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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo a escola, a criança e a educação 
para a infância na perspectiva da educação integral. Para isso, utilizou-se como 
metodologia a abordagem qualitativa, que visa buscar informação fidedignas para 
explicar em profundidade o significado e as características em que se encontra o 
objeto de estudo, a partir da pesquisa bibliográfica e análise documental. Foram 
pesquisados 16 documentos, desenvolvidos a partir da Constituição Federal, Estatuto 
da Criança e do Adolescente e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, 
desencadeando, por meio destes, uma pesquisa mais ampla sobre o tema. Desse 
modo, a análise teve como referência o conceito de educação integral na escola de 
dia inteiro, que implica na mobilização das energias pedagógicas na modificação do 
modelo curricular em que as ações preveem a criança na sua integralidade, embasado 
por Moll (2010, 2012). Para isso, levantou-se a história da infância e seu lugar na 
sociedade atual (ARIÈS, 1975; CORSARO, 2011; STEARNS, 2006), o papel da 
escola (GIRALDELLI, 1996; LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2008; SAVIANI, 2008, 
2013) e os aspectos curriculares (SILVA, 1999; SACRISTÁN, 2013; RICHTER e 
BARBOSA, 2010). Através de tais levantamentos, foi possível a articulação 
necessária para analisar como as políticas públicas para infância estão se formando 
no sentido de oferecer educação integral para as crianças da educação infantil, mais 
especificamente às crianças de 4 e 5 anos, idade que passou a fazer parte da 
educação básica obrigatória a partir da lei nº 12.796/2013. Conclui-se que estudos 
recentes sobre a infância tiveram grande impacto nas políticas públicas para 
educação infantil, destacando a criança na sua integralidade. Constata-se, também, 
que a concepção de educação integral aparece na maioria dos documentos. 
Entretanto, este estudo ressalta que, apesar da educação integral estar prevista, 
ações que efetivamente concretizem tal educação são poucas e não expressam o 
compromisso com a democratização e implantação da educação infantil integral.  
 

 

Palavras-chave: Educação integral; Infância; Escola; Currículo; Políticas públicas. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

This research has as object of study the school, the child and the education for the 
childhood in the perspective of comprehensive education. For this, the qualitative 
approach was used as a methodology which seeks to obtain reliable information to 
explain in depth the meaning and characteristics of the object of study, based on 
bibliographic research and documental analysis. Sixteen documents based on the 
Brazilian Federal Constitution, the Statute of the Child and the Adolescent and the Law 
on the Guidelines and Bases for the Brazilian Education were searched, which 
triggered a broader research on the subject. Thus, the analysis had as reference the 
concept of comprehensive education in the full-day school, which implies the 
mobilization of educational energies in the modification of the school curriculum model 
in which the actions foresee the child in its entirety, based on Moll (2010, 2012). To 
that end, the history of childhood and its place in today's society were studied (ARIÈS, 
1975; CORSARO, 2011; STEARNS, 2006), the role of the school (GIRALDELLI, 1996; 
LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2008; SAVIANI, 2008, 2013) and the school 
curriculum aspects (SILVA, 1999; SACRISTÁN, 2013; RICHTER & BARBOSA, 2010). 
By means of these surveys, it was possible to create the articulation needed to analyze 
the ways throughout which the public policies for childhood are being formed in the 
sense of providing comprehensive education for children in early childhood education, 
more specifically for 4-5 year olds, which, after the Law No. 12,796/2013, became part 
of compulsory basic education. It is concluded that recent studies on childhood had 
great impact on public policies for early childhood education, highlighting the child in 
its entirety. It is also observed that the concept of comprehensive education appears 
in most documents. However, this study emphasizes that, although comprehensive 
education is foreseen, actions that effectively materialize such education are just a few 
and do not express the commitment to the democratization and the implementation of 
comprehensive early childhood education. 
 

 

Keywords: Comprehensive education; Childhood; School; Curriculum; Public policy. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

O significado da infância 

 

Há que se ter consciência das especificidades de cada idade. A consciência das 

identidades socioculturais nos mostra que cada idade tem sua identidade; cada 

idade não está em função da outra idade.  

Cada idade tem, em si mesma, a identidade própria, que exige uma educação 

própria, uma realização própria enquanto idade e não enquanto preparo para a outra 

idade.  

Cada fase tem sua identidade própria, suas finalidades próprias, tem que ser vivida 

na totalidade dela mesma e não submetida a futuras vivências. A totalidade da 

vivência tem que estar em cada fase da nossa construção enquanto seres humanos.  

A nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB) não fala em pré-escola e sim em educação 

infantil. Em um sentido muito certo, de que a idade de 0 a 6 anos tem uma 

identidade em si mesma, ela não está apenas definida pela futura inserção na 

escola.  

Na medida em que a criança viver com mais intensidade o que ela é, estará se 

preparando para um dia viver com intensidades futuras idades, futuras fases de sua 

vivência, de sua formação.  

Considerando a escola como espaço, isso implica em não estarmos apenas 

preocupados com as habilidades e conhecimentos que vai adquirir para um dia ser.  

Essa é a infância que queremos, e não àquela em nome de um dia chegar a ser um 

grande homem, um adulto perfeito, formado total, sacrificando-se a infância.  

Não queremos trazer pacotes, queremos trazer ideias traduzidas em prática. 

 

Miguel Gonzales Arroyo 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Concebe-se a formação como um verbo 
reflexivo que se conjuga no plural.  

Canário 

 

A subjetividade é o que permite ligar de forma significativa o indivíduo ao 

coletivo. Willian Pinar (2009) sugere que os docentes examinem autobiograficamente 

suas vidas escolares e educacionais, inter-relacionando-as com o conhecimento 

formal, para que haja uma prática consciente, responsável e comprometida, levando 

à emancipação. Isso porque se não há entendimento de si mesmo, não há 

entendimento do outro. Dessa forma, à título de situar a pesquisa e esclarecer a 

origem da temática, faz-se necessário trazer a história que a desencadeou e a forma 

como foi organizada propedeuticamente.  

O presente estudo tem como objetivo inicial pesquisar a educação infantil, 

abrindo-se a questões relacionadas ao tema, em decorrência da ausência de 

aprofundamento na área durante a graduação. Segundo Nóvoa e Finger (1988), o 

termo formação apresenta uma dificuldade semântica, pois designa tanto a atividade 

no seu desenvolvimento temporal, como também em seu respectivo resultado. Sendo 

assim, o objeto de estudo em questão é consequência da formação temporal inicial e, 

também, resultado desta com a constatação da importância da formação permanente 

e contínua.  

Mas minha formação não se iniciou na universidade e recordar seu início se faz 

necessário para defender minha posição. Ela começou na educação infantil, quando 

entrei pela primeira vez na escola por insistência própria, que chorava para que minha 

mãe nela me colocasse e, posteriormente, que me tirasse de lá. Levanto, com isso, 

uma primeira questão: que tamanha ambivalência esse espaço – local onde toda 

criança é obrigada a frequentar por muitos anos de sua vida – foi capaz de causar em 

mim? Que escola era essa que me fez ter repúdio e aversão? 

Tal sentimento não se limitou à educação infantil, estendendo-se por toda a 

minha educação básica, motivo que me fez mudar de escola diversas vezes. Cabe 

destacar que todas as escolas por onde passei tinham em comum um currículo 

descontextualizado, fragmentado e acumulador de conteúdos, o que dificultava meu 
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processo de aprendizagem e socialização, já que eu não conseguia me encontrar 

naquele contexto.  

Esse processo de formação me levou ao curso de Pedagogia. Nele resgatei – 

por acreditar que isso é intrínseco ao ser humano – a “paixão de conhecer o mundo” 

da qual Madalena Freire um dia anunciou. Sim, porque todo o conteúdo que eu passei 

a vivenciar a partir de então fazia total sentido para mim. Questionamentos, dúvidas e 

lacunas passaram a ser respondidas e preenchidas. Confesso que não foi fácil 

carregar o peso da responsabilidade por não “me enquadrar” na escola, num 

“exercício tenso de ser criança por outras pedagogias dos corpos”1. Pude perceber, 

então, que a responsabilidade não havia sido apenas minha, mas também da forma 

como a educação está organizada.2  

Durante a graduação, trabalhei em creche e em pré-escola:3 duas particulares 

e uma pública. Revivi o processo pelo qual havia passado na escola, agora estando 

“do outro lado”. A primeira oportunidade de estágio aconteceu logo no primeiro ano 

da faculdade, em uma das mais tradicionais escolas de Campinas. Foi tão doloroso 

estar ali que, sem embasamento suficiente que sustentasse minhas visões, me perdi 

nas práticas, como já havia me perdido nas escolas anteriormente, e não fiquei por 

muito tempo.  

O processo de reviver se repetiu no Centro Municipal de Educação Infantil 

(Cemei), onde trabalhei por dois anos. Estava um pouco mais madura depois da 

primeira experiência e mais fundamentada em relação aos meus questionamentos e 

pressupostos. 

A primeira professora com a qual trabalhei realizava a prática de forma 

tradicional: centrada nos adultos. Em muitos momentos o assistencialismo se 

sobrepunha à aprendizagem. 

Já a prática da segunda professora com a qual trabalhei no Cemei fez tanto 

sentido para mim que tenho a impressão de ali ter me encontrado profissionalmente. 

Ela era orientanda, no doutorado, que cursava à época, e do mestrado, que já havia 

concluído, de Ana Lúcia Goulart de Faria. Pude, por conta disso, aprender sobre suas 

                                            
1 Subtítulo do livro Corpo infância, de Miguel Arroyo e Mauricio da Silva (2012). 
2 A escola e a educação são influenciadas pelo modo com que a sociedade está organizada política, 
econômica e culturalmente na história. Isso ficará mais claro no decorrer do texto, ao analisarmos o 
papel da escola na sociedade, os estudos sobre infância e a organização curricular. 
3 Nomenclatura usada neste trabalho por ser oficialmente utilizada nas legislações e documentos, 
apesar de considerá-la inadequada, tendo em vista as concepções atuais de educação infantil. 
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teorias enquanto ia praticando, juntamente com a equipe, que ela fazia questão de 

chamar constantemente para participar do processo. Tantas repetições me levaram a 

encontrar o que eu buscava, até então de forma intuitiva, desde o princípio da minha 

escolarização: uma educação emancipadora.4 Entretanto, o contrato com a prefeitura 

encerrou e eu deixei aquela escola, sem deixar que ela saísse de mim.  

Fui, então, estagiar em outro colégio particular tradicional de Campinas, onde 

tanto mais aprendi sobre as diferentes concepções5 educacionais, já que a professora 

com quem trabalhei tinha latente as suas práticas inovadoras e, sinceramente, lutava 

por elas. Mas que, em muitas vezes, se via engessada pelo sistema. Entretanto, parte 

do trabalho que realizava estava marcado pelo tempo cronológico, determinando, com 

precisão, o que a criança faria a cada momento, consequência de visões educacionais 

liberais,6 o que nos incomodava um pouco e dividíamos tais angústias. 

Nas leituras de Forquin (1993, p. 9), pude encontrar os primeiros caminhos que 

me levaram a entender melhor o processo pelo qual passei, incorporando suas ideias 

e assumindo-as neste trabalho.   

 

De todas as questões suscitadas pela reflexão sobre os problemas de 
educação desde o começo dos anos 60, as que se referem à função 
de transmissão cultural da escola são, ao mesmo tempo, as mais 
confusas e mais cruciais. (FORQUIN, 1993, p. 9) 

 

Isso porque, segundo o autor, a 

 

noção do valor intrínseco da coisa ensinada, tão difícil de definir e de 
justificar quanto de refutar ou rejeitar, está no próprio centro daquilo 
que constitui a especificidade da intenção docente como projeto de 
comunicação formadora. É por isso que todo questionamento ou toda 
crítica envolvendo a verdadeira natureza dos conteúdos ensinados, 
sua pertinência, sua consistência, sua utilidade, seu interesse, seu 
valor educativo ou cultural, constitui para os professores um motivo 
privilegiado de inquieta reação ou de dolorosa consciência. (Ibidem) 

                                            
4 Segundo Paulo Freire (1980), educação do ser humano vista “como processo de constante libertação 
do homem” que acontece através de “um encontro em que se busca o conhecimento, e não em que 
este é transmitido”. 
5 As concepções educacionais são diversas e representam a forma como o conhecimento é trabalhado 
na escola. Algumas das concepções estão descritas ao longo da pesquisa. Mizukami (1986) as 
classifica em tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e sociocultural.  
6 Consequência da escolarização em massa advinda da necessidade do período industrial de se formar 
mão de obra que atendesse às necessidades da indústria. Com isso, formavam-se pessoas que 
atendessem as necessidades do mercado, levando para a escola uma visão parcial e fragmentada da 
educação. Esse processo aconteceu no final do século XIX e início do XX, período conhecido como 
liberal pela ideia burguesa e iluminista de liberdade do homem.  
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A pedagogia que leva em conta a transmissão do conhecimento por parte do 

professor, sem considerar o aprendizado por parte do aluno, é considerada “cínica, 

isto é, consciente de si como manipulação, mentira ou passatempo fútil” (ibidem). 

Sendo assim,  

 

Essa crise é demonstrada, em particular, pela instabilidade dos 
programas e cursos escolares constatada atualmente por toda parte. 
Não se sabe mais o que verdadeiramente merece ser ensinado a título 
de estudos gerais: o círculo dos saberes formadores, aquilo que os 
Gregos chamavam “enkuklios Paidéia”, perdeu seu centro de 
equilíbrio; a cultura geral perdeu sua forma e sua substância. (Idem, 
p. 9-10)  

 

Cursei a graduação em Pedagogia na Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas entre 2005 e 2009, ocasião em que a matriz curricular destinava reduzido 

tempo para teorias e práticas em educação infantil e os formandos não tinham 

habilitação para atuarem na área. O período em que estava realizando a formação 

inicial foi decisivo para definições de caminhos na educação infantil e isso, de certa 

forma, se refletiu na universidade onde eu era aluna. 

O ano de 2006 era a data limite para os professores se formarem em nível 

superior para exercerem a docência na educação infantil, segundo o artigo 62 da Lei 

de Diretrizes e Bases de 1996. Tal exigência levou o Conselho Nacional de Educação, 

juntamente com o Conselho Pleno, a redigirem a resolução nº 1 de 15 de maio de 

2006 das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, que 

destina mais horas a práticas e teorias da educação infantil, tendo em vista o melhor 

preparo dos profissionais atuantes na área.  

A partir de 2007, as turmas do curso de Pedagogia da PUC de Campinas 

passaram a ter habilitação para trabalharem na educação infantil, com um currículo 

que atendia às novas exigências legais. Até então, práticas e teorias eram distribuídas 

entre ensino fundamental I e gestão, subsidiadas por conhecimentos teóricos 

políticos, filosóficos, sociológicos e psicológicos. 

Após o término da formação, abdiquei dos estudos por cinco anos, num projeto 

de construção familiar. Como um grande interesse pela educação havia despertado, 

não seria coerente não dar continuidade a ela, por isso, assim que possível, retornei 
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aos estudos, optando pelo mestrado, que se apresentou como possibilidade de me 

aprofundar na educação infantil. 

Para me candidatar ao processo seletivo, apresentei um projeto de pesquisa, 

no qual, durante seu processo de elaboração, tive acesso ao texto “Nova resolução 

destaca fase inicial de escolarização” (AMORIN, 2009). Nele, a autora tem como ponto 

de partida uma conversa entre duas mães em que uma delas fala para a outra que a 

fase de brincadeira havia acabado e que iria começar a educação séria, já que o filho 

estava entrando no ensino fundamental. Para ressaltar a importância da educação 

infantil, Amorin cita o documento oficial do Conselho Nacional de Educação, que traz 

a revisão das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. 

Tal texto veio ao encontro de ideias particulares sobre infância: a crença na 

possibilidade de um trabalho educacional que leve em conta a potencialidade infantil 

e que seja tão efetivo e valorizado quanto o realizado em outras fases educacionais. 

Para construção e incorporação, por parte da sociedade, de uma nova cultura 

sobre a infância, a produção de um documento oficial que norteie um caminho a 

seguir, por parte do Estado, é um importante passo. Afinal, as legislações surgem 

pelas demandas sociais, o que pode ser constatado pela resolução nº 5 do Conselho 

Nacional de Educação, no qual destaca a educação infantil como resultado de 

movimentos sociais que a valorizam, lutam para que ela tenha qualidade e atenda às 

demandas da população. 

O documento tem caráter esclarecedor no que diz respeito ao lugar das escolas 

de educação infantil na sociedade atual, deixando a cargo de políticas públicas 

específicas o atendimento às necessidades que não dizem respeito à finalidade 

pedagógica dessa etapa educacional, propiciando, assim, a possibilidade de 

articulação entre a educação e outras áreas, não de forma assistencialista como tem 

sido ao longo do tempo. Para isso, o cuidar e o educar são indissociáveis e um não 

deve prevalecer sobre o outro, guardadas as especificidades de cada fase. 

 

As creches e pré-escolas se constituem, portanto, em 
estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e 
cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade por meio de 
profissionais com a formação específica legalmente determinada, a 
habilitação para o magistério superior ou médio, refutando assim 
funções de caráter meramente assistencialista, embora mantenha a 
obrigação de assistir às necessidades básicas de todas as crianças. 
(BRASIL, 2009) 
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Complementar a essa premissa, a emenda constitucional nº 59, de 11 de 

novembro de 2009, e posteriormente a lei nº 12.796 de 2013 estabelecem a educação 

básica, gratuita e obrigatória, dos 4 aos 17 anos, mudança esta que deveria se 

estender progressivamente até 2016, período em que estaria efetivamente em 

funcionamento e articulado com o Plano Nacional de Educação.  

O Plano Nacional de Educação, aprovado na forma da lei nº 13.005, de 25 de 

junho de 2014, no que diz respeito à educação infantil, traz, além da obrigatoriedade 

a partir dos 4 anos, a educação integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, 

atendendo pelo menos 25% dos alunos de educação básica, fato que gerou o 

problema de pesquisa deste trabalho, a saber: a escola e a educação infantil numa 

perspectiva da educação integral.  

Tais ações, envolvendo este objeto de pesquisa, buscam impactar 

positivamente e caminhar na direção da busca pela qualidade da educação, como 

presenciado em outras realidades. O olhar que se tem para a infância e o 

reconhecimento da importância da educação sistematicamente escolar nessa fase da 

vida levam os profissionais que vão atuar na educação infantil na França, por exemplo, 

a estudarem sobre especificidades da área durante dois anos após a formação inicial, 

tendo esses profissionais o mais alto grau no serviço público local (MALTA, 2006). 

Diante da obrigação legal, cabe identificar de qual escola estamos falando: a 

concepção de escola, para crianças de 4 a 5 anos, está de acordo com a de criança 

e de currículo atualmente desenhada? Ao identificar essas dúvidas, identificamos 

também se a educação integral, advinda de propostas públicas, atenderia às questões 

acima levantadas: qual concepção de tal educação: mais tempo na escola ou uma 

reorganização do trabalho pedagógico?; educação para a infância que atenda suas 

reais necessidades seria possível fora da perspectiva da educação integral?; 

podemos considerar que o Brasil caminha na direção do reconhecimento francês 

citado por Malta? 

As questões acima mencionadas se mostram recentes nos documentos 

produzidos pelo Estado, e os dados nos trazem questões essenciais para o trabalho 

com crianças pequenas na atualidade. Diante desse cenário e pensando na potencial 

contribuição de estudos reflexivos fundantes da ação docente, a questão levantada, 

nesta pesquisa, diz respeito à análise dos documentos oficiais que subsidiam as 
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práticas escolares de modo a responder à pergunta: “o que trazem as políticas 

públicas a respeito da educação integral infantil para as crianças de 4 a 5 anos?”. 

Dados os percursos acadêmicos até aqui apresentados para a formação do 

meu papel como pesquisadora, destaco também as demais questões 

problematizadoras, decorrentes da primeira: como a sociedade concebe a infância? 

Como identificar os pressupostos no que tange à EI? Que educação queremos para 

as nossas crianças? As concepções de EI e educação integral estão articuladas: a 

concepção de criança contempla a visão de educação integral e vice-versa? Qual a 

concepção de criança que encontramos nos currículos? As prescrições curriculares 

estão de acordo com essas concepções? 

As primeiras indagações surgiram baseadas nos seguintes pressupostos: o 

desconhecimento das especificidades da fase infantil implica em um tratamento 

inadequado das necessidades da criança e o não reconhecimento de educação 

infantil como local apropriado para ações que despertem na criança seu potencial, 

identificando em tal fase educacional uma complementação e não essência e 

pertinência à infância e à vida escolar. 

Essas questões estimularam a investigação, a princípio, da origem das 

concepções sobre infância e criança, a fim de traçarmos os “porquês” das instituições 

se estabelecerem como tais para os primeiros anos de vida. Assim, o tema abordado 

no primeiro capítulo desta pesquisa, “história da infância e da educação para a 

infância”, traz reflexões e esclarecimentos sobre as diferentes visões de infância, de 

acordo com o contexto e o momento histórico, entendendo que a concepção de 

infância se torna vaga e incompleta se não a incluirmos num contexto social, bem 

como o fato de ser recente tais estudos.  

As características sociais da infância e da escola e as leis que as regulam 

foram, assim, o ponto de partida para a produção deste trabalho, cujo corpo foi 

tomando forma à medida que encontramos, na educação integral, pressuposto para a 

formação das crianças de modo pleno e coerente. O ponto de partida para a 

universalização da educação integral no Brasil acontece com “Manifesto dos Pioneiros 

da Escola Nova”, de 1932. Nele há formulações de estratégias para que isso se 

aplique na nossa realidade sem que se caracterize por uma exigência utópica. Sendo 

assim, as concepções de educação integral serão abordadas no segundo capítulo. 
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Dentre as reestruturações que as escolas devem ter para que todas as 

crianças, a partir dos 4 anos, estejam inseridas integralmente no contexto escolar, 

temos como pressuposto que o currículo prescrito articula as concepções de infância 

com saberes necessários para formá-las a fim de atuarem no mundo. O terceiro 

capítulo se caracteriza por contextualizar o currículo e suas diversas facetas, 

explicando como as ideias iniciais que apontaram as concepções de infância e de 

educação para infância, juntamente com as concepções de educação construídas 

posteriormente, são articuladas para se concretizarem. 

No quarto capítulo, apontam-se os caminhos metodológicos seguidos na 

realização da pesquisa que levaram à obtenção de respostas às perguntas 

levantadas.  

No quinto capítulo, analisam-se as legislações e documentos oficiais de âmbito 

nacional, responsáveis por embasar as práticas pedagógicas, à luz das concepções 

de educação integral para a infância. 

Uma reflexão sobre os indicativos que apontam para a educação integral na 

infância e o que esses indicativos trazem de contribuição para a efetivação da 

universalização com base nos capítulos anteriores se encontra nas considerações 

finais.  

 

Objetivos 

 

Objetivo geral  

Identificar as ações que subsidiam a escola e a educação para infância na 

perspectiva da educação integral, por meio da análise das políticas de educação 

infantil brasileira, com ênfase nos documentos e legislações posteriores a Constituição 

Federal, ocasião em que a educação infantil é citada pela primeira vez nesse contexto, 

até a data atual, tendo como referência a educação integral para crianças de 4 e 5 

anos, idade que passou a fazer parte da educação básica obrigatória. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar como a sociedade concebe a infância e como se estabeleceu a 

educação das crianças ao longo da história; 

 Compreender o papel da escola; 
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 Desenvolver o conceito de educação integral; 

 Esclarecer o que é currículo e como ele se estabelece; 

 Apontar e analisar as referências nacionais envolvendo a organização escolar 

para crianças de 4 e 5 anos.  
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CAPÍTULO 1. HISTÓRIA DA INFÂNCIA E DA EDUCAÇÃO PARA 

INFÂNCIA 

 

 

Todo povo que atinge um certo grau de 
desenvolvimento sente-se naturalmente 

inclinado à prática da educação 
Werger Jaeger 

 

1.1. História da criança e infância  

 

A história da criança e a infância vivida por ela foram enfoques de estudos 

recentes dentro da história do homem. Dentre eles, destacam-se Ariès (1975), Stearns 

(2006) e Corsário (2011). Nesse contexto, a visão do adulto sobre a criança é 

determinante. Logo, as investigações feitas por eles podem ser falhas e trazerem 

muitas e divergentes interpretações. Como consequência, podemos concluir que a 

ausência de pesquisas se apresenta como indicativo de que a infância ora era 

marginalizada, ora era ignorada, ora era preparatória para a vida adulta, sem nunca 

ser valorizada por si mesma. 

