabemos que a (re)implantação desse curso se deve às necessidades das 
prefeituras que têm em seu quadro de pessoal um número expressivo de pro-
fessores sem uma formação profissional mínima; deve-se, também, à necessi-
dade de mais profissionais para atuarem na Educação Infantil. Entretanto, essa 
proposta do governo de Minas – apesar de estar amparada pela Lei 9394/96, 
em seu art. 62 que prevê “(...) admitida, como formação mínima para o exercí-
cio do magistério na Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do Ensino 
Fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal” –faz com que 
a formação dos professores da Educação Infantil retroceda às décadas em que 
ainda não se exigia uma formação qualificada. 

Embora a formação em nível médio vise à qualificação dos docentes, esse 
tipo de formação está aquém do que se espera de um professor que atua na 
educação de crianças de 0 a 6 anos de idade. A aceitação da formação em nível 
médio priva os professores de receberem a formação em um ambiente universi-
tário, que se configura como um lócus privilegiado de formação inicial por buscar 
respeitar “[...] os tempos necessários à elaboração de conhecimentos que se 
constituam como articulações entre diferentes teorias e entre teoria e prática” 
colas, centros de Educação Infantil, classes anexas a escolas de Ensino Fundamental e classes isoladas de Educação 
Infantil consideradas como anexas a estabelecimentos de ensino próximos.
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(CARVALHO e CARBALHO, 2008, p. 9). Para Kuenzer (1999, p.63), não há 
como formar um professor da Educação Infantil senão “[...] preparando-o para a 
pesquisa em educação, o que só é possível pela formação inicial em graduação 
em universidade, sempre ligada à extensão e às práticas, como forma de articu-
lação entre teoria e intervenção na realidade”.

Kishimoto (1999) reforça as observações de Carvalho e Carvalho (2008) e 
Kuenzer (1999) ao apontar que quem não se forma em universidade não se 
beneficia do “caldo cultural” propiciado pelas reflexões sobre as ciências da edu-
cação, o qual, aliado ao tratamento dos conteúdos, em um espaço que se torna 
pedagógico, favorece as ações criativas e as estratégias de aprendizagem.

Destacamos ainda outras legislações que contemplam a Educação Infantil 
como a Lei Nº13. 005, de 25 de junho de 2014 que se refere ao Plano Nacional 
de Educação (PNE) que estabelece como uma de suas metas um Programa 
Nacional de Formação dos Profissionais de Educação Infantil para garantir que 
todos os professores possuam formação em nível superior. E o Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação (FUNDEB), instituído pela Emenda Constitucional nº 53, 
de 19 de dezembro de 2006 que tem como proposta destinar 80% de seus recur-
sos para a valorização dos professores e dos demais profissionais da educação, 
criando condições de proporcionar a todos uma formação em nível médio e su-
perior, uma efetiva elevação dos salários, e garantia de um piso salarial nacional 
a ser regulamentado por lei específica.

BUSCANDO CONCLUIR...

Buscando concluir esse trabalho, embora estejamos em um processo de 
construção da pesquisa, notamos que as metas apresentadas nas referidas 
legislações implicaram em formações aligeiradas e fragilizadas, pois o prazo 
estipulado (cinco anos para concluir o Ensino Médio e 10 anos para concluir o 
Ensino Superior) implicou no retorno à escola dos profissionais de Educação 
Infantil que não haviam concluído o Ensino Fundamental e Médio. E implicou 
também na busca por programas supletivos especiais, e também de progra-
mas de formação em serviço. Assim, diante do exposto, sobre as políticas de 
formação de professores da Educação Infantil após 1990 ainda em constante 
transformação e apontando para a necessidade de políticas educacionais que 
contribuam de fato para uma formação de qualidade, ressaltamos que esse pe-
ríodo é marcado ao mesmo tempo por avanços e retrocessos. Tais avanços têm 
ocorrido com menor frequência, ainda que discretos lentos e polêmicos. Contudo, 
esse segmento e a formação de seus profissionais retrocedem a cada vez que os 
interesses políticos sobressaem e não consideram as particularidades deste seg-
mento, quando as legislações atentam mais para o aumento de dados quantitati-
vos, quando não consideram que essa etapa difere das demais e exige um olhar 
e propostas diferenciadas e quando esperam aumento na qualidade da Educação 
Infantil, mas não investem efetivamente na formação e nas condições de trabalho 
dos professores. O quadro atual da Educação Infantil aponta para a urgência nas 
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reformas da formação de seus professores. Assim, consideramos que o que vem 
sendo desenvolvido nas instituições educativas infantis precisa ser repensado 
e reavaliado. A prática pedagógica desenvolvida precisa de espaço “[...] para a 
vida, para a vivência das emoções e dos afetos – alegrias e tristezas –, para as 
relações entre coetâneos e não-coetâneos, para os conflitos, confrontos e en-
contros, para a ampliação do repertório vivencial e cultural das crianças” (CERI-
SARA, 2002, p. 340). Logo, as reformas precisam ser pontuais e direcionadas, a 
fim de que a Educação Infantil seja um segmento de ensino de qualidade e que 
contribua para desenvolvimento integral das crianças. 
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ELEMENTOS INICIAIS

Este trabalho é um recorte da pesquisa em andamento, em nível de doutora-
do, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Federal de Santa Catarina, na linha Educação e Infância e tem como intento 
apresentar o mapeamento realizado dos estudos produzidos nos últimos cinco 
anos sobre os direitos das crianças na educação infantil e suas contribuições na 
busca de fomentar práticas inclusivas e emancipatórias para a ação docente. 

Para tanto, buscou-se o diálogo com a Pedagogia da Infância com perspecti-
vas que compreendam sua complexidade teórica e prática, a qual alicerça-se “no 
reconhecimento de uma especificidade da educação da pequena infância, num 
movimento que busca bases teóricas alicerçadas especialmente na afirmação 
da infância como categoria – histórico-social e na atenção às determinações 
materiais e culturais que as constituem. (ROCHA, 2008, p.5).

Este estudo é um chamado para a efetivação dos direitos das crianças, da 
democracia e da justiça social, na busca da consolidação da pedagogia da in-
fância no território brasileiro259: uma perspectiva que fomenta a efetivação destes 
direitos, da democracia e da justiça social (FRASER, 2003), a partir do enten-
dimento das crianças como sujeitos partícipes, com curiosidade, criatividade e 
que experienciam suas relações com o mundo, a partir de determinantes sociais: 
relações de classe social, gênero, etnia e raça, enfim as reconhecemos como 
atores sociais e sujeito de direitos.

EDUCAÇÃO INFANTIL E DIREITOS DAS CRIANÇAS NA PRODUÇÃO CIEN-
TÍFICA BRASILEIRA (2012 – 2016)

Estudos que sintetizam e integram a produção acadêmica a partir de mapea-
mentos dos trabalhos científicos têm contribuído de sobremaneira para delinear 
a constituição dos campos de conhecimento e anunciar elementos fundamentais 
para acompanharmos as temáticas emergentes, incipientes e que constituem a 
área da educação infantil. 

Pensar, analisar e perspectivar a educação de crianças pequenas em 
contextos institucionais específicos exige que se retomem os diferentes 
níveis de análise sobre a criança, percebendo-se as diferentes dimen-
sões de sua constituição. Trata-se de orientar a ação pedagógica por 
olhares que contemplem sujeitos múltiplos e diversos, reconhecendo, 
sobretudo a infância como “tempo de direitos”. (ROCHA, 1999, p. 15).260

259 Este esforço vem ao encontro com o trabalho do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Educação na Pequena Infância 
– NUPEIN. 
260 ROCHA, Eloísa Acires Candal. A Pesquisa em Educação Infantilno Brasil: trajetória recente e perspectivas de con-
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Portanto, as crianças são as principais informantes de suas representações 
acerca do mundo (SARMENTO; PINTO, 1997; ALDERSON, 2003) e de suas 
vidas, nos revelam as realidades sociais onde se inserem (SARMENTO; 
SOARES; TOMÁS, 2004) e estão a nos dar pistas para contribuirmos práticas 
pedagógicas democráticas e emancipatórias. Cada sujeito possui suas especifi-
cidades e, ao adulto, cabe a sensibilidade e intencionalidade na vivência educa-
tiva junto às crianças, proporcionando condições necessárias para o direito de 
conhecer e reinventar o mundo dos seus jeitos próprios. 

Como já evidenciado em estudos anteriores, a luta social e política em prol dos 
direitos das crianças orientou um conjunto de pesquisas que buscaram “romper 
com uma tradição científica pautada em regularidades e neutralidade, contrária 
a uma análise contextual e determinada das relações educativas”. (ROCHA; SI-
MÃO, 2013, p.6). Portanto, passou-se a ser estabelecido um diálogo interdiscipli-
nar, ou um diálogo entre diferentes áreas do conhecimento, com bases teóricas 
assentadas nas determinações socioculturais, na reafirmação do estatuto polí-
tico, social e jurídico da criança como sujeito de direitos e de suas infâncias, no 
entrecruzamento com as políticas inclusivas de classe, étnico racial, geracional 
e de gênero.

Como procedimentos metodológicos da pesquisa, realizou-se um levanta-
mento da produção científica recente nos seguintes bancos de dados: banco de 
Teses e Dissertações da Capes; Scielo - Scientific Library e Reuniões ANPEd 
-  Educação de Crianças de 0 a 6 anos, a partir das questões norteadoras: quais 
áreas do conhecimento vêm investigando os direitos das crianças? Quais produ-
ções já foram realizadas sobre atemática e quais os resultados alcançados? Que 
contribuições trazem para a docência na educação infantil?

Este processo culminou em muitas as idas e vindas nas fontes e delimitação 
de um único descritor para pesquisa: “direitos das crianças”, de modo que es-
pecificidade dos trabalhos vinculados a educação infantil foram selecionados 
a partir da leitura dos títulos, palavras-chave e resumos de todos os trabalhos 
localizados, conforme tabela a seguir: 

Tabela 1: Produções localizadas com o descritor direitos das crianças entre os anos de 2012-2016:

BANCO DE DADOS TRABALHOS LOCALIZADOS
 (2012 – 2016)

TRABALHOS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Banco de Teses e Disserta-
ções da Capes 71 18

Scielo - Scientific Library 74 12
Reuniões ANPEd -  Educação 

de Crianças de 0 a 6 anos 06 06

TOTAL GERAL 151 37 

Fonte: Levantamento das autoras (2017).

solidação de umapedagogia. Tese Doutorado: Unicamp/SP. 1999.
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Para a constituição do corpus de análise, delimitamos critérios para o refina-
mento da pesquisa e seleção dos trabalhos para análise: 1) recorte temporal 
dos anos de 2012 a 2016261; 2) produções da área da Educação;  3) leitura dos 
títulos, palavras-chave e resumo do total de trabalhos localizados; 4) leitura da 
introdução dos trabalhos quando os resumos inviabilizarem a localização da fai-
xa etária das crianças de 0 a 6 anos; 5) seleção dos trabalhos que abordassem 
os direitos das crianças e educação infantil.

Com o panorama dos resultados localizados a partir do descritor direitos das 
crianças, identificou-se que dos trabalhos localizados (151), totalizam 24.50% 
dos que têm como foco a relação com a educação infantil (37). Neste processo 
de busca dos dados, foi possível observar diversos trabalhos que citam o direito 
da criança, mas que não direcionam os direitos das crianças especificamente 
ao objeto de análise, e sim, a uma afirmativa dos direitos num sentido mais ge-
nérico. Os trabalhos que não adentraram o corpo de análise abordavam outras 
questões como: rede de proteção da infância, políticas públicas, trabalho infantil, 
crianças em situação de abandono, crianças hospitalizadas, infância indígena, 
na cidade e no campo, entre outros. 

Tabela 2:Produções selecionadas com o descritor “direitos das crianças e educação infantil” 
(2012-2017):

BANCO DE DADOS
TRABALHOS LOCALIZADOS

 (2012 – 2016)
TRABALHOS SELECIONADOS

Banco de Teses e Disser-
tações da Capes

18 03

Scielo - Scientific Library 13 02
Reuniões ANPEd -  Edu-
cação de Crianças de 0 a 

6 anos 
05 02

TOTAL 37 07

Fonte: Levantamento da autora (2017).

Para compor estas primeiras aproximações, elencamos sete produções que 
se preocuparam com a especificidade que envolvem a docência com crianças 
pequenas, conforme tabela acima. A partir da leitura cuidadosa dos trabalhos, 
pautada na estratégia metodológica de análise de conteúdo (VALA, 1999), emer-
giram duas categorias de análise1) Estudos sobre a especificidade docente e 
direitos da criança; 2) Estudos sobre os paradoxos na educação infantil262. Na 
261  O recorte temporal focou nas produções mais atuais e parte do estudo anterior - A criança como sujeito de direitos: 
um panorama da produção acadêmica brasileira (1987-2013), que identificou e analisou as representações da criança 
“como sujeito de direitos” na pesquisa educacional brasileira entre 1987 e 2013 (GONÇALVES, 2015).
262 É importante ressaltar que por se tratar de um estudo em desenvolvimento, este material já foram apresentado no 
Congresso de Estudos da Infância (2017), disponível em: <https://docs.wixstatic.com/ugd/11e5f9_255a1f27b53049a-
cb1baff58713a7204.pdf>, bem como, na III Bienal Latinoamericana y  Caribeña de Infancias y Juventudes (2018), dispo-
nível em <http://bienal-clacso-redinju-umz.cinde.org.co/publicaciones.html>. Acesso em abril de 2018.
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primeira categoria são sintetizadas implicações para a ação docente na inter-
secção com os direitos da criança e, na segunda, o caráter paradoxal acerca da 
defesa dos direitos da criança presentes na produção científica.

ESPECIFICIDADE DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E DIREI-
TOS DA CRIANÇA

A docência na educação infantil possui particularidades que são específicas 
para o atendimento das crianças de 0 a 6 anos, que se gestam nas relações que 
são estabelecidas entre os sujeitos do processo educativo-pedagógico,“[...] uma 
relação entre sujeitos sócio-culturais, imersos em distintos universos de historici-
dade e cultura, implicados em enredos individuais e coletivos (TEIXEIRA, 2007, 
p.430). Deste modo, cada sujeito possui suas especificidades e, ao adulto, cabe 
a sensibilidade, responsabilidade e intencionalidade na vivência educativa junto 
às crianças, oferecendo condições necessárias para o direito de conhecer e rein-
ventar o mundo dos seus jeitos próprios:

Estão encarregados de acolher, apresentar e interrogar o mundo junto 
a estes novos chegantes. Responsabilizando-se pelo trabalho com a 
cultura, com a memória cultural, devem construir bases para que as 
novas gerações, apropriando-se do passado, possam reinventar a vida 
em comum, realizando novo de que são portadores, livrando-se do ris-
co de repetir o já feito; afastando o esquecimento, para que o passado 
não se repita [...] (idem, 2007, p. 431).

A docência na educação infantil, marcada pelo encontro com a alteridade da 
infância (AGOSTINHO; LIMA, 2015, p.61) amplia a ação pedagógica quando 
desvenda perspectivas e condições para que as crianças usufruam de seus di-
reitos sociais e reconheçam as múltiplas dimensões dos sujeitos: intelectual, lin-
guística, emocional, afetiva, expressiva, gestual, cognitiva e social. Contudo, as 
pesquisas nos alertam para a existência de práticas ainda caracterizadas por um 
aspecto normalizador, reprodutor, disciplinador e de padronização de atividades.

Os estudos de Richter (2013) pontuam a necessidade de romper com práticas 
pedagógicas que submeta a conduta das crianças às normas e deveres preesta-
belecidos, que servem, muitas vezes, como mecanismo de alienação dos sujei-
tos263. Rosa Batista (1998) já nos alertava sobre as estruturadas e rotinas rígidas, 
uniformes e homogeneizadoras que se encontram as creches e o quanto estas 
impedem a expressão das especificidades de cada criança e dificultam o aces-
so aos seus direitos. Duas décadas se passaram e as pesquisas demonstram 
o quanto ainda a rigidez está presente nas ações pedagógicas desenvolvidas 
junto às crianças, o que implica na necessidade de estudos teóricos e formação, 
tanto a inicial quanto a continuada, destes profissionais. E não se trata de pen-
sar apenas a formação docente, mas todo o corpo de profissionais que atuam 
nos contextos de educação infantil e que enrijecem a rotina nos momentos de 
alimentação, limpeza de ambientes, etc. 

263		Os	estudos	de	Batista	(1998),	Barbosa	(2006),	Agostinho	(2004)	evidenciam	a	importância	da	organização	dos	tempos	e	espaços	
que	valorizem	a	participação	da	criança	na	sua	relação	educativa.
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Castro (2015) apresenta o quanto a ação docente pode ser ressignificada 
com um olhar sensível, uma observação cuidadosa e com disposição para visi-
bilizar o que as crianças indicam para a organização da ação educativa-pedagó-
gica. A autora deixa claro que alguns pressupostos básicos para a docência na 
educação infantil parecem óbvios diante da promulgação das políticas públicas, 
contudo, no que tange ao cotidiano educacional, estas premissas não são tão 
obvias assim, sendo necessário uma (re)afirmação constante dos direitos da 
criança nestes espaços: as crianças têm direito às interações e à brincadeira,  a 
um ambiente aconchegante e seguro, ao contato com a natureza, a movimentos 
em espaços amplos, à participação, numa organização docente que oportunize 
e respeite os direitos das crianças, possibilitando a promoção e exploração nas 
suas múltiplas possibilidades, “[...] trata-se de uma postura ética diante de outro 
ser humano que tem necessidades e desejos” (CASTRO, 2015, p. 127).

Tavares (2015, p 13) apresenta em seu estudo que as crianças (de 4 e 5 anos 
de idade) conhecem seus direitos à saúde, à educação, à alimentação, ao brin-
car e apresenta que são muitos os desafios para efetivarmos os direitos básicos 
das crianças. As falas das crianças evidenciam: o não acesso ao atendimento 
médico adequado e a não efetivação do direito do brincar, pois é visto como 
“bagunça” pelos adultos. É preciso parar de evidenciar as extremidades e foca-
lizarmos no cerne das relações presentes nas instituições de educação infantil. 

Nesta perspectiva, Castro (2015, p. 38) aponta que “por mais óbvio que possa 
parecer, não se pode abrir mão de afirmar que brincar é um direito inalienável 
da criança”. Esta obviedade indicada pela autora é relativa, na medida em que 
nem todas as crianças, apesar de garantido em lei, podem escolher e ter acesso 
aos brinquedos e brincadeiras, pois muitas práticas ainda negam o acesso a 
este direito e o brincar aparece como uma possibilidade de distração e fuga das 
crianças em demandas rotineiras enrijecidas. Isto quer dizer que ora o brincar 
é demasiadamente planejado e, ora, ele é demasiadamente “livre” e sem inten-
cionalidade pedagógica, na medida em que professores e professoras ocupam 
este momento do brincar para a elaboração de outras tarefas e não estão aten-
tas e sensíveis ao registro destes momentos junto às crianças e que nos leva 
a indagar: como são contemplados o direito de brincar na educação infantil?  A 
organização do brincar é pensada pela lógica da criança ou do adulto? 

As condições objetivas do trabalho docente aparecem nos estudos como uma 
questão fulcral para a defesa da infância como tempo de direitos, tais como: 
dicotomia entre o assistir, educar e cuidar; relações educativas; estrutura física 
das instituições; estudo e compreensão das políticas públicas no contexto edu-
cativo e sua articulação com o Projeto Político Pedagógico; falta de auxílio na 
elaboração do planejamento, registro e avaliação, a não valorização profissional 
com artifícios políticos para a não garantia do trabalho efetivo (ausência de car-
reiras, de planos de cargos e salários, carga horária, a denominação da função 
de monitor, educador, para não categorizar como professor) que demarcam a 
existência de precárias condições de trabalho nas instituições pesquisadas, e a 
carência de investimento público efetivo e de políticas públicas articuladas com 
o cotidiano educacional. 
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Relativo as orientações para a ação docente destacamos:

A defesa aqui é a do papel do professor que adota abordagens e práti-
cas pedagógicas que apoiem os fins da educação democrática, a ética 
do cuidado e do encontro e uma atitude de inclusão das diferenças e 
construção do bem comum, atento a práticas autoritárias adultocêntri-
cas, neoliberais e neoconservadoras que enfraquecem a democracia, 
em um pleno exercício de compartilhamento de poder, com vistas à 
construção da justiça social. Com esta opção política e pedagógica ex-
plicita-se a importância da docência na educação infantil intencional e 
cotidianamente apreender o conteúdo expressado-comunicado pelas 
crianças de seus pontos de vista e acolhe-los na estruturação e organi-
zação do cotidiano pedagógico (AGOSTINHO, 2016, p. 77).

OS PARADOXOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

As históricas dicotomias presentes na educação forjam os paradoxos que de-
marcam a condição da criança como sujeito de direitos na educação infantil, em 
meio a um sistema de proteção às crianças em que são constantes as violações 
de seus direitos264. 

Essa condição em espaços institucionais de educação infantil está atrelada, 
ainda, ao rompimento com os padrões de atendimentos deixados das políticas 
assistencialistas e dos modelos pedagógicos escolarizantes, tensionada na dis-
cussão da finalidade educativa da educação infantil, conforme evidenciado nos 
estudos de Resende; Machado (2012) e Neves (2013), ao questionarem sobre 
as condições da prática pedagógica em contexto de vulnerabilidade social. Nes-
se contexto, emergem contradições para além de uma prática assistencialista, 
como a discussão do período de atendimento às crianças em período estendido 
ou noturno. 

As pesquisas revelam que ainda hoje permanece uma visão adultocêntri-
ca nos contextos das creches e pré-escolas, no qual as tomadas de decisões 
emanam dos sujeitos adultos e secundarizando o direito de participação das 
crianças. Entretanto, é necessário tomar como ponto de partida o ponto de vis-
ta das crianças para a organização da prática educativa-pedagógica, na busca 
de superar uma “visão assistencialista que por vezes este atendimento possa 
transparecer para a comunidade local e para a sociedade em geral” (RESENDE; 
MACHADO, 2012, p. 15).

No que tange a realidade educacional, Pimentel (2014, p. 126) ressalta que 
ainda há muito no que avançar, pois é preciso um “confronto cotidiano entre o 
escrito, o dito e o feito em todas as esferas de atuação da instituição, tanto no 
nível administrativo como no nível pedagógico”, pois percebe-se que o avanço 
na conquista dos direitos não chega a modificar de um modo geral o cotidiano da 
creche. Não basta que a criança a ela tenha direito. É preciso que a creche seja 
o lócus da vivência dos direitos fundamentais das crianças. (BATISTA, 1998, 
p.6). Especialmente no que diz a transposição dos documentos mandatários 
para a educação infantil, a elaboração do Projeto Político Pedagógico e a efeti-
vação do discurso na ação docente. Para Soares (2005, p. 01), o paradigma que 
264	Apresentamos	de	forma	inicial	os	elementos	encontrados	nas	pesquisas,	perspectivando	aprofundamentos	futuros.
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busca entender a criança como sujeito de direitos “[...] apesar de estar muitas 
vezes presente nos discursos que desenvolvemos acerca da infância, nas mais 
variadas áreas do saber, continua, também insistentemente, a apresentar-se 
como um discurso decorativo e quimérico”. Há uma naturalização dessa ideia 
nos discursos acadêmicos, especialmente nas últimas décadas que parece ter 
virado um chamariz das políticas públicas, da produção científica e de debates 
acadêmicos, pois ele é reproduzido continuamente sem reverberar na realidade 
educacional.

Outra característica demarcada na produção de Pimentel (2014) é a importân-
cia do reconhecimento das crianças como sujeitos de direitos no tempo presente 
e não enquanto futuros cidadãos. Esta perspectiva de vir-à-ser, de futuro da 
nação, ainda não superada, precisa de suportes teóricos que contribuem para a 
defesa da criança no presente, como ativas em suas experiências.

Ao analisar as narrativas das professoras e suas práticas docentes a partir 
das relações entre narrativa, memória e experiência, Neves (2013, p.01) de-
monstra que “a forma de rememorar implica e está implicada na maneira de 
reconstruir tais práticas, muitas vezes garantindo os direitos sociais das crianças 
atendidas e, outras vezes, impedindo esses mesmos direitos”. Portanto, é preci-
so aprendermos com os professores e professoras que diariamente estão junto 
às crianças apontando pistas para que a ação docente seja constantemente 
problematizada.