Segundo Stearns (2006, p. 13), 

 

é difícil elaborar histórias bem-feitas sobre crianças. Crianças deixam 
relativamente poucos registros diretos. As pessoas rememoram suas 
infâncias, adultos escrevem sobre crianças e há objetos (...), mas isso 
também é trazido à baila por intermediários adultos. Justamente por 
isso, é mais fácil tratar historicamente da infância do que das crianças 
em si, porque a infância é em parte definida pelos adultos e por 
instituições adultas. Compreender as crianças no passado é ilusório. 
É difícil saber como vivenciam o trabalho ou a escola hoje, o que dirá 
no passado. 

 

Corsaro (2011, p. 15-16) descreve crianças como  

 

agentes sociais, ativos e criativos, que produzem suas próprias e 
exclusivas culturas infantis, enquanto, simultaneamente, contribuem 
para a produção das sociedades adultas. 

 

Já a infância é definida como  



23 
 

 

o período socialmente construído em que as crianças vivem suas 
vidas – é uma forma estrutural. Quando nos referimos à infância como 
uma forma estrutural queremos dizer que é uma categoria ou uma 
parte da sociedade, como classes sociais e grupos de idade. Para a 
própria criança, a infância é um período temporário. Por outro lado, 
para a sociedade, a infância é uma forma estrutural permanente ou 
categoria que nunca desaparece, embora seus membros mudem 
continuamente e sua natureza e concepção variem historicamente. 
(Ibidem) 

 
Sendo assim, infância pode ser percebida de duas formas: 

 

como a concepção que os adultos fazem sobre o período inicial da 
vida, ou como o próprio período vivido pela criança, o sujeito real que 
vive essa fase da vida. (FREITAS; KUHLMANN JR., 2002, p. 7)  

 

A cultura infantil é, de certa forma, uma constante na análise histórica, já que a 

criança e a infância sempre existiram ao longo da história. Parece, portanto, natural 

que desde que existe a vida humana, existe a criança, sendo esta o começo daquela. 

O ponto em questão é a ausência da sistematização de estudos sobre a infância, 

sendo que sensação de sua ausência na história decorre da dependência de os 

adultos lhe darem voz, escuta e reconhecimento. 

Através da iconografia, Ariès foi precursor nos estudos sobre infância com a 

publicação do livro História social da infância e da família (1975). O contexto de sua 

pesquisa se delimitou ao local de onde falava – a Europa ocidental – e o recorte 

temporal foi do final da Idade Média ao longo da Idade Moderna. Esse estudo 

aconteceu em decorrência das inquietações de intelectuais que observavam 

mudanças nos comportamentos das crianças e temiam, com isso, possíveis 

consequências negativas acarretadas por tais mudanças. Entretanto, conclui-se que 

não havia regressão e sim progresso na abordagem da infância e no tratamento das 

crianças. 

Sua análise, através das leituras de quadros, revelou que o sentimento de 

infância por parte dos adultos traz uma visão particular a partir do século XVI. As 

imagens até o século XV mostram que o sentimento de infância não existia: a 

concepção de criança com suas particularidades, diferentes dos adultos, não aparece 

nas pinturas da época, o que não significa que a criança estivesse ausente das 

pinturas. Suas aparições aconteciam de duas formas: a criança religiosa (cristã) – 
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perfeita, mas irreal –, ou a criança como parte do mundo dos adultos, sendo retratada 

como miniatura deles, o que de fato representava a realidade.  

Para o autor, isso significava que, desde que a criança adquiria capacidade de 

sair de perto de sua mãe ou ama, passava a frequentar os mesmos ambientes e 

realizar as mesmas atividades do adulto, naturalmente.  

Ao final da Idade Média, observa-se um primeiro registro de particularidade 

infantil, uma vez que as crianças aparecem na pintura com vestimentas diferentes das 

dos adultos. Mas é a partir do século XVI que as características infantis são, de alguma 

forma, vistas com particularidade. Isso acontece, também, como consequência de 

novos cuidados com a saúde: antes, a alta taxa de mortalidade infantil levava a 

sociedade a não se importar com as crianças de forma tão sistemática, pois, quando 

sobreviviam, já faziam parte do mundo dos adultos sem qualquer transição.   

Segundo Ariès (1975), o primeiro sentimento de infância que se estabelece é a 

paparicação,7 caracterizada como distração dos adultos com os gracejos infantis. O 

segundo sentimento é o de disciplina, ou seja, a criança precisa ser educada para 

fazer parte do mundo adulto. 

O olhar que se tem para a criança, a princípio divertido ao aceitar as 

peculiaridades infantis, se torna crítico e punitivo. Temos então, segundo o autor, três 

concepções apresentadas sobre a criança: em um primeiro momento, a não 

percepção da infância, em seguida, o paparico e a preservação da infância e, por 

último, a ideia da imperfeição infantil, que deve ser superada com disciplina.  

Começa-se, então, a pensar na educação formal coletiva voltada para as 

crianças, o que leva à disciplina e à racionalidade dos costumes em substituição à 

desordem da Idade Média.  

A princípio, essa educação acontece de forma aleatória: idades diferentes e 

classes sociais distintas eram educadas num mesmo espaço (idem). A Igreja e os 

intelectuais vão difundir a ideia de que cabe à educação das crianças um lugar de 

destaque. Os responsáveis diretos por essa educação são as famílias, que são 

incentivadas a levarem as crianças para a escola. 

A partir de agora, família e escola separam a criança do adulto, privando-a da 

liberdade que experimentou na Idade Média. A vida coletiva daquela época dá lugar 

                                            
7 Termo utilizado pelo Philippe Ariés em História Social da Criança e da Família. 
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à valorização da família, que deve cuidar, com afinco, da criança, sendo totalmente 

responsável por ela.  

Da mesma forma, a burguesia influencia o cenário educacional: os burgueses 

passaram a selecionar, também, quem teria acesso à educação. As escolas eram 

frequentadas por nobres e plebeus no início da Idade Moderna, não agradando a 

burguesia, que funda espaços para educar suas crianças. 

Isso leva intelectuais da época a se perguntarem qual a consequência do 

acesso à educação de forma ampliada, já que nessa ocasião era limitada a poucos. 

Há registros de incômodo com a possibilidade de toda a população ser educada, como 

descreve Ariès (idem, p. 128): 

 

temores de uma inflação de intelectuais e de uma crise de mão de 
obra braçal: um velho tema que as diversas gerações da burguesia 
conservadora transmitiram até nossos dias. 

 

A visão que o adulto tem de infância e suas consequentes formas de educar a 

criança passam a depender, também, do meio social a que ele pertence. Afinal, a 

percepção de infância tem influência no modo de educar as crianças, como não 

poderia deixar de ser. Kramer (1987) destaca que as ações que levam em conta 

apenas fatores relacionados à natureza ou à origem da criança são insuficientes por 

não considerarem o social. Para a autora, entender a origem social é mais importante 

do que levar em conta as características naturais de criança.  

Dentro dessa perspectiva, podemos destacar as sensações de infância e suas 

particularidades para as classes mais altas, pois nelas as crianças têm espaço para 

se desenvolverem e serem educadas de acordo com suas necessidades.  

Desse modo, os dois sentimentos infantis que se iniciam com a percepção da 

infância são profundamente explorados na educação infantil, mas o contexto em que 

vivem é deixado de lado, sendo este grande influenciador das características da 

criança. Ou seja, tanto o sentimento de paparicação quanto o de correção levam em 

conta a essência infantil sem colocá-la, contudo, num contexto social. 

Os sentimentos de infância são difundidos por todas as classes sociais, mas as 

ações voltadas para a infância são diferentes entre elas. O contexto social ao qual a 

criança pertence influencia sua individualidade e funções que exerce no meio.  

A partir do momento em que as influências sociais são levadas em conta, tem-

se uma perspectiva educacional diferente que, para Kramer, é importante por 
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considerar que a criança se desenvolve de acordo com a cultura em que está inserida, 

não existindo assim uma ou duas concepções de infância, e sim diferentes crianças 

em diferentes contextos. 

 

Sendo essa inserção social diferente, é impróprio ou inadequado 
supor a existência de uma população infantil homogênea, ao invés de 
se perceber diferentes populações infantis com processos desiguais 
de socialização. (KRAMER, 1978, p. 15) 

 

Ao fator social, acrescenta-se duas visões iniciais sobre a criança. Temos com 

isso três linhas: a linha tradicional que leva em conta a criança como inacabada, 

moralmente imperfeita, que, para entrar no mundo dos adultos, necessita de 

disciplina; a que a considera como um ser que precisa de proteção do mundo adulto 

e preservação da inocência própria, como a escola nova; e a linha que contextualiza 

a natureza da criança na cultura em que está inserida, como a histórico-crítica.8 

Stearn (2006, p. 11) estende o sentimento de infância para outros contextos, 

quando amplia os estudos sociais da criança com base em fontes como as religiões, 

as primeiras civilizações ou as revoluções comunistas, por exemplo. O autor traz, com 

isso, as possíveis semelhanças na forma como as crianças são tratadas em diferentes 

contextos, concluindo que 

 

todas as sociedades ao longo da história, e a maior parte das famílias, 
lidaram amplamente com a infância e a criança. Muitas características 
são padronizadas, independente do tempo ou lugar. Sempre e em 
toda parte, as crianças precisam receber alguma preparação para o 
estágio adulto. Necessitam a aprender a lidar com determinadas 
emoções, como raiva ou medo, de forma socialmente aceitável. 
Sempre e em toda a parte, em vista do longo período de fragilidade na 
infância da espécie humana, crianças pequenas requerem que se lhes 
providenciem alimentação e cuidados físicos (...) A lista de 
características básicas comuns é longa. (Ibidem) 

 

O autor também destaca, para a discussão, o “modelo moderno de infância” 

que acontece como consequência de três fatores: a passagem da infância do trabalho 

para a infância escolarizada; a organização das famílias que passam a ter menos 

filhos; a redução da mortalidade infantil. Geram-se, com isso, algumas mudanças nas 

                                            
8 As linhas pedagógicas serão abordadas com maior profundidade no segundo capítulo. 
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relações das crianças: foco na inteligência; segregação por idade; maior socialização; 

menor relação com a família; pouca importância ao gênero da criança; distanciamento 

do mundo adulto; maior escolarização. 

 

1.2. Educação para infância e para criança 

 

Para Kishimoto (1988), a especificidade da educação infantil tem influências de 

fatores diversos: pelo modo como os adultos percebem as crianças, pelas estruturas 

e relações sociais, por disposições físicas das cidades, pela industrialização, por 

políticas públicas.  

Segundo a autora, a sistematização da educação infantil inicia-se com 

Comenius, que registra, no livro Didactica Magna, a divisão escolar em quatro partes, 

de acordo com os estágios de formação: infância, puerícia, adolescência e juventude. 

Com a intenção declarada de ensinar tudo a todos, Comenius esboça, no início do 

século XVII, ações concretas para educar crianças pequenas, colocadas em prática 

dois séculos depois.  

Rousseau dá continuidade aos estudos de Comenius, valorizando a infância 

com um olhar voltado ao natural: a criança tem uma bondade inerente, sua educação 

deve, portanto, acontecer em meio à natureza, e está à cargo de educá-la para que 

seu desenvolvimento seja de forma natural. Defende, com isso, a formação da pessoa 

como um todo (apud KISHIMOTO, 1988). 

Seguidor de Rousseau, Pestalozzi une teoria e prática ao fundar asilos para 

crianças carentes e neles realizar estudos sobre os métodos de ensino e 

aprendizagem, desenvolvidos por ele. Por meio de influências da educação das 

emoções de Rousseau, Pestalozzi insiste na “primazia da percepção sensorial para a 

busca do conhecimento e a observação como recurso para alcançar a intuição” (apud 

KISHIMOTO, 1988, p. 11). É dele, também, o primeiro olhar voltado para a formação 

do educador. 

Essas influências, vindas desde o início de 1600, resultam na criação do 

kindergarten na Alemanha de 1840, primeiro espaço para criança com princípios 

claramente educativos, fundado por Friedrich Wilhelm Froebel, discípulo de 

Pestalozzi. 
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A sistematização da educação infantil “que diverge das casas assistenciais de 

sua época por incluir uma dimensão pedagógica e um currículo centrado na infância” 

(KISHIMOTO, 1988, p. 11) implica uma nova perspectiva para educar as crianças.  

Há registros de outros locais que faziam a escolarização das crianças 

pequenas, como a escola de tricô (knitting school) na França de 1767 e a escola 

infantil (infant school) na Escócia de 1816, que se expandiram para o resto da Europa 

e Estados Unidos, mas logo desaparecerem (SPODEK; BROWN apud KISHIMOTO, 

1988). 

O jardim de infância de Frobel apresenta ideias originais para educação 

coletiva, apesar de ser anterior a estudos aprofundados sobre o desenvolvimento 

infantil. A visão uniforme de indivíduo, natureza e Deus, em que ele acreditava, refletia 

sua prática, identificando-se com a visão que respeita a criança assim como ela é. As 

iniciativas se expandem rapidamente para outros países e continentes, que seguiam 

o currículo como o proposto pelo seu fundador. 

Essa concepção chega ao Brasil no início do século XX com os jardins de 

infância criados por Mário de Andrade. A preocupação com a educação das crianças 

pequenas se internacionalizou ao levá-las a desenvolverem habilidades e 

conhecimentos através de suas próprias culturas (FARIA, 2002). Com caráter 

inovador para a época, utilizavam-se espaços como praças para receber as crianças 

das mães trabalhadoras em detrimento das instituições religiosas, casas de abrigos e 

asilos infantis que prevaleciam para as crianças carentes em idade pré-escolar, 

focadas nos cuidados assistenciais.  

Os jardins de infância não tinham, na sua ideia original, o currículo estruturado 

sistematicamente para educação formal, apesar do grande potencial. Entretanto, não 

foram adiante por diversos fatores, entre os quais o não reconhecimento por parte de 

uma parcela da população como pertinente para criança. 

A década de 1920 marcou significativamente as ideias educacionais do País. 

A república estava proclamada havia trinta anos, mas as ações no campo educacional 

não se articulavam, tampouco se concretizavam, de forma significativa, universal. 

Nessa ocasião, os intelectuais do poder propuseram um pensamento educacional 

absolutamente diferente do praticado até então (FARIA, 2002). O Manifesto dos 

Pioneiros da Escola Nova de 1932 registra formalmente isso e pressupõe novas e 

abrangentes ações para a educação brasileira. A carta sugere, dentre outras coisas, 
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a criação de um plano nacional de educação que transcenda políticas partidárias ao 

estabelecer metas que se efetivem a longo prazo.  

Nessa atmosfera escolanovista de educação, é criado o Ministério da 

Educação, 

 

produto das discussões sobre a vida nacional e uma unidade cultural, 
e das consequentes reformas de ensino desenvolvidas nos anos 20 
sob o ideário escolanovista. Este talvez seja um momento privilegiado 
da história da educação brasileira, onde educação e cultura, estando 
de tal forma integradas, permitiram que todas as crianças (inclusive as 
pequenas, em idade pré-escolar) que estavam fora da escola não 
fossem esquecidas, assim como foram alvo de grande interesse 
(Idem, p. 124) 

 

Apesar de a educação infantil não estar explicitada nesse documento, naquela 

época acontecem dois seminários voltados para a área (Ibidem), revelando o 

interesse de ações voltadas para tal fase.  

A saída dos intelectuais do poder estagna tais planos educacionais e não se 

observam importantes mudanças registradas. As sementes do manifesto começam a 

germinar trinta anos depois, no primeiro Plano Nacional de Educação de 1962, com 

base na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961. Nessa ocasião, o 

Plano não se efetiva em forma de lei, tampouco nele é citada a especificidade da 

educação infantil, sendo possível lê-la nas entrelinhas na expressão “diferentes 

graus”.  

Dez anos mais tarde, a legislação nº 5.692/71 (apud CAMPOS; ROSEMBERG; 

FERREIRA,1995, p. 44) 

 

refletindo o momento político em que foi promulgada, (...) praticamente 
ignorou a educação pré-escolar. O artigo 19 que, de forma 
extremamente vaga, estabelece que os sistemas de ensino velarão 
para que as crianças de idade inferior a 7 anos recebam conveniente 
educação em escolas maternais, jardins de infância e instituições 
equivalentes.  

 

Em 1974, um grupo de estudo criado pelo MEC divide a educação infantil da 

seguinte forma: 0-1 – creches; 2-3 – escolas maternais; 4-6 – jardins da infância. 

Contudo, o censo escolar da época ignorava criança com menos de 2 anos, ou seja, 

elas não apareciam nas pesquisas. 
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Esse grupo desenvolve um órgão para cuidar da pré-escola no ano de 1975, 

vinculado ao Departamento de Ensino Fundamental, a princípio chamado Setor de 

Educação Pré-Escolar (Sepre), que se transformou em Coordenação de Educação 

Pré-Escolar (Codepre), mudando posteriormente para Coepre – Coordenadoria de 

Educação Pré-Escolar. 

Em 1981, cria-se o Programa Nacional de Educação Pré-escolar, que propõe 

sua expansão: 

 

neste momento foram realizados convênios entre o MEC e as 
Secretarias Estaduais de Educação, com a finalidade de expandir a 
pré-escola, dando preferência a modelos alternativos às modalidades 
convencionais de jardim da infância, que possibilitassem uma maior 
cobertura de atendimento e participação da família e da comunidade. 
(BRASIL, 1988b, p. 15) 

 

Em 1986, a educação pré-escolar passa para a Secretaria de Ensino de 1º e 2º 

grau, que logo é extinta, dividindo-se em Secretaria de 2º grau e Secretaria de Ensino 

Básico, ficando a pré-escola ligada a esta num grupo de estudo na Coordenadoria de 

Recursos Técnicos da Subsecretaria de Desenvolvimento Educacional. “Portanto, até 

1989, a Educação pré-escolar não ultrapassou, no cronograma do MEC, o nível de 

Coordenadoria” (Ibidem). 

Em 1988, o Ministério da Saúde considera o período da creche entre 3 meses 

e 4 anos. Naquela ocasião, São Paulo mantém as creches pela Secretaria de 

Promoção Social e seu atendimento vai até 6 anos e 11 meses.  

Rosemberg (1989, p. 79) denuncia as dificuldades em encontrar dados 

estatísticos confiáveis na educação infantil anteriores à Constituição:  

 

Se é verdade que a qualidade das estatísticas educacionais para 
outros níveis de ensino vem sendo questionada em vários estudos, no 
caso da criança de 0 a 6 anos a situação é mais grave, dada a 
duplicidade das formas de atendimento (creche e pré-escola), a 
imprecisão e variabilidade dos conceitos de creche e pré-escola e a 
diversidade de unidade de coleta de dados utilizada pelos diferentes 
organismos. 

 

Os estudos de Campos, Rosemberg e Ferreira nos revelam as deficiências e 

contradições encontradas nas creches e pré-escolas até a Constituição Federal de 
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1988, que trouxe o início da sistematização necessária para organização e 

investimentos.9 

Na busca pela ruptura daquilo que as escolas para a infância ofereciam até 

então, chega-se a excluir o cuidar, pois cabe às escolas a função de escolarizar, 

assumindo, assim, práticas preparatórias para o ensino fundamental. Com isso, nos 

anos 1980, dá-se ênfase ao caráter pedagógico da educação para crianças até seis 

anos.  

Quando se percebe que não seria possível a separação entre o cuidar e o 

educar, ações indissociáveis na educação, principalmente das crianças pequenas, 

juntamente com novos olhares para a criança, a educação infantil, já regulada por 

uma legislação, assume papel de “preparar a criança para (...) práticas culturais, 

apoiar e encaminhar a sua verbalização e a sua competência motora, estimular e 

exercitar a sua vida mental” e o local onde ela acontece “é antes de tudo um lugar de 

crescimento formativo dos adultos para poder ser um bom lugar pedagógico para as 

crianças” (BECCHI et al., 2012, p. 14). 

No cenário histórico em que a criança não mais encontrava na família a atenção 

dispensada para educação, como consequência das mudanças que estavam 

acontecendo na sociedade, ela se torna foco de grupos sociais (a princípio) e políticas 

públicas (posteriormente) que propuseram possibilidades novas e diferentes para as 

crianças, articulando visões de infância, necessidades da população e educação. 

Os três aspectos fundamentais para os crescentes avanços na educação 

infantil, que vieram antes das intervenções do Estado para regular o segmento, são 

elencados por Malta (2006): o primeiro diz respeito às conquistas das mulheres, tendo 

assim uma mudança na estrutura familiar; o segundo às organizações e disposições 

das cidades, sendo elas grandes centros com poucos espaços destinados às 

necessidades infantis; o terceiro às pesquisas voltadas para o desenvolvimento da 

infância, que apontam a importância dessa etapa para o melhor aproveitamento das 

próximas fases.  

Complementar a isso, Kishimoto (1988) aponta três indícios relevantes em 

relação à estrutura da educação infantil, baseadas em dois fatores: o olhar que se tem 

para as crianças e a organização social que se estabeleceu, como a urbanização e a 

industrialização. Eis os indícios levantados pela autora:  

                                            
9 As legislações, a partir da Constituição de 1988, são abordadas no quinto capítulo desta pesquisa. 
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o primeiro refere-se à gradativa composição de certas influências 
teóricas na educação infantil. O segundo ponto assinala a presença 
de estabelecimentos assistenciais sem preocupações educativas (...) 
e o paulatino surgimento de estabelecimentos infantis com orientação 
educativa (...). O terceiro item assinala a participação de grupos 
religiosos, damas da sociedade, vinculadas ao trabalho filantrópico. 
Indústrias, associações femininas, associações de Jardins da Infância, 
Igreja e outras organizações, além do governo, na criação e 
manutenção desses estabelecimentos. (Idem, p.15) 

 

A partir das demandas sociais na história da luta pela educação da criança 

pequena, Kuhlmann Jr. (2000) levanta a questão: de quem é a responsabilidade de 

providenciar a educação da criança pequena? Se, desde as percepções de infância, 

apontadas por Ariès, a família, responsável pela educação, devido às mudanças na 

reestruturação familiar, geradas pela economia e pelos modos de produção, precisa 

de auxílio.  

Atrelado a essa nova configuração familiar, o aumento da população 

trabalhadora leva as organizações sociais a se tornarem mais fortes na busca pela 

demanda da educação da criança. Em um primeiro momento, destinada às famílias 

pobres para que as mães pudessem trabalhar, já que as classes sociais mais 

privilegiadas supriam tal atenção no âmbito doméstico, privado.  

A cultura enraizada na época determina que a educação da criança pequena 

deve acontecer na família, demonstrando que, inicialmente, somente as famílias 

pobres presenciam uma mudança, o que nos mostra por que as ideias inicias de jardim 

da infância não são plenamente aceitas, sendo que a educação infantil se caracteriza, 

originalmente, por seu caráter assistencialista.  

As demandas da classe média pela educação das crianças até 6 anos fora do 

bojo familiar começam a desenhar outro cenário: cada vez mais mulheres entrando 

no mercado de trabalho levam à expansão da educação infantil, aumentando a 

demanda e a abertura de escolas, inclusive particulares. A pré-escola já não é mais 

destinada apenas aos pobres.  

O traçado histórico sobre a infância e a educação para infância, incluindo as 

demandas que levaram a estudos relacionados, nos mostra as ideias de infância e de 

criança percebidas ao longo do tempo e suas consequências na educação. Isso se 

faz necessário para demostrar as influências que as impressões de infância 
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exerceram na sociedade, nas escolas e nas ações, como as políticas públicas 

destinadas às crianças.  

Pensemos, por exemplo, no século XV, quando não havia o sentimento de 

infância, uma vez que as crianças faziam parte do mundo adulto desde muito cedo 

(ARIÈS, 1975), como já foi citado. Cinco séculos depois, embora se tenha construído 

a percepção da infância como a primeira fase da vida do ser humano, com 

características peculiares e próprias, ela continua a ser inserida, em determinadas 

situações, no mundo adulto, seja como mão de obra para o trabalho, seja com uma 

agenda intensa de atividades, típicas do mundo adulto, revelando um olhar 

adultocêntrico sobre a criança. 

Por outro lado, sendo a criança hoje foco de estudos e sua infância estando em 

discussão, há um otimismo em relação à difusão dos pensamentos modernos sobre 

o tema. 