Quando se fala especificamente da criança como sujeito de direitos nos con-
textos de educação da infância, pode-se citar o direito à participação como um 
dos mais difíceis de serem garantidos. Uma vez que a participação “[...] não é 
dada, ao contrário, é um processo que envolve interação, expressão de ideias, 
pensamentos, opiniões, escolhas, negociações; enfim, é praticada na relação 
social” (AGOSTINHO, 2016, p. 76)265.

As crianças aprendem a participar, na medida em que são envolvidas em 
práticas e planejamentos que possibilitem o acesso a esse direito. Afinal, como 
devemos entender os direitos das crianças no contexto de educação infantil? 
Quem autoriza a participação das crianças? Quem permite?

De acordo com Agostinho (2015, p.75), “a democracia e a ampla participação 
de todos são elementos-chave para a justiça social”. É preciso, portanto, que le-
gitimemos propostas pedagógicas estruturadas considerando a participação das 
crianças enquanto atores sociais266. Nesse sentido, é importante a construção e 
aprofundamento de aportes teóricos que qualifiquem a compreensão sobre as 
formas de participação das crianças em contextos de educação infantil, afim de 
indicar estratégias para a ação docente pautada na democracia e com intencio-
nalidade (Moss, 2009)267.
265		Sobre	a	participação	infantil	ver	Dahlberg	&	Moss	(2005);	Bae	(2015);	Percy-Smith	&	Thomas	(2010);	Agostinho	(2010).
266		Essa	concepção	considera	“as	crianças	como	‘co-implicadas	na	prática	pedagógica’,	como	caminho	fundamental	para	que	se	
possa	refletir	e	desinstaurar	práticas	educativas	centradas	no	professor,	e	para	que	possamos	pensar	em	alternativas	para	o	‘en-
volvimento	ativo	das	crianças	como	co-decisoras’,	a	fim	de	que	se	promovam	vivências	participativas,	radicadas	numa	‘socialização	
democrática’”	(SARMENTO,	2005,	p.35).
267	Compreende-se	a	democracia	“como	um	fenômeno	processual	 criado	pelos	participantes,	 como	algo	vivido,	 corroborando,	
desse	modo,	a	 ideia	de	que	a	participação	não	é	dada,	ao	contrário,	é	um	processo	que	envolve	 interação,	expressão	de	 ideias,	
pensamentos,	opiniões,	escolhas,	negociações;	enfim,	é	praticada	na	relação	social.	Evitando-se	a	reprodução	de	modelos	adulto-
cêntricos”	(AGOSTINHO,	2016).
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São muitos os desafios para garantia dos direitos das crianças na realidade 
das instituições de educação e também no sistema judicial brasileiro, o que re-
quer uma profunda quebra de paradigma. Trata-se se buscar reconhecer a crian-
ça por ela mesma, enquanto um sujeito capaz de dizer o que sente, pensa, sabe 
e produz, reconhecendo-a como um ator social, de modo que sejam respeitadas 
enquanto seres humanos que fazem parte da realidade social, sobretudo, para a 
possibilidade do diálogo, do confronto com a diferença e como uma possibilidade 
de garantia efetiva dos seus direitos.

CONSIDERAÇÕES

O estudo realizou um levantamento da produção científica brasileira recente 
sobre os direitos das crianças na educação infantil que indicou desafios e possi-
bilidades da garantia efetiva dos direitos das crianças nas práticas pedagógicas 
na educação infantil que buscam fomentar a inclusão e emancipação geracio-
nal, tais como: a docência na educação infantil marcada pelo encontro com a 
alteridade da infância desvenda perspectivas e condições para que as crianças 
usufruam de seus direitos sociais e reconheçam as múltiplas dimensões dos 
sujeitos; a necessidade de se romper com práticas pedagógicas que submeta a 
conduta das crianças às normas e deveres preestabelecidos, que servem, mui-
tas vezes, como mecanismo de alienação dos sujeitos; reconhecer a participa-
ção ativa em suas vidas e viabilizar a efetivação dos direitos da criança; o brincar 
como um direito inalienável da criança; a dicotomia entre o assistir, educar e 
cuidar;  além de carência de investimento público efetivo e de políticas públicas 
articuladas com o cotidiano educacional. 

Considera-se que apesar de importantes produções teóricas e avanços jurí-
dicos em torno dos direitos das crianças, estes precisam estar em constante re-
flexão para rompermos com o caráter paradoxal entre o seu discurso quimérico 
e os entraves para sua efetivação na ação docente e na realidade social mais 
ampla. É fundamental que seja intensificada a luta pelo reconhecimento e legi-
timação da criança como sujeito de direitos, com a necessidade de evidenciar 
as crianças e suas manifestações como ponto de partida para a organização do 
cotidiano e do trabalho educativo-pedagógico nos espaços de educação infantil.

Os dados apresentados colocam em evidência o aumento significativo das 
pesquisas com foco nos direitos das crianças, de modo que as reflexões são 
tecidas sobre os possíveis sentidos atribuídos aos mesmos na produção edu-
cacional brasileira, suas possibilidades e desafios, considerando que apesar de 
importantes produções teóricas e avanços legais em torno da temática, algu-
mas práticas ainda não romperem com a herança assistencialista que permeia 
a constituição histórica das creches e pré-escolas, principalmente no que tange 
à creches filantrópicas e comunitárias, numa persistência em tratar as crianças 
na educação infantil como uma forma de mitigar a miséria, mantendo formas de 
subalternização e de violação dos direitos das crianças. 

Os direitos das crianças configuram-se pelo caráter paradoxal entre a dis-
tância do discurso da criança como sujeito de direitos e os entraves para sua 
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efetivação na realidade social, indicado a necessidade de permanecermos evi-
denciando as crianças e suas manifestações como ponto de partida para a orga-
nização do cotidiano e do trabalho pedagógico nos espaços de educação infantil.

As crianças têm direito de participar das mais distintas instâncias e suas vo-
zes, opiniões e manifestações precisam ser consideradas pelos adultos numa 
relação estabelecida no respeito mútuo, de modo que sejam respeitadas en-
quanto seres humanos que fazem parte da realidade social, sobretudo, como 
uma possibilidade de garantia efetiva dos seus direitos e para um atendimento 
em creches e pré-escolas que respeite os direitos fundamentais das crianças e 
de todos. Para nós uma concepção dialógica da política e da democracia con-
sidera os modos próprios das crianças se expressarem, preserva e respeita a 
ação humana e suas singularidades.

São muitos os desafios para garantia dos direitos das crianças na realidade 
das instituições de educação e também no sistema judicial brasileiro, o que re-
quer uma profunda quebra de paradigma. Trata-se se buscar reconhecer a crian-
ça por ela mesma, enquanto um sujeito capaz de dizer o que sente, pensa, sabe 
e produz, reconhecendo-a como um ator social, de modo que sejam respeitadas 
enquanto seres humanos que fazem parte da realidade social, sobretudo, para a 
possibilidade do diálogo, do confronto com a diferença e como uma possibilidade 
de garantia efetiva dos seus direitos.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo é parte de uma pesquisa mais ampla que objetiva analisar 
políticas de formação docente dirigidas a professores(as) da Educação Infan-
til do RN, com foco nas estratégias/práticas de formação continuada. Partimos 
da compreensão de políticas de formação como a materialização, por meio de 
programas, ações e atividades, empreendidas pelo Estado, com a finalidade de 
assegurar determinado direito social. Em nosso estudo, buscamos tematizar as 
ações realizadas e/ou fomentadas pelo poder público – em suas diferentes esfe-
ras federal, estadual e municipal – com vistas a garantir a formação dos profis-
sionais da educação infantil conforme estabelece a resolução CNE/CP nº2/2015:

§ 3º A formação docente inicial e continuada para a educação básica 
constitui processo dinâmico e complexo, direcionado à melhoria per-
manente da qualidade social da educação e à valorização profissional, 
devendo ser assumida em regime de colaboração pelos entes federa-
dos nos respectivos sistemas de ensino e desenvolvida pelas institui-
ções de educação credenciadas. (BRASIL, 2015, p. 4)

No presente trabalho nos voltamos ao recorte pertinente às ações de 
formação continuada que estão sendo desenvolvidas/articuladas junto a 
professores(as)268 da rede pública de Educação Infantil no município de Natal/
RN, nos últimos cinco anos.

Consideramos que os processos envolvidos na formação para a docência 
consistem, essencialmente, como apropriação de práticas histórico-culturais pro-
duzidas social e historicamente como próprias ao ofício-exercício de “ser profes-
sor”. Desse modo, assumimos, como fundamento à compreensão de processos 
formativos, teorizações de Vygotsky (1998) acerca dos processos de internali-
zação-apropriação-significação da cultura – bem como estudos que abordam a 
temática de modo mais específico, tais como Nóvoa (1992), Tardif (2002), Lopes 
(2004) e Freitas (2007) e Oliveira-Formosinho (2002) que tematizam a questão 
268  Na rede municipal da Cidade do Natal/RN, os(as) professores(as) que trabalham nos Centros Municipais de Edu-
cação Infantil (CMEI) possuem carreiras diferenciadas dos demais profissionais da Educação Básica. Atualmente, eles 
são denominados Educadores Infantis, com carga horária semanal de 30 horas, diferentemente das demais carreiras 
que têm 20 horas. Contudo, para efeito de nosso estudo e considerando a natureza da atividade desenvolvida e de suas 
finalidades e processos, continuaremos denominando esses profissionais de professores(as).  
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específica da formação docente para a Educação Infantil. O estudo orienta-se 
por uma perspectiva qualitativa e assume princípios propostos por Vygotsky 
(1998) para a pesquisa sobre processos humanos. Como procedimentos, de-
senvolvemos uma pesquisa bibliográfica e análise documental. 

No presente artigo abordamos concepções pertinentes à Educação Infantil 
e as questões que permeiam a formação de professores especificamente para 
esta etapa. Discutimos, ainda, achados preliminares das ações formativas ar-
ticuladas no município, e por fim realizaremos breves considerações sobre as 
propostas formativas vivenciadas por esses profissionais. 

EDUCAÇÃO INFANTIL E A FORMAÇÃO DOCENTE: CONTINUIDADES E 
RUPTURAS

Pensar a formação docente no âmbito da Educação Infantil implica compreen-
der que tanto um campo como o outro, bem como as articulações existentes 
entre eles, são produções históricas e sociais resultantes de uma multiplicidade 
de fatores e marcadas por paradoxos, contradições, continuidades e rupturas. 

Com relação à educação das crianças pequenas269, Educação Infantil, presen-
ciamos, nas últimas décadas, uma redefinição, no plano científico e legitimada 
no plano legal, de suas funções e finalidades, assim como um reconhecimento 
de sua importância para o desenvolvimento individual e social dos indivíduos. 
Desse modo, esse segmento educacional – Educação Infantil-  surge como direi-
to da criança em meio ao reconhecimento, por parte da sociedade, do papel da 
Educação institucional nos primeiros anos de vida, bem como das concepções 
científicas acerca da importância do alargamento e diversificação das experiên-
cias para a formação pessoal e social da criança na primeira infância, o que im-
plica a existência de instituições onde a criança possa ser cuidada-educada para 
além da família, não como instâncias substitutas, mas complementares.

Essa compreensão fez-se também como consequência de grandes transfor-
mações socioculturais delineadas, desde o advento da modernidade, e intensi-
ficadas no final do último século e início deste novo, pelos avanços científicos 
e tecnológicos e seus desdobramentos na reorganização das estruturas e rela-
ções sociais, impulsionadas por transformações na urbanização, nos movimen-
tos demográficos e na intensificação da inserção da mulher no mundo do traba-
lho, dentre outros fatores.

É, pois, em meio a esse conjunto de mudanças multi-inter-determinadas por 
fatores sociais, econômicos, políticos, culturais, científicos, que ganha força uma 
concepção de que a educação da criança pequena requer espaços e ações 
planejadas e adequadas às suas especificidades, de modo a conceder-lhe uma 
educação de qualidade.

No Brasil, essa compreensão demarca um reordenamento legal que tem iní-
269 A expressão “crianças pequenas” ou “crianças de pouca idade” tem sido largamente adotada por autores da área 
(CAMPOS, 1999; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002, GOMES, 2009, dentre outros) para designar as crianças de zero a 
cinco anos que constituem a população nomeadamente integrante da Educação Infantil, cujas características, embora 
em muitos aspectos semelhantes às demais crianças com idades acima de seis anos - que integram atualmente a popu-
lação do Ensino Fundamental – igualmente as distinguem em muitos aspectos, o que lhes confere especificidades e, por 
conseguinte, especifica, também, essa etapa educativa.
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cio com a Constituição Federal de 1988, que define a criança como sujeito de 
direitos, entre estes, à educação em creches e pré-escolas, o que passa a ser 
dever do Estado e opção da família. (Artigo 208 da Constituição Federal, inciso 
IV). Essa definição, fruto das lutas travadas no plano dos movimentos sociais 
organizados, que se intensificaram no contexto da redemocratização do país, 
o que inclui efetiva participação de educadores e estudiosos da área, é reco-
nhecidamente um marco e um avanço no percurso da história da educação das 
crianças, visto que até então a educação da população de pouca idade não era 
objeto de definições legais explícitas em nosso país.

As definições contidas na Constituição Federal ancoram uma série de outras 
formulações oficiais270, produzidos desde então, que têm por objeto e finalida-
de a Educação Infantil, sua função, seus objetivos, princípios e parâmetros de 
funcionamento de instituições e práticas, com vistas a assegurar qualidade aos 
serviços oferecidos às crianças.

Dentre estes documentos oficiais, podemos destacar a Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional - LDB (Lei nº 9.394/96) que define a Educação Infantil 
como etapa inicial da Educação Básica superando séculos de (in)definição des-
sa área no campo legal, cujas consequências se faziam – e ainda se fazem – ver 
em práticas de caráter essencialmente assistencialista e custodial. 

A referida lei redefine a finalidade do trabalho destinado às crianças e zero a 
cinco anos271, como sendo de educar-cuidar visando promoção de seu desenvol-
vimento integral em ação complementar da família e da comunidade.

Desse modo, a LDB consolida a pertença desse segmento ao âmbito da edu-
cação, propondo sua transferência, ainda que “lentamente”, do campo da assis-
tência social, onde historicamente ficara situado, principalmente, o atendimento 
destinado às crianças de zero a três anos oriundas de famílias pobres, para o 
âmbito da educação, instituindo, no discurso legal, com base em proposições 
científicas e no reconhecimento internacional, que o trabalho a ser desenvolvido 
junto às crianças, tem caráter essencialmente pedagógico que envolve, pelas 
características das crianças como seres humanos de pouca idade, marcada por 
peculiaridades biológicas e socioculturais, uma dimensão de cuidado, de acolhi-
mento e assistência corporal, cognitiva, sócio afetiva, indissociavelmente vincu-
lada à dimensão educativa, constituindo-se, assim, um caráter de especificidade 
das ações institucionais e, por conseguinte, dos profissionais responsáveis e de 
sua formação. 

Ao consagrar essa finalidade social, a LDB ainda marca o discurso legal re-
ferente à Educação Infantil ao destacar, em seu texto, a necessidade de qua-
lificação profissional para todos que atuam na educação básica, incluindo os 

270 A partir da Constituição de 1988, temos as Constituições Estaduais, as Leis Orgânicas dos Municípios e, em caráter 
nacional, os documentos legais Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), Política Nacional de Educação 
Infantil (BRASIL, 1994), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais 
(1999), Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de 0 a 6 anos à educação (BRASIL, 2005); Parâ-
metros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006), Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 
(2009) e, finalmente, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009).
271 Essa faixa etária foi redefinida em 2006, a partir da Lei 11.274, que criou o Ensino Fundamental de nove anos, para 
zero a cinco anos e onze meses, sendo zero a três para as creches e quatro a cinco, para a pré-escola, de acordo com 
a classificação de segmentos mantida na LDB.
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profissionais que trabalham com a Educação Infantil e estabelecer requisito para 
atuação nesse nível, a formação em nível superior, em cursos de licenciatura, de 
graduação plena, em Universidades e Institutos Superiores de Educação, admi-
tindo, entretanto, como formação mínima para a docência na educação infantil e 
nas então quatro primeiras séries do Ensino Fundamental, a adquirida em cur-
sos de nível médio na modalidade normal (art. 62). 

É relevante ressaltar que essas definições foram sendo delineadas, mediante 
intenso debate entre a produção científica e as instâncias políticas, nos anos 
que antecederam, tanto a Constituição, como a própria LDB. A exemplo disso 
citamos os documentos publicados pelo MEC nos anos de 1994 e 1995, dedi-
cados de modo específico, à educação das crianças pequenas, como a Política 
Nacional de Educação Infantil (BRASIL, 1994) e, tematizando de modo particular 
a formação de professores para essa etapa, o documento “Por uma política de 
formação do profissional de Educação Infantil” (BRASIL, 1994a). Nesses do-
cumentos, já se encontravam os princípios consagrados pela Constituição, da 
criança como sujeito de direitos e cidadã ativa e produtiva, da educação como 
um direito seu e de suas famílias e dever do estado, com função – das institui-
ções e dos profissionais – de educar-cuidar visando ao seu pleno desenvolvi-
mento, e do reconhecimento e formação e valorização dos profissionais, como 
um dos aspectos constitutivos da qualidade da educação a ser desenvolvida e 
propiciada a todas as crianças.

Em todos os textos, retoma-se a precariedade da formação então existente, 
critica-se o caráter emergencial, aligeirado e fragmentado dos cursos “de capa-
citação” até então promovidos com vistas a suprir as insuficiências formativas e 
defende-se, para a formação dos profissionais que atuam em creches e pré-es-
colas, como sintetiza Kramer (1994, p. 23):

[...] uma diretriz política que tenha seu eixo calcado na formação per-
manente para os profissionais que já estão em serviço, aliada a uma 
política que articule, a médio prazo, a formação com a carreira, e que 
seja desenvolvida através de atividades que têm uma periodicidade e 
que estão organizadas num projeto mais amplo de qualificação, com 
avanço progressivo na escolaridade para aqueles que dela necessi-
tam. Assim concebida a formação, ela se consolida não só como obje-
tivo do Estado, mas também como direito dos profissionais, e se cons-
titui em condição necessária se pretende favorecer o aprimoramento 
da qualidade do trabalho e a construção da cidadania.

A relevância da questão é também reafirmada em todos os documentos ofi-
ciais subsequentes, sejam de caráter compulsório, como as leis e diretrizes, den-
tre elas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 
2009), documento mais recente, em nível nacional, destinado à área que, em 
seu Art. 5º, reza:

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida 
em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços 
institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos edu-
cacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 
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0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, 
regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de en-
sino e submetidos a controle social.

O referido documento sistematiza/sintetiza princípios, finalidades e objetivos 
a serem respeitados na organização do trabalho destinado às crianças e, ao 
enfatizar o seu caráter “não doméstico”, põe em relevo a dimensão profissional – 
científica, técnica e ética – das práticas a serem desenvolvidas junto às crianças 
e, portanto, do profissional por elas responsáveis nas instituições.

Mas, em que pese à importância dos documentos e do que representam como 
possibilidade histórica e social para a educação de crianças de nosso país, bem 
como para a valorização e profissionalização dos profissionais responsáveis, é 
preciso reconhecer que o movimento histórico em que são produzidos é marca-
do por paradoxos, tensões, avanços e recuos, ou seja, o cenário real da educa-
ção infantil em nosso país, mesmo com mais de vinte anos após a promulgação 
da LDB, em que se define tal educação como direito de todas as crianças e 
dever do estado, em que se definem requisitos mínimos para a formação de 
profissionais como um dos aspectos determinantes da qualidade dos serviços, 
junto a outros, como infra-estrutura adequada, verifica-se que ainda há um dis-
tanciamento muito grande entre direito garantido e direito efetivado, seja no que 
concerne ao acesso das crianças, seja na qualidade do trabalho que lhes é pro-
piciado, seja na própria formação dos profissionais.

Esses paradoxos marcam também a formação dos profissionais dessa etapa 
educativa, o que têm instigado investigações de diversos estudiosos nas últimas 
décadas ao considerarem que o tema é perpassado por tensões e questões a 
serem compreendidas e superadas. Assim, focalizam o tema da formação com 
diferentes perspectivas e objetivos, buscando apreender sua natureza e especifi-
cidades, bem como propondo perspectivas de entendimento e encaminhamento.

Entre esses estudos, juntamente aos documentos legais descritos anterior-
mente, torna-se notório o reconhecimento de que a formação inicial seja em 
nível médio, seja em nível superior, não finaliza a preparação para o trabalho 
do professor, especialmente em decorrência das especificidades da criança e 
do alargamento e da diversificação de funções e tarefas a serem desenvolvidas 
(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002). Desse modo, essa formação requer uma in-
tegração de processos próprios da formação acadêmica inicial, garantindo um 
lastro teórico-prático (SALLES; RUSSEFF, 2004) que possibilite a inserção inicial 
na prática e fundamente a compreensão, reflexão, interpretação das vivências 
cotidianas – bem como de outras anteriores à iniciação na docência, decorrentes 
da própria vida da pessoa/profissional – e uma formação continuada no exercício 
da profissão, mediante a experimentação – sistemática, contínua, refletida, fun-
damentada, mediada – de práticas reais em contextos institucionais e interpes-
soais como meios de apropriação dos saberes pertinentes à uma ação educa-
tiva com crianças pequenas. Esses estudos e documentos apontam que se faz 
necessário promover e elevar a qualificação dos profissionais dedicados a este 
nível de ensino, o que impõe sistematizar conhecimentos sobre a natureza, es-
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pecificidade, finalidade, objetivos, contextos de desenvolvimento, modalidades, 
fontes e agentes de tais processos formativos, ainda não totalmente conhecidos.

FORMAÇÃO DOCENTE NA EI: POLÍTICAS E PRÁTICASFORMATIVAS

Nas últimas décadas importantes investigações se voltam para a formação de 
professores: sua natureza de prática sociocultural, seus conteúdos – os saberes 
diversos que envolve –, as fontes desses conteúdos/saberes, os processos me-
diante os quais são apropriados pelos professores, bem como as instâncias ou 
contextos em ocorre tal apropriação.  Dentre estes estudos, ressaltamos as in-
vestigações de Alarcão (2003), Marcelo (1995, 2009), Tardif (2002, 2007), Nóvoa 
(1995), Oliveira-Formosinho (2002, 2009), Kramer (2005), os quais apontam, em 
uníssono, a importância da formação docente inicial e continuada e ainda pers-
pectivada/refletida no contexto da escola, como forma, de empreender melhorias 
permanentes na qualidade da educação ofertada à sociedade.

Tardif (2002) aborda a formação profissional docente buscando compreender

Quais os saberes que servem de base ao ofício de professor? Noutras 
palavras, quais são os conhecimentos, o saber-fazer, as competências 
e as habilidades que os professores mobilizam diariamente, nas salas 
de aula e nas escolas, a fim de realizar concretamente as suas diver-
sas tarefas? [...] Como esses saberes são adquiridos? (TARDIF, 2002, 
p. 9).

Essas questões, consideradas centrais na compreensão da formação docen-
te – o que inclui o professor da Educação Infantil – são tematizadas pelo referido 
autor, que considera que “esse saber é social, embora sua existência dependa 
dos professores (mas não somente deles) enquanto atores individuais empe-
nhados em uma prática” (TARDIF, 2002, p. 11). O autor enfatiza que o saber dos 
professores é social “porque é partilhado por todo um grupo de agentes” (idem, 
p. 12) por ser “produzido socialmente, resulta de uma negociação entre diversos 
grupos” (p. 13) e ainda por que “seus próprios objetos são objetos sociais, isto é, 
práticas sociais” (p. 13).

O autor, ao afirmar a natureza social dos saberes do professor, afirma, por 
outro lado, que é

[...] impossível compreender a natureza do saber dos professores sem 
colocá-lo em íntima relação com o que os professores, nos espaços de 
trabalho cotidianos, são, fazem, pensam e dizem. O saber dos profes-
sores é profundamente social e é, ao mesmo tempo, o saber dos ato-
res individuais que o possuem e o incorporam à sua prática profissional 
(TARDIF, 2002, p. 15).

Desse modo, o autor chama a atenção para a singularidade dos processos de 
apropriação, ainda que reconheça sua indissociável natureza social. Nesse sen-
tido, compreendemos que suas ideias podem ser aproximadas às de L. S. Vy-
gotsky (1998) acerca dos processos de apropriação das práticas culturais como 
modos de funcionamento intermental, partilhados pelos sujeitos nas interações 
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cotidianas em seu meio social. Para esse autor, a constituição das funções men-
tais de cada um de nós, nossos modos próprios de ser, fazer, sentir, pensar e di-
zer são constituídos mediante o compartilhamento com os outros nas situações 
de interações que, por sua vez, são mediadas pelos outros, que dominam já tais 
práticas, e pela linguagem. Assim, a transformação de processos intermentais 
em processos intramentais, próprios de cada indivíduo, não se faz como repro-
dução passiva e mecânica, mas como conversão, significação única, marcada 
pelas condições da interação, pelos modos como cada sujeito participa, de como 
é significado/valorizado e de como significa/valoriza os outros, a situação.

Assim, para Vygotsky (1998) o processo de apropriação está intrinsecamente 
marcado pelas condições objetivas de vida e permeado de processos cognitivos 
e afetivos, volitivos, construídos na história de interações – de vida – de cada 
um. Acreditamos que essas concepções podem e precisam ser trazidas para o 
contexto da discussão sobre a formação docente, visto que é de (trans)forma-
ção, de aprendizagem e desenvolvimento, envolve apropriações, internalizações 
de modos próprios de pensar, agir, sentir, significar.

Quanto aos tipos de saberes necessários à formação docente, Tardif (2002) 
considera que são diversos/plurais e temporais, pois são produzidos e apreendi-
dos em relação ao tempo, ao contexto histórico e, portanto, mudam. Em relação 
às fontes de tais saberes, o autor considera que são diversas, envolvendo toda a 
vida dos professores, suas experiências na família, na escola onde estudou e se 
formou, de suas interações socioculturais pessoais, da universidade e escolas 
normais, das práticas e rotinas vividas nas instituições onde trabalha, de cursos/
programas promovidos ou possibilitados por elas, da interação com seus pares 
etc. Nesse sentido, para o autor, “o saber profissional está, de um certo modo, 
na confluência de vários saberes oriundos da sociedade, da instituição escolar, 
dos outros atores educacionais, das universidades etc” (TARDIF, 2002, p, 18).

A partir dessas proposições, é possível compreender que, na formação dos 
professores, inclusive da Educação Infantil, mesmo considerando que sua 
formação abrange todas as interações de sua história de vida, em especial 
aquelas que dão sentido às suas escolhas, às suas práticas, é preciso garan-
tir, tanto a formação inicial, quanto a continuada, de modo a garantir-lhe um 
lastro de conhecimentos que envolvem conceitos, procedimentos, habilidades, 
valores, que lhe possibilitem ampliar, consolidar, como também rever, criticar, 
ressignificar modos de compreender, de sentir e agir em relação às situações 
da prática docente.

Entretanto, ainda temos visto na vasta literatura acerca da formação docente 
– em especial sobre a EI – que os cursos de formação inicial têm sido apontados 
como ineficientes e distantes da realidade da prática docente, palco da dicotomia 
teoria-prática.

É nesse contexto que a formação continuada surge como uma necessidade 
intrínseca à natureza do trabalho docente, por suas demandas diversas, com-
plexas e dinâmicas – que sempre mudam – originadas no cotidiano, na rotiniza-
ção da ação docente, na perspectiva de avançar nos estudos, em busca de um 
constante desenvolvimento profissional. Portanto, configuram-se como espaços 
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de formação continuada os programas de pós-graduação, cursos de aperfei-
çoamento e especialização, bem como a própria escola que, dependendo das 
condições em que se organizam suas práticas, pode constituir-se como lócus 
privilegiado de pesquisa e reflexão, portanto, de formação.

No âmbito das discussões das diretrizes de formação inicial e continuada 
promulgadas na Resolução CNE/CP nº 02/2015, questionamos: de que modo 
às redes de Educação Básica de ensino têm ensejado políticas e práticas de 
formação continuada? Em especial a rede municipal de Educação da cidade 
do Natal/RN?

Atualmente a cidade do Natal/RN possui 74 instituições de Educação Infantil, 
denominadas de Centro Municipais de Educação Infantil – CMEI, com 15.696 
crianças matriculadas com idade entre 06 meses e 05 e 11 meses. E ainda, 739 
professores denominados de Educador Infantil. 

Em um levantamento realizado nos últimos 05 anos, verificamos que o muni-
cípio ofertou cursos de aperfeiçoamento aos Professores/Educadores infantis, 
conforme preconiza a Resolução CNE/CP nº02/2015:

Art. 17. A formação continuada, na forma do artigo 16, deve se dar 
pela oferta de atividades formativas e cursos de atualização, extensão, 
aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado que agre-
guem novos saberes e práticas, articulados às políticas e gestão da 
educação, à área de atuação do profissional e às instituições de edu-
cação básica, em suas diferentes etapas e modalidades da educação. 
(BRASIL, 2015, p. 14)

Entre as principais formações ofertadas destacamos para fins desse estudo 
a formação desenvolvida por meio do “Paralapracá” e o “PNAIC para Educação 
infantil”, da qual descreveremos a seguir:

O Paralapracá foi um projeto realizado no período de 2013 a 2017 desenvol-
vido pelo Instituto C&A em parceria técnica com a Avante – Educação e Mobili-
zação Social, e teve como objetivo contribuir na formação continuada de educa-
dores – por meio do fomento a formação dos coordenadores pedagógicos – e 
no acesso a materiais tanto para as crianças quanto para os profissionais de 
instituições de Educação Infantil.

O projeto contemplou aproximadamente 25 instituições no município ea for-
mação era realizada de forma semipresencial, a partir de seis eixos: Brincadeira, 
Arte, Música, Literatura, Organização do Ambiente e Exploração do Mundo Físico e 
Social. As instituições receberam um “Kit Paralapracá” com livros, fantoches e cds.

O PNAIC Educação Infantil desenvolvido no âmbito da Rede Nacional de for-
mação continuada272 dos professores da Educação Básica teve início das suas 
atividades, no Estado do Rio Grande do Norte, em outubro de 2017 a maio de 
2018, com carga horária de 100 horas formativas.  
272  A Rede Nacional de Formação Continuada de Professores foi criada em 2004 com o objetivo de contribuir para a 
melhoria da formação dos professores e alunos. O público-alvo prioritário da rede são professores de educação básica 
dos sistemas públicos de educação. O Ministério da Educação oferece suporte técnico e financeiro e tem o papel de 
coordenador do desenvolvimento do programa, que é implementado por adesão, em regime de colaboração, pelos 
estados, municípios e Distrito Federal. Informações disponíveis em: http://portal.mec.gov.br/rede-nacional-de-formacao-
-continuada-de-professores
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A formação tinha como objetivo o trabalho pedagógico com a linguagem oral 
e escrita na Educação Infantil – especificamente com crianças de 4 e 5 anos, e 
como material orientador a Coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil produ-
zida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em parceria com vários 
autores da área. 

No processo formativo, especificamente no município de Natal haviam 5 for-
madoras regionais, 16 formadoras locais e 375 Professores/Educadores infantis 
participando da formação. Dessa forma, a formação era desenvolvida em módu-
los/encontros de 16 horas cada. 

Nas práticas formativas ofertadas encontramos semelhanças e diferenças, 
vejamos: em suas semelhanças, os sujeitos que participam da formação é ape-
nas uma parte do grupo/coletivo da escola, ou seja, ora coordenadores ou ora 
parte do grupo de professores. Ambas as práticas formativas apresentam uma 
proposta formativa inicial, baseada em módulos e/ou cadernos/textos e por fim, 
os estudos e discussões parte de aspectos considerados importantes no proces-
so de ensino e aprendizagem de crianças.

Contudo, suas diferenças já iniciam pelos entes envolvidos, sendo estes ex-
clusivamente públicos, como presentes no programa PNAIC, ou em uma parce-
ria público-privada, como presente no programa “Paralapracá”. Outro aspecto 
é o foco da formação, no caso do PNAIC o público alvo são os professores/
educadores de centros de educação infantil de crianças em idade pré-escolar, e 
no “Paralapracá” são coordenadores pedagógicos das referidas instituições. E 
por fim, outro aspecto crucial que os diferenciam são os conteúdos envolvidos na 
formação, no caso do programa “Paralapracá” objetiva-se trilhar a formação por 
diferentes eixos, e no PNAIC a formação está centradas nas práticas pedagógi-
cas com a linguagem oral, escrita e leitura.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É notório que o município de Natal tem buscado empreender ações/práticas 
formativas aos professores das instituições públicas de Educação Infantil. Con-
tudo, consideramos que ainda não há uma “clareza” na política de formação de 
seus profissionais e nos objetivos das práticas formativas. Isso é perceptível 
quando observamos um entrelaçamento de diferentes iniciativas: terceiro setor 
e Estado, formalizando a ideia de que “o público é ineficiente e de que o privado 
deve atuar para aprimorar a qualidade” (PERONI; SILVA, 2013, p. 49)

A partir dos conteúdos observados, ainda não há práticas formativas centra-
da/articuladas a partir das práticas e necessidades docentes, mas em estudos e 
orientações consideradas essenciais e necessários para o desenvolvimento da 
aprendizagem das crianças. Outro aspecto observado é a ausência de ações 
formativas voltada para as crianças 0 a 03 anos. 

Em síntese, compreendemos que desenvolver essa cultura formativa é um 
dos desafios dessa etapa educativa que em grandes proporções precisa superar, 
entre outros entraves, o caráter assistencial, a desprofissionalização, bem como 
a necessidade de considerar o professor como protagonista de sua formação.
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INTRODUÇÃO

A Primeira Infância merece de todos nós uma atenção especial, a garantia de 
políticas públicas que a tenha como objeto de atenção deve ser a prioridade no 
contexto das ações que lhes dizem respeito. A promoção de processos de forma-
ção de representantes de organizações da sociedade civil e do poder municipal, 
dentre outros, sobre o Marco Legal da Primeira Infância e o que deve nortear a 
construção dos Planos Municipais pela Primeira Infância, com o intuito de for-
talecer as políticas públicas voltadas à garantia dos direitos das crianças até os 
seis anos de idade, especialmente. 

Estamos, de modo frequente, investindo nas ações concernentes ao reco-
nhecimento do valor social da primeira infância, disponibilizando informações 
e promovendo processos de formação de representantes de organizações da 
sociedade civil e do poder municipal. Recentemente, envidamos esforços, numa 
ação compartilhada entre a Rede Nacional da Primeira Infância/RNPI, e a Fa-
culdade de Educação/FaEd, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/
UFMS, objetivando contribuir para a qualificação de cidadãos capazes de arti-
cular e desenvolver o Plano Municipal da Primeira Infância/PMPI, e promover o 
encontro e a troca de conhecimento entre os municípios que desejam elaborar 
PMPIs. A garantia de formação de docentes, de profissionais de instituições que 
atuam na área da infância e de representantes de organizações da sociedade e 
do poder municipal, nesse curso de abrangência nacional, na modalidade a dis-
tância, oportunizou a formação continuada, de sobre o Marco Legal da Primeira 
Infância – Lei n 13.257-2016 e os Planos Municipais pela Primeira Infância, 
visando fortalecer as políticas públicas voltadas à garantia dos direitos das crian-
ças até os seis anos de idade.

A formação foi realizada por meio de um ambiente virtual de aprendizagem, 
que serviu como Guia Virtual, com vídeo-aulas, participação de especialistas, 
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vídeos com experiências exitosas, textos e encontros interativos de discussão 
para debates e esclarecimentos sobre a proposta apresentada e o seu contexto 
de desenvolvimento.

DO PRINCÍPIO DA INTERSETORIALIDADE À CONSECUÇÃO DO MARCO 
LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA

A aprovação do Marco Legal da Primeira Infância, em março de 2016, após 
um longo período de tramitação nas duas casas do Congresso e sua sanção pre-
sidencial sem vetos representou uma extraordinária conquista para as crianças 
brasileiras. Um dos grandes avanços do Marco Legal é a concepção de uma Po-
lítica Nacional Integrada para a Primeira Infância, com abordagem e coordenação 
intersetorial. Isto significa que temos agora um instrumento legal que permite uma 
visão abrangente de todos os direitos da criança na Primeira Infância, com a cor-
responsabilidade entre União, Estados e Municípios. O Marco Legal complementa 
o Plano Nacional pela Primeira Infância e integra-se em sua aplicação no municí-
pio. 

A formação desenvolvida vai ao encontro da enorme necessidade de qualificar 
profissionais para implementação do Marco Legal da Primeira Infância e para a 
elaboração dos Planos Municipais da Primeira Infância, instrumentalizando profis-
sionais para execução de ações que visam a garantia dos Direitos das crianças. 
Essa ação de formação está alinhada aos objetivos da RNPI, que é apoiar municí-
pios a criarem e gerirem seus PMPIs em escala nacional. Estrategicamente, assim 
fazendo, estaremos criando sinergias positivas com os diversos Ministérios.

Mesmo com os avanços dos direitos da infância, principalmente na criação de 
legislações que buscam garantir uma vida plena para as crianças e no aumento 
da expectativa de vida, ainda são grandes os desafios – educação de qualidade, 
cidades adequadas às necessidades infantis, redução dos índices de acidentes de 
trânsito, crianças sem estarem submetidas a contextos de violência. No Brasil há 
aproximadamente 20 milhões de crianças entre zero e seis anos de idade (UNI-
CEF, 2009). Destas, 2.866.191 vivem abaixo da linha de pobreza (CIESPI, 2010). 
As iniquidades e a pobreza ainda são barreiras impeditivas para o desenvolvi-
mento integral da criança, impossibilitando o rompimento do círculo da pobreza. 
Segundo dados do Unicef (2012), no Brasil, mais de 84% da população mora nas 
cidades. Mesmo com as melhorias nos serviços públicos nos contextos urbanos, 
esses avanços têm sido desiguais. As áreas pobres, periféricas e favelas não pos-
suem espaços adequados de lazer e equipamentos públicos de qualidade, estão 
mais sujeitas a inundações, deslizamentos, acúmulo de lixo e esgoto a céu aberto. 

As crianças estão submetidas a uma violência estrutural, sofrem com os impac-
tos das violências nas ruas e nos espaços públicos, em função das condições ina-
dequadas do ambiente, da violência policial e comunitária (UNICEF, 2006; CAES-
-PUCRS, 2013; MAPA DA VIOLÊNCIA, 2012). Nesse contexto, faz-se cada vez 
mais necessário que os municípios assumam compromissos para políticas públi-
cas voltadas para a primeira infância. E a elaboração e implementação de Planos 
Municipais Primeira Infância (PMPI) é um passo importante nesse processo. Em 
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janeiro de 2017, prefeitos assumiram mandatos nos 5.564 municípios brasileiros. 
É de extrema relevância sensibilizá-los para investir na primeira infância, disponi-
bilizando informações e promovendo processos de formação de representantes 
de organizações da sociedade e do poder municipal sobre o Marco Legal da Pri-
meira Infância e os Planos Municipais pela Primeira Infância, visando fortalecer as 
políticas públicas voltadas à garantia dos direitos das crianças até os seis anos de 
idade. 

A RNPI, desde agosto de 2016, promove a Campanha Criança é Prioridade, 
com o apoio da Fundação Bernard Van Leer, da Fundação Maria Cecília Souto 
Vidigal - MCSV e do Instituto C&A, visando comprometer os candidatos às prefei-
turas a priorizar a primeira infância em seus Planos de Trabalho. Mas, como dar 
assessoria aos municípios na elaboração e implantação dos Planos Municipais? 
Como fazer isto num universo territorial tão extenso como o Brasil? Este curso 
propôs a formação de profissionais vinculados às organizações membro da RNPI 
e gestores públicos, estimulando-os à criação, implementação e ao monitoramento 
de PMPIs, visando fortalecer as políticas públicas voltadas para a primeira infância. 

Em agosto de 2014, o Centro de Criação de Imagem Popular/CECIP foi eleito 
para assumir a Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância – RNPI, 
sua gestão ocorreu durante o triênio 2015-2017. O CECIP fundado em 1986, tem 
como compromisso institucional, induzir políticas públicas para o aperfeiçoamento 
da cidadania e a construção de uma educação integral para todos. Em diversos 
projetos, ao longo de quase três décadas, o CECIP consolidou o seu compromisso 
com as crianças, valorizando seu protagonismo e sua participação na construção 
de uma sociedade mais justa e democrática. E foi sob sua responsabilidade que 
a Secretaria Executiva da RNPI propôs à UFMS a parceria para a realização do 
curso de extensão voltado à formação de profissionais sobre o PMPI.

A Rede Nacional Primeira Infância resulta de uma articulação nacional de or-
ganizações da sociedade civil, do governo, do setor privado, de outras redes e de 
organizações intragovernamentais, que se comprometem a atuar em conjunto na 
defesa e promoção dos direitos das crianças de até seis anos de idade. Tem como 
princípio a gestão democrática, apresentando uma configuração horizontal entre 
as organizações integrantes. Atualmente, a RNPI possui 160 organizações, num 
leque amplo e diversificado de especialidades na área dos direitos das crianças 
pequenas. A capacidade de articulação, mobilização e formulação propositiva que 
a RNPI está demonstrando vem lhe conferindo importância e reconhecimento so-
cial e político no país. O seu crescimento é atestado pelo poder agregador que a 
primeira infância exerce no momento atual. 

MARCO LEGAL E PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO ENTRE-
LAÇAMENTO DA GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS

A RNPI, em sua trajetória, tem produzido documentos que podem contribuir 
para criação de políticas públicas sustentáveis e culturalmente acessíveis. Vol-
tados para as distintas instâncias governamentais e sociedade civil, esses mate-
riais buscam prover conhecimentos teóricos e práticos para a concretização dos 
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direitos da primeira infância. O objetivo do projeto de extensão foi o de formar 
cidadãos capazes de articular e desenvolver Planos Municipais pela Primeira 
Infância no Brasil; Oferecer material de apoio para que municípios desenvolvam 
seus planos municipais pela primeira infância; Disponibilizar um banco de dados 
com experiências exitosas de municípios que já fizeram seus planos; Promover 
o encontro e a troca entre municípios que desejam fazer um plano municipal 
primeira infância.

Destacamos que se tratou de um curso piloto para atender até 200 participan-
tes, sendo  que 50% das vagas foram destinadas aos integrantes da RNPI e 50% 
a gestores públicos e articuladores de políticas públicas, com a finalidade de 
apresentar o tema de forma acessível e que fidelizasse os participantes durante 
toda a formação, o conteúdo foi dividido em módulos organizados em aulas,  em 
que foram usados recursos que promoviam uma interação horizontal e dialógica 
entre os diversos atores do processo: alunos, professores e tutores. 

Durante os 3 meses, as turmas, com até 40 participantes, contaram com o 
auxílio de um professor tutor que estava disponível para tirar dúvidas, fomentar a 
participação e dar feedbacks. Além da presença do tutor, houve também em datas 
previamente combinadas, a participação de especialistas ao vivo via chat durante 
a transmissão de vídeo-aulas, com conteúdo apoiado no Guia para Elaboração de 
Planos Municipais pela Primeira Infância da RNPI, material reeditado e lançado 
pela RNPI em março de 2017. As temáticas constantes no guia foram desenvolvi-
das nos módulos do curso a partir da experiência de especialistas integrantes da 
RNPI. Todas as ações do curso tiveram como uma de suas etapas a avaliação do 
processo, que se deu, principalmente, nas reuniões de monitoramento. 

Como indicadores da formação, acompanhamos a fidelização dos participan-
tes, o acesso aos produtos disponibilizados, os downloads realizados, os aces-
sos às páginas do projeto, bem como o volume de interação e a avaliação dos 
módulos. Como já mencionado, todos participantes foram convidados a avaliar 
a experiência, respondendo a enquetes durante o curso e questionários mais 
completos ao seu término. 

Destacamos aspectos como o Por que a Primeira Infância é tão importante; O 
que o Município ganha com um Plano Municipal pela Primeira Infância; Roteiro 
e ideias para a elaboração do Plano Municipal Primeira Infância; A participa-
ção das crianças na elaboração do PMPI; Sobre os recursos financeiros para 
executar o PMPI; A comunicação: ação estratégica para o êxito do Plano; Mo-
nitoramento, avaliação e informação dos resultados à sociedade; Marco Legal 
da Primeira Infância, a lei que olha para os bebês e crianças pequenas; Plano 
Nacional Primeira Infância.

Os participantes do curso tiveram a oportunidade de se apresentar e tomar 
conhecimento da proposta de formação, souberam que ao longo do curso, te-
riam várias atividades em fóruns e que a participação de todos seria fundamental 
para que o trabalho desenvolvido com qualidade. Foram convidados a dizerem 
seus nomes, a atividade profissional e local de trabalho, por que optaram por faz 
o curso, ou a informação que achassem importante sobre si mesmos, que ficas-
sem à vontade para fazer sua apresentação por vídeo ou por áudio. 
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A importância da primeira Infância: marco legais e conceituais foi tratada no 
curso, e apresentadas as diferentes razões para que as crianças de até 6 anos 
sejam a agenda prioritária dos municípios. A temática foi desenvolvida com al-
guns questionamentos que versavam sobre a atenção integral as crianças; por-
que a temática da infância ganhou visibilidade mundial no século XX e o que 
os municípios tem a ganhar com a elaboração e implementação de um Plano 
Municipal da Primeira Infância.

Dois vídeos foram disponibilizados para que os participantes do curso pudes-
se assistir e ampliar seus conhecimentos sobre a importância da Primeira Infân-
cia. No primeiro, Vital Didonet, assessor legislativo da RNPI, destaca aspectos 
importantes da primeira infância, desde o momento da gestação. Ressalta que 
nesse período, lançam-se as bases da personalidade humana, a criança inicia 
sua trajetória na vida conforme o que ela vivenciou desde a sua concepção, as 
relações humanas, sociais, físicas estabelecidas e com o meio ambiente. For-
mam a estrutura da inteligência e da afetividade, da relação social, do próprio de-
senvolvimento físico, portanto, é quando se formam as estruturas do ser huma-
no. Chama a atenção para o significado social da infância, do ser humano como 
uma construção social e cultural, e que o valor da primeira infância está em ser 
a base a vida humana. Ainda afirma que quando o Estado, o poder público co-
meçou a se preocupar com as crianças, percebeu que pode fazer uma mediação 
entre o ambiente familiar e a responsabilidade civil e políticas, tendo, portanto, o 
dever, conforme está definido no art. 227 da CF, que a família, a sociedade e o 
Estado tem o papel fundamental de garantir que os direitos das crianças sejam 
assegurados, com absoluta prioridade.

No segundo, Vital Didonet ressalta como as crianças começaram a chamar 
a atenção da sociedade como preocupação social e política, de governo, como 
isso foram acontecendo eventos sobre a necessidade das crianças se tornarem 
objeto de cuidados públicos. Pensar a criança em sua totalidade implica em pen-
sar a criança numa atenção integral.

Aliado aos vídeos foram trabalhadas as partes do Guia que tratam da im-
portância da primeira infância, bem como das seis razões para as crianças de 
até 6 anos serem a agenda prioritária do Município, a saber: argumento social, 
argumento educacional, argumento da justiça social, argumento da economia, 
argumento das ciências e do argumento dos direitos. Assim como, com o que o 
município ganha com um Plano pela Primeira Infância.