 

Durante um longo tempo, a ideia de infância foi definida a partir de 
imagens sociais que orientaram as formas com que os adultos a 
regulavam. Com as mudanças da sociedade, pode-se afirmar que 
cresce um novo paradigma, que considera infância como um 
componente de estrutura da sociedade e criança como ator social, 
com voz própria (...) A visão da criança como agente social é um 
avanço em relação à visão de criança incapaz, dependente e sem voz, 
que prevaleceu anteriormente. (SILVA, 2014, p. 24) 

 

Corsaro (2011, p. 16) finaliza essa ideia ao afirmar que  

 

é um pouco difícil reconhecer a infância como uma forma estrutural 
porque tendemos a pensar nela exclusivamente como um período em 
que as crianças são preparadas para o ingresso na sociedade. Mas 
as crianças já são uma parte da sociedade desde seu nascimento, 
assim como a infância é parte integrante da sociedade. 

 

O autor complementa que, sendo a infância parte da forma estrutural da 

sociedade, relaciona-se com outras categorias e é profundamente influenciada por 

elas. Entretanto, percebe-se que as crianças são, também, protagonistas de suas 

vivências, como produtoras de cultura e não apenas consumidoras, participantes na 

sociedade. 
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CAPÍTULO 2. A ESCOLA E A EDUCAÇÃO PARA A INFÂNCIA NUMA 

PERSPECTIVA INTEGRAL 

 

 

Não existe crise de educação no Brasil nem em 
qualquer parte do mundo. O que existe é uma 
deplorável ausência da verdadeira educação 

Huberto Rohden 

 

Neste capítulo, buscamos conceituar duas questões centrais deste trabalho: 

educação e escola. Para entendermos como acontece a educação dentro da escola, 

precisamos compreender seu papel na sociedade. Essa compreensão pode 

evidenciar o entendimento da concepção de educação que ela carrega, primeira parte 

deste capítulo. Num segundo momento, apresentamos o embasamento da concepção 

de educação integral aqui defendida. 

 

2.1. O lugar da escola na sociedade 

 

O ser humano desenvolveu habilidades como a fala, a escrita, o andar e a 

interação social por necessidade e interesse, já que as capacidades desenvolvidas 

trazem conforto e vantagens para a espécie. Diferentemente da abelha, que traz 

consigo genética e biologicamente as características necessárias para a organização 

da colmeia e sua sobrevivência, “o homem tudo teve que construir e tudo tem que 

aprender” (MORAIS, 2008, p. 16). Se for inserido num ambiente com outra espécie, o 

ser humano desenvolve características dessa espécie. Logo, para se desenvolver 

como humano, necessita do contato com outro humano. 

Assim como o andar ereto, a fala e a escrita, a vida social dos homens foi 

desenvolvida por construção e conveniência, pois “descobriram certas vantagens de 

viver em bandos” (idem, p. 17). A princípio, viviam isoladamente e, por necessidades 

de sobrevivência, passaram a se agrupar, andando em hordas e iniciando grupos 

sociais.  

Para chegarmos à complexa sociedade da qual fazemos parte hoje, foram 

necessárias muitas transformações, avanços, retrocessos, técnicas e tecnologias. 
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Conforme a humanidade alterava o meio em que vivia e as necessidades mudavam, 

os indivíduos se adaptaram, mudando as atitudes e modos de conviver.  

Como não nascemos biologicamente determinados para vivermos em grupo, 

necessitamos que nos ensinem o que foi produzido pela humanidade para podermos 

seguir adiante, possibilitando a contínua evolução. Nesse contexto, a educação pode 

ser entendida como o ensinar às novas gerações essas habilidades desenvolvidas 

pelo homem, havendo o que Freitag (1980, p. 17) define como “troca de equivalentes 

em que tanto o indivíduo quanto a sociedade se beneficiam”. Ainda, segundo a autora, 

diante de tantas frentes de ações e reflexões que existem na sociedade, a educação 

perpassa por todas elas e prevalece como a mais importante para o desenvolvimento 

de habilidades, saberes e experiências. 

Para Sacristán e Gómez (1998, p. 13), 

 

a aceleração do desenvolvimento histórico das comunidades 
humanas, bem como a complexização das estruturas e a 
diversificação de funções e tarefas da vida nas sociedades, cada dia 
mais povoadas e complexas, torna ineficientes e insuficientes os 
processos de socialização direta das novas gerações nas células 
primárias de convivência: a família, o grupo de iguais, os centros ou 
grupos de trabalho e produção.  

 

Ao considerarmos tais premissas, concluímos que  

 

a escola é uma organização socialmente construída (...) vista como 
uma organização política, ideológica e cultural em que indivíduos e 
grupos de diferentes interesses, preferências, crenças, valores e 
percepções da realidade mobilizam poderes e elaboram processos de 
negociação, pacto e enfrentamentos. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 
2008, p. 168) 

 

Isso atende aos objetivos educacionais que têm como finalidade a inserção das 

“novas gerações para participação no mundo do trabalho e na vida pública” ao 

“atender e canalizar o processo de socialização” (SACRISTÁN; GÓMEZ, 1998, p. 13). 

Contudo, o lugar em que essa educação acontece não se restringe ao ambiente 

escolar. Há a educação não intencional e a intencional, que pode ou não acontecer 

na escola (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2008). Para isso, as formas são diversas 

e mutáveis ao longo da história: podem acontecer oralmente, através da experiência, 

com técnicas e em locais específicos e adequados, ministradas por pessoas 

especializadas, a depender da finalidade específica de cada época ou situação. 
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Do ponto de vista prático, as finalidades e formas apresentam-se isoladamente 

ou inter-relacionadas e se complementam, especialmente na atualidade. Contudo, 

possuem essencialmente a característica de garantir, reproduzir e transformar a 

sociedade, igualmente de forma dialética (FREITAG, 1980). 

 

O termo escola vem do grego scholé, que significa “lazer, tempo livre”. 
Foi usada no período helenístico para designar o estabelecimento de 
ensino. Como instituição, a escola viveu historicamente diferentes 
concepções. A tradição greco-romana desvalorizava a formação 
profissional e o trabalho manual, o que justifica o termo escola como 
lugar do ócio, do não-trabalho. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2008, 
p. 167) 

 

A educação na Grécia aconteceu em decorrência de uma nova organização 

social proposta por filósofos.  

 

Inicia-se no tempo de Sófocles um movimento espiritual de 
incalculável importância para a posteridade (...). É a origem da 
educação no sentido estrito da palavra: a Paideia. (JAEGER, 1995, p. 
333) 

 

Surgiu a partir das necessidades de formar o “ideal político do homem vinculado 

a um Estado jurídico” (Idem, p. 336) que acabara de se desenvolver; inspira-se na 

educação da aristocracia e tem como finalidade superar a educação voltada apenas 

para essa classe, difundo-a universalmente. Essa foi a forma encontrada de manter 

os novos ideais de sociedade civil propostos, como discorre Jaeger: 

 

seguindo os passos da antiga nobreza, que mantinha rigidamente o 
princípio aristocrático da raça, tratou de realizar a nova arete, 
encarando como descendentes da estirpe ática todos os cidadãos 
livres do Estado ateniense e tornando-os membros conscientes da 
sociedade estatal e obrigados a se colocarem a serviço do bem da 
comunidade. (1995, p. 336)  

 

Nas ideias de Péricles, governante de Atenas no século V a.C., fica 

subentendido qual era o objetivo educacional da época: “o governante (...) 

desaconselhava os individualismos e alienações, que descomprometiam o membro 

de uma sociedade quanto ao bem comum” (apud MORAIS, 2008, p. 28). 

Posteriormente a religião cristã se ocupou da escolarização e da educação por 

vários séculos. 
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A indissociação estética-ética originárias da educação grega vão 
lentamente se dissolvendo ao longo da história até ter seu rompimento 
total com o Cristianismo, que rejeita “a maior parte do conteúdo ético 
e religioso dos antigos poetas, colocando aqueles traços educacionais 
num nível mitológico. (JAEGER, 1995, p. 336)  

 

Estendendo-se por séculos, a educação tradicional religiosa cristã chegou ao 

Brasil com os portugueses. Saviani (2013) nos apresenta o cenário de quando os 

portugueses chegaram ao Brasil e encontraram-no ocupado por nações com uma vida 

social estruturada, portanto, com uma forma de educação instituída, guiada pelo 

princípio do “aprender fazendo”. A educação acontecia no bojo da comunidade e se 

voltava para suas necessidades, sendo os conhecimentos disponíveis acessíveis a 

todos 

 

em íntima articulação com as condições de vida, guiada pelo princípio 
do “aprender fazendo”, (...) assumia um sentido comunitário, sendo os 
conhecimentos disponíveis acessíveis a todos; a divisão do trabalho 
limitava-se a características de sexo e idade, não se pondo o problema 
da alienação social no ser humano; não havia diferenciação por 
especialização, o que tornava igualitária a participação na cultura. A 
transmissão de cultura dava-se por contatos diretos e pessoais, não 
sendo requerida a educação sistemática e o recurso a técnicas 
pedagógicas específicas. Nessas condições, as ideias educacionais 
encontravam-se organicamente identificadas com a prática educativa, 
não sendo apropriado se falar em “ideias pedagógicas” em sentido 
estrito, isto é, como formalmente destacadas da ação educativa. 
(SAVIANI, 2013, p. 445) 

 

Portanto, afirmar que não existia educação nesse contexto é falso. Mas ela não 

acontecia de forma sistemática, escolar, e sim no próprio cotidiano das vivências 

comunitárias. A chegada dos portugueses trouxe a modificação da cultura existente 

em detrimento da “visão europeia e cristã de mundo e de homem (...) destinada a 

impulsionar a referida prática de aculturação” (Ibidem). A partir de então, a educação 

passa a ser descolada da realidade. A sistematização educacional dos portugueses 

era dirigida apenas aos índios, sufocando seus valores educacionais. 

 

Desse embate saíram vitoriosas as hostes adventícias, não 
propriamente pela força das ideias, mas pela força material que lhes 
permitia, inclusive, a eliminação silvícola. (Ibidem) 
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Essa sistematização escolar, característica da Europa e trazida para o Brasil 

pelos portugueses, era influenciada pela religião. As escolas eram vigiadas e 

protegidas pela polícia, pela justiça e pela igreja, ou seja, não eram livres e 

respondiam pela educação e disciplina, além de serem vistas como lugares sagrados 

(ARIÈS, 1975). Em contraposição ao ensino vinculado a religião, França e Alemanha 

organizaram um sistema escolar laico no século XVIII, inicialmente dirigido apenas 

para as camadas mais altas (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2008).  

No século seguinte, em Portugal, dá-se o início de processo de laicização do 

ensino por influência do marquês de Pombal, que expulsou os jesuítas, detentores do 

processo de educação, de Portugal e de suas colônias. Essa nova visão de educação 

foi profundamente influenciada pelo iluminismo com sua defesa da ciência e da razão, 

e não da religião.  

Além disso, a Revolução Industrial é responsável por uma nova mudança, pois 

a necessidade de mão de obra qualificada para o trabalho leva as escolas a 

atenderem um número maior de alunos, com finalidade específica.  

Esses momentos da escolarização ficam claros com as “matrizes culturais 

educacionais da história brasileira” (SAVIANI, 2013). Ao ensino escolar tradicional 

(religioso) e liberal (consequência das ideias liberais características do século XVIII), 

acrescenta-se o crítico. Este não é religioso nem tradicional e sim determinado pelas 

necessidades sociais (idem). 

 Na pedagogia tradicional o ser humano  

 

é concebido como constituído por uma essência universal e imutável. 
À educação cumpre moldar a existência particular e real de cada 
educando à essência universal e ideal que o define enquanto ser 
humano. Para a vertente religiosa, tendo sido o homem feito por Deus 
à sua imagem e semelhança, a essência humana é considerada, pois, 
criação divina. Em consequência, o homem deve empenhar-se em 
atingir a perfeição humana na vida natural para fazer por merecer a 
dádiva da vida sobrenatural. (SAVIANI, 2013, p. 58) 

 

A educação escolar que se desenvolve pelas influências da Revolução 

Industrial é considerada a matriz liberal. Com as mudanças sociais, outras 

necessidades emergem e a educação é influenciada por isso: a consciência da 

cidadania e do direito à educação e a consciência da potencialidade dos alunos que 

não são mais vistos como inacabados.  
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Já a corrente crítica, busca superar os problemas impostos pela matriz liberal, 

apontando para um caminho, chamado de “crítico-reprodutor”: 

 

trata-se de uma tendência crítica porque as teorias que as integram 
postulam não ser possível compreender a educação senão a partir de 
seus condicionantes sociais. Empenham-se, pois, em explicar a 
problemática educacional remetendo-a sempre a seus determinantes 
objetivos, isto é, à estrutura socioeconômica que condiciona a forma 
de manifestação do fenômeno educativo. Mas é reprodutivista porque 
suas análises chegam invariavelmente à conclusão de que a função 
básica da educação é reproduzir as condições sociais vigentes. 
(SAVIANI, 2013, p. 393) 

 

As matrizes acima citadas estão relacionadas à história da escola. A educação 

que a escola oferece sofre naturalmente a influência do seu contexto, principalmente 

na definição de sua finalidade, a qual é classificada por Saviani (1984) como teoria 

não-crítica, teoria crítico-reprodutivista e teoria histórico-crítica. 

A teoria não-crítica encontra na escola um local de superação dos problemas 

sociais e das possíveis finalidades discriminatórias ou parciais que possa assumir. A 

teoria crítica-reprodutivista se caracteriza como reforçadora do papel o qual a escola 

assume, local onde as características sociais do seu entorno evidenciam e 

reproduzem no ambiente escolar, aceitando como está a sua função. A teoria 

histórico-crítica enxerga como importantes as influências sociais e econômicas na 

escola, reconhecendo que está a favor de tais influências, mas também enxerga na 

escola um lugar de transformação e aperfeiçoamento e até de superação da 

sociedade. Apropriamo-nos deste último conceito para este trabalho. 

A escola passou por muitas e diferentes concepções ao longo da história:10 

originalmente local de ócio para os que não trabalhavam, a paideia grega que supera 

a barbárie com a educação e incentiva a educação integral do ser humano para melhor 

atuação e contribuição na vida em sociedade, inclusive a educação das mulheres, que 

não deviam se limitar à vida familiar e à função materna (JAEGER, 1995); as ideias 

religiosas que influenciam o cenário educacional; as ideias burguesas que fazem da 

escola a formação para sua classe e seus interesses, mas que daí permitem a 

abertura das portas escolares para toda a população.  

 

                                            
10 As análises recaíram sobre a educação ocidental, europeia, por ter sido a de maior influência no 
contexto educacional brasileiro.  
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Como vemos, há diferentes formas de compreensão do papel da 
escola na sociedade. Da escola como local de lazer para os que não 
precisavam trabalhar, no sentido grego, evolui-se para uma 
compreensão burguesa de escola para todos, tornando-se a forma 
dominante de educação tal como é conhecida atualmente. (LIBÂNEO; 
OLIVEIRA; TOSCHI, 2008, p. 173) 

 

A “forma dominante de educação tal como é conhecida atualmente” acontece 

sob influências neoliberais. O liberalismo clássico traz a ideia do sujeito com sua 

individualidade e dos direitos que essa individualidade proporciona ao sujeito, 

consolidando na democracia tal relação. 

Segundo Ghiraldelli Jr. (1996), é no contexto do liberalismo que a criança passa 

a ser valorizada nas suas ações e incentivada à independência e liberdade, bem como 

a adquirir direitos. Mas na prática e a longo prazo, tais ideias tomam proporções tão 

catastróficas, tornando-se subversivas e voltando-se contra si mesmas.  

No neoliberalismo tanto o sujeito quanto sua individualidade são reduzidos pela 

visão de mercado: o sujeito é um consumidor e sua individualidade se restringe ao 

direito de manipular suas rendas, sem qualquer interferência externa sendo que a 

democracia pouco interfere nesse processo (GHIRALDELLI, 1996). 

Para o autor (idem), o neoliberalismo causa, em última instância, a redução do 

sujeito a um corpo e, desse modo, a educação pensada no corpo se torna um 

treinamento. Nesse contexto, a escola treina as crianças para dominar técnicas e não 

para a reflexão. Se consideramos a educação atrelada ao social e ao trabalho, numa 

sociedade com grandes diferenças sociais, diferentes finalidades de trabalho e 

sujeitos reduzidos a um corpo, o reflexo é uma escola fragmentada. As divisões 

fizeram com que a ideia do sujeito e sua atuação social dispersasse, perdendo de 

vista a relação de interdependência na busca pelo bem comum. Isso se evidencia 

quando a escola raramente leva a criança a redescobrir os conhecimentos produzidos 

pela sociedade, oferecendo-os prontos, acabados e desvinculados das necessidades 

e interesses, o que não os motiva a aprender, tão pouco os incentiva a refletir 

(MIZUKAMI, 1986). 

“A ideia de uma organização social harmoniosa baseada nas decisões do 

indivíduo racional livre” (GHIRALDELLI, 1996, p. 36) é estrategicamente manipulada 

quando as influências sociais neoliberais levam a escola a predeterminar a 

subjetividade no que diz respeito à construção da identidade da criança. A formação 
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da identidade pela escola é o que Pinar chama de “identidade balcanizada”; Adorno 

de “mera ideologia” e Foucault de “erro”. 

Assume-se, desse modo, uma nova concepção de criança, com características 

peculiares à ordem social vigente. Fatores de maior relevância considerados nesse 

contexto são as guerras mundiais, tendo em vista que as nações consideradas mais 

desenvolvidas, berço de novas ideias educacionais, foram as causadoras de tamanha 

barbárie (CAVALIERE, 2002), o que causou certo questionamento em relação aos 

rumos que estava tomando a educação; a queda do sistema socialista, o que levou o 

capitalismo a ganhar força como única alternativa viável, aproximando-se das ideias 

neoliberais e conquistando muitos simpatizantes com isso (GIRALDELLI, 1996). Um 

último fator de relevância diz respeito à vinculação da escola com o trabalho. 

 

Como sabemos, a escola moderna, isto é, a ideia de escola como 
pensamos hoje, com regras, disciplinas, conteúdos programáticos, 
divisão por séries a partir de critérios cronológicos etc., é algo 
articulado ao surgimento de um novo sentimento dos adultos em 
relação às crianças, um sentimento que implica cuidados especiais 
para com os pequenos, e que está na base da noção de infância 
gerada com o advento da modernidade (...). No entanto, com a 
Revolução Industrial e, enfim, com os desdobramentos do capitalismo 
oitocentista, as crianças, que, com o surgimento e a consolidação da 
noção de infância começavam a ser vistas como seres destinados à 
escola, são colocadas crescentemente no mundo do trabalho. Quando 
se inicia o século XX, a escola torna-se, de direito, o lugar da infância, 
mas não seu lugar de fato. Então, a separação entre o mundo da 
criança e o mundo do trabalho, que parecia estar na base da 
modernidade, e que havia conquistado a consciência científica e 
democrática, torna-se um problema. E a pedagogia manifesta-se por 
meio de uma nova linguagem: “a escola está separada da vida” e 
“apartada da realidade”. (GHIRALDELLI, 1996, p. 20)  

 

 O autor conclui que a ideia original da escola para a criança – aquela que a 

levaria a um “deleite com os bens culturais, entendido como mundo fora do trabalho” 

(Idem, idem) e que teve origem na educação grega –, encontrou conflitos na prática e 

tentou resolvê-lo adequando-a ao trabalho, o que causou a organização escolar para 

a infância à qual estamos acostumados.    

A escola, ao fragmentar o conteúdo e o aluno, tira deste a possibilidade de 

refletir de forma mais aprofundada sobre a própria sociedade. Observamos uma 

escola reprodutora, que corrobora com a continuidade do processo de redução do ser 
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humano a um “corpo-que-consome-corpo” (GHIRALDELLI, 1996, p. 37) ao se 

organizar do trabalho para o trabalho.  

 

A generalização social da escola, ou seja, da educação apartada da 
vida cotidiana e produtiva, fez surgir duas interpretações, de certa 
forma antagônicas. De um lado, a compreensão deste apartamento 
como sendo a base para a realização da tarefa educativa; situam-se 
aí os esforços de Comenius a Herbart pela definição de uma cultura 
especificamente escolar. Do outro lado, a preocupação com a 
necessidade de reatamento entre educação e vida que teve sua 
expressão precoce em Rousseau e, posteriormente, nos séculos XIX 
e XX, nas concepções literárias, socialistas e liberais da educação. 
(GABRIEL; CAVALIERE, 2012, p. 280) 

 

O exercício de situar o lugar da escola na sociedade se faz necessário quando 

consideramos que 

 

a escola não é uma ilha na sociedade. Não está totalmente 
determinada por ela, mas não está totalmente livre dela. Entender 
estes limites para a organização do trabalho pedagógico nos ajuda a 
lutar contra tais limitações; desconsiderá-los conduz à ingenuidade e 
ao romantismo. (FREITAS, 1991, p. 11) 

 

Desse modo,  

 

pode-se pensar que isso seja um exagero ou uma “moda” para 
começar a abordagem de um tema, no campo educacional. Mas há 
razões mais poderosas que nos obrigam a começar por esta 
constatação que para alguns pode ser óbvia: é que a organização do 
trabalho (mesmo o trabalho pedagógico, em seus vários sentidos) se 
dá no seio de uma organização social historicamente determinada. As 
formas que esta organização assume, no interior da escola, mantêm 
ligação com este tipo de organização social. (Ibidem) 

 

O autor assume a visão histórico crítica para concluir que 

 

mesmo com estas dificuldades, é preciso apontar para outras formas 
de organização do trabalho escolar, mesmo sabendo que seremos 
afetados, em nossa prática e concepções, pela forma como as 
relações sociais se dão no presente momento histórico. Não podemos 
esperar pelas mudanças de tais relações para somente então 
pensarmos em novas direções. A luta está acontecendo agora. 
(Ibidem) 
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Sendo assim, a escola “tem uma função específica, educativa, propriamente 

pedagógica ligada à questão do conhecimento” (SAVIANI, 1991, p. 101) sendo sua 

última instância a constante busca do homem de ser mais a partir da capacidade de 

autorreflexão e percepção de ser inacabado: “eis aqui a raiz da educação” (FREIRE, 

1981, p. 27).  

Mesmo com interesses, visões e práticas distintas e tantas vezes controvérsias, 

segundo Saviani (1998 apud LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2008, p. 174) 

 

há uma hipertrofia vertical e horizontal da escola, isto é, a cada dia ela 
é mais e mais reivindicada, desde o nascimento até a pós-graduação. 
Horizontalmente, defende-se maior tempo de permanência na 
instituição escolar, até mesmo a de período integral. 

 

2.2. Educação integral: delimitando o tema 

 

Pensemos, então, em uma escola que devolva à educação escolar seu 

verdadeiro sentido: a educação integral.  

Sua história no Brasil parece não ser clara quanto a sua origem. Isso acontece 

em decorrência das finalidades escolares explicitadas anteriormente, evidenciadas 

pelas diferentes necessidades e demandas da sociedade em cada época. 

 

É comum ouvir-se a tese de que (...) a escola em tempo integral teve 
presença precária e restrita. Citam-se, como exemplo comprobatório 
dessa assertiva, o caso da Escola Parque, concebida por Anísio 
Teixeira e inaugurada em Salvador em 1950, o dos ginásios 
vocacionais se São Paulo, dos anos de 1960, e até dos CIEPs 
(Centros Integrados de Educação Pública) instituídos no Rio de 
Janeiro, nas gestões do governador Leonel Brizola (1983/1986 e 
1991/1994), entre outros. Essas experiências, de fato, foram 
truncadas ou descaracterizadas, via de regra, sob a alegação principal 
de que eram muito onerosas para os cofres públicos e, de qualquer 
forma, nunca fizeram parte das políticas gerais da educação brasileira. 
Mas essa não é toda a verdade. No Brasil, a classe dominante sempre 
teve escola de tempo integral. Os colégios jesuíticos do período 
colonial eram de tempo integral; os colégios e liceus onde estudava a 
elite imperial eram também de tempo integral e, na maioria das vezes, 
internato; o mesmo pode-se dizer dos grandes colégios da República, 
dirigidos por ordens religiosas ou por empresários laicos. Nas últimas 
décadas, à medida que as unidades escolares tiveram de comportar 
um número crescente de alunos (coisa que aconteceu pelo impacto do 
processo de industrialização e urbanização, sobretudo depois dos 
anos de 1950), a atividade escolar propriamente dita passou a 
concentrar-se em único turno, mesmo na maior parte das escolas 
destinadas às elites. Mas os alunos oriundos desse meio social 
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continuaram a ter educação de tempo integral, recebendo no chamado 
contraturno, formação complementar na própria escola ou em outros 
espaços culturais, esportivos ou científicos (curso de língua 
estrangeira, aula de reforço, laboratório de informática, balé, 
equitação, tênis, música, dança, teatro, etc). Na educação superior, as 
coisas aconteceram mais ou menos da mesma forma: os cursos de 
formação das elites profissionais são de longa duração, geralmente 
prevendo dedicação integral. (GIOLO, 2012, p. 94) 

  

Se reconhecermos que a educação escolar estabelecida pode não ser 

considerada ideal para as crianças e jovens com mais de 6 anos, que ao entrarem no 

ensino fundamental com essa idade (a partir da lei n. 11.274 de 2006) enfrentam a 

organização da estrutura escolar que nem sempre leva em conta as especificidades 

e necessidades da criança, há temores de que a extensão da educação básica (com 

a obrigatoriedade escolar a partir dos 4 anos através da EC 59 de 11 de novembro de 

2009 e da redação dada pela lei 12.796 de 2013) seja uma antecipação do modelo 

escolar atual também para as crianças de 4 e 5 anos.  