Quando falamos da garantia dos Direitos das crianças, devemos chamar a 
atenção para os marcos conceituais e legais, ou seja, os documentos que nor-
teiam as políticas públicas para a Infância no Brasil, conforme foi abordado.  Vi-
mos que no século XX, a Primeira Infância saiu do anonimato, ultrapassado o 
âmbito doméstico e familiar e chegou à esfera do público, do social, do político. 
A criança ganhou visibilidade mundial. Em consequência, a Organização das 
Nações Unidas (ONU) proclamou a Declaração Universal dos Direitos da Crian-
ça(1959), organizou a Convenção dos Direitos da Criança (1989), realizou uma 
Conferência Mundial sobrea Criança (1990), e assinou o documento Um Mundo 
para a Criança (2002).
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A abordagem sobre os marcos legais trata, também, do Plano Nacional da Pri-
meira Infância/PNPI, aprovado em 2010. Nele constam as características, prin-
cípios e diretrizes para a estruturação de Políticas Intersetoriais para a Primeira 
infância, visando a garantia dos direitos da criança firmados pela Constituição 
Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O PNPI deve ser entendido 
como expressão da vontade nacional de cumprir os compromissos internacio-
nais assumidos pelo País em documentos como a Convenção dos Direitos da 
Criança, o Plano de Educação de Dacar 2000/2015, os Objetivos do Milênio, a 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, documentos dos 
quais o Brasil é signatário e com os quais está comprometido. Ele se articula, 
também, com outros Planos e compromissos nacionais: Plano Nacional de Edu-
cação, Plano Nacional de Saúde, Plano Nacional de Assistência Social, Plano 
Nacional de Cultura, Plano Nacional de Combate à Violência contra a Criança, 
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Ado-
lescentes à Convivência Familiar e Comunitária etc. e se atualizará e comple-
mentará com outros planos que venham a ser elaborados.

Os princípios do PNPI orientam o olhar, a atenção e as ações que visam à 
proteção e promoção dos direitos das crianças de zero até seis anos. Dada a 
magnitude de sua importância faremos a transcrição literal desses princípios:

Criança sujeito, indivíduo, único, com valor em si mesmo. A crian-
ça tem um “rosto”. Olhar para ele e enxerga-lo é compreender a ver-
dadeira essência do ser humano que se forma desde sua gênese e se 
realiza ao longo da vida.

A diversidade étnica, cultural, de gênero, geográfica. Esse princí-
pio abre o olhar para as várias infâncias que existem em nosso País. 
E é às múltiplas formas de ser criança que as políticas devem ser sen-
síveis. 

A integralidade da criança. Impõe-se superar a visão fragmentada 
da criança. Uma visão holística, integrada, senão imediatamente do 
“todo”, pelo menos progressivamente mais abrangente, vai ajudar a 
ver as interrelações ou intersecções que foram artificialmente afasta-
das como campos específicos de atividades profissionais distintas. 

A inclusão. Uma sociedade inclusiva abraça todos e cada um dos in-
divíduos, nas suas expressões próprias, segundo as quais cada um é 
si próprio e diferente dos demais; abarca todos e cada um dos grupos 
étnicoraciais, sociais e culturais; manifesta zelo pela igualdade e pela 
especificidade de direitos na diversidade de gênero. Para que a socie-
dade brasileira seja uma sociedade inclusiva, todas as crianças devem 
dela participar, desde o começo da vida, como sujeitos de pleno direito.

A integração das visões científica e humanista. Os parâmetros das 
ciências e a visão humanista devem articular-se nas ações dirigidas à 
criança. Assim, pediatria, neurociências, pedagogia, psicologia, psica-
nálise, antropologia, ciência jurídica…, de um lado, e, de outro, sentido 
da vida, valores humanos, aspirações e desejo de realização, cuidado 
com a Terra… se complementam. 
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A articulação das ações. A articulação deve ocorrer em três âmbitos: 
(a) nas ações dos entes federados (União, Estados, DF e Municípios), 
(b) nos setores da administração pública (educação, saúde, assistên-
cia, cultura, justiça etc.) e (c) na relação governo e sociedade. Esse 
princípio tem três consequências: (a) evita duplicidade, (b) racionaliza 
a utilização dos recursos públicos, evitando desperdícios e (c) aumen-
ta a eficiência e a eficácia dos esforços governamentais. 

A sinergia das ações. Quando as ações dirigidas às crianças podem 
ser articuladas no espaço e no tempo, alcançam maior eficiência e 
eficácia: gasta-se menos e se alcançam resultados mais consisten-
tes. Não se trata de transformar a creche num centro de saúde ou de 
atribuir a um ambulatório hospitalar as funções de um estabelecimen-
to de educação infantil, mas de encontrar as complementaridades de 
serviços e as possibilidades de expansão das ações em cada um dos 
lugares em que as crianças são atendidas – em casa, na creche ou na 
pré-escola, no centro de saúde, no hospital, no consultório médico, nos 
espaços institucionalizados do brincar. 

A prioridade absoluta dos direitos da criança. O princípio estam-
pado no art. 227 da Constituição Federal, regulamentado pelo art.4º 
do ECA, tem que ser levado às suas consequências. As ações e os 
recursos financeiros, nos três níveis da administração pública, devem 
ser decididos segundo a primazia absoluta dos direitos da criança e do 
adolescente. 

A prioridade da atenção, dos recursos, dos programas e das 
ações para as crianças socialmente mais vulneráveis. Os direi-
tos afirmados na Convenção dos Direitos da Criança, na Constituição 
Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente são de todas as 
crianças. No entanto, situações de vulnerabilidade individual e social, 
maior necessidade econômica de famílias, de Municípios, Estados ou 
Regiões requerem políticas de proteção especial e impõem urgência 
maior para a ação do Estado. Têm prioridade aqueles que, sem essa 
atenção pública, estão ou estariam privados de direitos fundamentais. 
Essa é uma condição para que a igualdade como princípio universal 
possa tornar-se igualdade real. 

Dever da família, da sociedade e do Estado. A família é a instituição 
primordial de cuidado e educação da primeira infância. Mas a socie-
dade e o Estado também são responsáveis por suas crianças. Cabe 
ao Estado formular e implementar políticas econômicas e sociais que 
deem às famílias condições de cumprir aquela função primária, bem 
como realizar ações voltadas especificamente às crianças, visando ao 
atendimento de seus direitos (PNPI, 2010, p. 26 e 27).

Esses princípios são norteadores das ações que dizem respeito a garantia e 
ao reconhecimento dos direitos das crianças, e muito contribuem para dimensio-
narmos o que deve estar contido em Planos Municipais para a Primeira Infância. 
Eles são balizadores do delineamento de Políticas Públicas voltadas ao atendi-
mento das crianças.

Quando falamos da garantia dos Direitos das crianças, devemos chamar a 
atenção para o roteiro de ideias para a elaboração do Plano Municipal pela 
Primeira Infância, entendendo a construção do Plano Nacional pela Primeira In-
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fância, implica, num primeiro momento,  no apoio aos municípios, mas também 
na consolidação de momentos de reflexões que vão contribuir para solidificar 
os campos de ação, promovendo o encontro e a troca de conhecimento entre 
os municípios que desejam elaborar PMPIs e a sociedade civil, que assume 
para si a responsabilidade pelo empreendimento processos que vão resultar 
concretamente no desencadeamento de políticas voltadas Ao primeira infân-
cia, tal movimento, contribui para a qualificação de cidadãos capazes de arti-
cular e desenvolver Planos Municipais pela Primeira Infância. O plano tomado 
como política pública corrobora que na prática sejam valorizados processos que 
promovam o desenvolvimento das crianças na primeira infância. Cabe, ainda, 
ressaltar que o delineamento de políticas públicas intersetoriais implica na pro-
moção e criação de instâncias de diálogos, envolvendo setores de governos a 
participação social para se conceber o delineamento do que é preponderante 
na elaboração do PMPI.

Outro aspecto fundamental, diz respeito à participação das crianças na elabo-
ração do PMPI, podemos afirmar que a inclusão e a escuta delas no processo 
e no planejamento social é um direito, naquilo que lhes dizem respeito, Ouvir as 
crianças, garantido a participação política e social, inclui o respeito ao princípio 
da cidadania, desde o nascimento da pessoa – as crianças são cidadãs e, por-
tanto, membros ativos da/na vida coletiva. A participação infantil concede a crian-
ça vez e voz. Desse modo, o direito à participação fundamenta-se na concepção 
de que a criança é sujeito de direitos, assim, o fortalecimento do sistema de ga-
rantias dos direitos da infância permitirá tirar a Primeira Infância da invisibilidade.

O processo formativo criou várias possibilidades de interlocução, os alunos 
finalizaram o curso de forma bem ativa. O curso abriu espaço interessante para 
discussões de políticas para primeira infância, isso foi sentido como sendo im-
portante para sistematizar os procedimentos e estruturar a organização e a ma-
nutenção da mobilização em torno dos aspectos atinentes ao Plano Nacional 
pela Primeira Infância (PNPI), não somente como um documento técnico e po-
lítico, mas como uma possibilidade de cumprimento aos direitos da criança de 
até 6 anos de idade. A proposta do curso refletiu o trabalho da rede, fios foram 
tecidos, aproximamos espaços e tempos diferentes com um propósito, com uma 
missão comum em prol da garantia do direito das crianças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização do curso permitiu-nos conceber ações que visam dimensionar o 
impacto da aprovação da Lei do Marco Legal da Primeira Infância, em março de 
2016 - Lei nº. 13.257 para a consolidação dos direitos das crianças em nosso 
país na área educacional, da saúde, e da assistência social, e ainda que nos 
permitam ter uma visão abrangente das ações voltadas a garantia de todos os 
direitos da criança na Primeira Infância, e se efetivamente há a corresponsabili-
dade entre União, Estados e Municípios.

O desenvolvimento do curso oportunizou a realização de reflexões e discus-
sões sobre concepções de Infância, Criança e Educação Infantil, bem como via-
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bilizou o alargamento de conhecimentos que dizem respeito à Educação Infantil. 
A metodologia utilizada, sustentada em uma plataforma online, viabilizou a aqui-
sição de conhecimentos de natureza tecnológica. Alunos de 135 cidades partici-
param do curso.42% desses alunos estão mobilizados na construção de Planos 
Municipais pela primeira Infância em seus municípios, sendo que mais de 126 
pessoas receberam a certificação do curso. Mais de 20% dos alunos certificados 
estão envolvidos na elaboração do PMPI em seus municípios.

Dessa forma, podemos considerar que para atender à demanda do cenário 
nacional, no sentido de garantir o direito das crianças, o Plano Nacional pela 
Primeira Infância destina-se ao atendimento de todas as crianças de 0 a 6 anos 
no país, possibilitando ampliar as experiências e a importância do trabalho em 
rede, que se paute na colaboração e cooperação, abordando os conhecimentos 
sobre infância, as especificidades e direitos das crianças, oportunizando a am-
pliação das discussões sobre a construção dos PMPIs em todos os municípios 
brasileiros.

As ações empreendidas pela Rede Nacional da Primeira Infância visam, so-
bretudo, a construção de Políticas Públicas que promovam o atendimento inte-
gral da primeira infância, o que implica no reconhecimento da criança como cida-
dã e sujeito de direitos, e desse período da vida como sendo o mais importante 
na constituição física, afetiva, cognitiva e linguística, bem como na de competên-
cias sociais sobre as quais serão edificados os conhecimentos, as habilidades, 
a formação de valores, atitudes e comportamentos importantes à sua formação.
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INTRODUÇÃO

E a nossa abordagem da infância, não será reveladora do egocentris-
mo do adulto: Educados na escravatura, incapazes de transformar a 
vida, como poderíamos dar liberdade aos nossos filhos? Deveríamos, 
em primeiro lugar, libertar-nos das nossas próprias amarras 
(Korczak – 1919;1984 – p.95)

O presente artigo visa apresentar uma proposta de protagonismo infantil, im-
plementada na rede municipal de educação de Franco da Rocha, durante o ano 
de 2017, com alunos da pré-escola e dos anos iniciais do ensino fundamental.

Em 2017 (primeiro ano, do segundo mandato do atual prefeito) o gabinete se 
mobilizou para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2018 – 2021. Como na 
gestão anterior, a construção do PPA foi participativa, contando com a articula-
ção e o envolvimento dos movimentos sociais, das associações de moradores 
e das diversas Secretarias Municipais, desta vez a ideia inicial era repetir essa 
participação – convidando, sensibilizando e mobilizando a população para nova-
mente participar das plenárias populares –porém estendendo o convite para os 
professores, funcionários e gestores da rede municipal de educação, que mes-
mo não residindo no bairro, passam boa parte da sua vida nele. 

Durante o período de mobilização da população, a Secretária de Educação 
teve a ideia de envolver, além dos profissionais, os alunos da rede municipal no 
processo, afinal, embora pequenos, são também munícipes e por que não ouvir 
suas reivindicações, tanto para a escola, quanto para o bairro, construindo-se 
assim um PPA-infantil. Como defende Castro (2004, p. 23) “[...] tornar-se habi-
tante da cidade é um processo de aprendizagem”.

Antes de levar a proposta para discutir nas escolas, a secretária compartilhou 
a ideia com a equipe técnica da Secretaria da Educação (Diretoras executivas, 
Supervisoras e Assistentes Técnicos Pedagógicos), pois um projeto somente 
tem condições de ser bem-sucedido se compreendido e abraçado por todos os 
envolvidos. A equipe ouviu atentamente, e com algumas sugestões, aprovou e 
encampou a proposta.

A primeira ação da equipe técnica da secretaria de educação foi elaborar uma 
pauta a ser discutida com as gestoras escolares, a fim de sensibilizá-las para a 
adesão.

Com a pauta pronta e detalhada, os Assistentes Técnicos Pedagógicos e Su-
pervisores se organizaram e agendaram uma reunião nas respectivas escolas, 
de modo a apresenta-la em todas as unidades de educação infantil e de ensino 
fundamental. 
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Nas reuniões que aconteceram nas escolas, a dupla – ATP e Supervisor– em 
nome da secretaria, apresentou a proposta para as equipes gestoras, esclare-
ceu o que vem a ser o Plano Plurianual – um instrumento de gestão, previsto no 
artigo 165 da Constituição Federal, destinado a organizar e viabilizar as políti-
cas públicas – falou da sua importância para a cidade e sugeriu formas de com 
poderiam envolver os professores e funcionários e mobilizar os alunos para a 
elaboração de um Plano para a escola e para a comunidade, que fosse pensado 
e construído pelas crianças, sob a perspectiva delas.

Concluída a primeira etapa, contamos com a adesão de 25 unidades escola-
res, que se engajaram, mobilizando o corpo docente e as crianças.

Durante o processo de discussão e participação infantil, surgiram vários no-
mes para o projeto, que acabou por ser denominado como PPA-Kids.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No mundo atual tal qual o organizamos, seria possível promover uma real 
participação das crianças? 

Historicamente a criança ocupou um lugar de invisibilidade e até mesmo de 
inferioridade tanto no âmbito público quanto no privado. A literatura revela que 
ao longo de muitos séculos, a criança foi vista como adulto em miniatura e sem 
identidade pessoal. Segundo Ariès (1981), até por volta do século XII desconhe-
cia-se a infância, e a vida das crianças misturava-se à dos adultos. Tanto a dis-
tinção entre o mundo dos adultos e o mundo das crianças quanto o sentimento 
pela infância só começam a surgir, de forma incipiente, no final do século XVII, 
ganhando força no século XVIII.

O conceito de criança vai se transformando à medida em que as relações de 
produção também passam por um processo de mudança, e é somente com a ur-
banização e proletarização que se constitui a família nuclear, a qual, entre outras 
atribuições, encarrega-se, também, do cuidado com a criança pequena.

No Brasil não foi diferente, a criança permaneceu na invisibilidade, sendo ob-
jeto de tutela dos adultos até os anos de 1980, quando os movimentos sociais e 
sindicais colocaram a infância na pauta e passaram a reivindicar políticas espe-
cíficas para os pequenos.

As lutas sociais se refletem na Constituição Federal (1988)  que em seu ar-
tigo208, Inciso IV, determina que é dever do Estado a “educação infantil, em 
creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade” (EMENDA CONS-
TITUCIONAL nº 53, de 2006); no artigo 7°, Inciso XXV, que é direito da família 
“a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco 
anos de idade em creches e pré-escolas” (EMENDA CONSTITUCIONAL nº 53, 
de 2006) e no artigo 227, que é o mais completo e amplo de todos:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
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discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação 
dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010).

É nesse momento então, que a criança passa a ser vista, pelo menos do 
ponto de vista legal, como sujeito de direitos. 

Em seguida, em 1990, é promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescen-
te (ECA), importante instrumento legal que vem corroborar com os direitos já 
conquistados e avança no sentido da proteção integral e dos direitos sociais de 
crianças e adolescentes. O art. 16 declara,

16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, res-
salvadas as restrições legais;
II - opinião e expressão;
III - crença e culto religioso;
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;
V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;
VI - participar da vida política, na forma da lei;
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.

Essas conquistas são fundamentais, todavia não garante protagonismo às 
crianças, que continuam sendo pensadas nas políticas públicas pelos adultos e 
não raras vezes por profissionais que sequer têm formação na área da infância, 
que sequer discutiu a trajetória da infância, como engenheiros, arquitetos, polí-
ticos em geral.

Em que pese a existência de poucos estudos sobre o protagonismo infantil, 
vale a pena destacar o Documento “Deixa eu Falar”273, que promoveu um pro-
cesso de escuta atenta de crianças de três, quatro, cinco e seis anos de idade, 
de várias partes do Brasil, e transformou suas expressões em objetivos e ações 
do Plano Nacional pela Primeira Infância (2010).

Este documento, de uma maneira lúdica e prazerosa (entrevistas, desenhos, 
brincadeiras, jogos teatrais), discutiu e refletiu com as crianças, assuntos até en-
tão pertinentes apenas aos adultos, como, educação, saúde, lazer, diversidade, 
família, meio ambiente e cidadania.

A publicação demonstra, portanto, que a criança embora inocente, vulnerável 
e dependente, é também curiosa, ativa e cheia de esperança. E que tem plenas 
condições de opinar, reivindicar, participar, do debate acerca daquilo que é pen-
sado e planejado para ela, sendo não apenas expectador, mas protagonista nas 
ações.

“[...] a criança não é mais vulnerável que outros simplesmente porque é 
criança, mas porque está diante de uma complexidade que ainda não 
domina, até porque esta complexidade não foi construída por e para 
ela” (Castro, 2004, p. 23)

Assim, inspirados no trabalho da RNPI e acreditando que nossos pequenos 
cidadãos também podem ser protagonistas e participar da política pública da sua 
273 Uma publicação da Rede Nacional pela Primeira Infância, produzida pelo CECIP em parceria com o MEC.
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cidade, emitir opiniões e fazer propostas, decidimos implantar o projeto opor-
tunizando às crianças de Franco da Rocha, uma experiência similar. Voltada 
principalmente à organização dos espaços públicos e direitos básicos à vivência 
humana, é que se realiza a experiência de participação infantil, no ano de 2017, 
por meio do PPA-Kids, com alunos da pré-escola e do ensino fundamental dessa 
rede municipal.

METODOLOGIA

Em 2017 a rede municipal de educação de Franco da Rocha contava com 50 
unidades escolares, das quais 12 atendiam exclusivamente crianças de zero a 
três anos e onze meses (creches). Estas UEs não foram convidadas a participar 
do projeto tendo em vista a faixa etária das crianças.

As equipes gestoras das 38 unidades, de pré-escola e ensino fundamental, 
foram convidadas a conhecer o projeto. Após tomarem conhecimento e concor-
darem com a proposta, começou outra etapa que foi sensibilizar o corpo docente 
para adesão, enfatizando sobre a importância da participação infantil e como 
essa experiência poderia corroborar no processo de ensino e aprendizagem dos 
alunos.

Após o período de sensibilização e mobilização nas escolas (envolvendo ges-
tores, professores e Conselho de Escola), 25 UEs decidiram pela adesão ao 
projeto, totalizando 66% do montante, aproximadamente. 

Nessas escolas as professoras e as coordenadoras pedagógicas e/ou dire-
toras274 prepararam encontros/reuniões com os alunos, explicando – por meio 
de rodas de conversa, vídeos, fotos, cartazes e jogos teatrais – o que é o plano 
plurianual e incentivando-os a participar da sua construção, levantando propos-
tas e reivindicando melhorias, tanto para a escola quanto para o bairro. 

Considerando que cada sala tem suas especificidades e particularidades, as 
professoras realizaram o trabalho de sensibilização das crianças e levantamento 
de demandas com suas respectivas turmas.

Os alunos, de modo geral, gostaram muito do desafio, ficaram entusiasmados 
em participar da política da cidade, de serem enfim escutados275. 

Auxiliados pelas professoras e coordenadoras pedagógicas, os alunos fize-
ram também uma pesquisa de campo, indagando professores, funcionários, pais 
e comunidade, sobre quais reivindicações – de cada bairro – poderiam ser incluí-
das no PPA, para além daquelas que são exclusivas da escola.

Na pesquisa empírica as crianças coletaram fotos antigas e atuais da escola e 
do bairro e puderam confrontar as mudanças e levantar novas demandas.

Simultaneamente à pesquisa de campo, as escolas realizaram um brainstor-
ming com os alunos, levantando (com bastante ponderação) como eles viam a 
sua escola e o seu bairro, o que gostavam, o que consideravam que precisava 
mudar e o que gostariam de reivindicar, nas mais variadas áreas, como, saúde, 

274 Optamos pelo feminino porque salvo raras exceções, a grande maioria de profissionais desta rede são mulheres.
275 Vale lembrar que raramente as crianças são escutadas em suas especificidades e necessidades e convidadas a 
falar o que pensam e sentem.
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transporte, esporte, cultura, habitação, meio ambiente e principalmente educa-
ção. O que gostariam que fosse implantado adaptado ou melhorado em suas 
escolas. As propostas se consolidaram em formato de perguntas, em cartazes 
com as principais reivindicações.

Após a tempestade de ideias, a coordenadora pedagógica e as professoras, 
juntamente com as crianças, filtravam as propostas elencando-as, de modo a 
construírem um rol de reivindicações a serem apresentadas e discutidas com 
o prefeito. 

Nestas atividades, as crianças ao explorarem seus espaços, puderam viven-
ciar momentos de descobertas do mundo e de si próprias. Além disso, a vivência 
de pensar os seus lugares a partir do que pode ser melhor para o coletivo foi 
também uma experiência política à medida que puderam atuar como agentes 
sociais da cidade.

O sujeito não é um espectador imparcial frente à vida, mas participa 
dela ativamente, por meio de seu corpo, com seus movimentos, afetos, 
pensamentos, percebendo, sendo percebido e se auto percebendo, re-
conhecendo-se como ator e coautor de sua história, ao lado dos outros 
significativos com os quais convive em sociedade. (REIS, 2011, p.41)

Após essa etapa, com as propostas sistematizadas e agrupadas, o prefeito, 
juntamente com a Secretária de Educação, foi em cada escola ouvir as reivindi-
cações dos alunos e dar as respectivas devolutivas.

Os alunos ficavam agrupados no pátio de suas escolas onde aconteciam as 
plenárias. As próprias crianças elegiam ou indicavam seus representantes, que 
apresentavam as propostas e faziam os questionamentos e aconselhamento ao 
prefeito, que por sua vez, respondia a cada questão, de forma bastante des-
contraída e respeitosa, ponderando sobre o que era da sua governabilidade e, 
portanto, deveria constar do PPA da cidade, o que não era de sua alçada, mas 
de outra esfera de governo ele também respondia, justificando que não teria 
possibilidade de atender e quais seriam os possíveis caminhos para solucionar 
e o que se referia especificamente à escola era anotado em separado, pela equi-
pe da SME, pois seria atendido em curto e médio prazo, por outro mecanismo, 
como compra direta, licitação ou agilizado pela própria comunidade escolar junto 
com o Conselho de Escola (CE).

Após a fala dos representantes que traziam as reivindicações filtradas e elen-
cadas na escola, abria-se o microfone para que outras crianças, que não esta-
vam inscritas, fizessem quaisquer questionamentos ao prefeito, que por sua vez, 
respondia a cada uma276.

Entre as reivindicações levantadas pelas crianças de uma determinada escola 
estavam: 

• Construção de um posto de saúde no bairro; 

276 As crianças ficavam muito surpresas e felizes quando o prefeito contava que morava ali mesmo na cidade, que havia 
estudado numa daquelas escolas, que se lembrava da merenda, que foi um aluno bagunceiro. Uma criança pediu ao 
prefeito que fizesse seu papai voltar a namorar sua mamãe.
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Desenho da aluna Agatha da Silva do 3º ano, da EMEB Juvenal Gomes do Monte

• Construção de uma biblioteca e um laboratório de informática, na 
escola ou no bairro, para aceso aos alunos;

• Construção de uma escola de ensino fundamental II no bairro;
• Construção de um parquinho infantil na escola;
• Mais policiamento no bairro;
• Mais saúde e respeito para a população;

Desenho da aluna Geovana do 4º ano, da EMEB Juvenal Gomes do Monte
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• Melhoria no saneamento básico no bairro; 
• Retirada de entulhos das ruas do bairro; 
• Mais cultura e lazer na escola e no bairro;
• Mais passeios para os alunos;
• Horta comunitária na escola; 
• Cobertura na quadra;
• Aquisição e instalação de playground na escola277.

Desenho do aluno Miguel dos santos da Silva do 4º ano, da EMEB Juvenal Gomes do Monte

RESULTADOS

A avaliação do PPA-infantil da escola acima apontou que o trabalho foi muito 
gratificante e significativo para toda a comunidade escolar – gestão, professo-
res, alunos, funcionários e pais – pois, incentivou e oportunizou momentos de 
troca entre os pares, aproximou a comunidade, todos tiveram a oportunidade 
de conhecer melhor a história da escola e do entorno, estimulou o trabalho em 
equipe e aulas passeio, além de promover a protagonismo infantil e possibilitar a 
interdisciplinaridade, uma vez que os alunos puderam refletir e dialogar com as 
várias disciplinas do currículo concomitantemente.

Nesse sentido, concordamos com Tisdall ao considerar que

 (…) o potencial da participação como performance leva a mudanças 
de atitude, propicia caminhos para a percepção dos problemas e das 
soluções e tem uma duração de longo efeito quando comparado a uma 
tradução mecânica da perspectiva das crianças e jovens dentro de 
uma decisão particular (Tisdall, 2013, p. 189).

277 Este último item (instalação de playgorund), foi reivindicação em quase 100% das escolas. O que demostra que as 
crianças, de alguma maneira, trazem à tona a questão do brincar como pauta relevante ao pensarmos nos espaços intra 
e/ou extraescolares.
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Abaixo seguem alguns relatos de professoras e alunos que participaram da 
elaboração do PPA Kids 2018 – 2021.

(...) O trabalho realizado demonstrou o quanto podemos inovar nossas 
práticas pedagógicas, estimulando a participação e aprendi-
zagem significativa. (Professora 1).

(...) na visita do prefeito as crianças puderam elencar perguntas traba-
lhadas em sala de ala e durante a pesquisa realizada com a comuni-
dade. O prefeito respondeu as questões com atenção, considerando 
cada situação, demonstrando a importância da participação de cada 
criança. (Professora 2).

(...) foi muito bom falar com o prefeito assim de pertinho, ele é muito 
legal e disse que vai colocar o parquinho na escola (aluno A).

(...) senhor prefeito nós queremos uma quadra maior, uma biblioteca, 
um parquinho, televisão na sala de aula e um maravilhoso jardim na 
escola, para a gente aprender muito mais sobre plantas (aluno B – 8 
anos).

(...) Olá senhor Prefeito, quero falar um pouco da minha escola, (...) 
eu gostaria que você colocasse um parquinho na escola, (...) você 
sabia que eu adoro prefeitos e minha professora? Abraços... (aluno 
C – 7 anos) 

A avaliação do PPA-Kids concluiu que as atividades desenvolvidas promove-
ram a interdisciplinaridade, uma vez que refletiram sobre a identidade, a trans-
formação da paisagem local, as relações do espaço físico e tempo etc. e ao 
mesmo tempo possibilitou o exercício da cidadania às crianças, seus familiares 
e comunidade, que tiveram a oportunidade de reivindicar e dialogar com o poder 
executivo local.

CONCLUSÃO

A realização do PPA-Kids nos revelou que as crianças são extremamente 
potentes e capazes de atuar na sociedade, que não são meros receptáculos, 
que têm plenas condições de reivindicar e emitir opiniões sobre aquilo que lhes 
é oferecido, ou sobre aquilo que faltam tais como, parques, praças, escolas, bi-
bliotecas, transporte público, espaços de cultura e lazer etc..

Vale destacar ainda, que o PPA-Kids foi uma oportunidade para fortalecer a 
gestão escolar e as relações intraescolares. Estimulou os alunos e professores 
a permanecerem mobilizados e atuantes na busca de uma escola de qualidade. 
Os alunos foram incentivados a formar grêmios estudantis, que até então não 
existia na rede. Este ano (ainda no primeiro semestre) já foi desenvolvido um tra-
balho de sensibilização e mobilização dos alunos em várias escolas, sendo que 
em duas delas já houve eleição e implantação de grêmios estudantis, e várias 
outras estão em processo de articulação e mobilização dos alunos.

E destacar também que em 2018, até a presente data, já foram comprados e 
instalados por volta de XXX novos playgrounds nas EMEBs de educação infantil 
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e de ensino fundamental, por constarem da pauta de reivindicação dos alunos.
Por fim, este artigo nos revela que as crianças evidenciam suas preocupa-

ções, suas insatisfações e suas ideias sobre o espaço que habitam, e por isso 
têm necessidade de serem ouvidas e são capazes de participar de debates so-
bre o seu lugar. Sendo assim, embora não seja comum elas serem consultadas 
sobre o que pensam acerca do espaço que ocupam e do cotidiano, a experiência 
aqui relatada comprova que elas têm visões e análises muito singulares sobre 
a cidade e querem e projetam muito mais possibilidades de como ela pode ser 
organizada e vivida.
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IDEIAS INICIAIS SOBRE O TEMA
 
Mesmo com a Educação Infantil estabelecida como primeira etapa da Educa-

ção Básica desde a década de 1990, quando fora sancionada a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN) (BRASIL,1996), ainda são necessários 
inúmeros avanços para que seja possível proporcionar um trabalho de boa qua-
lidade278e comprometido com os direitos da infância no contexto de creches e 
pré-escolas brasileiras, realidade que evidencia que a promulgação de uma lei 
não garante, necessariamente, seu cumprimento.

Com relação à Educação Infantil, a referida lei assevera que o professor, com 
certificado no Ensino Médio na modalidade Normal, ou possuidor de diploma 
em curso de licenciatura, é o profissional habilitado para o exercício da docên-
cia com a primeira infância. Contudo, o que se percebe é que a mão de obra 
contratada para atuar na docência nesta etapa ainda é bastante heterogênea e 
admitida sob condições trabalhistas diversas. Alguns profissionais, por exemplo, 
possuem vínculo efetivo, mas outros são apenas substitutos. Também há traba-
lhadores que estão admitidos com o status de docente, porém, existem outros 
que, mesmo trabalhando diária e diretamente com crianças279 pequenas, são 
classificados como técnicos. Por fim, dentre esses profissionais, existem indi-
víduos com formação prévia para a docência e outros que não têm habilitação 
para o trabalho docente, mas que estão a exercê-lo (BUFALO, 2009; CONCEI-
ÇÃO, 2010; CHAMARELLI, 2013).

É interessante perceber que este cenário em muito se aproxima das 
características presentes nas primeiras instituições de Educação Infantil no 
Brasil. As creches atendiam crianças vindas das camadas mais empobrecidas 
da população. Enquanto isso, nas pré-escolas, que também se responsabiliza-
vam pelo cuidado e educação de crianças em fase anterior ao “Primário”, as 
profissionais eram normalistas ou pedagogas280. Para uns, a mão de obra era 
278 Para este artigo, a ideia de boa qualidade ancora-se em Corrêa (2003, p. 89), pois a autora acredita na “garantia de 
direitos [das crianças] como critério de qualidade”.
279 O documento “Práticas Cotidianas na Educação Infantil” (BRASIL, 2009b) estabelece que bebês são crianças de 0 
a 18 meses; crianças bem pequenas têm de 19 meses a 3 anos e 11 meses; e até 5 anos e 11 meses são as crianças 
pequenas. Todavia, para este artigo, a expressão “crianças pequenas” faz alusão às crianças de um, dois e três anos, 
com as quais trabalham as Auxiliares em Fortaleza.
280 O curso de Pedagogia no Brasil foi instituído somente na década de 1930, através do Decreto-Lei nº. 1.190 de 4 
de abril de 1939. Contudo, anteriormente a isso, existiram as Escolas Normais, originadas através do Decreto nº 10, 
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formada por mulheres leigas, “jeitosas” e que “gostavam de crianças”. Para ou-
tros, as profissionais eram legitimadas e contratadas como professoras (ARAÚ-
JO, FREITAS E LOPES, 2008; KUHLMANN JR, 2015).

Considerando estas informações e com apoio em Andrade (2007), torna-se 
evidente a relação entre a gênese da Educação Infantil e a qualidade dos servi-
ços oferecidos até hoje por creches e pré-escolas, haja vista que “as possibilida-
des de atendimento continuam variando conforme a classe social a qual perten-
ce a criança” (ANDRADE, 2007, p. 18).Esta realidade, inclusive, é apontada por 
alguns estudos que demonstram que inúmeros governos municipais brasileiros 
ainda continuam contratando profissionais, que nem sempre são admitidos como 
professoras, para desenvolver o cuidado e a educação de crianças pequenas.

Mas, afinal, quem são essas profissionais se não são professoras? Como 
são reconhecidas e contratadas? Que atividades exercem? Existem impactos 
no atendimento dos direitos e necessidades das crianças, quando são cuidadas 
e educadas, diária e diretamente, por professoras e outros profissionais não do-
centes no contexto de creche?

Diante do que foi descrito até aqui, este artigo apresenta, inicialmente, alguns 
dos principais aspectos concernentes aos profissionais que trabalham direta-
mente com as crianças nas creches do município mencionado, permitindo que o 
leitor possa conhecer especificidades da docência como atividade com as crian-
ças pequenas. Em seguida, são discutidos os modos como é desenvolvida a 
ação docente a partir da “dupla pedagógica” (FOCHI, 2015) auxiliar-professora. 
Por fim, as Considerações “Finais” não apontam uma solução para a problemá-
tica aqui debatida, mas sinalizam sobre a necessidade de realização de outras 
pesquisas que envolvam a docência na Educação Infantil e os profissionais des-
ta etapa educacional, colaborando com a valorização dos professores e com 
a construção de um trabalho docente “compartilhado” (GONÇALVES, 2014) e, 
portanto, consonante aos direitos e necessidades das crianças pequenas.

EDUCAÇÃO INFANTIL FORTALEZENSE: ENTRE AUXILIARES E PROFES-
SORAS

A LDBEN (BRASIL, 1996) assegura que o profissional habilitado para a do-
cência na primeira etapa da Educação Básica é o professor com formação no 
Ensino Médio na modalidade Normal e/ou com o diploma de licenciatura. Mes-
mo assim são muitos os governos de municípios brasileiros que adotam a con-
tratação de profissionais que não são professores para exercer a docência na 
Educação Infantil (BUFALO, 2009; CONCEIÇÃO, 2010; CHAMARELLI, 2013). A 
cidade de Fortaleza é um exemplo desta realidade, pois tem promovido a con-
tratação de auxiliares e professoras para compor o grupo de trabalhadores que 
atua no contexto das creches públicas.

A admissão de auxiliares para a Educação Infantil no referido município ocor-
ria apenas por meio de análise de currículo e entrevista. As profissionais sele-
em 10 de abril de 1835, e os Institutos de Educação (ARAÚJO, FREITAS E LOPES, 2008). As primeiras iniciativas de 
estabelecimentos brasileiros relacionados ao atendimento de crianças pequenas foram anteriores às políticas e leis que 
dissertassem sobre a formação de docentes para essas instituições.
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cionadas eram contratadas como celetistas281, prestando serviços à prefeitura. 
Contudo, no ano de 2014, foram selecionadas as primeiras auxiliares via concur-
so público (FORTALEZA, 2014), chamadas de assistentes e integradas à Rede 
Municipal de Educação por meio de vínculo empregatício efetivo282.

Todas as auxiliares são admitidas para o desempenho de atividades relacio-
nadas à realização de tarefas “de média complexidade, relativas às atividades 
de suporte à educação” (FORTALEZA, 2007, p.1). Em suma, as auxiliares283são 
responsáveis pela realização de serviços “de apoio à docência”, ocupação que 
visa dar suporte às atividades realizadas pela professora junto aos agrupamen-
tos infantis (FORTALEZA, 2014). 

Com o objetivo de especificar as funções de auxiliares e professoras no traba-
lho direto e diário com as crianças em creche, as Diretrizes Pedagógicas da Edu-
cação Infantil (FORTALEZA, 2014; 2015; 2016; 2017), documento de autoria da 
Secretaria Municipal de Educação (SME), descreve as atribuições de cada uma 
dessas profissionais. O documento mencionado clarifica que ambas são respon-
sáveis pelas crianças durante o tempo em que esses sujeitos permanecem na 
creche. Ressalta, ainda, que o trabalho realizado pelas duas profissionais deve 
ocorrer através de uma prática que denote “parceria”, a fim de viabilizar “a inte-
gração da educação com o cuidado no desenvolvimento das atividades pedagó-
gicas” (FORTALEZA, 2017, p.7).

São inúmeras as atividades pedagógicas desenvolvidas por docentes no co-
tidiano de creche. Dentre elas, é possível citar: o banho, a troca de fraldas e o 
acompanhamento das refeições das crianças, as brincadeiras, a construção dos 
relatórios abordando as especificidades das turmas, o atendimento às famílias, a 
contação de histórias, as pinturas, dentre outros tantos momentos desenvolvidos 
no cotidiano do trabalho com bebês e crianças bem pequenas.

Sob a perspectiva das Diretrizes Pedagógicas (FORTALEZA, 2014), tais ativi-
dades deveriam ser realizadas em “parceria” por auxiliares e professoras. Porém, 
este documento atribui às auxiliares incumbências que estão mais diretamente 
relacionadas ao corpo e ao bem-estar284 das crianças, enquanto as professoras 
são as principais responsáveis por tarefas que estão mais comumente associa-
das ao desenvolvimento “intelectual”, portanto, àquelas que possuem caráter 
“escolarizante” e que reforçam a “visão tradicional do papel do professor” (CAM-
POS, 2013, p. 127).

Esta realidade mostrou-se evidente durante a elaboração da pesquisa intitu-
lada “’Não! A auxiliar não é a professora’: o papel das auxiliares da Educação 

281 Termo comumente utilizado para fazer referência aos profissionais cujos contratos estão sob a égide da Consolida-
ção das Leis Trabalhistas (CLT). As auxiliares sujeitas a essas condições são contratadas com carteira assinada para 
realizarem serviços por tempo determinado.
282 As auxiliares efetivas são submetidas ao regime jurídico orientado pelo Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza (FORTALEZA, 1990), estando integrados ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Educação.
283 Para este artigo, o termo  “auxiliares” faz alusão a todas as profissionais, efetivas ou não, que são contratadas para 
desempenhar uma função que dá suporte à atividade cotidiana das professoras.
284 É importante ressaltar que o banho, bem como todas as atividades que envolvem higienização, assim como alimen-
tação e repouso das crianças, são compreendidas aqui, neste artigo, como vivências de cuidado e educação. Entretanto, 
há uma separação social e histórica vigente “entre o pensar e o fazer, entre trabalho manual/produtivo […] e trabalho 
intelectual” (BERTONCELI, 2016, p. 28) ainda bastante presente na Educação Infantil e que foi percebida durante a 
realização da pesquisa na creche.
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Infantil no contexto de creche no município de Fortaleza” (PINHEIRO, 2017). 
Quando questionadas285 sobre o trabalho que realizam no cotidiano da creche, 
Joana, Maria e Socorro286, auxiliares das turmas de crianças de 1, 2 e 3 anos de 
idade do Centro de Educação Infantil (CEI) “Hora Marcada”, respectivamente, 
explicaram que:

[...] a professora realiza atividade tipo assim de escrita, contação de 
história, pintura, desenho, essas coisas que ela ensina pra eles [crian-
ças]. A gente num faz isso que eu disse que elas [as professoras] fa-
zem. Nosso papel é outro! Nosso papel é de cuidar das crianças (JOA-
NA, INFANTIL I).(PINHEIRO, 2017, p. 234)
Logo cedo, eu retiro o material deles [das crianças] da mochila, lavo os 
copos de cada um na cozinha, pego água pra deixar na sala. Durante 
o dia, eu sirvo e ajudo eles durante as refeições. Depois, faço a higiene 
das mãos, da boca deles. Dou banho, arrumo, penteio. Aí, na hora que 
a professora faz esse “pedagógico”, eu vou lá e ajudo (MARIA, INFAN-
TIL II).(Ibidem, p. 218)
A professora planeja, mas na hora de atividade ela me pede pra levar 
os materiais, pra ajudar as crianças a fazer a atividade. Quando ter-
mina a atividade, eu guardo os materiais, coloco as tarefinhas numa 
pasta, porque eu acho que fica melhor tudo assim organizado. Nesse 
tempo ela [a professora] já coloca eles [as crianças] em outra atividade 
ou faz outra coisa (SOCORRO, INFANTIL II).

Mesmo que as atribuições mencionadas pelas auxiliares correspondam a prá-
ticas de cuidado e educação, há, nas falas dessas profissionais, a compreensão 
de que, ainda que trabalhem junto com professores, “cada profissional não entra 
naquilo que seja considerado esfera de atuação da outra” (WADA, 2003, p.61). 

A observação do cotidiano revelou que a esfera da professora parecia mais 
atrelada aos momentos em que eram desenvolvidas atividades com livros, pa-
péis, histórias, brincadeiras dirigidas, pintura, lápis, giz de cera e que exigiam um 
planejamento mais sistemático para a sua realização, conforme está sugerido, 
também, nas Diretrizes (FORTALEZA, 2014; 2017). Outras vivências, que não 
eram organizadas previamente por parte das profissionais da Educação Infantil 
para que ocorressem, como o banho, a troca de fraldas, a observação do repou-
so das crianças, a higienização287, eram, em geral, efetuadas por auxiliares.

Cabe salientar que isso não significa afirmar que auxiliares não contavam 
histórias e que professoras não trocavam fraldas. Em algumas situações, as 
auxiliares desenvolviam atividades que “pertenciam” às professoras e as profes-
soras realizavam tarefas mais comuns às atribuições diárias das auxiliares. De 
acordo com Duarte (2011), realidades semelhantes a estas são muito comuns 
em creches, pois “quanto menores as crianças, mais as funções de professora e 
auxiliar se mesclam”(DUARTE, 2011, p. 43).
285 O estudo de caso (LÜDKE; ANDRÉ, 1986; GIL, 2008) realizado com auxiliares no contexto da referida pesquisa 
gerou dados por meio da aplicação de questionários, da observação participante e de entrevista semiestruturada. Porém, 
os excertos apresentados neste artigo foram retirados dos momentos das observações e entrevistas.
286 Seguindo os padrões éticos da pesquisa acadêmica, os nomes das auxiliares, bem como da instituição que a sediou 
são fictícios e foram escolhidos para preservar a identidade das profissionais que participaram da investigação.
287 Ainda que a troca de fraldas seja um procedimento de manutenção da higiene das crianças, havia outras vivências 
relacionadas aos momentos de higiene, como lavar as mãos, limpar o nariz, fazer o asseio após as refeições, entre 
outros.
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O quadro descrito, portanto, denota um cenário de docência “partilhada” que, 
de acordo com Gonçalves (2014), relaciona-se com a ideia de “divisão”. Na prá-
tica, as tarefas de auxiliares e professoras estão divididas por uma linha tênue 
que revela as similaridades e, ao mesmo tempo, as diferenças presentes entre 
ambos os papéis no trabalho com crianças pequenas.

Ainda que o “ensino”288, o planejamento, a avaliação, o preenchimento do 
diário, a contação de histórias e as atividades dirigidas em sala façam parte do 
trabalho docente na Educação Infantil, não são práticas suficientes para que se 
realize um trabalho educacional que tem como objetivo a promoção do “desen-
volvimento integral” da criança (BRASIL, 1996). 

Por isso, os profissionais que atuam com a faixa etária de zero a cinco anos de 
idade, de acordo com Oliveira-Formosinho (2011), necessitam desenvolver uma 
docência bastante particular, dadas as características da criança pequena. Esse 
sujeito é global, vulnerável e dependente, então, quando inserido na Educação 
Infantil, precisa contar com um professor habilitado para realizar não só as atribui-
ções “tradicionalmente” relacionadas a este papel profissional (CAMPOS, 2013), 
mas, também, capaz de desenvolver as ações que se assemelham “à maternida-
de [paternidade] e ao universo doméstico” (CERISARA et al., 2002, p. 8).

Portanto, acolher as crianças, recebê-las, orientá-las, observá-las, organizar 
seus objetos pessoais e o espaço em que estão inseridas, dar banho, higieni-
zá-las, ajudá-las a repousar e a alimentar-se, entre outras atividades, consistem 
em momentos necessários ao atendimento de seus direitos. Deste modo, todas 
as tarefas desenvolvidas, tanto por auxiliares quanto por professoras, compõem 
o conjunto de atividades que constitui o complexo papel do docente que atua na 
primeira etapa da Educação Básica.

Sendo assim, o modelo docente formado pela “dupla pedagógica” (FOCHI, 
2015)auxiliar-professora, além de contribuir para a instauração de uma docência 
“partilhada” (GONÇALVES, 2014), como evidenciado na fala das auxiliares in-
vestigadas, rompe com os princípios de uma Educação Infantil de boa qualidade, 
pois a medida que desrespeita e desprofissionaliza profissionais da docência, 
contratando-as como auxiliares, também se desconsidera os direitos e necessi-
dades das crianças pequenas.

Gouveia et al. (2006) esclarece que a “desigualdade de condições de valo-
rização profissional dos docentes [...] tem impacto negativo nas possibilidades 
de garantia de condições para uma escola (Educação Infantil) de (boa) qualida-
de”289 (GOUVEIA et al., 2006, p. 267). Percebe-se, portanto, que há uma relação 
direta entre as políticas de valorização da docência e a qualidade da Educação. 
De acordo com Farias (2013), “um professor qualificado, bem remunerado e res-
peitado profissionalmente, sente-se valorizado” (FARIAS, 2013, p. 338) e exerce 
melhor sua função, o que inclui assegurar os direitos290 das crianças (BRASIL, 
288 A expressão “ensino”, apresentada neste artigo, não faz referência a uma perspectiva escolarizante e de transmissão 
de saberes, daí o uso das aspas, pois é importante que, na Educação Infantil, “as crianças possam viver plenamente sua 
infância sem imposição de modos ritualísticos inflexíveis, tais como os cristalizados nas rotinas domésticas, escolares ou 
hospitalares.” (CERISARA, 2004, p.37).
289 Ainda que Gouveia et al. (2006) não faça referência especificamente à Educação Infantil, a ponderação feitamostra-
-se bastante pertinente para se refletir, também, sobre esta etapa educacional.
290 Maria Carmen Barbosa, no documento intitulado “Práticas Cotidianas na Educação Infantil: bases para a reflexão 
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2006; BRASIL, 2009a; CORRÊA, 2003). A partir disso, cabe indagar: que do-
cência e docentes são necessários para que estejam garantidos os direitos das 
crianças na Educação Infantil?

A RELAÇÃO ENTRE DOCÊNCIA E A GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN-
ÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

As décadas de 1980 e 1990 foram de suma importância para a afirmação le-
gal dos direitos sociais, sobretudo, para as crianças que, por longo período histó-
rico, estiveram legalmente desamparadas. Alguns documentos foram e são, até 
hoje, imprescindíveis para se refletir e debater aspectos relacionados à infância.

A exemplo disso cabe citar a Constituição Federal (CF) (BRASIL, 1988), do-
cumento que menciona a Educação como um direito de todos a ser ofertado e 
assegurado pelo Estado e pela família. Seguindo a mesma perspectiva, o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990) determina que as 
crianças devem usufruir dos “direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. Enquanto isso, 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) (BRASIL, 1996), 
compartilha a ideia do “direito de toda criança à educação e à infância” (BRASIL, 
2009a, p.19).