A garantia legal de acesso à escola para a população é uma conquista. Pode 

haver falhas e evasões, mas o direito está posto. Considerando a educação básica 

obrigatória a partir dos 4 anos, pensemos em como a educação escolar pode se tornar 

adequada às particularidades dessa faixa etária e ao contexto em que as crianças 

estão inseridas. Isso implica superar possíveis fragmentações ou adaptações no que 

diz respeito às aprendizagens em si e ao tempo de permanência na escola, 

favorecendo e contribuindo para o desenvolvimento de aprendizagens de forma 

significativa e atuações na sociedade de forma participativa.  

 

Seu projeto educacional [de Anísio Teixeira] transcendia ao aumento 
da jornada escolar. No entanto, esse aumento se fazia (e faz) 
necessário como condição para uma formação abrangente, uma 
formação que abarcasse o campo das ciências, das artes, da cultura, 
do mundo do trabalho, por meio do desenvolvimento físico, cognitivo, 
afetivo, político, moral e que pudesse incidir na superação das 
desigualdades sociais mantidas, se não reforçadas, pela cultura 
escolar. (MOLL, 2012, p. 129) 

 

A escola assume, dessa forma, um papel de facilitadora, oferecendo aos alunos 

oportunidades e ferramentas necessárias para seu aprendizado ao proporcionar-lhes 

um ambiente rico em possibilidades, desencadeando uma sucessão de 

conhecimentos e habilidades que levarão a novos temas a serem aprofundados, numa 

constante busca pelo saber. Já o educador convida os educandos a conhecer, a 
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desvelar a realidade de modo crítico, em contrapartida à educação que “procura 

estimular a consciência falsa dos educandos, de que resulta mais fácil sua adaptação 

à realidade” (FREIRE, 2002, p. 105). Esse processo acontece dentro da própria 

realidade, nas condições em que ela se encontra. É a educação da vida e para a vida. 

Contemplar o ser humano na sua subjetividade e no pragmatismo das suas 

ações, levando em conta as contribuições dos estudos educacionais, filosóficos, 

sociais, biológicos, psicológicos, neurológicos e práticos, inter-relacionando-as numa 

teia de conhecimentos, sustentando assim o trabalho pedagógico, sem restringir ou 

condicionar o acesso das crianças a tais oportunidades é, neste trabalho, chamado 

de educação integral. Os estudos de Dewey iniciam tais fundamentos.  

O filósofo da educação discorre sobre o cenário norte-americano entre o final 

do século XIX e o início XX, ou seja, o princípio da universalização escolar daquele 

país. As questões que permeiam quais conteúdos selecionar e como fazê-lo levam 

Dewey a ponderar sobre experiências e conhecimentos vinculados à vida.   

 

A escola nova, especialmente a que se inspirou no pensamento de 
Dewey, pretendeu criar novas bases para o reconhecimento da 
“autoridade pedagógica”. Bases que dispensassem a existência de um 
acervo cultural fechado de antemão e que permitissem a livre 
expressão e desenvolvimento de diversas individualidades e culturas, 
apostando na possibilidade de um encontro delas em algum ponto a 
ser descortinado. Não por acaso, foi nos Estados Unidos que o 
desenvolvimento escolanovista mais se desenvolveu e onde sua 
prática foi mais consistente. Isso está relacionado à própria 
característica da formação social americana. Sua pluralidade étnica e 
cultural demandava um tipo de escolarização da qual emergissem 
cidadãos capazes de construir uma identidade cultural coletiva. 
(CAVALIERE, 2002, p. 256) 

 

 Tais influências chegam ao Brasil em um momento no qual acontece uma 

discussão sobre a educação vigente na época e a quem ela se destinava, o que 

possibilita um esboço de educação universal e integral. Nos anos 1930, Anísio 

Teixeira, juntamente com outros intelectuais, escreve as intenções educacionais da 

época no Manifesto dos Pioneiros. Teixeira tem como inspiração John Dewey e as 

ideias da escola nova que circulavam na contrapartida ao ensino tradicional.  

Dewey constata o reflexo dos antagonismos sociais na educação na época: 

 

todos os movimentos sociais envolvem conflitos que se refletem em 
controvérsias intelectuais. Não seria natural que interesse social da 
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importância da educação não se fizesse também arena de lutas, tanto 
na prática quanto na teoria. No que concerne à teoria, entretanto, pelo 
menos à teoria que é tarefa da filosofia da educação formular, os 
conflitos práticos e as controvérsias que eles suscitam apenas 
levantam um problema. O problema é o de investigar e descobrir as 
causas dos conflitos existentes e, à luz dessas causas, elaborar-se 
teoria inteligente de educação pela qual, sem tomar partido por um ou 
outro lado, se indique plano de operações que, partindo de nível mais 
profundo e mais compreensivo que o das práticas e ideias dos grupos 
de luta, resolva a controvérsia e concilie os oponentes. (DEWEY, 
1979, p. XV) 

 

Ele defende que toda educação expõe o educando à experiência, mas nem 

sempre essa experiência é positiva: pode ser descontextualizada e ou ter sua 

finalidade limitada em si mesma. Uma experiência que seja pertinente deve tanto levar 

em conta as necessidades do indivíduo, mobilizando-o de alguma maneira, como ser 

útil para ele.  

 

A qualidade de qualquer experiência tem dois aspectos: o imediato de 
ser agradável ou desagradável e o mediato de sua influência sobre 
experiências posteriores. (DEWEY, 1979, p. 16) 

 

E complementa: 

 

daí constituir-se o problema central de educação alicerçada em 
experiência a seleção das experiências presentes, que devem ser do 
tipo das que irão influir frutífera e criadoramente nas experiências 
subsequentes. (Idem, p. 16-17) 

 

Para isso, não propõe um meio termo entre os oponentes, mas uma “nova 

ordem de conceitos que conduza a novos modos de prática” (Idem, p. XVI). A 

dificuldade na inovação justifica a repetição do que está estabelecido. As mudanças 

propostas recaem, inevitavelmente, em “reviver os princípios da antiga Grécia e da 

Idade Média” (Ibidem), já que as “ideias e práticas do passado (...) ressurgem como 

mais simples e mais fundamentais” (Ibidem). 

Desse modo, o alerta aos perigos dos modismos educacionais é enfatizado por 

Dewey. Isso porque os movimentos novos se veem focados em atacar os movimentos 

que o antecederam ou que são paralelos a eles, deixando de lado, com isso, “questões 

mais amplas e profundas de educação” (Idem, p. XVII), levando o estudioso 
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estadunidense a investigar e analisar as “necessidades, problemas e possibilidades 

atuais” (Ibidem).  

A educação se dá de acordo com os valores da sociedade e se caracteriza 

fundamentalmente pela aquisição dos conhecimentos, sistematizados através de leis 

e normas que buscam organizar, manter ou transformar, além de ter o poder de 

determinar o modo como a sociedade agirá no futuro. Considerando isso, se 

educarmos as crianças com o intuito de instruir, estamos formando nada mais que 

instrutores. Por outro lado, pensar a educação na perspectiva integral implica buscar 

a ciência em comunhão com o físico, o intelecto e o espírito da criança. 

Diversas foram as propostas de educação integral. Cada uma delas buscava a 

união daquilo que se julgava pertinente à vida em sociedade articulada à 

escolarização. As políticas que caminham nesse sentido são consideradas, por 

Gabriel e Cavaliere (2012, p. 280), como investimento em uma “concepção ampliada 

de educação escolar, aproximando-se naquilo que seria uma proposta de educação 

integral”. Ainda segundo as autoras,   

 

os vínculos entre educação escolar e natureza, valores espirituais, 
valores morais, formação da cidadania e formação para o trabalho 
foram, em diferentes momentos, considerados insatisfatórios e 
levaram ao desenvolvimento de propostas de educação integral 
(Ibidem) 

 

Para superar tais limitações, consideram-se os campos cognitivo, estético, 

ético, lúdico, físico-motor, espiritual inter-relacionados e estimulados constantemente 

para a aquisição de conhecimentos pertinentes à vida do educando sem perder de 

vista o objetivo final da escolarização: quem se quer formar e como se quer formar.  

A educação integral universal se apresenta hoje como uma proposta de 

escolarização cujo objetivo é superar conhecimentos acumulados, segregados e 

excludentes, bem como a segmentação do corpo e da mente, da razão e da emoção.  

Moll (2010) reforça essa ideia ao explicar que: 

 

em sentido restrito, refere-se à organização escolar na qual o tempo 
de permanência dos estudantes estende-se para, no mínimo, sete 
horas diárias, também denominada, em alguns países, como jornada 
escolar completa. Em sentido amplo abrange o debate da educação 
integral – consideradas as necessidades formativas nos campos 
cognitivos, estéticos, ético, lúdico, físico-motor, espiritual, entre outros 
– no qual a categoria “tempo escolar” reveste-se de relevante 
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significado, tanto em relação a sua ampliação quanto em relação à 
necessidade de sua reinvenção no cotidiano escolar. 

 

 Concordamos com a concepção proposta por Moll, que enfatiza: 

 

portanto, como tarefa da sociedade inteira, a construção da educação 
integral na escola de dia inteiro implica mobilização de energias 
pedagógicas, disposição para um diálogo permanente entre gestores, 
professores, estudantes e comunidade, além de imaginação 
institucional, curricular e pedagógica para responder à diversidade da 
escola brasileira (...). Comum a todos é a necessidade da ampliação 
de recursos investidos na educação básica para que se possa 
processar a ampliação necessária em termos das carreiras docentes, 
das adequações dos espaços físicos e recursos pedagógicos, no 
investimento na alimentação escolar e na infraestrutura a ela 
necessária, entre outras demandas que pouco a pouco se delinearão. 
(MOLL, 2012, p. 139) 

 

Logo, a concepção de educação integral explicita a ideia de que essa educação 

implica num tempo maior na escola a partir da revisão das ações a serem 

desenvolvidas no período escolar, levando em consideração que a efetivação 

depende de recursos, especialmente financeiros, destinados para tal fim.    

 

2.3. Educação integral para a infância: fundamentos 

 

Para que possamos organizar o trabalho pedagógico com a criança na escola 

de acordo com suas especificidades a fim de que construam conhecimento, 

habilidades e competências, é preciso considerar a forma como ela aprende e quais 

os fatores de influência para isso.11 

O comportamentalismo de Skinner contribuiu no que tange à motivação que 

leva ao aprendizado. Segundo Bock, Furtado e Teixeira (1999, p. 49), o 

comportamento operante é a resposta do organismo a um estímulo externo que traz 

uma satisfação, o que é um importante passo para a compreensão das motivações 

da criança em aprender: 

                                            
11 Para este embasamento consideramos os estudiosos pioneiros como principais por formarem uma 
espécie de espinha dorsal dos pensamentos contemporâneos sobre educação infantil: as ideias de 
trabalho com a criança têm fortes influências em suas teorias. Algumas delas foram aperfeiçoadas por 
questionamentos posteriores. Contudo, são de significância imensurável para compreensão e 
interferência com a criança. Para além disso, as teorias de cada autor são mais abrangentes e 
complexas. Esse recorte buscou apenas sintetizar suscintamente o que julgamos ser ideia principal de 
cada um. 
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Neste caso do comportamento operante, o que propicia a 
aprendizagem dos comportamentos é a ação do organismo sobre o 
meio e o efeito dela resultante – a satisfação de alguma necessidade, 
ou seja, a aprendizagem está na relação entre uma ação e seu efeito  

 

O efeito pode ser um reforçador tanto positivo quanto negativo. Apesar da 

pesquisa considerar apenas as influências externas no processo, Skinner (1982, p. 

145, 164 apud BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1999, p. 56) apresenta a capacidade da 

criança de recriar o processo por iniciativa própria, podendo ser considerado um 

estudo inicial da criança como produtora e não apenas como consumidora: 

 

órgãos ou instituições organizadas (...), educadores e psicoterapeutas 
exercem um controle poderoso e muitas vezes molesto. Tal controle é 
exercido de maneiras que reforçam de forma muito eficaz aqueles que 
o exercem e, infelizmente, isto via de regra significa maneiras que são 
ou imediatamente adversativas para aqueles que sejam controlados 
ou os exploram a longo prazo. Os que são controlados passam a agir 
(...) eles se opõem ao controle com contracontrole. 

 

Piaget estudou a criança numa perspectiva biológica e propôs as etapas do 

desenvolvimento cognitivo. Segundo La Taille (1992), o médico suíço não se 

aprofundou na questão do desenvolvimento social, como fizeram outros autores. 

Porém, situou as influências e determinações da interação social sobre o 

desenvolvimento da inteligência:  

 

a inteligência humana somente se desenvolve no indivíduo em 
funções de interações sociais que são, em geral, demasiadamente 
negligenciadas (PIAGET, 1973 apud LA TAILLE, 1992, p. 11)  

 

 Os estágios de desenvolvimento social acompanham e articulam-se com as 

etapas do desenvolvimento cognitivo, denominados como sensório-motor, pré-

operacional e operatório.  

 La Taille (idem) aponta que, para Piaget, as operações mentais cumprem o 

papel de permitir um conhecimento objetivo dos diversos elementos presentes na 

natureza e na cultura – permitem que a inteligência chegue à coerência e objetividade 

–, porém essas duas características do conhecimento não podem ser atribuídas a um 

indivíduo isolado, pois são necessidades da vida social.  
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 As formas de intervenção presentes na teoria piagetiana são a coesão (pouca 

participação do indivíduo na produção do conhecimento, apenas o recebe de 

terceiros) e cooperação (participação da criança através da interação com outro, o 

conhecimento é construído e não recebido). 

 Piaget fala, ainda, da busca do equilíbrio do pensamento, quando cada estágio 

se estabelece efetivamente na mente. Desse modo, a busca do equilíbrio pode ser 

consideravelmente potencializada se a criança participar ativamente do processo de 

construção, pois a comunicação do pensamento leva à correção e coerência por ter a 

contribuição avaliativa da interação com o outro. 

 A contribuição seguinte vem de Vygotsky:  

 

falar da perspectiva de Vygotsky é falar da dimensão social do 
desenvolvimento (...). Enquanto sujeito de conhecimento o homem 
não tem acesso direto aos objetos, mas um acesso mediado, isto é 
feito através de recortes do real, operados pelos sistemas simbólicos 
de que dispõe. (OLIVEIRA, 1992, p. 23) 

 

 O “acesso mediado” envolve dois aspectos: o processo de representação 

mental e os sistemas simbólicos, que se interpõem entre o sujeito e o objeto de 

conhecimento, tendo origem no social, na cultura. 

 Para Vygotsky, o aprendizado acontece desde o nascimento e somente na 

interação com outras pessoas, o que leva a despertar processos internos de 

desenvolvimento. O cérebro é considerado um sistema aberto e de grande 

plasticidade, estando pronto para novas funções criadas pelo homem.  

 Sendo assim, a compreensão do desenvolvimento não pode ser buscada 

apenas em propriedades naturais do sistema nervoso, pois o desenvolvimento da 

criança acontece de acordo com o processo sócio-histórico da cultura à qual a criança 

pertence. 

 Wallon desenvolveu a psicogênese da motricidade, contribuindo com dois 

importantes aspectos: o desenvolvimento físico e o lugar da dimensão afetiva nesse 

processo.  

 O período sensório-motor/impulsivo-emocional (primeiro ano de vida) é a fase 

de preparação das condições que permitirão, posteriormente, a exploração física 

intensa do ambiente. A atividade afetiva não interfere nesse processo, pois há o 

domínio das relações emocionais impulsivas com o ambiente. Contudo, é um 
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momento inicial de atuação sobre o meio social através da percepção, ou seja, “o 

momento em que a inteligência poderá dedicar-se à construção da realidade” 

(DANTAS, 1992, p. 42) através da “sondagem” do que está à volta do indivíduo. 

 No período projetivo (segundo ano de vida), acontece o desenvolvimento da 

função simbólica, alimentada pelo meio humano. Nesse momento a afetividade passa 

a ser determinante na formação da inteligência. Surge uma nova forma de relação 

com o real que emancipa a inteligência. Os gestos da mímica ou da fala apoiam o 

pensamento, ainda frágil, e condizem com ele. 

 Posteriormente, a partir dos 5 anos, pode-se perceber o pensamento 

discursivo, em que há uma aproximação entre a função simbólica e a linguagem, numa 

relação de construção recíproca.  

 Para Wallon, a dimensão afetiva tem lugar central tanto na construção da 

pessoa quanto do conhecimento, que se iniciam no período impulsivo emocional. O 

sujeito constrói-se através da transição entre o estado orgânico do ser e sua etapa 

cognitiva, racional. Essa construção só acontece através da mediação cultural/social.   

 O local de aprendizado da criança se apresenta como peça primordial no 

processo de aprendizado. Segundo Montessori (1941, p. 131), “o nosso método de 

educação caracteriza-se justamente pela importância central que nele se atribui ao 

ambiente”. 

 Isso porque (idem, p. 130) 

 

o segredo da criança, pelo contrário, está apenas oculto pelo 
ambiente. E é sobre o ambiente que se torna necessário agir para 
liberar as manifestações infantis: a criança encontra-se num período 
de criação e expansão, bastando simplesmente abrir-lhe a porta. Com 
efeito, aquilo que se está criando, aquilo que do nada passa a existir 
e que de potencial se transforma em real não pode ser complicado ao 
surgir do nada. Além disso, trata-se de uma energia expansiva, não 
havendo dificuldades à sua manifestação.   

 

Sendo assim, o local em que a criança se encontra deve facilitar 

 

a expansão do ser em via de desenvolvimento, na medida em que os 
obstáculos sejam reduzidos ao mínimo possível: é o ambiente que 
capta as energias, porque oferece os meios necessários ao 
desenvolvimento da atividade que delas resulta (Ibidem)  

 

O educador, estando no ambiente, dele faz parte. Sendo assim, 



52 
 

 

deve adaptar-se às necessidades da criança, bem como torná-la 
independente, a fim de não servir-lhe de obstáculo e de não substituí-
la nas atividades através das quais se efetua o seu amadurecimento. 
(Ibidem, p. 130-131)   

 

Encontramos, no processo de globalização, proposto por Hernández e Ventura 

(1998), mais uma contribuição no que diz respeito ao aprendizado da criança. 

Há, segundo os autores, três modos de direcionar a aprendizagem: o primeiro 

se define como somatório de matérias; o segundo se caracteriza por 

interdisciplinaridade; o terceiro se assume como estrutura de aprendizagem, 

baseando-se na psicologia e na pedagogia, para definir que o conhecimento advém 

de conexões estabelecidas com o que o cérebro já processou. Dessa forma, globalizar 

tem uma função de otimizar o conhecimento, pois ele realmente acontece quando 

associado a algo familiar e conhecido. Na globalização, teoria e prática se 

estabelecem por relações. Nesse contexto, o tema gerador tem a função que 

ultrapassa a interdisciplinaridade e coloca o “saber em ciclo” (MORIN, 1981 apud 

HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p. 47), dando a ele movimento e sentido às ações 

humanas. 

A consequência sociológica desse conceito é a aprendizagem efetiva e 

significativa da criança, ou seja, por não poder saber tudo, é levada a conectar o que 

conhece com o que lhe interessa ainda conhecer, estabelecendo com isso o 

desenvolvimento da crítica e da criatividade, o autoconhecimento, a responsabilidade 

na atuação social, a obtenção de habilidades comunicativas, a tolerância a mudanças, 

a autonomia e, por fim, a aquisição da visão global. 

Isso implica uma escola que leva o aluno  

 

a aprender a utilização de estratégias e metodologias que permitam 
estabelecer novas relações, para poder adaptar-se a algumas 
necessidades de trabalho em transformação, em uma sociedade 
informatizada na qual as pessoas terão de saber como agir para extrair 
e elaborar conhecimentos a partir do fluxo enorme de informação 
disponível. (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p. 50)  

 

Na mesma linha, Sacristán e Gómez (1998) trazem Ausubel, psicólogo que 

discorre sobre aprendizagem significativa, assim definida por ele: 
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A essência da aprendizagem significativa reside em que as ideias 
expressadas simbologicamente são relacionadas de modo não-
arbitrário, mas substancial, com o que o aluno/a já sabe. O material 
que aprende é potencialmente significativo para ele. (AUSUBEL, 1972 
apud SACRISTÁN; GÓMEZ, 1998, p. 37-38)  

 

Desse modo, para que aprendizagem se efetive, “a estrutura cognitiva do 

aluno/a deve incluir os requisitos de capacidade intelectual, conteúdo ideativo e 

antecedentes experienciais” (Idem, p. 38), considerando, assim, “três dimensões: 

lógica, cognitiva e afetiva” (Ibidem). 

Isso indica que a aprendizagem acontece na criança de forma muito 

individualizada, já que as conexões que se fazem para o desenvolvimento de 

habilidades são formadas a partir da conexão do que o indivíduo carrega 

subjetivamente com aquilo a que está tendo acesso. Por isso considerar o que o aluno 

traz, ao inseri-lo num ambiente rico e estimulante, torna a aprendizagem significativa. 

Essa aprendizagem é potencializada quando o aluno tem a possibilidade de ele 

próprio escolher o que conhecer.  

Esse processo leva a formação de competências. Segundo Perrenoud (1999, 

p. 8), 

 

uma competência nunca é a implementação racional pura e simples 
de conhecimentos, de modelos de ação, de procedimentos. Formar 
em competências não pode levar a dar as costas à assimilação de 
conhecimentos, pois a apropriação de numerosos conhecimentos não 
permite, ipso facto, sua mobilização em situações de ação. 

 

O autor prossegue afirmando que as competências não são, em si, 

conhecimentos, e sim “utilizam, integram ou mobilizam tais conhecimentos” (ibidem). 

Competência, então, caracteriza-se com sendo a   

 

capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, 
apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Para enfrentar 
uma situação da melhor maneira possível, deve-se, via de regra, por 
em ação e em sinergia vários recursos cognitivos complementares, 
entre os quais estão o conhecimento. No sentido comum da 
expressão, estes são representações da realidade, que construímos e 
armazenamos ao sabor de nossa experiência e de nossa formação. 
Quase toda ação mobiliza alguns conhecimentos, algumas vezes 
elementares e esparsos, outras vezes complexos e organizados em 
rede. (Idem, p. 7)  
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O princípio da estruturação da aprendizagem supera a teoria do 

desenvolvimento ao considerar a particularidade e a subjetividade da criança ao lidar 

com os estímulos externos. Com isso o desenvolvimento de cada criança é 

considerado absolutamente individual e incomparável com as outras crianças ao 

considerarmos cada história de vida como única. A classificação e o enquadramento 

da criança em uma determinada fase do desenvolvimento ou enfoque teórico não 

cabem mais nesse contexto.  

Esse alerta é enfatizado por Mrech (1998, p. 156) ao afirmar que a “criança, ao 

longo da história, da humanidade, tem sido depósito de processos transferenciais dos 

adultos, em termos de conteúdos e formas”. 

Os adultos, ao se fixarem em teorias sobre a criança, correm o risco de 

generalizá-la, enquadrá-la e ou reduzi-la, o que pode prejudicar o direcionamento do 

trabalho educacional com a criança.12 Por isso, “é fundamental que a palavra e o 

brincar da criança sejam resgatados em toda sua autenticidade” (ibidem).    

A efetivação da aprendizagem pela criança engloba experiências significativas 

– a aprendizagem que inicia, permeia e conclui experiências –, bem como o jogo.13 

 

Em seu livro Escolas de amanhã, Dewey discute as mudanças mais 
fundamentais na educação, estabelecidas por escolas preocupadas 
com a preparação de crianças para a vida no mundo do amanhã. 
Todavia, preparar a criança para a vida futura não significa, para o 
autor, defender um currículo rígido e fixo capaz de modelar, com 
requinte de detalhes de obra de arte, o perfil do futuro adulto, como se 
fosse possível a alguém vislumbrar concreta e precisamente as 
características de um amanhã distante. Preparar a criança para a vida 
futura significa dar-lhe domínio de si mesma; treiná-la para que possa 
ter uso pleno e pronto se suas capacidades, para que sua inteligência 
seja capaz de compreender as condições sob as quais desenvolve seu 
trabalho e para que suas forças possam agir econômica e 

                                            
12 Mrech traz alguns fatores de influência nesse processo: “a criança tem sido confundida com uma 
concepção de infância ou do infantil apresentada pelos pesquisadores. Philippe Ariès revela que o 
infantil, enquanto faixa etária, ainda é bastante recente na história da humanidade (...). O infantil como 
substantivo e não como adjetivo perde o impacto de conteúdo específico, ficando reduzido à mera 
concepção que se tenha da infância, de um determinado autor, de uma determinada teoria, de uma 
determinada época. (...) O infantil tem sido reduzido a uma mera etapa do desenvolvimento humano, 
com o privilegiamento sobretudo do desenvolvimento físico. Como se bastasse saber as etapas de 
desenvolvimento para saber como se dá o processo de construção do infantil. Contudo, a criança é 
muito maior do que as etapas de desenvolvimento estabelecidas para capturá-la. (...) A psicanálise 
critica a existência do processo de desenvolvimento linear e único, tido como comum a todas as 
crianças e culturas. O corpo humano, em toda sua complexidade, ainda não foi suficientemente 
simbolizado em relação aos referencias individuais e sociais” (MRECH, 1998, p. 156). 
13 Do inglês play e do francês jouer, brincar e jogar assumem a mesma definição. A separação acontece 
na língua portuguesa (DANTAS, 1998). Nesse contexto e ao longo da escrita, à palavra jogo, podemos 
acrescentar brincadeira, de forma a unificá-las quando isoladas.  
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eficientemente no presente. Na verdade, essas escolas pesquisadas 
pelo autor são escolas que buscam através de um trabalho, que 
procura fugir do currículo tradicional mais formal e abstrato, 
representar verdadeira e concretamente as necessidades e as 
condições de vida democrática. Essas “escolas de amanhã” esforçam-
se de diferentes modos para dar ênfase ao crescimento lógico como 
instrumentos de desenvolvimento de habilidades intelectuais. Dentro 
dessa perspectiva, todas elas apontam, com unanimidade, o jogo 
como fator decisivo para assegurar o desenvolvimento natural da 
criança. Na opinião de Dewey, todos os povos em todos os tempos 
contaram com os jogos como parte importante da educação de 
crianças, especialmente de crianças pequenas. O jogo é tão 
espontâneo e inevitável que, a seu ver, poucos educadores 
educacionais atribuíram a ele em teoria o lugar de destaque que 
sempre ocupou na prática, ou mesmo, poucos tentaram descobrir se 
as atividades naturais de jogo das crianças oferecem sugestões que 
possam ser adotadas na escola. (AMARAL, 1998, p. 98-99) 

 

Ao fazer da brincadeira meio para o trabalho pedagógico com a criança, a 

aprendizagem é significativa, além de prazerosa e contextualizada, por ser a 

brincadeira o que a criança tem de mais natural no processo de construção do 

conhecimento.  

A brincadeira da criança é o meio mais naturalmente apropriado quando 

pensamos na educação integral destinada as de 4 e 5 anos. Isso porque a brincadeira 

é inerente à vida. Um bebê brinca, por exemplo. Ele não é ensinado a brincar e não 

precisa de brinquedos para isso, mas o faz, naturalmente e talvez instintivamente, 

com seu próprio corpo. Por esse movimento, concluímos que o brincar faz parte da 

criança assim como suas necessidades básicas de alimentação ou excreção; mais do 

que isso: para se alimentar ou se limpar, o bebê precisa do adulto – o choro é uma 

forma de chamar atenção a suas necessidades –; já para brincar, ele não precisa do 

adulto. Do começo ao fim, as primeiras brincadeiras do bebê acontecem 

espontaneamente, é sua independência e forma de atuar autonomamente no mundo.  

A complexa abstração da brincadeira, tanto em sua origem quanto em sua 

última instância, é percebida por Winnicot: 

 

por trás de todo jogo, trabalho e arte está o remorso inconsciente pelo 
dano causado na fantasia inconsciente e um desejo de começar a 
corrigir as coisas. (apud OLIVEIRA, 2000, p. 20)    
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Podemos interpretar que a brincadeira e o trabalho são paralelos, estando 

separados pelo estágio de vida em que se encontra o sujeito. Anterior ao trabalho, 

vem a brincadeira, ou ainda, a brincadeira é o trabalho da criança.  

Já na sua relação com a arte, a interlocução é reforçada quando Freud  

 

vê na brincadeira o modelo do princípio de prazer oposto ao princípio 
de realidade. Brincar torna-se o arquétipo de toda atividade cultural 
que, como a arte, não se limita a uma relação simples com o real. 
(BROUGÈRE, 1998, p. 19) 

 

Se é consenso que o brincar é o “espaço de criação cultural por excelência”, 

 

deve-se a Winnicot a reativação de um pensamento segundo o qual o 
espaço lúdico vai permitir ao indivíduo criar e entreter uma relação 
aberta e positiva com a cultura. (Ibidem) 

 

 Reativação “institui uma Pedagogia tendo a representação simbólica como eixo 

do trabalho educativo”, como bem destaca Froebel, criador do Kindergarten 

(KISHIMOTO, 1998, p. 57). Apesar de Froebel sustentar suas teorias na metafísica, o 

que para a época dificultava um aporte teórico concreto, suas ideias sobre a 

brincadeira das crianças se fazem mais atuais do que nunca, como comprovam 

estudos atuais (Ibidem).   

 

A brincadeira é a atividade espiritual mais pura do homem neste 
estágio e, ao mesmo tempo, típica da vida humana enquanto um todo 
– da vida natural interna no homem e de todas as coisas. Ela dá 
alegria, liberdade, contentamento, descanso externo e interno, paz 
com o mundo... A criança que brinca, com determinação autoativa, 
perseverando, esquecendo sua fadiga física, pode certamente tornar-
se um homem determinado, capaz de autossacrifício para a promoção 
de seu bem e de outros... Como sempre indicamos, o brincar em 
qualquer tempo não é trivial, é altamente sério e de profunda 
significação. (FROEBEL, 1912c, p. 55 apud KISHIMOTO, 1998, p. 68) 

 

Essas premissas são consideradas tanto nas brincadeiras espontâneas da 

criança, mais importantes e significativas para ela, quanto nas propostas realizadas 

pelo adulto com finalidades específicas, a fim de tornar prazeroso o processo de 

aprendizagem. Contudo, os momentos de espontaneidade devem ser garantidos em 

maior quantidade do que os dirigidos. Isso porque a espontaneidade faz com que a 

brincadeira realmente tenha sentido para criança. Quando imposta pelos adultos, se 
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desconfigura de suas características primordiais, podendo até se tornar 

descontextualizada para a criança.  

Kishimoto afirma que os registros de Froebel sobre suas teorias da pedagogia 

infantil, através da representação simbólica livre, são diferentes dos registros das 

práticas realizadas pelas jardineiras, que a realizavam de forma direcionada. A autora 

conclui que  

 

o valor da liberdade e espontaneidade do ser humano ou, ainda, a 
rigidez da tradição prevalece e a nova imagem de infância que brinca 
e se desenvolve não se materializa. (KISHIMOTO, 1998, p. 57) 

 

A relevância dessa questão justifica-se pelo fato de ainda hoje as culturas pré-

escolares discutirem a natureza e a finalidade 

 

do jogo infantil enquanto um ato de expressão livre, um fim em si 
mesmo, ou um recurso pedagógico, um meio de ensino. (Ibidem) 

 

A brincadeira acontece através de três eixos estruturantes: o corpo, o símbolo 

e a regra (OLIVEIRA, 2000). A brincadeira 

 

é condição de todo processo evolutivo neuropsicológico saudável, que 
se alicerça neste começo; manifesta a forma como a criança está 
organizando sua realidade e lidando com suas possibilidades, 
limitações e conflitos, já que, muitas vezes, ela não sabe, ou não pode, 
falar a respeito deles; introduz a criança de forma gradativa e 
prazerosa e eficiente ao universo sócio-histórico-cultural; abre 
caminho e embasa o processo de ensino/aprendizagem, favorecendo 
a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade. (Idem, p. 15) 

 

O tempo para isso não pode ser de poucas horas no ambiente escolar, como 

justifica Darcy Ribeiro:  

 

A escola de dia completo, vale dizer, a que atende seus alunos das 7 
ou 8 da manhã até às 4 ou 5 da tarde, não é nenhuma invenção do 
Brizola nem minha, nos CIEPs. Esse é o horário das escolas de todo 
o mundo civilizado. Todas essas horas de estudo são absolutamente 
indispensáveis para fazer com que o menino francês aprenda a ler e 
escrever em francês, ou o japonês em japonês. Oferecer a metade 
dessa atenção, e às vezes menos ainda, a uma criança mais carente 
que daqueles países, porque afundada na pobreza e porque 
recentemente urbanizada, é condená-la a fracassar na escola e depois 
na vida. (RIBEIRO apud MOLL, 2012, p. 131) 
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A relação com tempo não significa algo de simples solução na prática. Do ponto 

de vista tradicional,  

 

a apropriação do tempo pelos pedagogos, o controle físico dos alunos 
e dos espaços - com vistas a obter certos resultados morais e culturais 
nas novas gerações – significam ao mesmo tempo expropriação do 
tempo e do movimento dos alunos. O colégio é certamente um dos 
melhores exemplos de regulamentação social do tempo, nesta época. 
Dias, semanas e anos são inscritos em grades de horários. (PETITAT 
apud BOTO, 2002, p. 25-26) 

 

Isso porque  

 

tal rotina escolar criada pelos colégios trazia consigo a acepção do 
tempo da modernidade: o tempo do trabalho, o tempo de não se perder 
tempo, o tempo regulado pela mecânica do relógio que subdivide 
ritmos com a precisão dos minutos e dos segundos. Ao apropriar-se 
do tempo, o colégio retira da juventude o controle dos seus ritmos, 
edificando, com isso, um calendário por meio do qual invariavelmente 
passará à cronométrica demarcação das idades; enquanto 
apropriação e expropriação de temporalidades. (Idem, p. 25)  

 

A partir do momento que a escola passa a ver a integralidade da criança, 

assume uma  

 

educação com responsabilidades ampliadas, em geral com forte 
atuação nas áreas da cultura, dos esportes, das artes, ultrapassando 
a atuação restrita à típica instrução escolar. (GABRIEL; CAVALIERE, 
2012, p. 279-280) 

 

O tempo destinado ao aluno no espaço escolar é fator de grande relevância em 

dois sentidos: a quantidade e a qualidade. Destinar poucas horas para a formação é 

sinônimo de comprometer o direito da criança às aprendizagens, bem como o período 

estendido deve se constituir sem divisões e ser revestido de significado. 

O currículo tem papel central na dinâmica apresentada até aqui. Sua estrutura 

carrega os elementos necessários para efetivar as aprendizagens dos conhecimentos 

acumulados historicamente de modo significativo pelas crianças, para que possam 

atuar na sociedade e transformá-la, considerando-se a concepção de criança e suas 

particularidades, as necessidades individuais e coletivas e o modo como a criança 

aprende. 
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Em outras palavras, considerando a individualidade da criança, proporcionar-

lhe experiências contextualizadas, através da brincadeira, leva a uma aprendizagem 

significativa. Uma educação que contemple o ser humano integralmente considera 

suas vivências e valores para, através de um ambiente rico e estimulante, adquirir 

conhecimentos necessários e pertinentes à realidade social em que se encontra. Isso 

implica em uma experiência em diferentes e diversos espaços, tempos e materiais, 

viabilizando a aprendizagem o quanto for possível por formas e caminhos 

diversificados, tornando esse processo real, vivo, significante para construção de 

conhecimentos pertinentes e conscientes, tendo a brincadeira como eixo estruturante. 

Vejamos como o currículo pode articular esses princípios identificados na educação 

integral.  
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CAPÍTULO 3. CURRÍCULO 

 

 

Criar não é um jogo mais ou menos frívolo. O 
criador meteu-se numa aventura terrível que é 
a de assumir ele próprio, até o fim, os perigos 

que enfrentam as suas criações  
Jean Genet  

 

Currículo não é estagnado no tempo nem paralelo a prática; é um elemento 

central e vital do projeto educacional, pois é o local onde se cruzam reflexão sobre a 

prática e teoria educacional. Portanto, o que vimos até aqui sobre infância e criança, 

escola e educação são sistematizados através de um currículo. Tamanha 

complexidade dos assuntos abordados faz do currículo um “território em disputa”, 

segundo Arroyo (2013). Essa complexidade pode ser sentida não só no que o currículo 

carrega, ou seja, sua consequência, seu produto, mas antes disso no que ele é em si. 

Nesse processo, percebemos com clareza a criação e as suas consequências.   

 
3.1. Currículo: significado e abrangência 

 

Discorrer sobre currículo nos leva a situar a abrangência e a complexidade 

subjacentes ao tema. Nas leituras dos autores que discorrem sobre o assunto, não é 

possível encontrar um consenso quanto a sua definição. Isso porque a mesma palavra 

é usada para diversas finalidades, construídas historicamente.  

Na tentativa de esclarecer tamanha amplitude de significados, inicialmente 

recorremos à etimologia da palavra currículo. No glossário do grupo de estudos 

“História, Sociedade e Educação”, da Unicamp, encontramos tal definição: “o termo 

currículo vem da palavra latina Scurrere, correr, e refere-se a curso, à carreira, a um 

percurso que deve ser realizado. É usado para designar um plano estruturado de 

estudos”14.  

A origem traz em si aspectos fundamentais: sua estruturação pressupõe 

planejamento e controle; a palavra provém de um verbo, que se caracteriza por uma 

ação (PINAR apud SILVA, 1999). 

No vocabulário pedagógico anglo-saxão currículo é visto como 

                                            
14 Disponível em <www.histedbr.fe.unicamp.br>. Acessado em: 7 mar. 2016. 
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um percurso educacional, um conjunto contínuo de situações de 
aprendizagem (...) às quais um indivíduo vê-se exposto ao longo de 
um dado período, no contexto de uma instituição de educação formal. 
(FORQUIN, 1993, p. 22) 

 

Na ocasião em que o currículo é pensado pela primeira vez como objeto de 

estudo e pesquisa de forma sistemática, Bobbitt (1918 apud SILVA, 1999, p. 12) assim 

o define: “especificação precisa de objetivos, procedimentos e métodos para a 

obtenção de resultados que possam ser precisamente mensurados”.  

Lewey (apud FILHO, 1981, p. 101) nos esclarece a ideia, iniciando a ampliação 

que o tema foi adquirindo:  

 

este termo é frequentemente usado para designar igualmente o 
programa de uma determinada matéria e de uma determinada série, o 
programa de uma dada matéria para um ciclo inteiro de estudos ou o 
programa total de diferentes matérias para um ciclo inteiro ou mesmo 
para todos os ciclos. Além disso, o termo currículo é algumas vezes 
usado num sentido mais amplo para abranger as várias atividades 
educacionais por meio das quais o conteúdo é transmitido, assim 
como os materiais usados e os métodos empregados. 

 

Sendo assim, a pluralidade de definições pode trazer diferentes interpretações 

do tema, conforme observa Goodson (1995, p. 6), embasado em Willians (1974),  

 

é uma palavra chave com expressivo potencial de exumação, exame 
e análise por parte dos estudiosos, pois o “pânico moral” em torno de 
um significado é muitas vezes produzido de forma extremamente 
pública  

 

Tendo em mente as várias possibilidades que o termo currículo pode assumir, 

é de Willians (1974, apud GOODSON, 1995, p. 6) esta definição esclarecedora: 

 

Em relação a determinadas experiências, ocorrerão crises que são 
registradas depois na linguagem de forma muitas vezes 
surpreendente. O resultado é um conceito de linguagem como a 
criação de sinais não meramente arbitrários, reproduzidos em seguida 
dentro dos grupos – modelo estruturalista – mas de sinais que 
assumem as relações sociais mutáveis e muitas vezes inversas de 
uma determinada sociedade, de forma que aquilo que neles é inserido 
constitui a história social contraditória e conflitante do povo que fala a 
linguagem, incluindo todas as variações entre sinais em qualquer 
tempo.  
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De qualquer forma, podemos explicitar algumas características fundamentais 

do currículo na atualidade: ele ultrapassa a organização escolar sistêmica técnico-

burocrática, responsável por selecionar conteúdo, planejar e traçar estratégias, e 

culmina em um construtor de identidade que traz consigo fatores epistemológico, 

sociais, culturais, históricos, psicológicos e políticos intrínsecos a uma vivência 

intersubjetiva: a vivência humana. 

Moreira e Silva (1995, p. 7-8) ampliam a definição de currículo:  

 

currículo é considerado um artefato social e cultural. Isto significa que 
ele é colocado na moldura mais ampla de suas determinações sociais, 
de sua história e sua produção contextual. O currículo não é um 
elemento inocente e neutro de transmissão desinteressado de 
conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder; 
o currículo transmite visões sociais particulares. O currículo não é um 
elemento transcendente e atemporal - ele tem uma história, vinculada 
às formas específicas e contingentes de organização da sociedade e 
da educação 

 

A abrangência curricular é bem explorada por Braslavsky (2005) ao elencar 

uma série de elementos pertinentes à discussão: pesquisas, leituras, objetivos 

almejados, contato com o entorno para situar problemas e resolvê-los, inserção 

tecnológica, solidariedade, foco na relevância pessoal e social, convicção, estima, 

autoestima, força ética e profissional, capacidade de condução de diretores e 

inspetores, trabalho em equipe dentro da escola e dos sistemas educacionais, 

alianças entre as escolas e os demais agentes educacionais, quantidade, qualidade e 

disponibilidade de materiais educativos, pluralidade e qualidade das didáticas, 

condições materiais, incentivos socioeconômicos e culturais mínimos. 

A favor disso, a autora defende que a abrangência curricular contribui para a 

formação através da emoção, da razão e da prática, levando a criança a aprender o 

que é necessário aprender. Para ela, o que direciona a qualidade da educação são as 

estruturas curriculares estabelecidas, responsáveis por articular o Estado, as 

sociedades e as escolas, acrescidas das cargas horárias de aprendizagens mínimas 

que são necessárias ao bom desempenho dos alunos.   

Segundo essa perspectiva, para Silva (1999) uma definição não nos revela o 

que é, essencialmente, o currículo; uma definição nos revela o que uma determinada 

teoria pensa o currículo. 
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3.2. Currículo: reflexões teóricas  

 

Tomaz Tadeu da Silva,15 em um primeiro momento, explicita suas teorias 

curriculares esclarecendo o que são “teorias”: “esta envolvida num processo circular: 

ela descreve como uma descoberta algo que ela própria criou” (SILVA, 1999, p. 12). 

Significa que a teoria apenas registra a realidade já estabelecida, o que traz certos 

benefícios. Portanto, as teorias curriculares a seguir são descrições de realidades 

estabelecidas.16 

A primeira iniciativa de se formular uma teoria curricular de forma sistemática 

foi no início do século XX, nos Estados Unidos, em decorrência da industrialização e 

dos processos imigratórios, que levaram à necessidade da educação em massa.  

Na busca por respostas e saídas para a escolarização em grandes escalas, 

Bobbit escreve The Curriculum, onde propõe que a escola funcione da mesma forma 

que uma empresa, um comércio ou uma indústria e transfira, para ela, os princípios 

de administração de Taylor. Sendo assim, essa educação estava claramente voltada 

para a economia e a palavra de ordem era eficiência.  

Como consequência, durante muito tempo, houve o treinamento para pensar e 

fazer currículo, em um processo que funcionava mecanicamente, de forma repetitiva, 

para atingir um objetivo: a organização técnico-burocrática. 

Tais ênfases vão na contramão do que Dewey escreveu 16 anos antes sobre 

educação, já que o filósofo enfatizava a perspectiva democrática, sugerindo levar em 

conta os interesses e as experiências dos alunos na construção do currículo. Bobbitt, 

se afirmando contrário a isso, focou em mapear detalhadamente os conteúdos 

escolares sem considerar “abstratamente as finalidades últimas da educação: elas 

estavam dadas pela própria vida ocupacional adulta” (Idem, p. 23). 

O que Dewey propôs era considerado “progressistas” enquanto a proposta de 

Bobbitt e Taylor, “tecnicistas”. Esta última acabou por predominar no cenário 

educacional do seu contexto à época: apenas os objetivos eram levantados e deviam 

estar claramente definidos e estabelecidos no desenho curricular. 

                                            
15 O autor traz as “teorias do currículo” em seu livro “Documentos de identidade: uma introdução às 
teorias do currículo”. O item 4.2 é embasado nessa leitura. 
16 Para Tomas Tadeu Silva, “uma teoria define-se pelos conceitos que utiliza para conceber a 
‘realidade’”. Isso significa que, quando se propõe pela primeira vez o termo currículo, não quer dizer 
que ele seja ponto de partida das discussões que permeiam o tema. Apenas que essa discussão 
ganhou esse significado, o que nos permite entender como o assunto era tratado anteriormente, 
utilizando-se o novo signo para isso. 
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Anteriores a elas, temos a teoria curricular “clássico humanista”, estabelecida 

nas universidades da Idade Média e do Renascimento e no ensino secundário.  

As teorias curriculares de Bobbit e Dewey atacam o “clássico humanista” por 

motivos divergentes. O modelo tecnicista 

 

destacava a abstração e a suposta inutilidade – para a vida moderna 
e para as atividades laborais – das habilidades e conhecimentos 
cultivados pelos currículos clássicos. (SILVA, 1999, p. 26) 

 

Enquanto o modelo progressista  

 

atacava o currículo clássico por seu distanciamento dos interesses e 
das experiências das crianças e dos jovens. Por estar centrado nas 
matérias clássicas, o currículo humanista simplesmente 
desconsiderava a psicologia infantil. (Idem, p. 27) 

 

Desse modo, o início da escolarização em massa é marcado por ataques ao 

currículo clássico, que só sobreviveu nas escolas secundárias para a elite.  

Essas teorias curriculares permaneceram até a década de 1970, ocasião de 

grandes movimentos sociais: contracultura, feminismo, liberação sexual, 

independências das antigas colônias europeias, movimentos estudantis na França e 

por direitos civis nos Estados Unidos, luta contra a ditadura no Brasil, entre outros.  

Passa-se a questionar, também, a educação e o modo como esta se organiza, 

buscando superar o currículo tecnicista cujo foco está na construção curricular, por 

meio de técnicas que respondam “como fazer o currículo” (idem, p. 30). O foco então 

passa a ser o desenvolvimento de conceitos que “permitam compreender o que o 

currículo faz” (ibidem).  

A influência de estudos sobre educação e currículo levou a dois importantes 

movimentos: “reconceptualização do currículo” e “nova sociologia da educação”. 

Esses movimentos foram embasados, principalmente, por Paulo Freire (Pedagogia do 

oprimido), Althusser (As ideologias e os aparelhos ideológicos do estado), Bourdieu e 

Passeron (A reprodução), Bernstein (Class, codes and control), Young (Knowledge 

and control: new directions for the sociology of education), Pinar e Grumet (Toward a 

poor curriculum), Bowles e Gintis (Schooling in capitalist America) e Michael Apple 

(Ideologia e currículo).  

 



65 
 

As pessoas identificadas com o que passou a ser conhecido como 
“movimento de reconceptualização” começavam a perceber que a 
compreensão do currículo como uma atividade meramente técnica e 
administrativa não se enquadrava muito bem com as teorias sociais 
de origem sobretudo europeia, com as quais elas estavam 
familiarizadas: a fenomenologia, a hermenêutica, o marxismo, a teoria 
crítica da escola de Frankfurt. (SILVA, 1999, p. 37) 

 

Esses estudos apontaram a escola como aparelho ideológico do Estado, 

produtora e disseminadora da ideologia dominante através dos conteúdos (Althusser), 

reprodutora do capital cultural e fonte de incorporação, introjeção e internalização dos 

valores da cultura dominante (Bourdeu e Passeron). 

Transmitiam a ideologia capitalista através do currículo, com materiais que 

transportavam ao aluno o desejo explícito de manter a estrutura social existente, 

levando a ideia de que essa estrutura é boa e desejável. Desse modo, a classe 

dominada era levada a submissão e obediência antes de chegar ao nível de aprender 

a dominar, deixando para a classe dominante o controle e o comando.  