Em consonância com o discurso contido nos documentos supracitados, a Re-
solução nº 05, de 17 de dezembro de 2009 (BRASIL, 2009a), que fixa as Diretri-
zes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, apresenta a criança como 
sujeito ativo, histórico e de direitos, salientando que, a partir desta concepção,

A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter 
como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, 
renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de dife-
rentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberda-
de, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência 
e à interação com outras crianças (BRASIL, 2009a, p.2).
 

Para a efetivação de uma proposta pedagógica comtais objetivos, o papel do 
docente e de sua prática diária junto às crianças pequenas necessita estar de 
acordo com os preceitos e as concepções dispostas nas leis anteriormente men-
cionadas. Por isso, os docentes “têm o compromisso [...]de contribuir na defesa 
dos direitos inalienáveis das crianças” (BRASIL, 2009a, p.20).

Contudo, é preciso destacar que, ainda que o papel dos professores seja pre-
cioso na garantia dos direitos das crianças, ele se apresenta, também, como re-
flexo das escolhas da política adotada pelos governos municipais, responsáveis 
pela oferta da primeira etapa da Educação Básica. Quando um município investe 
na contratação da “díade Auxiliar-professora” (SILVA, 2012), há inúmeras ruptu-
ras que impossibilitam o atendimento dos direitos das crianças. 

sobre as orientações curriculares”, clarifica que a dimensão dos direitos das crianças é complexa e abrange “àqueles 
vinculados à proteção da vida, à participação social, cultural e política, mas também aos direitos universais de aprender 
a sonhar, a duvidar, a pensar, a fingir, a não saber, a silenciar, a rir e a movimentar-se” (BRASIL, 2009, p.69).
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Primeiro porque, por lei, a criança, na Educação Infantil, tem o direito de ser 
cuidada e educada por um professor. Ao contratar uma auxiliar, este direito já 
está sendo desconsiderado. Ainda que algumas auxiliares tenham a mesma for-
mação que as professoras e que exerçam a docência, seu status profissional 
não condiz com o conteúdo da LDB (BRASIL, 1996), lei que confere somente ao 
professor o exercício do trabalho docente. Cabe rememorar as reflexões sugeri-
das por Gouveia et al. (2006) e Farias (2013), afinal, a função de auxiliar revela 
um processo de precarização da docência e do docente, realidade que interfere 
na qualidade da Educação Infantil e, consequentemente, na seguridade dos di-
reitos das crianças pequenas.

Segundo porque, com base nas falas das auxiliares, apresentadas na seção 
anterior, evidencia-se uma relação docente marcada pela “partilha”. Porém, Bar-
bosa (2009), ao fazer referência a esta realidade, destaca que, no trabalho com 
crianças pequenas,

O adulto deixa de ser o centro para compartilhar, com outro adulto e 
com as crianças, o papel de gerir diferentes aspectos da sala e seu 
funcionamento. Para que isso seja possível, é preciso investir nas re-
lações humanas e no trabalho cooperativo.(BARBOSA, 2009, p. 36)
 

Levando em conta a reflexão de Barbosa (2009), vê-se a importância de que 
não haja, entre os docentes, um trabalho marcado pela divisão de funções. Para 
que a prática docente seja coletiva, cooperativa, a autora é clara ao expressar 
que é imprescindível que os profissionais possam “compartilhar” a realização 
das atribuições cotidianas.

Tomando como exemplo o caso do CEI “Hora Marcada”, no município de For-
taleza, foi possível perceber que o trabalho entre auxiliares e professoras re-
velava a “hierarquização das ações educativas” (PAULINO, 2014, p. 30). Esta 
hierarquização coloca as atividades docentes em diferentes níveis de importân-
cia onde, supostamente, “ensinar” à turma pode ser compreendido como mais 
importante que dar banho nas crianças ou uma atividade que envolve o uso das 
letras do alfabeto pode ser considerada mais relevante que saborear os alimen-
tos durante as refeições.

Isso ocorre porque existe uma tendência de separar “trabalho manual/produti-
vo [...] e trabalho intelectual” (BERTONCELI, 2016, p. 28). Porém, Ostetto (2000) 
destaca que, na Educação Infantil, “o pedagógico também envolve o que se 
passa nas trocas afetivas, em todos os momentos do cotidiano com as crianças; 
perpassa todas as ações: limpar, lavar, trocar, alimentar, dormir” (OSTETTO, 
2000, p. 192). Sendo assim, é importante que a docência com crianças peque-
nas possa romper com crenças como a de que é possível haver uma vivên-
cia mais importante que outra, seja ela qual for. Este posicionamento mostra-se 
como condição sine qua non para a desconstrução de hierarquias entre as ações 
educativas, o que contribui, diretamente, para que a criança possa usufruir de 
seus direitos (PAULINO, 2014).

Assim, é preciso enfatizar que a luta para a garantia dos direitos das crian-
ças não se dá na perspectiva da “partilha”. De acordo com Gonçalves (2014), 
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o termo “partilha” faz alusão à “divisão; repartição; ato de dividir em partes ou 
porções”. Deste modo, ao “partilhar” a docência, os direitos e necessidades das 
crianças também são fracionados, como ilustra o trecho abaixo:

Durante o recreio, uma das professoras avisou à colega que uma crian-
ça estava com “a fralda cheia”. A professora chamou a criança para 
verificar sua fralda, no entanto, orientou que ela voltasse a brincar, pois 
quando a auxiliar chegasse no parque, levaria ela até a sala para trocar 
a fralda (DIÁRIO DE CAMPO, 24 out. 2016).

O registro do diário de campo é apenas um recorte de situações que se re-
petiam na rotina diária do CEI “Hora Marcada” e que revelam a “partilha” da 
docência entre auxiliares e professores. Uma criança de dois anos de idade, 
ainda em processo de desfralde e de aprendizagem do controle dos esfíncteres, 
necessita de suporte e apoio do adulto para assegurar seu bem-estar físico e 
mental por meio da higiene. No contexto da primeira etapa da Educação Básica, 
é fundamental que o professor assuma esta responsabilidade, assegurando o 
bem-estar da criança.

A troca de fralda não é uma tarefa a ser atribuída à auxiliar ou tratada como 
função específica a este cargo, pois é uma das inúmeras atividades que com-
põem o currículo da Educação Infantil, conforme previsto pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2016) e pelas DCNEI (BRASIL, 2009a), e é 
papel do docente, afinal, nessas ocasiões, também a “dimensão do pedagógico 
se faz presente” (DUARTE, 2011, p. 177).

Sendo assim, para se efetivar uma docência consonante aos direitos da in-
fância, é necessário a compreensão de que as crianças pequenas, mesmo que 
provisoriamente, são dependentes e que, por isso, necessitam de ajuda para 
comer, beber, subir, descer, tomar banho, trocar fraldas, vestir-se, dentre outras 
ações relacionadas à manutenção da sua sobrevivência. São vulneráveis, daí a 
importância de uma prática docente que protege, orienta e acolhe. Por fim, por 
serem globais, torna-se importante que o professor assuma o papel de “poliglo-
ta”, conforme sugere Dantas (informação verbal)291, dialogando com as diversas 
linguagens das crianças, sem cindi-las.

Para isso, torna-se necessário tomar o trabalho docente sob a perspectiva de 
um trabalho “compartilhado”. Considerando as reflexões de Gonçalves (2014), é 
possível afirmar que a docência com crianças pequenas não pode estar respal-
dada por uma divisão das funções docentes, pois é importante que ela se realize 
por meio de práticas que se organizam e que são desenvolvidas com base nas 
necessidades, nas especificidades e nos direitos das crianças pequenas, o que 
inclui também a troca de fraldas.

Vê-se que a admissão de auxiliares para a Educação Infantil é uma opção 
política que enfraquece o papel docente. Enquanto auxiliares e professores, 
profissionais com status e atribuições diferenciadas, forem inseridos no mesmo 
contexto de trabalho, no qual, apesar de juntos, realizam um trabalho paralelo, 
a docência estará calcada na “partilha”, pois “compartilhar” pressupõe escuta, 
291 Palestra intitulada “Entender e Atender: o educador poliglota”, proferida por Heloysa Dantas, na Faculdade 7 de 
Setembro, em Fortaleza, em 2005.
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diálogo, empatia nas relações de trabalho, o que parece inviável diante da lógica 
que precariza a mão de obra docente por meio do cargo de auxiliar (FREIRE, 
2014; OLIVEIRA, 2004). Esta precarização do status docente traz impactos no 
atendimento das crianças, pois ao desumanizar o professor, desumaniza-se a 
docência e uma docência desumanizada não consegue dar conta das pessoas 
e nem dos direitos que elas possuem, realidade que interfere na qualidade da 
Educação.

CONSIDERAÇÕES “FINAIS”

A Educação Infantil, apesar dos avanços já conquistados, ainda possui um 
longo percurso de realizações pendentes. Entre elas, a valorização da docên-
cia com crianças pequenas como atividade profissional, o que implica na con-
tratação de profissionais reconhecidamente docentes e inseridos no grupo do 
magistério, na melhoria dos salários, dentre outras ações que visam oferecer 
segurança e melhores condições de trabalho. Essas circunstâncias provocam 
interferência direta na qualidade da Educação e na garantia dos direitos das 
crianças atendidas na primeira etapa da Educação Básica.

Contrário ao paradigma da boa qualidade, o município de Fortaleza tem sus-
tentado uma realidade que tem aglomerado auxiliares e professores no con-
texto das creches públicas. O trabalho docente na capital cearense, portanto, 
baseia-se na “díade auxiliar-professor” (SILVA, 2012). Contudo, diferentemente 
das professoras, as auxiliares não estão inseridas no grupo do magistério, o que 
denota que o trabalho que exercem não é percebido como docência, aspecto 
que fica esclarecido quando documentos oficiais afirmam que suas atribuições 
são de caráter técnico (FORTALEZA, 2007; FORTALEZA, 2014).

Os dados gerados através da pesquisa revelaram indícios de um trabalho 
“partilhado” (GONÇALVES, 2014) entre essas profissionais, situação que rever-
bera na qualidade da educação oferecida para as crianças, haja vista que há 
divisão entre as funções docentes atribuídas a essas profissionais. 

As auxiliares se responsabilizam por atividades “manuais”, associadas ao 
bem-estar físico e corporal das crianças, enquanto as professoras desenvolvem 
as tarefas mais comumente relacionadas ao desenvolvimento cognitivo e inte-
lectual. Esta desarticulação entre as práticas de auxiliares e professoras, que 
gera a percepção equivocada de que há limites entre as atividades de uma e de 
outra, acaba provocando impactos na garantia dos direitos das crianças peque-
nas.

Na Educação Infantil, a criança precisa ter respeitado “seus direitos civis, 
humanos e sociais” (BRASIL, 2009a). Sendo assim, no contexto institucional 
de cuidado e educação, esse sujeito tem direito a aprendizagem, alimentação, 
proteção, saúde, afeto e segurança. Possui o direito de falar, de se expressar, 
ser ouvido, correr, se abster, pular, silenciar, sorrir, brincar, abraçar, caminhar, 
pensar, refletir, opinar, escolher, perguntar, amar, de se sentir bem com o próprio 
corpo, entre outros. Deste modo, compete à docência com crianças pequenas 
a responsabilidade de oferecer condições para que esses direitos sejam experi-
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mentados cotidianamente pelas crianças.
Porém, para que seja possível desenvolver uma docência consonante aos di-

reitos das crianças, ou seja, uma docência “compartilhada” (GONÇALVES, 2014), 
é fundamental que os profissionais da docência estejam amparados por políticas 
públicas que não hierarquizem a condição docente na Educação Infantil. 

Esta temática apresenta inúmeros aspectos que necessitam ser melhor deba-
tidos e investigados, o que demonstra a importância de que outros pesquisado-
res possam elaborar estudos que se debrucem sobre a realidade das auxiliares 
no cenário da primeira etapa da Educação Básica. Pensar em uma Educação 
Infantil pautada por uma docência “compartilhada” e atrelada aos direitos das 
crianças pequenas significa (re)construir políticas públicas que objetivem a me-
lhoria do status docente e da profissão de professor. As crianças somente pode-
rão usufruir de uma experiência educacional de boa qualidade quando os profes-
sores puderem, igualmente, desfrutar dos direitos que devem estar assegurados 
à sua profissão.
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INTRODUÇÃO

O título deste trabalho é uma alusão ao famoso poema de Loris Malaguzzi, 
Invece il cento c’è. (Ao contrário, o cem existe) em que o grande nome da Edu-
cação Infantil italiana, relata a criança como um ser rico, sendo detentora de 
grandes capacidades e possibilidades de interação. É uma criança que tem 

Cem mãos, cem pensamentos, cem modos de pensar, de jogar e de 
falar. Cem sempre cem modos de escutar de maravilhas e de amar. 
Cem alegrias para cantar e compreender. Cem mundos para descobrir. 
Cem mundos para inventar. Cem mundos para sonhar...292

Essas linguagens traduzem-se numa concepção de criança rica e produtora 
de cultura. Trata-se da base da chamada abordagem italiana de Educação In-
fantil, considerada uma das melhores propostas de Educação Infantil do mundo, 
que se materializa nos currículos, baseados em campos de experiência. Nessa 
concepção, o trabalho pedagógico é organizado a partir das experiências indivi-
duais e coletivas das crianças; nas diferentes linguagens com as diversas formas 
de comunicação: verbal, escrita, artística, visual etc.; na formação docente exe-
cutada de forma negociada a partir das necessidades apreendidas no trabalho 
cotidiano; na gestão social, em que a administração é baseada na comunidade 
tanto no interior das instituições de educação, asili nidi (creches) e scuole dell’in-
fanzia (pré-escolas), como na discussão com outros setores sociais das políticas 
que serão implementadas (FARIA, 2007; BONDIOLI, 2004; SPAGGIARI, 1999; 
GANDINI; EDWARDS, 2002)

Loris Malaguzzi destacou-se na construção da proposta italiana para a Edu-
cação Infantil a partir do final da Segunda Guerra Mundial, na cidade de Reggio 
Emilia, na região da Emilia Romagna, quando deu início a um processo de dis-
cussão com a comunidade sobre a necessidade de oferecer às crianças oportu-
nidades de desenvolvimento em instituições públicas.

As ideias de Malaguzzi apresentam forte aderência às características da re-
gião onde foi desenvolvida, a Emilia Romagna, situada no Norte do país, con-
siderada uma das Regioni Rosse (Regiões Vermelhas) pela influência que os 
movimentos de esquerda tiveram, principalmente após o fim da Segunda Guerra 
292  Trecho da Poesia de Loris Malaguzzi Invece il cento c’è (Ao contrário o cem existe), publicada no livro As Cem 
Linguagens da Criança organizado por EDWARDS; GANDINI; FORMAN (1999). 
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Mundial. Ele também traz em sua biografia importante participação nos movi-
mentos de esquerda da época, como filiado ao Partido Comunista Italiano (PCI), 
tendo sido, inclusive, membro do governo municipal administrado pelo PCI na 
cidade da Reggio Emilia (FARIA, 2007). Nesse contexto, ele desenvolve ações 
voltadas para a educação da criança pequena, consolidando seu compromisso 
social e político com a infância, apresentando uma abordagem que carrega as-
pectos éticos, estéticos e políticos (PLANILLO, 2014).

A possibilidade de criar uma inovadora proposta de Educação Infantil também 
está relacionada com as lutas políticas e sociais, nas ruas e no Parlamento, que 
foram decisivas para a institucionalidade das políticas de educação para a pri-
meira infância. É o que comenta Malaguzzi, em 1981, sobre a criação da Lei na-
cional 1044 em 1971, que inicia a regulamentação das creches (nidi d’infanzia):

Sem as lutas, as batalhas dos anos 60-70, ininterruptamente, sobretu-
do no mundo feminino inicialmente, e depois com organizações sindi-
cais e alguns partidos políticos, não teria sido possível em nosso país 
ter conseguido em 1971, a Lei 1044 que institucionalizou finalmente a 
creche (MALAGUZZI, 2018).

E é nessa perspectiva de luta e mobilização social que está inserida a Itália 
nas décadas pós-Segunda Guerra Mundial. A resistência ao fascismo agregou 
um grande número de partigianis, grupos de voluntários da população de varia-
das vertentes ideológicas, mas liderados pelos movimentos de esquerda, mais 
precisamente pelos comunistas, que foram fundamentais para minar as estrutu-
ras fascistas, principalmente nas regiões situadas no Norte do país, chegando 
até mesmo a ocupar fábricas nos últimos três anos da Segunda Guerra Mundial 
(MACIEL, 1996). 

A consciência política desenvolvida com esse tipo de ação, aliada à retomada 
da democracia e à constituição de uma nova institucionalidade, resultou num 
grande processo de participação democrática em toda a Itália. A esse respeito, 
cabe mencionar as mobilizações sociais ocorridas em 1968/69, o Autunno Caldo 
(Outono Quente), momento em que os movimentos sociais atuaram questio-
nando as formas tradicionais de exercício de poder, de distribuição de recursos 
e da administração da coisa pública, transformando essas movimentações em 
práticas coletivas ensejando a criação de creches, centros cirúrgicos, postos de 
saúde, clubes, associações etc. (MACIEL, 1996). 

Também foram criados instrumentos de participação democrática. Um exem-
plo são os referendos, incluídos na Constituição após a convocação da Assem-
bleia Constituinte em 1947, que se tornaram uma tradição no país. Eles são 
mecanismos fundamentais da política italiana e de democracia direta, que pro-
duziram esse caldo democrático, ou, como retrata Mazini-Covre (1997), um “la-
boratório político de lutas sociais e da cultura participativa da sociedade civil”:

O laboratório italiano pode ser caracterizado no cruzamento entre o 
que se pode chamar de cultura participativa institucional (que se as-
senta na democracia representativa oficial) e a cultura participativa 
de sociedade civil, que inclui os movimentos sociais, o movimento dal 
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basso, as organizações espontâneas, a política do cotidiano, a política 
local (região, paese, bairro), que permite a democracia direta (MAN-
ZINI-COVRE, 1997, p. 3).

Em 1974, houve referendo sobre a legalização do divórcio; em 1981, acerca 
das leis antiterrorismo; em 1985, sobre a escala móvel de salários e em 1987, a 
respeito do uso de energia nuclear. Nesses referendos, na região da Emilia Ro-
magna, 89% compareceram às urnas, enquanto que na Calábria, no Sul, apenas 
60% participaram da votação. Segundo Putnam (2007), as diferenças que acom-
panharam a evolução econômica e social do Norte e o quadro de estagnação no 
Sul podem ser explicados a partir do fator político de participação, que ele chama 
de participação cívica. Nesse sentido, destaca-se a região da Emilia Romagna, 
que sempre teve uma tradição de participação e solidariedade social, originada 
desde a criação de guildas, consorterie, associações locais, cooperativas etc. 
Esse histórico ajudaria a explicar, portanto, o boom de desenvolvimento econô-
mico e social do Norte da Itália. A conclusão a que o autor chega é de que a coisa 
pública tem melhor administração nas regiões onde existe maior participação 
(PUTNAM, 2007).

No último referendo de 2016, convocado para avalizar uma proposta de re-
forma Constitucional, ao se observar o número de votantes, é perceptível que a 
maior participação nas urnas ocorreu nas regiões do Norte. Com comparecimen-
to às urnas de 65,47 % dos aptos a votar na Itália, a Emilia Romagna apresentou 
o maior índice de comparecimento às urnas, com 75,93%. Já o menor percentual 
de participação foi registrado nas regiões do Sul. Na Sicilia, apenas 56,65% do 
eleitorado compareceram às urnas (CORRIERE DELLA SERA, 2016).

No campo da economia, a Emilia Romagna faz parte da Terceira Itália (Tre Ita-
lia), que apresenta um “excepcional desenvolvimento social, político e econômi-
co de uma região com história e características próprias, que não se encaixavam 
no estereótipo do norte industrializado e nem do sul agrícola” (MACIEL, 1996, p. 
37). Na Terceira Itália estão incluídas as regiões do Centro Norte, Toscana, Emi-
lia Romagna, Umbria e Marche, além das regiões do Nordeste: Veneto e Friuli-
-Venezia Giulia. Nessas regiões, de acordo com Negri (2002), o comportamento 
do setor privado também se diferencia, com o que ele qualifica de “empresários 
políticos” que intervêm nas trocas sociais, agindo dentro da cooperação social, 
de modo a gerar um processo de dinamismo extraordinário das pequenas e mé-
dias empresas. 

A Emilia Romagna, com população de 4.448.146, está dividida em nove Pro-
víncias (Estados) e 334 Comunis (municípios). Em 2017, registrou, nos nove 
primeiros meses, um índice de Produto Interno Bruto de 1,7%, acima do cres-
cimento nacional, que ficou em 1,5%. A taxa de desemprego ficou em 6,4%, 
enquanto o total da Itália foi de 11,2%. A região, junto com a Lombardia, é a que 
registra as maiores taxas de crescimento econômico, consolidando um proces-
so de desenvolvimento econômico permanente e diversificado (UNIONCAMERE 
EMILIA-ROMAGNA, 2017).

O ex-dirigente do Partido Comunista Italiano Lucio Magri apresenta sua análi-
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se sobre o processo ocorrido nessas regiões como uma segunda fase do proces-
so de reestruturação produtiva pelo qual passaram os países capitalistas no final 
da década de 1970. Na Itália, esse processo apresentou os seguintes aspectos:

Crescimento exponencial das micro e pequenas empresas, que já 
tinham um papel relevante no milagre italiano, somado à emigração 
estável e de proximidade, sobretudo na zona rural, que possuía uma 
capacidade empresarial latente. Nos anos de desenvolvimento, em-
presas desse tipo cresceram e se diferenciaram. Ao menos parte de-
las, com a ajuda de um ambiente social favorável e com o apoio das 
administrações locais, além de se consolidar, descobriram, por assim 
dizer, os benefícios da especialização territorial (MAGRI, 2014, p. 297).

Os governos locais e regionais também são fatores importantes para entender 
a dinâmica de elaboração e implementação de políticas públicas, com descen-
tralização administrativa e autonomia regional e local. A Itália está dividida em 
vinte Regioni (regiões) que mantêm certa autonomia administrativa e legislativa 
para a elaboração e a execução de diversas políticas públicas. São eleitos pelos 
residentes no território representantes para o Conselho Regional com mandato 
de cinco anos, sendo o presidente do Conselho o Presidente da Região. Fazem 
parte das regiões as Province (províncias), governadas por um Conselho Eleito 
(comparadas aos nossos estados); os comunis (comunas), que são as menores 
unidades de governo, administradas por um prefeito e um Conselho local; as cit-
tà metropolitane (cidades metropolitanas); e o Stato, o poder central, equivalente 
à União no Brasil (ITALIA, 2018). Em 2001, foi aprovada uma reforma na Cons-
tituição de 1948. Essas alterações consolidaram uma proposta de federalismo 
(SALES, 2002), explicitada no Artigo V:

A República, una e indivisível, reconhece e promove as autonomias lo-
cais, atua na mais ampla descentralização administrativa nos serviços 
que dependem do Estado; adequa os princípios e os métodos de sua 
legislação às exigências da autonomia e da descentralização (ITÁLIA, 
2018).

Desde a criação da autonomia regional, muitas administrações foram eleitas 
com perspectivas progressistas, principalmente pela grande inserção social do 
Partido Comunista. Ele chegou a ser considerado o maior partido de esquerda 
do Ocidente, mas foi dissolvido em 1991, dividindo-se em Partido Democrático 
da Esquerda (Partito Democratico della Sinistra) e em Refundação Comunista 
(Partito della Rifondazione Comunista).

Em 1975, nas eleições regionais e municipais, o PCI conquistou 33,5% dos 
votos, 3 milhões de votos a mais do que na eleição de 1972. Nas eleições gerais 
de 1976, o PCI avançou mais, alcançando 34,4% dos votos (MAGRI, 2014). Nos 
pleitos regionais, o PCI sempre foi o mais votado na Emilia Romagna: em 1970, 
obteve 43,99%; em 1975, 48,29%; em 1980, 48,18%; em 1985, 47,04%; e, em, 
1990, 42,06% (MINISTERO DELL’INTERNO, 2018). 