Era o início da teoria crítica e pós-crítica curricular, apoiada pela nova 

sociologia da educação. Na busca por superar o currículo tradicional tecnocrata e 

tendo como cenário as relações de poderes presentes na sociedade, o movimento de 

reconceptualização, influenciado pela nova sociologia da educação, focou nas 

questões: 

a) fenomenológicas: o currículo concebido como um lugar de experiência; a 

definição de rol de disciplina dá lugar ao social-político; passa-se a valorizar 

o processo como um todo e não mais os termos racionais;   

b) hermenêuticas: há diferentes interpretações dos contextos. As ampliações 

de estudos curriculares privilegiam a dimensão cultural e o currículo deixa 

de ser único, refletindo nele as diversas culturas. Ele passa a ser 

multicultural e interdisciplinar; 

c) Autobiográficas: a experiência de vida passa a ser considerada no currículo. 

Conhecimento escolar, histórias de vida e o desenvolvimento intelectual e 

profissional são entrelaçados, permitindo a transformação do próprio eu.  

Este último ganha destaque nos estudos de Willian Pinar. Segundo ele, “o 

método autobiográfico permite conectar o individual ao social de uma forma que as 

outras perspectivas não o fazem” (PINAR apud SILVA, 1999, p. 43). 
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Para a faixa etária em questão nesta pesquisa – 4 e 5 anos –, a autobiografia se 

destaca como importante meio para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

Segundo Silva (1999, p. 43-44), 

 

o método autobiográfico não se limita a desvelar os momentos e os 
aspectos formativos de nossa vida educacional e pedagógica: ele 
próprio tem uma dimensão formativa, autotransformativa. Em última 
análise, ao menos nas linguagens dos anos iniciais de 
desenvolvimento da perspectiva autobiográfica, a autobiografia tem 
um objetivo libertador, emancipador. Ao permitir que se façam 
conexões entre o conhecimento escolar, a história de vida e o 
desenvolvimento intelectual e profissional, a autobiografia contribui 
para a transformação do próprio eu. Na perspectiva da autobiografia, 
uma maior compreensão de si implica um agir mais consciente, 
responsável e comprometido. 

 

A necessidade de ressignificação do papel da escola, a revalorização do papel 

do professor, que assume a reflexão de sua prática pedagógica, o resgate do papel 

do aluno, que deve entrar em cena ativamente, valorizado e participativo, o diálogo, o 

multiculturalismo, a ruptura de fronteiras e a valorização da cultura popular são 

algumas mudanças trazidas para o currículo, o levando a múltiplos significados e 

temáticas, tornando-o polissêmico, inter e transdisciplinar. Trata-se das teorias crítica 

e pós-crítica.17 

Nessas teoria, o currículo adquire um viés epistemológico, pois a construção 

do conhecimento não se legitima sem o currículo: é a base de como se constrói e se 

firma o conhecimento; portanto, é cultural, pois está indissociavelmente à cultura, 

refletindo a sociedade e transformando-a; é socialmente determinado, pois se altera 

com as mudanças sociais e se define, também, por pressões sociais; é histórico, uma 

vez que é necessário situá-lo no tempo e espaço a que pertence, logo, 

constantemente em mutação.  

 

3.3. Currículo: dimensões 

 

Não se fala em currículo sem intencionalidade: sua construção se traduz em 

princípios para a ação e reflete anseios sociais. As diversas faces que o currículo 

apresenta na atualidade podem ser contextualizadas no seu processo de construção 

                                            
17 Também conhecida como corrente pós-moderna. 
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e na sua práxis, de modo a identificar como ele é vivido e interpretado pelos 

envolvidos. 

 

Não seria o mesmo definir o currículo como um programa de estudos 
ou de aprendizagem regularmente prescrita por uma instituição de 
educação formal e defini-lo como aquilo que acontece objetivamente 
ao aluno como resultado da escolarização enquanto experiência 
vivida. (FORQUIN, 1993, p. 23) 

 

Nesse sentido, as definições curriculares devem ser contextualizadas com os 

resultados efetivos de sua ação, sendo esta mais relevante do que aquelas. Temos, 

então, as seguintes dimensões curriculares:  

 Currículo formal–prescrito–oficial: Caracteriza-se por ser prescrito como 

desejável. É apresentado aos profissionais da educação através de mediadores 

curriculares: as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação, por exemplo.  

 

Os fins, objetivos ou motivos que nos orientam, que estão contidos no 
texto explícito do currículo e nos projetos concretos que 
desenvolvemos dentro dele (SACRISTÁN, 2013, p. 25)  

 

 Currículo modelado–percebido–programado: caracteriza-se por ser o que o 

profissional da educação se propõe a fazer com base no currículo oficial – seu 

planejamento. Tem total ligação com o currículo prescrito, mas pode ou não ser 

consequência dele, a depender de como é interpretado e realizado pelo 

professor.  

 Currículo em ação–operacional–real: o que de fato ocorre na sala de aula. 

Caracteriza-se pelas  

 

ações e atividades que desenvolvemos, que constituem as práticas ou 
os métodos visíveis de ensino e podem contribuir em maior ou menor 
grau para a consecução do ponto anterior aumenta ou não o seu êxito, 
fazer com que ele acerte mais ou menos. (SACRISTÁN, 2013, p. 25) 

 

 Currículo realizado–experienciado: caracteriza-se pelos resultados do que se 

estabeleceu até agora por parte dos alunos, ou seja, como eles reagem às 

experiências dos currículos anteriores. Com a clareza de que a escola tem como 

função primordial a aprendizagem do aluno, podemos considerar o currículo real 
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e o realizado de grande importância, pois “não é o currículo em si que constitui 

um plano escrito, mas o seu desenvolvimento” (SACRISTÁN, 2013, p. 25). 

 Currículo avaliado: são as avaliações dos alunos, dos professores, dos planos, 

dos livros. Acontecem porque 

 

os resultados ou efeitos provocados nos alunos são realidades que 
pertencem ao âmbito da subjetividade, mas que não são diretamente 
visíveis. Eles precisam ser inferidos por meio de nossa observação, 
exigindo manifestações dos sujeitos, provocando respostas, como as 
provas de avaliação. (Ibidem)  

 

 Currículo oculto–tácito: percursor de tal dimensão, Apple (2006) discorre sobre 

currículo oculto para provar a existência de certas práticas embutidas na nossa 

sociedade – especialmente as de dominação – que, apesar de não serem 

explícitas, se estabelecem de forma velada nas escolas, como meio de perpetuar 

a hegemonia. Forquin (1993, p. 23) define currículo oculto como  

 

estas coisas que se adquirem na escola (saberes, competências, 
representações, papéis, valores) sem jamais figurar nos programas 
oficiais ou explícitos, seja porque eles realçam uma “programação 
ideológica” tanto mais imperiosa quanto mais ela é oculta (...), seja 
porque elas escapam, ao contrário, a todo controle institucional e 
cristalizam-se como saberes práticos, receitas de “sobrevivência” ou 
valores de constatação florescendo nos interstícios ou zonas sombrias 
do currículo oficial. 

 

3.4. Currículo para a educação infantil 

 

Enquanto as discussões curriculares começam a se configurar 

sistematicamente com propostas e críticas desde a década de 1920, o tema na EI 

começa a ser pensado, de forma tímida, somente no fim da década de 1970 e início 

da de 1980 “em decorrência da criação de órgãos estaduais, municipais e federal 

responsáveis pela educação infantil” (KISHIMOTO, 2016, p. 1).  

Uma das razões de não haver sistematização curricular especificamente 

voltada para a educação infantil se deu em razão da ausência de legislações que 

organizassem essa etapa da educação. O que não significa que algumas concepções 

curriculares não tenham sido adaptadas às creches e pré-escolas. Sendo assim, o 
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currículo de educação infantil apresenta predominantemente três vertentes, segundo 

Barbosa (2010, p. 90):  

 

a) Listagem de ações educativas espelhadas no Ensino 
Fundamental, sustentadas na fragmentação das áreas do 
conhecimento; 

b) Ações de “vigilância” ou “aceleração” do desenvolvimento infantil 
com base nas etapas evolutivas; 

c) Ações voltadas prioritariamente para o atendimento às 
necessidades básicas das crianças. 

 

Kishimoto (2016, p. 1) traz uma pesquisa solicitada pelo MEC (2010) no qual 

aponta que o currículo de uma unidade para a infância recebia denominações mais 

genéricas como, por exemplo, proposta pedagógica ou Projeto Político Pedagógico, 

pois currículo era “considerado mais apropriado para níveis acima da educação 

infantil”.  

O primeiro currículo oficial prescrito para a EI data de 1998. Foi construído logo 

após as conquistas dessa etapa educacional na LDB de 1996. O referencial curricular 

para a educação infantil não se legitima na forma de lei, sendo um parâmetro, como 

o próprio nome diz. As críticas que recebeu não tiram dele sua importância histórica 

por ser o primeiro orientador curricular para a primeira infância. 

O segundo currículo prescrito para a educação infantil são as Diretrizes 

Curriculares para a Educação Infantil, na forma da lei n. 9.934/2009. Com uma 

proposta diferente da primeira, se apresenta mais concisa e direcionada, incentivando 

que as escolas vinculem as diretrizes com suas práticas através do PPP e de acordo 

com seus contextos.   

Por fim, a Base Nacional Comum Curricular se apresenta como o mais recente 

currículo prescrito. A proposta curricular para educação infantil se difere das Diretrizes 

e dos Referenciais. Cabe destacar que, como este, não se afirma na forma de lei e, 

por isso, tem como finalidade a orientação, dando subsídios para os municípios e 

escola desenvolverem seus currículos.  

Se nada tínhamos de desenho curricular para a educação infantil até vinte anos 

atrás, de lá para cá tivemos três propostas curriculares diferentes para a infância.  
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3.5. Articulação entre infância e educação integral no currículo  

 

Para que o currículo das escolas de educação infantil esteja de acordo com a 

perspectiva integral de educação, é preciso levar em consideração as diferentes 

linguagens e inteligências a fim de que as crianças desenvolvam competências de 

forma significativa. Entre o professor e a criança existe o espaço que deve 

proporcionar a construção do conhecimento em torno das experiências feitas pelas 

próprias crianças. Portanto, as metas e objetivos não devem ser de acordo com os 

adultos e sim a partir do que as crianças produzem através do que proporcionam a 

elas. Para isso, o tempo tem que ser flexível a fim de que possa atender as 

necessidades dos alunos, livre da ansiedade da programação rígida, mas se curvando 

aos imprevistos e necessidades do caminho. Segundo Malaguzzi (2016, p. 72), 

 

o que as crianças aprendem não ocorre como um resultado 
automático do que lhes é ensinado. Ao contrário, isso se deve em 
grande parte à própria realização das crianças como consequência de 
suas atividades e de nossos recursos.  

 

Isso significa que o currículo não deve investir nos conteúdos e sim nas 

condições que levam a criança a chegar ao conhecimento. Nesse sentido, o objetivo 

final é relativizado e individualizado, e o foco principal não recai nos resultados, mas 

no processo. Para isso, constrói-se um currículo com base nas oportunidades, ou seja, 

nas condições espaciais e de material oferecidos no processo de experiência para 

que as crianças construam conhecimento. 

O currículo vai se desenhando de modo a oferecer para a criança 

oportunidades de desenvolver as múltiplas inteligências através das diferentes 

linguagens, de forma a despertar um conhecimento de mundo rico, vasto e vivo por 

ter sido experimentado e vivido por ela. Barbosa (2010, p. 8) apresenta, num estudo 

sobre as propostas curriculares para infância, essa articulação: 

 

a função específica da escola, do ponto de vista do conhecimento e 
da aprendizagem, é o de favorecer experiências que permitam aos 
bebês e às crianças pequenas a imersão, cada vez mais 
complexificadora, em sua sociedade através das práticas sociais de 
sua cultura, das linguagens que essa cultura produziu e produz, para 
interpretar, configurar e compartilhar sentidos que significam o estar 
junto no mundo.  
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Com isso, o currículo dessa escola é desenvolvido pensando 

 

como um lugar e um tempo que tenha como foco não apenas a 
presença e a participação da criança pequena, mas também a opção 
pedagógica de ofertar uma experiência de infância rica, diversificada, 
complexificada pela intencionalidade de favorecer experiências 
lúdicas com e nas múltiplas linguagens. (...) [os bebês e crianças 
pequenas] em sua integralidade ― multidimensional e polissensorial 
― negam o “ofício de aluno” e reivindicam ações educativas voltadas 
para a interseção do lúdico com o cognitivo nas diferentes linguagens. 
A conciliação entre imaginação e raciocínio, entre corpo e 
pensamento, movimento e mundo exige planejar e promover situações 
e experiências que possam ser vividas por um corpo que pensa. 
(Ibidem) 

 

Sendo assim, a autora finaliza:  

 

trata-se de um radical desafio, pois exige compreender o currículo não 
apenas como um plano prévio de ensinar a vida, mas também como 
abertura à experiência de viver, junto com os bebês e as crianças 
pequenas, as situações propostas. A dificuldade está em mudar nossa 
concepção de currículo como “fabricação” do humano para currículo 
como narração do humano, que diz respeito ao agir. Empreender essa 
mudança implica priorizar a atitude de respeito à condição humana de 
buscar sentidos para o viver junto. Trata-se de um currículo 
comprometido com escolhas ― prudentes, mas também apaixonadas 
― pelo que efetivamente importa para o significado da vida, para 
aquilo que torna a vida digna de ser vivida. (Ibidem) 

 

 Através das análises das políticas públicas, podemos compreender como os 

documentos podem ajudar a estruturar um currículo que abarque a educação integral 

para a infância. 
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CAPÍTULO 4. MÉTODO DA PESQUISA 

 

 

4.1. Metodologia e abordagem 

 

Há duas possibilidades de se trabalhar com os dados de uma pesquisa 

científica: quantitativamente e/ou qualitativamente.  

 

Analisar os dados qualitativos significa “trabalhar” todo o material 
obtido durante a pesquisa (...). A tarefa de análise implica, num 
primeiro, a organização de todo o material, dividindo-o em partes e 
procurando identificar nele tendências e padrões relevantes. Num 
segundo momento essas tendências e padrões são reavaliados, 
buscando-se relações e inferências num nível de abstração mais 
elevado. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 45) 

 

Patton (1980, p. 313 apud LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p. 44) faz ressalvas quanto 

à categorização para a análise qualitativa:  

 

esse esforço de detectar padrões, temas e categorias é um processo 
criativo que requer julgamentos cuidadosos sobre o que é realmente 
relevante e significativo nos dados. Como as pessoas que analisam 
dados qualitativos não têm testes estatísticos para dizer-lhes se uma 
observação é ou não significativa, elas devem basear-se na sua 
própria inteligência, experiência e julgamento.   

 

Tendo isso em mente e após cuidadosa seleção dos materiais, a pesquisa 

qualitativa culmina em criteriosa interpretação e análise de tais materiais. Para 

Chizzotti (2003, p. 221),  

 

o termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e 
locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair deste convívio 
os significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma 
atenção sensível e, após este tirocínio, o autor interpreta e traduz em 
um texto, zelosamente escrito, com perspicácia e competência 
científicas, os significados patentes ou ocultos do seu objeto de 
pesquisa.  

 

Para esta pesquisa, optamos pela abordagem qualitativa com a finalidade de 

compreender os dados levantados através da teorização, recontextualização, 
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construção de relações e problematização, por meio dos seguintes procedimentos 

metodológicos: pesquisa bibliográfica e documental. 

 

A principal finalidade da pesquisa bibliográfica é levar o pesquisador a 
entrar em contato direto com as obras, artigos ou documentos que 
tratem do tema em estudo. (OLIVEIRA, 2016, p. 69) 

 

Ainda segundo a autora, a análise documental é muito parecida com a 

bibliográfica. A diferença é que a primeira se embasa em materiais que não receberam 

“nenhum tratamento científico”, enquanto na segunda eles são “reconhecidos do 

domínio científico” (Ibidem). 

 

4.2. Pesquisa bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica assume, neste estudo, os seguintes papéis: o que Gil 

(2008) nos traz como sendo a possibilidade de uma quantidade de informações muito 

maior do que uma pesquisa em campo, por ser ampliado o estudo; o que Neto (1994) 

nos aponta como articulação e sistematização de conceitos já produzidos a fim de 

incorporá-los e superá-los ao produzir novas questões; o que Oliveira (2002) aponta 

como sendo a possibilidade de verificar hipóteses através das contribuições científicas 

sobre o assunto tratado. Nessa conjuntura, a pesquisa bibliográfica sustenta a teoria 

que embasa a pesquisa e os documentos analisados. 

 

4.3. Análise documental 

 

Segundo Laville e Dionne (1999, p. 167), a pesquisa com base documental, 

independente do formato do documento,  

 

aportam informações diretamente: os dados estão lá, resta fazer sua 
triagem, criticá-los, isto é, julgar sua qualidade em função das 
necessidades da pesquisa, codificá-los ou categorizá-los... Onde, 
nesse caso, traçar o limite entre a coleta e a análise? Pois atribuir um 
código, associar a uma categoria, já é analisar, ou até interpretar. Para 
simplificar, pose-se concluir que a coleta de informação resume-se em 
reunir os documentos, em descrever ou transcrever eventualmente 
seu conteúdo e talvez em efetuar uma primeira ordenação das 
informações para selecionar aquelas que parecem pertinentes. 
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São considerados documentos  

 

leis, regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, diários 
pessoais, autobiografias, jornais, revistas, discursos, roteiros de 
programas de rádio e televisão até livros, estatísticas e arquivos 
escolares. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38) 

 

Ao utilizarmos os documentos oficiais para análise, teremos 

 

uma fonte estável e rica, (...) natural de informações(...), 
contextualizada, (...) não reativa, (...) indica problemas que devem ser 
mais bem explorados por outros métodos, (...) repleta de informações. 
(GUBA; LINCONLN, 1981 apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 39) 

 

Além disso, os documentos fornecem informações tão variadas de datas tão 

diferentes que tornam tempo/espaço ilimitados e não há obstruções ou interpretações, 

apenas fatos concretos por não haver inferências em ambientes ou sujeitos (HOLSTI, 

169 apud LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

Na descrição do desenvolvimento do método, Guinchat (1982 apud BARDIN, 

2009), que o detalha como  

 

categorias de uma classificação, na qual estão agrupados os 
documentos que apresentam alguns critérios comuns, ou que 
possuem analogias no seu conteúdo. 

 

 Segundo Laville e Dione (1999, p. 214), a análise do conteúdo dos documentos 

consiste em  

 

empreender um estudo minucioso de seu conteúdo, das palavras e 
frases que o compõe, procurar-lhes o sentido, captar-lhes as 
intenções, comparar, avaliar, descartar o acessório, reconhecer o 
essencial e selecioná-lo em torno das ideias principais (...) consiste em 
desmontar a estrutura e os elementos desse conteúdo para esclarecer 
suas diferentes características e extrair sua significação.    

 

4.4. Documentos levantados e analisados 

 

As quatro legislações básicas que organizam a educação infantil – Constituição 

Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

e Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil – são desencadeadoras de 
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programas, projetos, referenciais, entre outros, responsáveis pela efetivação de tais 

leis. Dessa maneira, buscamos, num primeiro momento, esgotar todas as políticas 

públicas de âmbito nacional que permeiam a educação infantil e integral para, num 

segundo momento, através da articulação entre eles, analisarmos as ações que levam 

a concretizar a educação integral para crianças de 4 e 5 anos. 

A análise baseou-se nos indícios das concepções de criança, infância, 

educação, currículo e tempo de permanência na escola. Isso nos dá indicativos para 

analisarmos quais elementos os municípios e as escolas possuem na atualidade para 

estruturarem seus currículos numa perspectiva integral. 

Foram analisadas, para isso, os seguintes documentos: 

 Constituição Federal e posteriores modificações/1988; 

 Estatuto da Criança e do Adolescente/1990; 

 Política Nacional de Educação Infantil/1994; 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e posteriores 

modificações/1996; 

 Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil/1998; 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil/1998;  

 Plano Nacional de Educação/2001; 

 Parâmetros Nacionais de Qualidade para Educação Infantil/2006; 

 Política Nacional de Educação Infantil/2005; 

 Programa Mais Educação/2007; 

 Revisão da Diretrizes Nacionais para Educação Infantil/2009; 

 Diretrizes Nacionais para Educação Básica/2013; 

 Plano Nacional de Educação/2014; 

 Programa Novo mais educação/2016; 

 Programa Criança Feliz/2016; 

 Base Nacional Comum Curricular (em tramitação). 

Tais ações buscam atender aos seguintes objetivos: 

 

Objetivo geral  

Identificar as ações que subsidiam a escola e a educação para infância na 

perspectiva da educação integral, por meio da análise das políticas de educação 

infantil brasileira, com ênfase nos documentos e legislações posteriores a Constituição 
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Federal, ocasião em que a educação infantil é citada pela primeira vez nesse contexto, 

até a data atual, tendo como referência a educação integral para crianças de 4 e 5 

anos, idade que passou a fazer parte da educação básica obrigatória. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar como a sociedade concebe a infância e como se estabeleceu a 

educação das crianças ao longo da história; 

 Compreender o papel da escola; 

 Desenvolver o conceito de educação integral; 

 Esclarecer o que é currículo e como ele se estabelece; 

 Apontar e analisar as referências nacionais envolvendo a organização escolar 

para crianças de 4 e 5 anos.  
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CAPÍTULO 5. POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

A educação se faz no Brasil em obediência a prescrições 
legais minuciosas, que determinam a 

organização da escola, os seus currículos e, 
de certo modo, até os métodos de ensino. 

Não há uma tradição escolar, no sentido real 
da palavra, isto é, algo que seja um produto 

da cultura brasileira e que se imponha e 
resista à mudança. A tradição, se tradição há, 

é a tradição da lei 
Anísio Teixeira 

 

5.1. O lugar das políticas públicas na sociedade 

 

Há as leis da natureza, passíveis de observações, fonte de estudo e análises 

sem qualquer interferência, e as leis sociais que, como as da natureza, se iniciam 

pelas mesmas observações e análises – agora da sociedade, mutável e culturalmente 

determinada –, a fim de criar normas de condutas pré-estabelecidas 

socioculturalmente (SCHMIEGUEL, 2010). Do ponto de vista judicial, são 

desenvolvidas a partir da Constituição Federal, definida como a “lei fundamental da 

sociedade” (MORAES, 2003, p. 30). Desse modo o Estado 

 

responde pela ordem social e a protege em última instância e, em sua 
forma democrática, é um dos principais eixos do consenso coletivo 
que permite a uma sociedade, marcada por antagonismos de todo o 
tipo, não ser um cenário permanente de conflitos. (ENGUITA, 1990, p. 
34 apud SACRISTÁN; GÓMEZ, 1998, p. 15) 

 

Tendo claras tais definições, conclui-se que 

 

à estabilidade das normas válidas corresponde a solidez dos 
fundamentos da educação. Da dissolução e destruição das normas 
advém a debilidade, a falta de segurança e até a impossibilidade 
absoluta de qualquer ação educativa. (JAEGER, 1995, p. 4) 

 

Vimos que as leis se estabelecem com intuito de organizar sociedades que, 

sendo berço natural de conflitos, precisam delas para o bem comum. Vistas dessa 

forma, são de fundamental necessidade. 
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A cultura da lei apontada por Anísio Teixeira se submete à cultura da 

dominação, que marcou a história do País. Encontramos, assim, um complexo e 

contraditório problema enfrentado pela nossa sociedade e refletido nos currículos 

escolares através das legislações: tais ações são condizentes com os interesses de 

uma minoria dominadora e detentora de certos poderes, com os quais conseguem 

impor seus modelos em detrimento de outros.  

 

O caráter elitista da educação brasileira fez com que a questão 
educacional se tornasse um problema apenas com o início do 
processo de industrialização, na década de 20 do século passado. As 
reivindicações dos diferentes movimentos sociais pela ampliação do 
atendimento escolar, o entusiasmo pela educação geraram as 
condições para que, em 1932, um grupo de educadores lançassem 
um manifesto ao povo e ao governo. Conhecido como Manifesto dos 
pioneiros da Educação Nova, esse documento pode ser considerado 
a primeira tentativa de elaboração de um plano de educação para o 
País, sendo “a mais nítida e expressiva tomada de consciência da 
educação como um problema nacional”. (AZANHA, 1998 apud 
LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2008, p. 153) 

 

Conforme a democracia vai se enraizando na sociedade e a população passa 

realmente a ter voz, as reivindicações nas buscas por direitos de igualdade vão se 

refletindo nas políticas. 