E é também nesse contexto que a pressão social tem efeito sobre a criação de 
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políticas públicas para a infância, principalmente em relação aos nidis d’infância. 
A forte tradição de emancipação feminina forçou os governos locais e regionais a 
executarem políticas para a igualdade de gênero, incluindo a criação de creches 
(SABATINELLI, 2016).

Toda essa mobilização e organização social na década de 1970 resultou na 
aprovação da já citada Lei 1044/71, que regulamenta os serviços para a infância 
e descentraliza sua implementação:

A Lei 1044 responsabilizou os 20 governos regionais da Itália por cum-
prir a legislação e deu aos governos municipais a tarefa de estabelecer 
padrões e regulamentos, fazer pedidos de financiamento e construir 
e organizar os centros de cuidado infantil. Inevitavelmente, a rede de 
serviços desenvolveu-se de maneira desigual pelas regiões da Itália, 
influenciada por escolhas políticas, visões sobre o papel das mulheres, 
recursos financeiros e normas de efetividade administrativa. De manei-
ra similar, a interpretação e a implementação da lei também variariam 
de acordo com os municípios (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 2016, 
p. 36-37).

A Emilia Romagna, ao longo dos anos, também criou sua própria legislação 
para a Educação Infantil de 0 a 3 anos. Um dos marcos foi a promulgação da Lei 
Regional n. 1 de 10 de janeiro de 2000, “Normas em matéria de redes educativas 
para a primeira infância”. Essa Lei representou mais um avanço para a Educação 
Infantil da região e consolidou a construção da educação para a primeira infância 
na Emilia Romagna proporcionando novas reflexões sobre o tema de qualidade 
e a discussão de novos procedimentos para os municípios e províncias, como, 
por exemplo, o credenciamento de creches (BONDIOLI, 2004).

Recentemente, ela foi alterada pela Lei n. 19 de 25 de novembro de 2016, 
“Serviços Educativos para a Primeira Infância”, que redefine os serviços para 
a primeira infância, tornando-os mais flexíveis e diversificados. A nova Lei tam-
bém reafirma a responsabilidade dos entes públicos, em suas funções de con-
trole e regulação dos serviços educacionais, para apoio de elementos comuns 
em relação à qualidade pedagógica, proteção à saúde, métodos de acesso e 
critérios para a contribuição das famílias (SOCIALE – REGIONE EMILIA-RO-
MAGNA, 2018).

No caso da pré-escola, mesmo fazendo parte do sistema de educação e re-
gulamentada por legislação nacional, também foram promulgadas leis regionais 
que organizam sua implementação. A Lei Regional n. 12 de 30 de junho de 2003 
estabelece “Normas para a igualdade de oportunidades e de acesso ao saber 
para cada um e por toda a vida, para o fortalecimento da instrução, da formação 
profissional e de sua integração”. Por sua vez, a Lei n. 26 de 08 de agosto de 
2001 estabelece “Direito ao estudo e aprendizagem por toda a vida”. (SOCIALE 
– REGIONE EMILIA-ROMAGNA, 2018).

Com aspectos políticos, econômicos, sociais e institucionais favoráveis ao 
desenvolvimento de um projeto de Educação Infantil voltado ao bem-estar das 
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crianças, famílias, profissionais de educação, ao bem-estar de toda a comunida-
de, a Emilia Romagna apresentou para o mundo uma extraordinária experiência 
em Educação Infantil de 0 a 6 anos. Trata-se de uma experiência que não se 
propõe a ser um modelo para outros contextos históricos, mas que proporciona 
possibilidades para refletir sobre a realidade, buscando apreender a natureza 
dos problemas e possíveis soluções a serem criadas para uma Educação Infantil 
de qualidade. Entende-se, pois, que uma escola comprometida com a comuni-
dade melhora as condições de vida não apenas das crianças, mas também de 
toda a sociedade, trazendo benefícios econômicos e sociais, além de melhorias 
das condições de vida imateriais, na busca, como pensava Loris Malaguzzi, da 
equidade, e não de um modelo redentor (FARIA, 2007). 

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS NO CONTEXTO EDUCACIONAL ITALIANO

Na Itália, a escolarização obrigatória é de 10 anos, dos 6 aos 16 anos de ida-
de. Dessa forma, exclui-se a Educação Infantil, que é dividida em duas etapas: 
nido d’infanzia, de 0 a 3 anos, e Scuola dell’Infanzia, de 3 a 6 anos, com ano 
letivo de setembro a junho. O percurso seguinte da educação à Educação Infantil 
são as escolas primária e secundária, sendo a primaria organizada em ciclos dos 
6 aos 11 anos e dos 12 aos 15 anos; e a secundária com duração de 5 anos para 
jovens de 14 a 19 anos.

O Governo Federal tem a competência legislativa exclusiva sobre as normas 
gerais da educação e determinação dos níveis essenciais de atuação que de-
vem ser garantidos em todo território, bem como sobre os princípios gerais que 
as regiões devem executar em suas competências. As regiões atuam também 
em instrução e formação profissional. 

Nas outras etapas da educação, a competência do poder central e das regiões 
é concorrente. Também é importante destacar que a Educação Infantil de 0 a 3 
anos (nido d’infanzia), até 2017, não fazia parte do sistema de educação italiano, 
não sendo responsabilidade do Ministério da Educação, da Universidade e da 
Pesquisa (Ministero dell’istruzione, dell’universitá e della ricerca, MIUR) e, por-
tanto, não recebia recursos federais da área de educação, sendo gerenciadas 
apenas pelos municípios. Seus recursos provêm do sistema de proteção social. 
A partir de 2017, as creches passaram a fazer parte do sistema de educação da 
Itália, em decorrência da promulgação do Decreto legislativo 65/2017, que insti-
tuiu o Sistema integrado de educação e instrução do nascimento aos seis anos 
e que criou um Plano Nacional Plurianual para promoção do sistema 0 a 6 anos.

Segundo Maviglia (2018), o plano prevê diversas ações, que podem ser resu-
midas em seis principais pontos: 1) Consolidação e ampliação dos serviços para 
a infância por meio da redução da soma máxima paga pelas famílias em relação 
às despesas de gestão; 2) Fortalecimento das seções de primavera – serviços 
para crianças de 24 a 36 meses intermediários entre a creche e a pré-escola - 
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que funcionam junto as scuole dell’infanzia; 3) Expansão e apoio às redes de 
serviços para a infância nos territórios carentes de scuole dell’infanzia estatais; 
4) Requalificação dos edifícios escolares existentes e construção de novos; 5) 
Promoção da coordenação pedagógica territorial; e 6) Formação e Requalifica-
ção de profissionais da educação e docentes. 

Em que pesem os condicionantes citados acima para o desenvolvimento dos 
serviços para crianças de 0 a 3 anos, a Emilia Romagna mantém alto percentual 
de cobertura. Além do oferecimento de creches tradicionais, também investiu na 
criação de outros serviços, contemplando as necessidades das crianças e das 
famílias, como se pode verificar no quadro 1, a seguir:

Quadro 1 – Serviços educativos (Públicos ou Privados) na Emilia Romagna para crianças de 0 
a 3 anos (2015-2016)

Província
Nidi d’infancia

(nidi, micronidi, sezioni 
primavera, aziendale)

Servizi integrativi al nido
(spazio bambini e centri 
per bambini e famiglie, 

domicliari e sperimentali)

Total Instituições e vagas

nº de           
Instituições

Vagas
nº de Insti-

tuições
Vagas nº de Instituições Vagas

Bologna 237 9.853 52 568 289 10.421
Ferrara 78 2.680 13 231 91 2.911

Forli-Ce-
sena

93 3.116 19 229 112 3.345

Modena 153 6.262 31 413 184 6.675
Parma 80 3.288 43 730 123 4.018

Piacenza 57 1.622 09 100 66 1.722
Ravenna 106 3.465 24 260 130 3.725
Reggio 
Emilia

123 4.929 25 333 148 5.262

Rimini 49 1.983 7 98 56 2.081
TOTAL 976 37.198 137 2.118 1.199 40.160

 
Fonte: Regione Emilia-Romagna. Assessoriato al welfare e alle Politiche abitative.

a) Os Nidi d’infanzia correspondem às nossas creches e é um serviço edu-
cativo de interesse público, aberto a todas as crianças com idade entre 3 e 36 
meses, com três horários diferenciados: reduzido (das 7h30 às 13h30); normal 
(das 7h30 às 16h00) ou prolongado (das 7h30 às 18h00); Sezioni Primavera, 
que acolhem crianças entre 24 ou 36 meses; agregados à Scuole dell’infanzia e 
micronidi, são estruturas semelhantes ao nido d’infanzia, que acolhem número 
reduzido de crianças;

b) Servizi integrativi são serviços integrados às creches, que podem ser: Spa-
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zio Bambini um serviço com modalidade organizativa e de funcionamento diver-
sificado para acolher as criançase assegurar uma oferta flexível e diferenciada, 
por cinco horas, sem alimentação e local específico para repouso. Podem fre-
quentar crianças de um a três anos;

c) Centri per bambini e famiglie: recebem as crianças junto com os pais ou 
adulto acompanhante. Não tem serviço de alimentação e repouso. Frequentado 
por crianças de 0a 36 meses;

d) Nos servizi docimicilare estão incluídos os (as) Educatrici Domiciliari e o 
Piccolo Gruppo Educativo. Os Serviços  podem ser desenvolvidos na casa do 
educador ou em algum lugar estabelecido pelo ente público ou pelas entidades;

e) Servizi sperimentali são Instituições que recebem crianças de 0 a 6 anos.
*O município tem acordos com instituições educacionais privadas, com as 

quais reserva vagas para famílias classificadas no ranking do município. Os 
pais pagam o mesmo valor que pagariam numa unidade vinculada à adminis-
tração pública.

A criação desses serviços e a política para a pequena infância regional fo-
ram possíveis a partir da criação das legislações específicas regionais (citadas 
anteriormente), em decorrência da previsão de autonomia administrativa. Mas, 
apesar da diversificação dos serviços, uma das principais dificuldades para au-
mentar a presença de crianças nas creches italianas é seu custo. 

Na Itália, as famílias pagam pelos serviços, que variam de acordo com 
sua renda. É importante mencionar que o pagamento para que as crianças 
pequenas possam frequentar creches é uma realidade na maioria dos países 
da União Europeia. Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia oferecem servi-
ços subvencionados pelo Estado com o direito a um lugar garantido nas ins-
tituições escolares a partir de uma idade muito precoce. Em 2014, na Suécia, 
gastavam-se no máximo € 110,00 por mês. Na Dinamarca, Finlândia e Norue-
ga, despendiam-se, respectivamente, € 270,00, € 216,00 e € 200,00. Na Dina-
marca, por exemplo, 74% das crianças com menos de três anos frequentam 
uma creche (EURIDYCE, 2015). 

O custo total para manutenção de uma creche por criança ao ano na Itália não 
é menor que € 6.000,00 a € 8.000,00. Os valores pagos pelas famílias oscilam 
de acordo com a região: no Valle d’Aosta e Lombardia, no Norte, para o ano 
letivo 2016/2017, o valor médio mensal era de € 398,00 e € 379,00, respectiva-
mente. Na Calabria e na Campania, no Sul, era de € 178,00 e € 247,00, nessa 
ordem. Na Emilia Romagna, por sua vez, o custo médio é de € 331,00 (CITTA-
DINANZATTIVA, 2017). Numa estimativa, a cobertura dos custos é dividida em 
cerca de 60% para os comunis, 30% para as famílias e não mais de 10% para 
Stato e Regioni (FORTUNATI, 2007). 

Em relação ao atendimento da demanda, existe grande diversidade nos per-
centuais, como demonstrado abaixo:   



1062

Quadro 2 – Taxa de cobertura em nidi d’infanzia (creches) e 
Scuole dell’Infanzia (Pré-escolas) por região na Itália - 2015

Nidi d’infanzia  (creches)
Scuole dell’Infanzia

 (Pré-escola)
População Cobertura % População Cobertura %

Piemonte 102.490 24,42 112.779 93,65
Vale D’Aosta 3.115 28,25 3.528 96,40
Lombardia 258.025 24,48 283.860 90,34

Trentido Alto Adige 16.161 10,61 16.362 97,25
Veneto 120.947 21,73 135.286 92,64

Friuli Venezia Giulia 27.003 24,61 30.188 94,39
Liguria 31.801 23,95 34.993 94,24

Emilia Romagna 110.400 34,20 121.763 89,90
Toscana 85.575 30,10 95.921 93,20
Umbria 20.608 33,44 23.067 94,18
Marche 36.632 27,30 40.552 94,87
Lazio 147.736 27,00 165.456 86,09

Abruzzo 30.976 17,80 34.026 95,84
Molise 6.516 14,79 7.052 93,19

Campania 155.040 3,93 169.273 96,46
Puglia 97.537 15,17 107.589 95,28

Basilicata 12.208 13,81 13.430 94,18
Calabria 49.099 10,01 51.829 97,94

Sicilia 131.454 10,06 140.172 92,09
Sardegna 34.036 22,39 38.701 96,44

TOTAL 1.477.359 20,90 1.625.827 93,93

Fonte: Manuale dei servizi educativi per l’infanzia. Programmare, progettare e gestireper la 
          qualità del   sistema integrato. Istituto degli Innocenti (2015).

A região da Emilia Romagna como esperado registrou, em 2015, a maior taxa 
de cobertura em creches, com 34,20%, seguida pela Umbria, com 33,44%. Já 
na Sicilia e na Campania, no Sul, os percentuais foram de 10,06% e 3,93%, res-
pectivamente (ISTITUTO DEGLI INNOCCENTI, 2018). 

Segundo Fortunati (2007), a disparidade nos percentuais de cobertura nos 
nidi d’infanzia resulta da ausência de uma política nacional na Itália para a pri-
meira infância. Como explica o autor:

A noção de sistema integrado de serviços educacionais para as crian-
ças pertencente às situações locais e às normativas regionais mais 
avançadas já há mais de um decênio é totalmente ausente dos escas-
sos e fragmentados regulamentos nacionais e das medidas de incen-
tivo ao desenvolvimento determinados a partir do nível central depois 
da metade dos anos 90 e até os dias de hoje. Se trata apenas da Lei 
285/97, referência para serviços suplementares para a creche, e a lei 
financiaria de 2002, com especial atenção aos serviços corporativos 
(FORTUNATI, 2007, p. 24).
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Nos últimos anos, a região e os municípios constituíram arranjos diferenciados 
para atendimento da demanda por vagas. Na cidade de Parma, foi constituída 
a Parmainfanzia, uma organização criada em 2003 como sociedade de capitais 
mistos. A gestão das creches é realizada por uma cooperativa de trabalhadores 
chamada Pro.Ges, que também é o sócio privado desse consórcio. Outra insti-
tuição criada foi a ParmaZeroSei, criada em 2011 para gerir os serviços para a 
infância, responsável, mais especificamente, pela gestão dos serviços de 0-6, 
sendo sócios a cidade de Parma, com 49% das ações, e a cooperativa Pro.Ges, 
com 51%. (COMUNE DI PARMA, 2018). Nessa cidade, as creches podem ser de 
gestão direta, gestão participativa (ParmaInfancia e ParmaZeroSei) ou privados 
com convênio, que são gerenciados pelo setor privado, mas reservam lugares 
para crianças classificadas na lista de espera.

Outra forma de financiamento são os vouchers, valores mensais repassados às 
famílias para que matriculem seus filhos em instituições privadas autorizadas, com 
recursos da região, do município e do Fundo Social Europeu. Para o ano letivo 
de 2017/2018, o valor total do voucher (Bonus nido) é de € 1.000,00, pagos men-
salmente em 11 parcelas de € 90,91. E, para o recebimento do bônus, não existe 
previsão de renda máxima (SOCIALE. REGIONE EMILIA-ROMAGNA, 2018b).

Em relação ao financiamento, as escolas podem ser estatais (federais), paritá-
rias ou privadas. A organização do sistema nacional estabelece escolas estatais 
geridas pelo Governo Federal e Escolas Paritárias, que podem ser geridas pelos 
municípios, por entes privados ou por organizações sem fins lucrativos (geralmen-
te confessionais), que recebem verbas públicas do Ministério da Educação. 

As paritárias são instituições reconhecidas pelo desenvolvimento de sua função 
pública, mas não geridas pelo setor público, e devem cumprir os requisitos da Lei 
nº 62/2000. Esse dispositivo legal elenca os pontos necessários para credencia-
mento de uma escola para que receba recursos públicos. Como requisitos, há a 
necessidade de um projeto educativo em harmonia com os princípios da Consti-
tuição, a criação e o funcionamento de órgãos colegiados visando à participação 
democrática, pessoal docente qualificado, e contratos individuais de trabalho que 
respeitem os acordos coletivos nacionais do setor. O financiamento, por sua vez, 
é prioritário para escolas paritárias de instituições sem fins lucrativos. 

Ainda sobre o financiamento das scuole dell’infanzia, o aporte de recursos é 
feito pelo Stato, pelas Regioni e pelas Comunis. Em 2016, a região da Emilia Ro-
magna destinou para a gestão e a qualificação dos serviços para crianças de 0 
a 6 anos o total de € 11 milhões, sendo  € 4.100.000 para as escolas da infância 
paritárias. Das 1.560 scuole na Emilia Romagna, 46,6% eram estatais e acolhiam 
47,2% das crianças, e 53,4% eram não estatais, que atendiam 52,85% das crian-
ças. Desse total, 35,3% eram de paritárias privadas e 16,9% de paritárias comu-
nalis (municipais) (SOCIALE. REGIONE EMILIA-ROMAGNA, 2018).

No quadro 3, a seguir, é possível verificar a diversidade de tipo de gestores nas 
escolas paritárias:
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Quadro 3 – Scuole dell’infanzia paritárias por província e por tipo de gestão 
Ano escolar 2017/2018

Público Mu-
nicipal

Outros ges-
tores públi-

cos

Gestores 
privados 
religiosos

Ente ou 
pessoa pri-

vada

Outros ges-
tores priva-

dos
Bologna 75 3 61 7 31
Ferrara 14 0 34 0 26

Forli-Cesena 18 2 22 0 11
Modena 18 12 45 16 21
Parma 13 4 31 4 29

Piacenza 0 5 16 0 15
Ravenna 22 0 41 0 7

Reggio Emilia 38 11 65 1 23
Rimini 28 0 21 2 20

Total Emilia Romagna 226 37 336 30 183

 Fonte: FACT SHEET A.S. 2017/2018. Le istituzioni scolastiche paritarie in Emilia Romagna MIUR.

Percebe-se que a maior parte é de escolas com gestores religiosos, que his-
toricamente atuaram na Educação Infantil italiana. Mas, também outros gestores 
privados, como por exemplo, as cooperativas têm grande presença na região. 
Os números demonstram que a gestão por terceiros é mais que o dobro da ges-
tão direta pública, o que torna a realidade da região ainda mais interessante para 
se pesquisar e entender o direcionamento que está tomando a política pública de 
educação italiana, bem como a incidência na qualidade que é oferecida para as 
crianças italianas, diante de várias modalidades de gestão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

A pesquisa sobre financiamento à educação na Itália e, especificamente, so-
bre a Educação Infantil possibilita perceber que é necessário, em primeiro lugar, 
entender que essa Educação Infantil de qualidade, reconhecida mundialmente, 
está circunscrita a algumas regiões do país, detidamente nas regiões do Norte. 
Por outro lado, as regiões do Sul apresentam grandes déficits no que se refere 
ao atendimento à demanda e aos recursos utilizados para a implementação. 
Considerando que um dos fatores de qualidade numa perspectiva democrática 
relaciona-se às condições mínimas e objetivas para garantia ao direito das crian-
ças à vaga, é preciso especificar de qual qualidade de Educação Infantil está 
se falando quando se menciona a Itália, pois a democratização do acesso e a 
garantia do direito das crianças é um dos aspectos fundamentais de qualidade, 
conforme relata Corrêa (2003):

Numa perspectiva democrática, a primeira ideia acerca da qualidade 
da educação que vem à mente diz respeito ao seu oferecimento, por 
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parte do Estado, ou seja, a primeira questão refere-se necessariamen-
te à ideia de quantidade. Por mais óbvio que possa parecer, uma vez 
que não se pode falar em qualidade de algo que não existe, é impor-
tante chamar a atenção para a relação entre qualidade e quantidade. 
Assim, é preciso considerar, em princípio, a capacidade de atendimen-
to dos sistemas públicos diante da demanda existente, ou seja, a sua 
dimensão quantitativa (CORRÊA, 2003, p. 94).

Outro destaque é que, mesmo em regiões onde existe uma cobertura de mais 
de 30%, o desafio da gratuidade está longe de ser alcançado, fato que faz com 
que o alto custo dos serviços afaste muitas crianças dos espaços educativos 
italianos. Por outro lado, também é preciso considerar que as condições sócio-
-políticas italianas, que foram essenciais para o desenvolvimento da Educação 
Infantil de qualidade, alteraram-se nas últimas décadas. Hoje, a Europa vive um 
momento de restrição orçamentária e de derrotas dos movimentos de esquerda.

Nas últimas eleições, em março de 2018, segundo o Istituto Cattaneo, nas 
quatro regiões com forte influência de partidos de esquerda e centro-esquerda 
(Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche), de 1948 a 2018, esses partidos 
perderam quase 30 pontos percentuais nas votações, passando de 59,2% a 
30,1% (ISTITUTO CATTANEO, 2018).

A partir destes dados pode-se inferir que a conjuntura histórica que gerou 
maior atendimento à demanda e a construção de uma experiência de Educa-
ção Infantil, reconhecida mundialmente na região da Emilia Romagna, alterou-se 
com grande influência no desenvolvimento das atuais políticas públicas e da 
participação dos cidadãos nos diversos setores da sociedade.

Comparações automáticas devem ser evitadas, bem como a assunção da 
proposta italiana como modelo a ser seguido sem as devidas considerações e 
mediações necessárias no estudo entre a realidade italiana e a realidade bra-
sileira, em seus aspectos demográficos, econômicos, históricos, políticos e so-
ciais. No entanto, estudar o percurso da Emilia Romagna e seus significados, 
que prima pela efetivação dos direitos das crianças e consolidação de uma Edu-
cação Infantil de qualidade, envolve-nos e traz-nos perspectivas positivas para a 
construção e efetivação de um projeto de Educação Infantil em que as crianças 
pequenas tenham seus direitos respeitados e que possam, de fato, no interior 
das instituições de educação, desenvolver toda sua potencialidade e todas as 
suas linguagens.
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INTRODUÇÃO

Os estudos da criança desenvolveram-se como campo interdisciplinar e, se-
gundo Sarmento (2017)293 interpretar as condições de bem-estar das crianças é 
uma questão ética, política e epistemológica. Olhar para a questão da violência 
contra a criança, que no Brasil a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), tornou obrigatória a notificação de casos suspeitos ou confirmados de 
maus-tratos por parte dos profissionais de saúde e da educação, pode ajudar 
a apontar caminhos na direção de políticas públicas mais protetivas para as 
crianças. Ainda que de natureza quantitativa e descritiva, os dados secundários 
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, 
sistematizados no presente estudo, com a caracterização do perfil da violência, 
podem contribuir para a construção de políticas públicas, nas quais a cidadania 
seja considerada como um fator decisivo de bem-estar para a vida das crianças. 
Tais políticas necessitam considerar as causas da desigualdade e as marcas da 
pobreza e da exclusão, o que também leva a supor que a violência praticada 
contra elas deva ser analisada. 

RFERENCIAL TEÓRICO

A questão da violência contra crianças e adolescentes não é um fenômeno 
recente. A trajetória histórica no Brasil, por exemplo, confirma a magnitude des-
sa realidade. Sua visibilidade, no entanto, ganhou novos contornos, principal-
mente, na proporção e extensão que vem ocorrendo nas duas últimas décadas 
(FALEIROS & FALEIROS, 2007; FRANCISCHINI & NETO, 2007). Nesse senti-
do, a violência é um problema histórico-cultural que percorreu todo o século XX 
e se mantém como uma questão que continua a se reproduzir a partir de anti-
gas e novas formas de manifestação (AZEVEDO & GUERRA, 2005; MINAYO, 
2000; SAFFIOTI, 1997). 