 

Isso significa que deve ser constatada a existência de determinado 
problema para, então, buscar soluções para ele, formular uma política 
e um plano de implementação. Ocorre que um problema nacional, 
como problema governamental, só existe com uma percepção 
coletiva. Não basta, assim, somente algumas pessoas terem 
consciência do problema; é preciso que existam pressões sociais 
coletivas para que determinado aspecto da realidade seja considerado 
problema. (Ibidem)  

 

5.2. O que trazem os documentos 

 

Considerar as diversas linguagens da criança ao estimular suas inteligências, 

proporcionando-lhe um ambiente rico e desafiador para que aprenda, 

experimentando, brincando e autoconhecendo-se com o direito a mais tempo no 

ambiente escolar é o que buscamos nas políticas públicas. 

Com essa intenção, levantamos 16 registros do governo federal dos últimos 

trinta anos, que repercutem na agenda da educação infantil, enquanto os estudos de 
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Campos, Rosemberg e Ferreira (1995, p.44) nos revelaram que “até 1989, a 

Educação pré-escolar não ultrapassou, no cronograma do MEC, o nível de 

Coordenadoria”, com poucas ações para direcionar a educação escolar das crianças 

pequenas. 

 Tais documentos surgem basicamente após 1996 com a LDB. Anteriormente, 

temos a CF, de 1988, e o ECA, de 1990. 

A nossa lei suprema de 1988, 

 

grito represado por décadas, expressa desejos que deveriam (devem) 
nos conduzir ao enfrentamento das desigualdades de raiz que ao 
longo do processo de colonização nos fizeram uma sociedade cindida, 
dividida, dilacerada pelo abandono com que foram tratados milhões de 
sujeitos nascidos aqui, por sua “condição de berço”. (MOLL, 2012, P. 
130) 

 

Podemos encontrar nela premissas básicas de convivência social no artigo 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 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” (BRASIL, 1988).  

No artigo 205, percebemos qual é a visão de educação defendida na 

Constituição: 

 

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Idem) 

 

No artigo 206, estão os princípios norteadores da educação, dentre eles, a 

valorização do magistério, a garantia de qualidade, igualdade, pluralidade e liberdade.   

A CF coloca a educação infantil dentro da educação básica, o primeiro avanço 

significativo para a educação escolar da primeira parte da infância. Porém são as 

alterações posteriores a 1996 que enfatizarão a importância da escolarização para 

criança pequena, tornando-a, inclusive, obrigatória, garantindo sua universalidade. 

Em 1990, o ECA se fixa na forma de lei. É um documento de importante 

reconhecimento da criança como detentora de direitos ao quantificá-los ao mesmo 

tempo em que os explicita e os defende na forma de lei. Traz, entre outras coisas, “a 

proteção integral à criança e ao adolescente” (art. 1º), ou seja,  
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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 desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade. (art. 3º) 

 

Com base nos artigos 227, 228 e 229 da CF, o ECA estabeleceu, como direito 

básico à criança e ao adolescente, a implementação de desdobramentos possíveis 

com o objetivo de dar a esse público seus reconhecidos direitos.  

Essas duas legislações são de grande importância para a criança, agora 

reconhecida como parte efetiva da sociedade. Posteriormente, através da LDB, a 

sistematização da educação infantil se determina. Essas legislações foram sendo, 

ainda, modificadas, no sentido de concretizar os direitos da criança de aprender e 

socializar de acordo com suas particularidades.  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, em suas 
tensões e contradições, consegue, de alguma maneira, colocar em 
marcha questões historicamente pendentes, relativas à educação 
básica. (MOLL, 2012, p. 131) 

 

Podemos encontrar a finalidade da educação da LDB no artigo 2º: “a educação 

escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” e no 22º: “a 

educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 

O artigo 34 traz a “progressiva ampliação do período escola”, porém, se 

restringe ao ensino fundamental. 

A organização da educação infantil tem suas redações alteradas em 2013: 

 

“a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, 
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade.” (art. 29); 
atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o 
turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral (art. 31, item 
III). 

 

A CF, o ECA e a LDB levam à articulação e produção dos próximos 

documentos, organizados de forma a embasar e planejar ações que efetivassem as 



81 
 

legislações. O RCNEI (1998), as DCNEI (1998, 2009) os PNE (2001, 2014), a PNEI 

(1994, 2005), os PNQEI (2006) e o PME (2007) foram importantes construções que 

aconteceram num espaço de vinte anos, evoluindo na busca pelo acesso, com 

qualidade, à educação infantil.  

O RCNEI foi pioneiro no suporte curricular à educação infantil. Embora tenha 

recebido muitas críticas referentes a sua inadequação, seja pela falta de objetividade, 

seja pela complexidade, seja por ter sido comparado a um “manual” pela forma como 

foi escrito (FARIA, 2000), não se pode retirar dele a importância e relevância para o 

início da estruturação curricular escolar infantil de forma sistemática. Mesmo com a 

elaboração das primeiras DCNEI concomitantemente ao RCNEI, este recebeu mais 

atenção, sendo motivador de grande quantidade de pesquisas, além de ser muito 

utilizado nas práticas escolas. 

O diagnóstico levantado pelo RCNEI assim definiu as características da 

escolarização infantil da época: 

 

o atendimento institucional à criança pequena, no Brasil e no mundo, 
apresenta ao longo de sua história concepções bastante divergentes 
sobre sua finalidade social. Grande parte dessas instituições 
nasceram com o objetivo de atender exclusivamente às crianças de 
baixa renda. O uso de creches e de programas pré-escolares como 
estratégia para combater a pobreza e resolver problemas ligados à 
sobrevivência das crianças foi, durante muitos anos, justificativa para 
a existência de atendimentos de baixo custo, com aplicações 
orçamentárias insuficientes, escassez de recursos materiais; 
precariedade de instalações; formação insuficiente de seus 
profissionais e alta proporção de crianças por adulto. Constituir-se em 
um equipamento só para pobres, principalmente no caso das 
instituições de educação infantil, financiadas ou mantidas pelo poder 
público, significou em muitas situações atuar de forma compensatória 
para sanar as supostas faltas e carências das crianças e de suas 
famílias. A tônica do trabalho institucional foi pautada por uma visão 
que estigmatizava a população de baixa renda. Nessa perspectiva, o 
atendimento era entendido como um favor oferecido para poucos, 
selecionados por critérios excludentes. A concepção educacional era 
marcada por características assistencialistas, sem considerar as 
questões de cidadania ligadas aos ideais de liberdade e igualdade. 
Modificar essa concepção de educação assistencialista significa 
atentar para várias questões que vão muito além dos aspectos legais. 
Envolve, principalmente, assumir as especificidades da educação 
infantil e rever concepções sobre a infância, as relações entre classes 
sociais, as responsabilidades da sociedade e o papel do Estado diante 
das crianças pequenas. Embora haja um consenso sobre a 
necessidade de que a educação para as crianças pequenas deva 
promover a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, 
cognitivos e sociais da criança, considerando que esta é um ser 
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completo e indivisível, as divergências estão exatamente no que se 
entende sobre o que seja trabalhar com cada um desses aspectos. 
Segundo a definição da LDB, as instituições públicas são aquelas 
criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. 
As privadas são aquelas instituídas, mantidas e administradas por 
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Estas se dividem em 
comunitárias, confessionais e filantrópicas. (BRASIL, 1998b) 

 

O documento traz as diferentes práticas nas instituições escolares, de acordo 

com a concepção da infância estabelecida: 

 

há práticas que privilegiam os cuidados físicos, partindo de 
concepções que compreendem a criança pequena como carente, 
frágil, dependente e passiva, e que levam à construção de 
procedimentos e rotinas rígidas, dependentes todo o tempo da ação 
direta do adulto. Isso resulta em períodos longos de espera entre um 
cuidado e outro, sem que a singularidade e individualidade de cada 
criança seja respeitada. Essas práticas tolhem a possibilidade de 
independência e as oportunidades das crianças de aprenderem sobre 
o cuidado de si, do outro e do ambiente. Em concepções mais 
abrangentes os cuidados são compreendidos como aqueles 
referentes à proteção, saúde e alimentação, incluindo as 
necessidades de afeto, interação, estimulação, segurança e 
brincadeira as que possibilitem a exploração e a descoberta. 
Outras práticas têm privilegiado as necessidades emocionais 
apresentando os mais diversos enfoques ao longo da história do 
atendimento infantil. A preocupação com o desenvolvimento 
emocional da criança pequena resultou em propostas nas quais, 
principalmente nas creches, os profissionais deveriam atuar como 
substitutos maternos. Outra tendência foi usar o espaço de educação 
infantil para o desenvolvimento de uma pedagogia relacional, baseada 
exclusivamente no estabelecimento de relações pessoais intensas 
entre adultos e crianças. 
Desenvolvimento cognitivo é outro assunto polêmico presente em 
algumas práticas. O termo “cognitivo” aparece ora especificamente 
ligado ao desenvolvimento das estruturas do pensamento, ou seja, da 
capacidade de generalizar, recordar, formar conceitos e raciocinar 
logicamente, ora se referindo a aprendizagens de conteúdos 
específicos. A polêmica entre a concepção que entende que a 
educação deve principalmente promover a construção das estruturas 
cognitivas e aquela que enfatiza a construção de conhecimentos como 
meta da educação, pouco contribui porque o desenvolvimento das 
capacidades cognitivas do pensamento humano mantém uma relação 
estreita com o processo das aprendizagens específicas que as 
experiências educacionais podem proporcionar. 
Polêmicas sobre cuidar e educar, sobre o papel do afeto na relação 
pedagógica e sobre educar para o desenvolvimento ou para o 
conhecimento têm constituído, portanto, o panorama de fundo sobre o 
qual se constroem as propostas em educação infantil. (Idem) 
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Podemos encontrar a compreensão e superação de tal entendimento no próprio 

documento, quando afirma que:  

 

a concepção de criança é uma noção historicamente construída e 
consequentemente vem mudando ao longo dos tempos, não se 
apresentando de forma homogênea nem mesmo no interior de uma 
mesma sociedade e época. Assim é possível que, por exemplo, em 
uma mesma cidade existam diferentes maneiras de se considerar as 
crianças pequenas dependendo da classe social à qual pertencem, do 
grupo étnico do qual fazem parte. Boa parte das crianças pequenas 
brasileiras enfrentam um cotidiano bastante adverso que as conduz 
desde muito cedo a precárias condições de vida e ao trabalho infantil, 
ao abuso e exploração por parte de adultos. Outras crianças são 
protegidas de todas as maneiras, recebendo de suas famílias e da 
sociedade em geral todos os cuidados necessários ao seu 
desenvolvimento. Essa dualidade revela a contradição e conflito de 
uma sociedade que não resolveu ainda as grandes desigualdades 
sociais presentes no cotidiano. 
A criança como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz 
parte de uma organização familiar que está inserida em uma 
sociedade, com uma determinada cultura, em um determinado 
momento histórico. É profundamente marcada pelo meio social em 
que se desenvolve, mas também o marca. A criança tem na família, 
biológica ou não, um ponto de referência fundamental, apesar da 
multiplicidade de interações sociais que estabelece com outras 
instituições sociais. 
 As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como 
seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. Nas 
interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhe são 
próximas e com o meio que as circunda, as crianças revelam seu 
esforço para compreender o mundo em que vivem, as relações 
contraditórias que presenciam e, por meio das brincadeiras, explicitam 
as condições de vida a que estão submetidas e seus anseios e 
desejos. No processo de construção do conhecimento, as crianças se 
utilizam das mais diferentes linguagens e exercem a capacidade que 
possuem de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo que 
buscam desvendar. Nessa perspectiva as crianças constroem o 
conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras 
pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui 
em cópia da realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de 
criação, significação e ressignificação. Compreender, conhecer e 
reconhecer o jeito particular das crianças serem e estarem no mundo 
é o grande desafio da educação infantil e de seus profissionais. 
Embora os conhecimentos derivados da psicologia, antropologia, 
sociologia, medicina etc. possam ser de grande valia para desvelar o 
universo infantil apontando algumas características comuns de ser das 
crianças, elas permanecem únicas em suas individualidades e 
diferenças. (Ibidem) 

 

 O documento aponta o conflito para se desenvolver um currículo na educação 

infantil com base nos estudos sobre a criança que se estenda na prática: 
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a partir do diagnóstico realizado pela COEDI/DPE/SEF/MEC das 
propostas pedagógicas e dos currículos de educação infantil de vários 
estados e municípios brasileiros em 1996, podem-se observar alguns 
dados importantes que contribuem para a reflexão sobre a 
organização curricular e seus componentes. 
Essa análise aponta para o fato de que a maioria das propostas 
concebe a criança como um ser social, psicológico e histórico, tem no 
construtivismo sua maior referência teórica, aponta o universo cultural 
da criança como ponto de partida para o trabalho e defende uma 
educação democrática e transformadora da realidade, que objetiva a 
formação de cidadãos críticos. Ao mesmo tempo, constata-se um 
grande desencontro entre os fundamentos teóricos adotados e as 
orientações metodológicas. Não são explicitadas as formas que 
possibilitam a articulação entre o universo cultural das crianças, o 
desenvolvimento infantil e as áreas do conhecimento. 
Com o objetivo de tornar visível uma possível forma de articulação, a 
estrutura do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
relaciona objetivos gerais e específicos, conteúdos e orientações 
didáticas numa perspectiva de operacionalização do processo 
educativo. (Ibidem) 

 

Ao considerar a criança afetivamente, socialmente, emocionalmente e 

cognitivamente, o RCNEI propõe qualidade das experiências envolvendo a formação 

pessoal e social e o conhecimento de mundo, ou seja, possibilitando uma visão 

integral da criança e solidificando a educação infantil com tal perspectiva. Entretanto, 

não faz referências ao período integral quando propõe tal integração curricular. 

No mesmo ano é publicada a DCNEI, porém não se fixa em forma de lei. 

Assume um tom de ideias e não se preocupa em efetivar a sistematização curricular 

ao trazer poucas ações para tal finalidade. Apresenta o protagonismo da criança, mas 

articula a educação infantil com a família e com a educação posterior, mostrando-se 

vinculada as concepções que enfatizavam a responsabilidade da família na educação 

da criança e o preparo da educação para o ensino fundamental.  

 

Progressiva e prazerosa articulação das atividades de comunicação e 
ludicidade, com o ambiente escolarizado, no qual desenvolvimento, 
socialização e constituição de identidades singulares, afirmativas, 
protagonistas das próprias ações, possam relacionar-se, 
gradualmente, com ambientes distintos dos da família, na transição 
para a Educação Fundamental. (BRASIL, 1998a) 

 

Em 2001, publicou-se o PNE. O contexto da ocasião de sua escrita ainda não 

estava voltado para a universalização da educação infantil, estabelecendo em 80% a 
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meta de atendimento à pré-escola. Avança em relação as DCNEI ao reconhecer que 

a articulação com a família acontece em prol da educação: 

 

A articulação com a família visa, mais do que qualquer outra coisa, ao 
mútuo conhecimento de processos de educação, valores, 
expectativas, de tal maneira que a educação familiar e a escolar se 
complementem e se enriqueçam, produzindo aprendizagens 
coerentes, mais amplas e profundas. (BRASIL, 2001) 

 

Aponta a EI como “um dos temas importantes do PNE” (ibidem), bem como traz 

pontos cruciais que revelam a situação de tal fase na época: a ausência de formação 

adequada dos profissionais que atendem as crianças pequenas e o comprometimento 

da qualidade com isso e com a quantidade de crianças por adulto; o baixo número de 

crianças matriculadas, especialmente as mais novas, o que compromete o 

atendimento a um maior número de crianças, já que a oferta encontra dificuldades de 

oferecer qualidade às crianças matriculadas (há 20% dos estabelecimentos sem 

energia elétrica e 58% das crianças não encontram saneamento básico adequado nas 

suas realidades escolares, por exemplo); a falta recursos financeiros destinados 

especificamente à EI entre outros. 

A partir do diagnóstico, estabelece metas condizentes com a realidade, 

focando-se com ênfase na formação dos profissionais, na adequação da infraestrutura 

que atenda às necessidades das crianças e na elaboração de um currículo por parte 

dos municípios com base na DCNEI. Mesmo com tantas e importantes demandas 

numa realidade ainda precária, o PNE encontra fôlego para estabelecer como meta a 

adoção progressiva do atendimento integral às crianças da EI. 

Após o PNE, acelerou-se a produção de documentos públicos voltados para a 

educação infantil, tendo em vista as crescentes demandas pelo acesso a ela. A PNEI 

e os PNQEI se destacam pelo reconhecimento do lugar da criança, por seu direito à 

educação e por fornecer recursos para o planejamento de estratégias.  

A PNEI foi desenhada pela primeira vez em 1994, anunciando diretrizes gerais 

e pedagógicas, objetivos e diagnósticos da educação infantil. Legalmente falando, a 

proteção dos direitos das crianças na CF e no ECA vem ao encontro do 

reconhecimento da criança como participativa e com potencialidades, o que é 

enfatizado na PNEI, que estabelece qualidade para a educação infantil. Mas a visão 

histórica da criança ainda distanciava a teoria da prática. Sua identidade como pessoa 



86 
 

e como criança, nem sempre reconhecida, prejudicava sua educação. Isso fez com 

que o documento fosse demasiadamente avançado para a época. Onze anos depois, 

em 2005, a PNEI é reapresentada, agora um pouco mais condizente e contextualizada 

com a realidade da época:  

 

o panorama geral de discriminação das crianças e a persistente 
negação de seus direitos, que tem como consequência o 
aprofundamento da exclusão social, precisam ser combatidos com 
uma política que promova inclusão, combata a miséria e coloque a 
educação de todos no campo dos direitos. O Preâmbulo da 
Declaração dos Direitos da Criança, das Nações Unidas, afirma que a 
humanidade deve às crianças o melhor dos seus esforços. 
Pesquisas sobre desenvolvimento humano, formação da 
personalidade, construção da inteligência e aprendizagem nos 
primeiros anos de vida apontam para a importância e a necessidade 
do trabalho educacional nesta faixa etária. Da mesma forma, as 
pesquisas sobre produção das culturas infantis, história da infância 
brasileira e pedagogia da infância, realizadas nos últimos anos, 
demonstram a amplitude e a complexidade desse conhecimento. 
Novas temáticas provenientes do convívio da criança, sujeito de 
direitos, com seus pares, com crianças de outras idades e com 
adultos, profissionais distintos da família, apontam para outras áreas 
de investigação. Neste contexto, são reconhecidos a identidade e o 
papel dos profissionais da Educação Infantil, cuja atuação 
complementa o papel da família. A prática dos profissionais da 
Educação Infantil, aliada à pesquisa, vem construindo um conjunto de 
experiências capazes de sustentar um projeto pedagógico que atenda 
à especificidade da formação humana nessa fase da vida. (BRASIL, 
2005) 

 

Estabelece diretrizes, metas, objetivos e estratégias que visam melhorias para 

a educação infantil, com forte ênfase na formação dos profissionais da área, em 

melhorias na infraestrutura oferecida, no direcionamento dos recursos financeiros e 

na qualidade do processo pedagógico, incluindo metodologias e avaliações. 

Em 2006, o PNQEI é publicado, atendendo o PNE e a PNEI:   

 

contém referências de qualidade para a Educação Infantil a serem 
utilizadas pelos sistemas educacionais, por creches, pré-escolas e 
centros de Educação Infantil, que promovam a igualdade de 
oportunidades educacionais e que levem em conta diferenças, 
diversidades e desigualdades de nosso imenso território e das muitas 
culturas nele presentes. Busca responder com uma ação efetiva aos 
anseios da área, da mesma forma que cumpre com a determinação 
legal do Plano Nacional de Educação, que exige a colaboração da 
União para atingir o objetivo de “Estabelecer parâmetros de qualidade 
dos serviços de Educação Infantil, como referência para a supervisão, 
o controle e a avaliação, e como instrumento para a adoção das 
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medidas de melhoria da qualidade” (Brasil, 2001, cap. II, item 19 do 
tópico Objetivos e Metas da Educação Infantil). Assegurar a qualidade 
na educação infantil por meio do estabelecimento desses parâmetros 
é uma das diretrizes da Política Nacional de Educação Infantil. 
(BRASIL, 2006) 

 

O documento traz fundamentos essenciais com objetivo de sustentar que 

qualidade se busca para a educação infantil de forma a não cair em riscos ao trazer 

uma palavra polêmica e carregada de ambiguidade. Assim, concebe a criança como 

“sujeito social e histórico que está inserida em uma sociedade na qual partilha de uma 

determinada cultura” (idem). Sendo assim, a criança não nasce pronta geneticamente 

nem se encontra como “saco vazio” pronto para ser preenchido. 

 

Olhar a criança como ser que já nasce pronto, ou que nasce vazio e 
carente dos elementos entendidos como necessários à vida adulta ou, 
ainda, a criança como sujeito conhecedor, cujo desenvolvimento se dá 
por sua própria iniciativa e capacidade de ação, foram, durante muito 
tempo, concepções amplamente aceitas na Educação Infantil até o 
surgimento das bases epistemológicas que fundamentam, 
atualmente, uma pedagogia para a infância. Os novos paradigmas 
englobam e transcendem a história, a antropologia, a sociologia e a 
própria psicologia resultando em uma perspectiva que define a criança 
como ser competente para interagir e produzir cultura no meio em que 
se encontra. (Ibidem) 

 

Dentro de tal perspectiva, delimita-se a qualidade das experiências oferecidas 

às crianças no contexto escolar. Independente da origem da criança e desvinculada a 

prováveis vivencias futuras, a educação infantil leva a criança a potencializar seu 

desenvolvimento:  

 

no que diz respeito às interações sociais, ressalta-se que a 
diversidade de parceiros e experiências potencializa o 
desenvolvimento infantil. (ibidem) 

 

Sendo assim, a oferta à educação universal de qualidade, para a criança 

pequena, é enfatizada no documento:  

 

Crianças expostas a uma gama ampliada de possibilidades interativas 
têm seu universo pessoal de significados ampliado, desde que se 
encontrem em contextos coletivos de qualidade. Essa afirmativa é 
considerada válida para todas as crianças, independentemente de sua 
origem social, pertinência étnico-racial, credo político ou religioso, 
desde que nascem. (ibidem) 
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Mesmo considerando a potencialidade de todas as crianças, seu aprendizado 

acontece “desde que acompanhada de parceiros mais experientes” (ibidem). 

O documento delimita o conceito de qualidade para conseguir, por fim, 

estabelecer quais são os parâmetros esperados para educação infantil tendo como 

embasamento as definições levantadas.  

 

1) qualidade é um conceito socialmente construído, sujeito a 
constantes negociações; 2) depende do contexto; 3) baseia-se em 
direitos, necessidades, demandas, conhecimentos e possibilidades; 4) 
a definição de critérios de qualidade está constantemente tensionada 
por essas diferentes perspectivas. (ibidem) 

 

O PME concretiza a possibilidade da extensão do tempo na educação infantil. 

Segundo o documento, o PME 

 

acontece através da extensão do período escolar, alterando o 
ambiente escolar e ampliando a oferta de saberes, métodos, 
processos e conteúdos educativos de modo a: apoiar a ampliação do 
tempo e do espaço educativo e a extensão do ambiente escolar nas 
redes públicas de educação básica de Estados, Distrito Federal e 
municípios, mediante a realização de atividades no contraturno 
escolar, articulando ações desenvolvidas pelos Ministérios integrantes 
do Programa; contribuir para a redução da evasão, da reprovação, da 
distorção idade/série, mediante a implementação de ações 
pedagógicas para melhoria de condições para o rendimento e o 
aproveitamento escolar; oferecer atendimento educacional 
especializado às crianças, adolescentes e jovens com necessidades 
educacionais especiais, integrado à proposta curricular das escolas de 
ensino regular o convívio com a diversidade de expressões e 
linguagens corporais, inclusive mediante ações de acessibilidade 
voltadas àqueles com deficiência ou com mobilidade reduzida;  
prevenir e combater o trabalho infantil, a exploração sexual e outras 
formas de violência contra crianças, adolescentes e jovens, mediante 
sua maior integração comunitária, ampliando sua participação na vida 
escolar e social e a promoção do acesso aos serviços 
socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social SUAS; 
promover a formação da sensibilidade, da percepção e da expressão 
de crianças, adolescentes e jovens nas linguagens artísticas, literárias 
e estéticas, aproximando o ambiente educacional da diversidade 
cultural brasileira, estimulando a sensorialidade, a leitura e a 
criatividade em torno das atividades escolares; estimular crianças, 
adolescentes e jovens a manter uma interação efetiva em torno de 
práticas esportivas educacionais e de lazer, direcionadas ao processo 
de desenvolvimento humano, da cidadania e da solidariedade;  
promover a aproximação entre a escola, as famílias e as 
comunidades, mediante atividades que visem a responsabilização e a 
interação com o processo educacional, integrando os equipamentos 
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sociais e comunitários entre si e à vida escolar; prestar assistência 
técnica e conceitual aos entes federados de modo a estimular novas 
tecnologias e capacidades para o desenvolvimento de projetos com 
vistas ao que trata o artigo 1º desta Portaria. (BRASIL, 2007) 

 

 Os documentos até aqui apresentados configuram um importante cenário para 

a educação infantil integral defendida nesta pesquisa, sendo relevantes para o seu 

embasamento político. 