Essa problemática ganhou maior visibilidade a partir 1989 com a promulga-
ção na Assembleia Geral das Nações Unidas da Convenção sobre os Direitos 
da Criança. No Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), repre-
sentou a incorporação desse movimento mundial em torno da questão. Nesse 
293 SARMENTO, Manuel Jacinto. Perspectivas Interdisciplinares nos estudos da criança. Conferência realizada na Uni-
versidade Federal do Pará, Brasil, novembro, 2017.
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sentido, o Ministério da Saúde (MS) publicou, em 25 de outubro de 2001, a 
Portaria 1.968, e estabeleceu a obrigatoriedade da Notificação Compulsória 
de violência para os profissionais dos estabelecimentos do Sistema Único de 
Saúde (SUS), o que sem dúvida foi um avanço na consolidação das diretrizes 
do ECA, uma vez que, a  notificação de suspeita ou confirmação de violência 
contra crianças e adolescentes é uma das dimensões da linha de cuidado que 
envolve a questão, cabendo aos serviços de saúde, por meio da equipe, ava-
liar qual o melhor momento de registro na ficha de notificação, da responsabi-
lização pelo preenchimento, bem como o seu encaminhamento ao Conselho 
Tutelar.

Para fins de notificação considera-se violência, “o uso intencional de força 
física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, 
ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de 
resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou 
privação” (KRUG, 2002). Ou seja, é qualquer conduta – ação ou omissão – de 
caráter intencional que cause ou venha a causar dano, morte, constrangimen-
to, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político, eco-
nômico ou patrimonial. 

No entanto, quando se analisa a violência contra crianças é necessário pen-
sar na chamada violência intrafamiliar e que neste trabalho seguirá a definição 
do Ministério da Saúde que a considera como toda ação ou omissão que preju-
dique o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao 
pleno desenvolvimento. Pode ser cometida dentro ou fora de casa por algum 
membro da família, incluindo pessoas que passam a assumir função parental, 
ainda que sem laços de consanguinidade, e em relação de poder à outra (BRA-
SIL, 2001). Azevedo e Guerra (2005) consideram que a violência intrafami-
liar que atinge crianças e adolescentes cometidas por seus pais, membros da 
família extensa ou pelos responsáveis revela uma transgressão dos adultos, 
porque, além de não cumprirem o dever de proteger e promover os direitos de 
suas crianças e adolescentes são eles próprios os agentes da violência.

A violência intrafamiliar é habitualmente tipificada para fins dos registros em 
violência sexual, violência física, psicológica e a negligência/abandono. Nes-
sas violências é possível observar os atravessamentos das relações interge-
racionais e de gênero. Por outro lado, é preciso também compreender que na 
prática cotidiana não se encontra um único tipo de violência, ou seja, os tipos 
de violência são praticados simultaneamente e, muitas vezes, a violência psi-
cológica, por exemplo, possibilita o exercício do abuso sexual, ou a violência 
física que intimida é também uma violência psicológica. Além disso, a violência 
sexual pode acontecer tanto em contexto intrafamiliar como extrafamiliar (MO-
REIRA, SOUZA, 2012).

Mas é importante conceituar os principais tipos de violência para melhor 
compreender suas consequências e desdobramentos. A violência física (tam-
bém denominada sevícia física, maus-tratos físicos ou abuso físico): são atos 
violentos, nos quais se fez uso da força física de forma intencional, não aci-
dental, com o objetivo de ferir, lesar, provocar dor e sofrimento ou destruir a 
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pessoa, deixando, ou não, marcas evidentes no seu corpo. Ela pode manifes-
tar-se de várias formas, como tapas, beliscões, chutes, torções, empurrões, ar-
remesso de objetos, estrangulamentos, queimaduras, perfurações, mutilações, 
entre outras. Em relação a violência psicológica tem sido definida como toda 
forma de rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, cobrança exage-
rada, punições humilhantes e utilização da pessoa para atender às necessida-
des psíquicas de outrem. É toda ação que coloque em risco ou cause dano à 
autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa (BRASIL, 2016).

 Na violência sexual sua definição descreve a utilização do corpo de uma 
criança ou adolescente por um adulto ou adolescente, para a prática de qual-
quer ato de natureza sexual, coagindo a vítima física, emocional ou psicologi-
camente. Geralmente é praticado por pessoa de confiança da criança ou ado-
lescente, caracterizando-se pela relação de poder entre o abusador e a vítima, 
como alguém da família, professores, vizinhos, dentre outros. Compreende um 
leque de atos libidinosos, até o estupro. (BRASIL, 2016; FALEIROS, 2000).

A negligência é a omissão pela qual se deixou de prover as necessidades 
e os cuidados básicos para o desenvolvimento físico, emocional e social da 
criança como, por exemplo: privação de medicamentos; falta de cuidados ne-
cessários com a saúde; descuido com a higiene; ausência de proteção contra 
as inclemências do meio, como o frio e o calor; ausência de estímulo e de 
condições para a frequência à escola. O abandono tem sido considerado como 
uma forma extrema de negligência (BRASIL, 2016).

Nos tipos de violência descritos acima o profissional de saúde e da edu-
cação deverá notificar o caso aos órgãos competentes, amparado pelo ECA, 
artigos 13 e 245 (Portaria nº 8.069/13 de junho 1990), que estabelece que em 
casos de suspeita ou confirmação de violência contra crianças e adolescentes, 
a notificação é obrigatória e deve ser feita, sem prejuízo de outras providências 
legais.  A ficha de Notificação individual deve ser utilizada em casos suspeitos 
ou confirmados de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, 
tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal 
e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No 
caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notifi-
cação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, 
pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT (BRASIL, 2016). 

Nesse sentido, cabe ainda considerar que os impactos da violência contra 
criança na primeira infância são significativos e autores como Papalia & Feld-
man (2013) destacam que nesse período da vida o desenvolvimento físico, 
cognitivo e psicossocial são perpassados por estímulos do ambiente em que 
a criança vive. Dessa forma, nos dois primeiros anos, a criança possui uma 
relação de dependência com seus cuidadores e quando esta relação acontece 
num contexto de violência, o desenvolvimento desta será afetado. Segundo es-
ses autores um dos impactos trazidos pela negligência, por exemplo, é a morte 
por déficit de crescimento não orgânico, caracterizado por desenvolvimento 
precário e problemas emocionais. A causa é resultado de um ou mais fatores 
como nutrição inadequada, dificuldades de amamentação e interação contur-
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bada com os pais. Entre os vários tipos de violência esses autores ressaltam a 
Síndrome do bebê sacudido, caracterizada pelo deslocamento do cérebro por 
sacudidas violentas, causando assim hemorragias e sangramentos podendo 
levar à morte ou deficiências definitivas (PAPALIA, FELDMAN, 2013). 

Outros autores apontam o trauma na infância como fonte de possíveis com-
prometimentos neuropsicobiológicos (BORGES, DELL’AGLIO, 2012; PLUCK 
ET AL., 2011). Outros estudos sugerem evidências de alterações fisiológicas 
no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal relacionadas à negligência infantil (SULLI-
VAN, BENNETT, LEWIS, 2013). 

A literatura sobre esse tema aponta ainda que, a exposição à violência é 
um importante fator de risco para o desenvolvimento de problemas emocio-
nais e comportamentais em crianças e adolescentes, além de um risco signi-
ficativamente maior para o desenvolvimento de algum tipo de psicopatologia 
grave (BROSS, KRUGMAN, 2009; CEBALLO, DAHL, ARETAKIS, RAMIREZ, 
2001; DURANT, GETTS, CADENHEAD, EMANS, WOODS, 1995; FREEMAN, 
MOKROS, POZNANSKI, 1993; FEHON, GRILO, LIPSCHITZ, 2001; FINKE-
LHOR, TURNER, SHATTUCK, HAMBY, 2013; LYNCH & CICCHETTI, 1998; 
MAZZA, REYNOLDS, 1999; OVERSTREET, 2000). 

Também é importante ressaltar que dentre as formas de violência que atin-
gem crianças e adolescentes, algumas já foram reconhecidas pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) (1997) como enfermidades e estão identifica-
das no Código Internacional de Doenças (CID 10). São elas a Síndrome de 
maus-tratos (T74), o Abandono (T74), Sevícias físicas (T74.1), Abuso sexual 
(T74.2), Abuso psicológico (T74.3). Outras síndromes especificadas de maus-
-tratos (T74.8) e a Síndrome não especificada de maus-tratos (T74.9). Essa 
classificação internacional favoreceu o reconhecimento das crianças como ví-
timas de violência, no entanto, a imagem de “vítima” é redutora e limitadora da 
ação social dessas crianças. Conforme destaca Marchi (2017) crianças “víti-
mas”, “tornam-se receptoras passivas de todo tipo de ajuda que pode aliviar 
suas carências, mas inspiram reflexões que tendem a privá-las dos seus direi-
tos de participação e expressão na sociedade” (p.13). A criança torna-se objeto 
de intervenções decididas somente por opiniões, pensamentos, julgamentos, 
ações e sentimentos de outras pessoas (adultos) (MARCHI, 2017).

Por outro lado, a percepção sobre a questão da violência contra crianças e 
adolescentes também pode derivar do lugar que estas ocupam nas preocupa-
ções de cada sociedade em diferentes tempos e contextos históricos. Das dife-
rentes imagens acerca dessa população, a dominante para o campo de análise 
em questão é a imagem dela em risco, ou seja, aquele que é vítima de qual-
quer abuso ou maus tratos (SARMENTO, PINTO, 1997; MAGALHÃES, 2002). 

O conceito de risco é frequentemente incluído no campo semântico da no-
ção de criança em perigo, uma ideia emergente em finais do século XIX (GA-
VARINI, PETITOT, 1998). É válido ressaltar que Sarmento (2005) sugere que a 
infância é uma categoria social do tipo geracional e as crianças são indivíduos 
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com sua especificidade biopsicológica que ao longo da sua infância percorrem 
diversos subgrupos etários o que resulta na variação de sua capacidade de 
locomoção, de expressão, de autonomia de movimento e de ação. Neste âm-
bito, as condições sociais em que vivem as crianças são o principal fator de 
diversidade dentro do grupo geracional. Uma das principais preocupações da 
Sociologia da Infância, segundo Sarmento (2005) é demonstrar que a maneira 
como os adultos veem e pensam sobre as crianças interfere na maneira como 
se relacionam com elas.

Os conceitos aqui descritos não esgotam as possibilidades de entendimento, 
nem tampouco os modelos explicativos quanto ao fenômeno da violência con-
tra crianças e adolescentes. Tais definições permitem apenas uma referência 
no que diz respeito às práticas de violência e sua repercussão no campo em 
análise, além disso, é importante ressaltar o quanto é difícil definir conceitos 
relativos a fenômenos dessa natureza de forma generalizada. Essa dificuldade 
segundo Ramos e Oliveira (2008) está relacionada a fatores culturais nos quais 
conceitos universais de violência, vão se tornando como tais, de acordo com a 
significação negativa que poderá ser atribuída aos atos e também à amplitude 
e à abrangência dos conceitos. Além disso, os conceitos apresentados fazem 
parte do contexto da área da saúde, em especial para fins de notificação, e por 
esta razão foram considerados. 

Em função das questões elencadas, pode ser relevante conhecer os dados 
produzidos a partir de políticas públicas direcionadas ao enfrentamento da vio-
lência contra crianças, nesse caso os indicadores das fichas de notificação de 
violência, para refletir sobre o reconhecimento das crianças como sujeitos de 
direitos e principalmente como um ator social com direito à vida e bem-estar.

METODOLOGIA

Os dados do presente trabalho foram coletados através do projeto de pes-
quisa intitulado “Violência contra crianças e adolescentes: Indicadores e estra-
tégias de enfrentamento” coordenado pela primeira autora e desenvolvido na 
Universidade Federal do Pará. O referido projeto tem, entre outros objetivos, 
caracterizar as notificações de violência contra crianças e adolescentes de zero 
a 19 anos do município de Belém-PA e propor estratégias de enfrentamento no 
contexto do município. Para o presente estudo foi constituída uma amostra de 
dados de crianças com idades entre zero e dois anos. Foram analisadas as 
notificações registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN-Net) entre os anos de 2014 e 2016, acessado por meio do Departa-
mento de Vigilância em Saúde (DEVS) da Secretaria Municipal de Saúde de 
Belém (SESMA), com a devida autorização do referido órgão. O SINAN-Net é 
um sistema nacional, alimentado com a notificação e investigação de casos de 
doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação 
compulsória, portanto, abriga as informações das Fichas de Notificação de Vio-
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lência Interpessoal e Autoprovocada, que inclui dados da pessoa atendida, de 
sua residência, dados da ocorrência, tipologia da violência, característica da 
violência, consequências da violência, dados do provável autor da violência, 
evolução e encaminhamentos. Há também um espaço destinado para obser-
vações adicionais de cada caso. O SINAN-Net foi implantado em Belém-PA 
no ano de 2009, como parte de uma política nacional que tem como objetivo 
básico avaliar o impacto e a caracterização da violência em todo o país. Foram 
incluídos os registros de violência contra a criança e o adolescente de zero a 
dois anos residentes em Belém-PA, notificadas nos anos de 2014 a 2016, e fo-
ram excluídas as notificações incompletas que não pudessem ser esclarecidas 
no âmbito do DEVS. Foram selecionadas as seguintes variáveis: idade, sexo, 
tipos de violência, dados do provável autor (vínculo com a vítima), unidade 
notificadora. Os dados foram inseridos no programa Excel® para realização 
da estatística descritiva. Foram respeitados os preceitos éticos definidos pela 
Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período analisado foram notificados 4.925 casos de violência, envolven-
do crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 19 anos. Em relação a faixa 
etária foi observada a seguinte distribuição: 35,63% (1.755) na faixa de 3 a 5 
anos, 26,84%( 1.322) na faixa de 6 a 10 anos, 16,69% (822) na faixa de 15 a 
19 anos e 371 casos envolveram a faixa etária entre 0 e 2 anos, objeto desse 
estudo, o que corresponde a 7,53% do total.  Em termos numéricos essa fai-
xa-etária não é a mais significativa, mas foi selecionada por representar um 
momento de maior vulnerabilidade e dependência das crianças em relação aos 
adultos, além de ser apontada por alguns autores como uma fase determinante 
para favorecer o desenvolvimento saudável da criança ao longo da vida (PA-
PALIA, FELDMAN, 2013). 

Além disso, muitas consequências dessas violências, vividas na infância, 
vão aparecer em outros contextos. Arroyo e Silva (2012) falam sobre o grau 
de precarização das vidas e dos corpos infantis quando chegam às escolas. 
Estes, transitam entre o lar, a comunidade e a escola e grande parte do com-
portamento de crianças e adolescentes revela o nível de precarização desses 
corpos também violentados pelo Estado e pela sociedade. Segundo esses são 
corpos que passam a gerar outros conflitos e sofrimentos ao longo da vida.

Na amostra selecionada o sexo feminino foi o mais presente e representa-
ram 67,92% (252) dos casos, contra 32,07% (119) do sexo masculino. Quan-
do se observou, o que a ficha define como raça/cor, a maioria das vítimas foi 
identificada como “parda” 69,54% (258), seguida de “branca” com 11,32% (42) 
e “preta” com 5,12% (19). Em 12,66% (47) dos registros a informação foi igno-
rada e 0,8% (3) esse campo estava vazio.  Cabe ressaltar que essa tendência 
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revelada pelo recorte de cor/raça, não é evidência de que apenas essas crian-
ças são as mais afetadas pela violência, mas, que talvez essas crianças sejam 
as que acessam e são inseridas nos serviços públicos, diferente de outras 
crianças que são atendidas nos serviços privados apesar do ECA deixar claro 
que a violência tem que ser informada por todos os profissionais independente 
do tipo de organização.

Quanto ao tipo de violência a mais frequente foi a “violência sexual” com 187 
casos (50,4%), seguida de 141 casos (38%) de “negligência”, 121 (32,61%) 
de “violência psicológica”, e 110 casos (29,64%) de “violência física”. Também 
foram identificados 14 casos de “tortura” (3,77%) e dois casos de “violência 
financeira”, bem como dois casos de “violência por intervenção legal”. Quan-
do se observou o campo “outros tipos de violência” houve o registro de um 
caso identificado como “violência infantil” assim como a identificação de outros 
dois tipos de classificação, como a “suspeita de abuso sexual” e “ingestão de 
alimentos”. Em relação ao sexo das crianças vítimas de violência sexual as 
meninas foram maioria com 40,97% (152) e os meninos foram 9,43% (35) dos 
casos. Ainda que em menor número, meninos também aparecem como vitimas 
de violência sexual. Quando Hohendorff, Costa, Habigzang, e Koller (2014), 
descreveram o perfil da violência sexual praticada contra meninos e notificada 
no Rio Grande do Sul apontaram que a faixa etária mais frequente foi a de sete 
a doze anos (55,2%), seguida da faixa de dois a seis anos (26,4%) e de treze 
a dezoito anos (17,1%). Esse perfil ressalta a necessidade de estudos investi-
gando a violência sexual contra meninos

Apesar de o cenário regional sugerir a ocorrência de mais casos de violência 
sexual na faixa-etária estudada, o mesmo reforça a realidade nacional divul-
gada pela Fundação ABRINQ que reuniu os indicadores sociais sobre crianças 
e adolescentes no Brasil em relação à violação de direitos e destacou que a 
negligência foi a mais registrada no Disque Denúncia no ano de 2015 com um 
total de 58.567 casos, seguida de violência psicológica com 36.794 registros, 
violência física com 34.119 denúncias, a violência sexual com 17.131 e outras 
violências com 6.899 registros (ABRINQ, 2017 ).

Quando se analisou o tipo de violência e o vínculo entre o agressor e a víti-
ma, nos casos envolvendo a negligência a mãe foi identificada como a principal 
agressora em 81,56% (115), seguida do pai com 46,09% (65). Na violência 
sexual o principal agressor foi classificado como conhecido das vítimas e re-
presentou 28,87% (54) seguido do pai com 17,64% (33) e desconhecidos com 
14,43% (27). Na violência física, a mãe representou 29,09% (32) dos casos, 
seguido de pai com 23,63% (26) e conhecido com 17,27%. Por fim, na vio-
lência psicológica, o pai é em sua maioria o agressor 23,14% (28), seguido 
da mãe com 14,04% (17) e padrasto com 14,04% (17), conforme descreve o 
gráfico abaixo:



1076

26
33 28

6

65

32
6 17 4

115

19

54

1 110 19 17 4 210 24 14 2 10
27

14 3

14

0

20

40

60

80

100

120

140

Violência	Física
(110)

Violência	Sexual
(187)

Violência
Psicológica	(121)

Tortura	(14) Negligência	(141)

Pai Mãe Conhecido Padrasto Outros	(Parentes) Desconhecido Cuidador

Gráfico 1: Tipo de violência e vínculo entre os agressores e vítimas de crianças entre zero e 
dois anos, notificadas pelo Departamento de Vigilância em Saúde, Belém-PA, no período de 

2014 a 2016

Cabe salientar que os casos onde a mãe foi identificada como suposta agres-
sora de violência sexual, as observações adicionais da ficha, demonstram que 
talvez tenha ocorrido um equívoco de classificação. Nesses casos, foi observado 
que a negligência também foi considerada e que as mães foram identificadas 
como supostamente responsáveis pela violência sexual que as crianças sofre-
ram e não as perpetradoras da violência sexual. Há ainda observações nessas 
mesmas notificações de que o suposto autor da violência teria sido outro mem-
bro da família ou um desconhecido, o que reforça a possibilidade do equívoco.

Em relação aos meios de agressão a utilização de “força corporal/espanca-
mento” foi a mais referida com o percentil de 20,48% (76 casos), seguido de 
“ameaça” com 14,84% (55), “outros” representou 4,04% (15) do total, “envene-
namento” com 3,23% (12), “objeto contundente” representou 1,88% (7) e “objeto 
pérfuro cortante” com 1,61% (6). Nessa caracterização chama atenção o uso da 
força corporal, bem como a ameaça que foi considerada para fins de notificação 
como meio de agressão utilizada contra crianças de zero a dois anos.

Por fim, o é válido destacar que um serviço especializado no atendimento de 
crianças e adolescentes vítimas de violência sexual (PROPAZ- Santa Casa de 
Misericórdia do Pará) foi a unidade de saúde que mais notificou com um total de 
244 registros no período representando 65,76% do total, o que  demonstra que 
esse tipo de violência concentra o maior numero de notificações em função da 
existência de um serviço de referência e que outras unidades do SUS, de outros 
níveis de atenção, podem não estar notificando ou identificando os casos de 
violência. O que também reforça a subnotificação do fenômeno.



1077

CONCLUSÃO

Ainda que parciais e restritos, as notificações de violência no município de 
Belém-PA mostram a fragilidade sobre o direito à vida e à cidadania de crianças 
de zero a dois anos. Aspectos relacionados à violência no contexto familiar e 
comunitário revelam essa fragilidade. Esses dados revelam ainda que as crian-
ças, por serem mais dependentes dos adultos e terem menor possibilidade de 
autodefesa, são mais vulneráveis à violência perpetrada pelos adultos, em es-
pecial crianças de zero a dois anos. As mães figuram como a principal autora de 
violência, quando se observa os casos de negligência, mas é de suma importân-
cia problematizar a centralidade dessa responsabilização na figura materna. Há 
nesse caso um viés de gênero que precisa ser questionado. O dever de cuidar e 
garantir o direito à vida das crianças não está restrito apenas a mãe. Conforme 
preconiza o ECA, é um dever de todos, família, escola, estado e sociedade. 

No município de Belém-PA a violência sexual aparece como a mais praticada 
contra essas crianças, provavelmente em função da prevalência de notificação 
de um serviço especializado, muito embora o que importa aqui é reconhecer que 
essa violência é de extrema gravidade e precisa ser enfrentada como uma das 
prioridades na garantia de proteção e o direito à vida das crianças. Além disso, 
chama atenção que os maiores perpetradores de violência sexual são pessoas 
próximas da criança, seja o padrasto, um parente próximo, um conhecido. Cabe 
ressaltar que são crianças em tenra idade (zero a dois anos) que iniciam sua 
vida sofrendo vários tipos de maus-tratos, inclusive violência sexual.  

Nesse sentido é fundamental o papel do profissional de saúde e da educação, 
pois, de um modo geral, estes profissionais tem momentos especiais de con-
tato com as crianças e suas famílias – na escola, nos programas de pré-natal, 
vacinação, grupos de educação em saúde, consultas médicas, visita domiciliar, 
dentre outros. Esses contatos são oportunos e podem criar condições favoráveis 
para a observação de sinais de maus-tratos e que merecessem atenção especí-
fica, visto que violência pode comprometer o desenvolvimento dessas crianças 
a curto, médio e em longo prazo. 

Essas crianças atingidas pela violência provam o quanto o modelo de socie-
dade vigente está comprometido, nos remetendo ao desafio de como alcançar 
um debate político dessas crianças, que estão condenadas cotidianamente às 
injustiças e vulnerabilidades por parte dos adultos. Excluídas de direitos básicos 
pela violência que vai impactar no seu desenvolvimento e bem-estar em todo 
seu ciclo de vida. 

Para o enfrentamento dessa realidade a família, a escola e a cidade são con-
textos de cidadania infantil e a ação de cuidado precisa conjugar estes três con-
textos, assumindo a criança como sujeito, portador de direitos, ator social e cria-
dor de cultura. A educação para cidadania é uma educação para a autonomia do 
sujeito criança. Isto não retira responsabilidades às famílias e aos professores/
as. Obriga a que essas responsabilidades sejam exercidas diferenciadamente e 
com responsabilidade (Sarmento, 2017). Esses pressupostos estão delineados 
pelo campo da Sociologia da Infância e merecem ser utilizados também como 
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fonte para reflexão em outros contextos e estudos, como no estudo em questão.
É urgente a intensificação desse debate e de políticas públicas de proteção às 

crianças, às famílias e à comunidade, por outro lado, há a necessidade de estu-
dos que problematizem o processo de construção da figura da criança em risco, 
ou da criança vítima. Entendemos por fim que estes corpos são merecedores de 
reconhecimento para recuperar sua humanidade roubada pela sociedade.
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