Com a mudança do Fundef para Fundeb, a educação infantil passa a ter direito 

na redistribuição do financiamento educacional. O que antes era destinado ao ensino 

fundamental se estende à educação básica, atingindo a pré-escola.  

 

O Fundeb foi instituído pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de 
dezembro de 2006 e regulamentado pela Medida Provisória nº 339, de 
28 de dezembro do mesmo ano, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de 
junho de 2007, e pelos Decretos nº 6.253 e 6.278, de 13 e 29 de 
novembro de 2007, respectivamente. São destinatários dos recursos 
do Fundeb os estados, Distrito Federal e municípios que oferecem 
atendimento na educação básica. Na distribuição desses recursos, 
são consideradas as matrículas nas escolas públicas e conveniadas, 
apuradas no último censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/MEC). (BRASIL, s/d) 

 

Em 2009, a escolarização passa a ser obrigatória através da EC nº 59 e, 

posteriormente, na efetivação da lei nº 12.796/2013, uma alteração da LDB: 

 

educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita 
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. 

 

Com isso, a educação infantil passa a ser efetivamente incorporada à educação 

básica e suas diretrizes se estabelecem na forma de lei. Enquanto a primeira diretriz 

é formulada por meio de orientações genéricas, a segunda se articula objetiva e 

claramente na construção do currículo da educação infantil.  

Outro avanço das DCNEI diz respeito à brincadeira, superando o que 

prevalecia até então nas prescrições curriculares: “a tradição do brincar pobre, 

fragmentado, espontaneísta, sem ampliação do repertório cultural” (KISHIMOTO, s/d, 

p. 3), trazendo uma visão  

 

de que a brincadeira e as interações relacionam-se com pessoas e 
conteúdos culturais, com o conhecimento de si e do outro, além de 



90 
 

proporcionar leitura do mundo, com uso das múltiplas linguagens. 
(Ibidem) 

 

Em seguida acontece a revisão das diretrizes da educação básica, que 

incorpora a educação infantil em seu documento. Essa etapa já não é “a parte” ou 

passível de não se “enquadrar” num currículo, enfatizando ainda mais as políticas 

públicas na construção da proposta curricular da educação infantil, como defende 

Barbosa (2010). Para além do currículo direcionado à educação infantil, nesse 

momento, estamos caminhando para sua integração à educação como um todo.   

Em 2014, a educação básica obrigatória a partir dos 4 anos se reafirmou com 

o novo PNE, que efetiva a obrigatoriedade da educação infantil e estabelece como 

meta a extensão do tempo integral: “oferecer educação em tempo integral em, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo 

menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica” 

(BRASIL, 2014).    

Segundo Moll (2012, p. 137), 

 

o texto proposto para o novo PNE expressa e catalisa – não só neste, 
como em outros temas – processos de mobilização da sociedade e 
movimentos políticos-pedagógicos afirmativos de uma agenda de 
implantação e implementação de uma política de educação integral, 
conforme o disposto na Lei nº 9.394/96 que dispõe Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional.   

 

O currículo da educação infantil, que havia sofrido influências do currículo 

destinado às crianças maiores pela ausência da percepção das particularidades da 

criança pequena, bem como pela ausência de estudos direcionados ao tema, desde 

a CF até aqui nos mostra em evolução. Os subsídios encontrados permitem ações 

que levem ao planejamento de práticas pedagógicas que estimulem a oferta de 

oportunidades para que as crianças construam conhecimento, avaliando tal processo 

de modo a planejar novas estratégias.  

Entretanto, depois de tantas ações positivas na direção da implementação da 

educação integral para a infância, a partir de 2015 percebemos uma quebra na agenda 

das políticas públicas com três iniciativas que retornam à educação infantil ao mesmo 

nível da qual saiu no final do século passado. Antes de citá-los, ressalva-se que os 

documentos não são, por si só, considerados problemáticos, podendo ter méritos em 

algum contexto. Entretanto, se colocados e articulados conjuntamente, tendo em vista 
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a proximidade com que foram homologados, consideram a educação infantil de uma 

forma diferente da qual vinha-se tratando na última década.  

Em 5 de outubro de 2016, o governo federal lança o “programa criança feliz”. 

Este se apresenta com a proposta de “fortalecer as políticas públicas para a primeira 

infância”, sendo entendido por primeira infância crianças de 0 aos 6 anos. Tem como 

apoio o documento produzido em 2010 pelo Banco Mundial, com o título Como investir 

na primeira infância: um guia para a discussão de políticas e a preparação de projetos 

de desenvolvimento da primeira infância. Neste, os autores se embasam basicamente 

em questões econômicas e de saúde para defenderem a pertinência de políticas 

públicas para o “desenvolvimento da primeira infância” (DPI). Utilizam como estratégia 

para se alcançar resultados positivos predominantemente a família, sendo pouco 

enfatizado a articulação com a educação formal. 

Cinco dias depois, através da portaria n. 1.144, de 10 de outubro de 2016, o 

governo brasileiro institui o Programa Novo Mais Educação, que visa melhorar a 

aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, excluindo 

a educação infantil de tal proposta.  

Em 2017, apresenta-se uma terceira versão da BNCC, final e em fase de 

aprovação,18 que vinha sendo construída desde 2015. Tal documento divide as 

crianças em três diferentes idades e estipula um rol de conhecimentos necessários 

para cada faixa etária. A ressalva que o documento apresenta quanto à educação 

integral e a integração entre as fases de desenvolvimento ao não considerar tal divisão 

de forma rígida não são suficientes para esclarecer o motivo das divisões 

apresentadas, sendo incoerentes com estudos sobre o desenvolvimento infantil. 

Com isso, podemos considerar que as atuais políticas públicas pouco estão se 

mobilizando para uma continuação na oferta de educação infantil de qualidade, que 

dirá de tempo integral. Os seguintes pontos selecionas a seguir servirão de desafios 

para a educação infantil neste momento educacional: 

 

a) BNCC (BRASIL, 2017): por fim, cabe aos sistemas e redes de 
ensino, assim como às escolas, em suas respectivas esferas de 
autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas 
pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a 
vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de 
forma transversal e integradora. Entre esses temas, destacam-se: 

                                            
18 Até a finalização desta pesquisa o BNCC para educação infantil e ensino fundamental se encontrava 
em análise do CNE, ou seja, sem a aprovação final. 
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direitos das crianças e adolescentes (Lei nº 8.069/199012), educação 
para o trânsito (Lei nº 9.503/199713), preservação do meio ambiente 
(Lei nº 9.795/199914), educação alimentar e nutricional (Lei nº 
11.947/200915), processo de envelhecimento, respeito e valorização 
do idoso (Lei nº 10.741/200316), educação em direitos humanos 
(Decreto nº 7.037/200917), bem como saúde, sexualidade, vida 
familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e 
fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural (Resolução 
CNE/CEB nº 7/201018). Na BNCC, essas temáticas são 
contempladas em habilidades de todos os componentes curriculares; 
b) PCF (BRASIL, 2016a): promover o desenvolvimento integral das 
crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto 
de vida19  
c) PNME (BRASIL, 2016b): uma estratégia do Ministério da Educação 
que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua 
portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da 
ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes. Em 2017, o 
Programa será implementado por meio da realização de 
acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática e 
do desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura, 
esporte e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho 
educacional mediante a complementação da carga horária em cinco 
ou quinze horas semanais no turno e contraturno escolar. O Programa 
Novo Mais Educação será implementado nas escolas públicas de 
ensino fundamental, por meio de articulação institucional e 
cooperação com as secretarias estaduais, distrital e municipais de 
educação, mediante apoio técnico e financeiro do Ministério da 
Educação – MEC. 

 

A redução do alcance da educação integral e o foco no ensino fundamental no 

PNME, a ênfase na educação integral da criança no bojo da família e pouco articulada 

com escola no PCF, os incontáveis conteúdos a serem incorporados no currículo, que 

podem representar uma desconfiguração do papel da escola por não serem 

necessariamente de alçada educacional e sim de outras instâncias, assim como 

possíveis desarticulações entre conteúdos e necessidades/realidades das crianças na 

BNCC: todos esses pontos são indícios de desconstrução do avanço que tivemos na 

educação infantil integral, bem como dos avanços dos direitos reconhecidos da 

criança. Com isso, podemos pensar que o Estado está dando às famílias e à escola a 

responsabilidade que lhe cabe? 

Nossos estudos mostraram que avanços curriculares estão permitindo que o 

currículo na educação infantil assuma características cada vez mais individualizadas 

                                            
19 A análise dos documentos na forma como está sendo feita terá validade apenas se considerar o fato 
de terem sido produzidas conjuntamente. Não nos cabe aqui o julgamento aprofundado de cada um 
dos documentos por não atender a iniciativa da pesquisa e sim demonstrar que tais ações que 
envolvem a criança e a infância, quando articuladas, podem ser prejudiciais à educação infantil escolar.  
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e de acordo com as necessidades reais em que a criança se encontra. As práticas 

que consideram isso têm, no currículo, a capacidade de oferecer oportunidades, e não 

apenas conteúdos, para que a criança conheça sua individualidade e se aproprie das 

experiências para seu próprio crescimento. Dessa forma, os educadores não partem 

dos resultados a serem alcançados, mas das oportunidades a serem oferecidas às 

crianças e, a partir disso, verificam o que elas aprenderam. O currículo é o resultado 

das oportunidades para as crianças e não a procura de resultados mensuráveis que 

contenha definições permanentes.  

Pensando democraticamente, o acolhimento a todas as crianças desde bem 

pequenas, independente da condição econômica de suas famílias, num mesmo 

ambiente e recebendo as mesmas oportunidades é o que buscamos através da 

equidade, se apresentado como uma possibilidade de descaracterizar as gritantes 

diferenças sociais do Brasil. 

Entretanto, não encontramos esse cenário quando articulamos os três últimos 

documentos produzidos pelo Estado. A redução do alcance do PME com a versão 

PNME; o desenho curricular proposto pela BNCC, segmentado e conteudista; o 

investimento em um programa de assistência social para o atendimento educacional 

da criança pequena no âmbito familiar; o corte dos gastos públicos que prejudicam a 

meta do PNE em atingir 50% das escolas com o período integral. Estas são ações 

que nos revelam que a educação não está na prioridade do atual governo, 

prejudicando, com isso, a educação infantil significativamente, que, se não retrocedeu, 

ao menos se estagnou. 

A mensagem nº 9 de 9 de janeiro de 2001 exclui nove itens do PNE da época 

exclusivamente por razões econômicas. A partir disso Saviani (2008) discorre sobre a 

racionalidade financeira do sistema e as consequências nas políticas sociais:  

 

quando a política educacional é estuda segundo as categorias 
analíticas próprias à tradição de pensamento neoliberal, a sua 
dimensão enquanto política pública – de total responsabilidade do 
Estado – é sempre posta em xeque. Nesse contexto, os problemas 
que se identificam como causadores das crises do sistema 
educacionais na atualidade são vistos como integrantes da própria 
crise que perpassa a forma de regulação assumida pelo Estado nesse 
século. No extremo, concebe-se que a política educacional, tal como 
outras políticas sociais será bem-sucedida na medida que tenha por 
orientação principal os ditames e as leis que regem os mercados, o 
privado. (Azevedo 1997, p. 17 apud SAVIANI, 2008, p. 319-320) 
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 De acordo com essa perspectiva, “compreende-se, então, porque o socorro aos 

bancos tem precedência sobre o socorro às escolas” (SAVIANI, 2008, p. 319). 

Em contrapartida, as políticas públicas podem representar mudanças, se 

considerada a ressalva: 

 

tal transformação requer um projeto de desenvolvimento nacional, que 
tenha como centro, em suas dimensões econômicas, social, cultural e 
política, o aperfeiçoamento e a dignificação do homem, não do 
mercado. (Cones, 1997, p. 1 apud SAVIANI, 2008, p. 320) 

 

5.3. Perspectiva integral da educação infantil: novos desafios 

 

O panorama da educação infantil no Brasil nos mostra que as políticas públicas 

foram negligentes e ausentes no período que antecede a CF de 1988. A partir dela, 

do ECA de 1990 e da LDB de 1996, a educação infantil começou a se firmar. Nos 

anos posteriores, aconteceram muitas inovações, pesquisas e produções de 

qualidade na busca pela universalização da educação integral infantil no RNCEI, nas 

DCNEI, na PNEI, nos PNQEI e no FUNDEB. Na última década, deu-se a efetivação 

dos direitos das crianças através da revisão da diretriz curricular da educação infantil 

e incorporação desse currículo na educação básica, da universalização ao acesso 

escolar, que passou a ser obrigatório. A possibilidade de tempo integral começa a se 

efetivar com o PNE. Mas, ao final dessa última década, há ações que parecem 

desconstruir as lutas que efetivaram e reconheceram os direitos das crianças à 

participação social, negligenciando ou reduzindo seu acesso à educação formal, de 

modo a conjugar com antigas ideias sobre a infância. 

O fato dos documentos vislumbrarem a criança na sua integralidade e até 

proporem educação integral não se traduz na efetivação de ações que tornem 

concretas tais percepções na prática:  

I) RCNEI: pretende apontar metas de qualidade que contribuam para que as 

crianças tenham um desenvolvimento integral de suas identidades, capazes 

de crescerem como cidadãos cujos direitos à infância são reconhecidos. Visa, 

também, contribuir para que possa realizar, nas instituições, o objetivo 

socializador dessa etapa educacional, em ambientes que propiciem o acesso 

e a ampliação, pelas crianças, dos conhecimentos da realidade social e 

cultural; 
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II) PNE 2001: a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Ela 

estabelece as bases da personalidade humana, da inteligência, da vida 

emocional, da socialização; a educação é elemento constitutivo da pessoa e, 

portanto, deve estar presente desde o momento em que ela nasce, como meio 

e condição de formação, desenvolvimento, integração social e realização 

pessoal; 

III) PNEI: ao Estado, portanto, compete formular políticas, implementar 

programas e viabilizar recursos que garantam à criança desenvolvimento 

integral e vida plena, de forma que complemente a ação da família; 

IV) PNQEI: requisitos necessários para uma educação infantil que possibilitem o 

desenvolvimento integral da criança até os 5 anos de idade, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social; 

V) PME: a prática dos profissionais da educação infantil, aliada à pesquisa, vem 

construindo um conjunto de experiências capazes de sustentar um projeto 

pedagógico que atenda à especificidade da formação humana nessa fase da 

vida; ampliação tempo educação básica, atendimento especializado, pratica 

esportiva, artes, proximidade comunidade; 

VI) RDCEI: a educação em sua integralidade; 

VII) DCNEB: constituir em instrumento estratégico na consolidação do que se 

entende por uma educação infantil de qualidade, “ao estimular o diálogo entre 

os elementos culturais de grupos marginalizados e a ciência, a tecnologia e a 

cultura dominantes, articulando necessidades locais e a ordem global, 

chamando a atenção para uma maior sensibilidade para o diverso e o plural, 

entre o relativismo e o universalismo” (BRASIL, 2013); 

VIII) PNE 2014: formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos 

valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; promoção 

humanística, científica, cultural e tecnológica do País;  

IX) PNME: desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura, esporte 

e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho educacional; 

X) BNCC: garantia do direito dos alunos a aprender e a se desenvolver, 

contribuindo para o desenvolvimento pleno da cidadania; educação brasileira 

para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva; 
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XI) PCF: promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância. 

O termo integral, segundo o dicionário etimológico da língua portuguesa, 

significa completo. Advém de o verbo integrar, ou seja, completar. Quando 

defendemos aqui a educação integral – completa – para as crianças pequenas, temos 

que percebê-las na sua completude. Isso significa considerar a infância também na 

sua integralidade. Vamos analisar o que pode impedir esse processo a partir das 

prováveis rupturas. 

O ECA considera “criança a pessoa até doze anos de idade incompletos”. Esse 

é o ponto de partida da visão integral da infância e caso não seja levado em conta, a 

infância da criança não será considerada na sua completude, gerando 

descontinuidades na efetivação de sua educação integral.  

Isso significa que a obrigatoriedade, a partir dos 4 anos, se apresenta como 

reconhecimento do direito ao acesso universal à escola, mas pode representar uma 

ruptura entre a creche e pré-escola. Também pode trazer como consequência um 

sistema de escolarização utilizado no ensino fundamental, que não é adequado para 

criança, nem do fundamental muito menos da pré-escola. Outra ruptura acontece, 

quando a creche é atendida em período integral e a pré-escola não e quando, na 

passagem para o ensino fundamental, a prática tradicional rouba da criança o direito 

de viver a infância de acordo com suas necessidades próprias. Por último, dá-se outra 

ruptura, quando há divisões dentro do tempo diário em “turno” e “contraturno”. 

Na primeira DCNEI (1998a), o atendimento ao tempo rememora as 

necessidades da família: “período que atenda às necessidades das famílias”. Sua 

revisão (2009) já se apresenta mais genérica e traz como definição o período “parcial 

ou integral” ao definir a educação infantil, sem qualquer explicação mais detalhada.  

Os avanços concretos nessa direção aparecem apenas no PNE de 2014. 

Enquanto o PNE de 2001 prevê “adotar progressivamente o atendimento em tempo 

integral para as crianças de 0 a 6 anos, o PNE de 2014 estabelece como meta atender 

50% das escolas de educação básica em tempo integral, atingindo ao menos 25% 

dos estudantes”. 

O PME (2006) e sua revisão (2016) são os documentos que explicitam, de 

forma mais completa, a educação integral, embora o primeiro trague pouco subsídio 

para a educação infantil e o segundo a exclua por completo, focando-se no ensino 

fundamental. Porém, em ambos os documentos, lemos “contraturno”. 
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A extensão do tempo se faz necessária por respeito ao tempo da criança, que 

não deve se submeter ao relógio ou a estruturas pré-determinadas e engessadas que 

controlem seus ritmos. Se considerarmos a formação das habilidades pelas próprias 

crianças, isto é, o que elas trazem subjetivamente com o que buscam conhecer por 

interesse e experiência, deixá-las à vontade e com muito tempo para isso se faz 

necessário para que a aprendizagem seja significativa e concreta.    

Se considerarmos as especificidades da criança, as múltiplas inteligências, a 

experiência, as interações sociais e a brincadeira, não há lugar para rupturas ou 

descontinuidades, uma vez que a prática acontece de acordo com o que é o mais 

adequado para a criança e a sua infância.  

Para isso se faz necessário financiamento, outro ponto de fundamental 

importância, e onde vemos as boas iniciativas educacionais estancarem. Antes de 

2007, o Fundo de Desenvolvimento da Educação se voltava apenas para o ensino 

fundamental, passando a incluir a educação infantil a partir dessa data. 

A educação infantil é responsabilidade dos municípios: quando o Estado delega 

às cidades os encargos financeiros da educação infantil, naturalmente isso se traduz 

em forma de disparidades, tendo em vista as diferenças econômicas de arrecadação 

de cada município. A partir do momento em que o Fundo de Desenvolvimento da 

Educação passa do ensino fundamental (Fundef) para a educação básica (Fundeb), 

atende à educação infantil e se propõe a oferecer um tratamento mais igualitário às 

crianças. 

 

A estratégia é distribuir os recursos pelo país, levando em 
consideração o desenvolvimento social e econômico das regiões — a 
complementação do dinheiro aplicado pela União é direcionada às 
regiões nas quais o investimento por aluno seja inferior ao valor 
mínimo fixado para cada ano. Ou seja, o Fundeb tem como principal 
objetivo promover a redistribuição dos recursos vinculados à 
educação. (BRASIL, s/d) 

 

A educação integral exige ainda mais nesse sentido: sua complexidade 

estrutural requer muito investimento. Isso porque os materiais para que ela se efetive, 

se quisermos que as crianças tenham acesso a uma gama de conhecimentos para 

desenvolverem seu aprendizado, o investimento nos profissionais da educação, o 

tempo estendido, a disposição de prédios, alimentação e a dedicação integral exigem 

grandes investimentos.   



98 
 

Não podemos deixar de considerar, contudo, a possibilidade de a educação 

integral servir como meio para políticas compensatórias, uma vez que o objetivo 

primordial da escola na atualidade é o ensino e aprendizagem por parte dos alunos 

(SAVIANI, 1991; LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2008).  

 Na política neoliberal, na qual estamos inseridos, o mercado é regulador social, 

ficando a cargo do Estado “o policiamento, a justiça e a defesa nacional” (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2008, p. 88), recebendo, por isso, o nome de Estado mínimo. 

Como consequência, a educação e a saúde também podem ficar a cargo da livre 

iniciativa do mercado e o Estado se livra desse encargo pela perspectiva neoliberal 

que carrega.   

 Nessa perspectiva, políticas compensatórias são como meio de suprir as faltas 

existentes que nem o Estado nem o mercado conseguem preencher, delegando à 

escola, cuja função é a aprendizagem do aluno, aspectos de outra natureza, como 

saúde, alimentação e transporte.  

Não que esses aspectos sejam irrelevantes na aprendizagem do aluno: para 

chegar à escola a criança precisa de transporte, dentro dela necessita do alimento. 

Além disso, fazem parte da prática pedagógica propostas de atividades que levem a 

uma reflexão sobre saúde, a alimentação e a fome, os meios de transporte, sem 

assumir, contudo, um papel que cabe ao Estado de fornecer as condições essenciais 

para realização de um trabalho pedagógico que realmente tenha sentido.  

Mas percebemos que desde que a educação universal entrou em cena, os 

tempos são reduzidos, os espaços são reduzidos, as verbas são reduzidas. O Estado, 

que é mínimo, distribui o mínimo necessário para a população que dele depende. 

Dentro desse cenário, as crianças pequenas, que carregam consigo o desconforto de 

ora não serem reconhecidas, ora serem marginalizadas pela sociedade, podem 

acabar mais uma vez sofrendo os impactos negativos de políticas parciais que 

buscam o conforto de alguns em detrimento de outros.   

Apesar de todos os documentos registrarem a criança na sua integralidade, 

percebemos que o conjunto de todos eles ainda não permitem efetivar tal prática, 

especialmente nos mais recentes. O PNME se volta exclusivamente para o ensino 

fundamental, o PCF prioriza os cuidados familiares para a formação integral das 

crianças, a BNCC estabelece conteúdos e legislações a serem ensinados para faixas 
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etárias segmentadas, correndo o risco de interpretações errôneas que podem 

desfigurar o papel da escola.  

Se aqui defendemos uma educação da vida e para a vida, a escola deve tratar 

de assuntos que fazem parte da realidade das crianças por meio de conteúdos 

investigados e criticados por elas. Mas há de se observar e analisar se tais medidas 

estão assumindo forma de preencher lacunas deixadas pelo sistema, o que pode fazer 

com que a educação infantil retroceda ao assistencialismo do qual recentemente saiu.  

Percebemos alguns direitos presentes e conquistados pelas políticas públicas, 

mas o direito é objetivo instrumental para que se consigam outros, pois a educação 

ainda não é um direito efetivo para todas as crianças atualmente, principalmente se 

olharmos como a oportunidade de uma educação integral foi eliminada, como se 

mobilizou investimentos assistenciais em detrimento de educacionais, além das 

idades e conteúdos estabelecidos para a infância de modo contestável. 

Ademais, a educação como um direito da criança deve ser para todas e não 

apenas para algumas. Se a creche não é obrigatória e a pré-escola o é, a premissa 

do direito de todas as crianças terem acesso à escola fica comprometida, implicando 

em uma limitação na qualidade do que se oferece. Faz-se necessário, portanto, 

propiciar oportunidades educacionais universais a fim de se garantir a equidade. 

Reiteramos, desse modo. com a definição de educação integral proposta por 

Moll (2012, p. 139) pela defesa da educação infantil: 

 

portanto, como tarefa da sociedade inteira, a construção da educação 
integral na escola de dia inteiro implica mobilização de energias 
pedagógicas, disposição para um diálogo permanente entre gestores, 
professores, estudantes e comunidade, além de imaginação 
institucional, curricular e pedagógica para responder a diversidade da 
escola brasileira.  

 

A autora enfatiza as mobilizações necessárias para isso: 

 

tal indagação não se presta a respostas simples, pois exige 
concertações sociais e compromissos assumidos entre sociedade 
civil, poderes constituídos (executivo, legislativo e judiciário), 
instituições escolares, coletivos constituídos pelas comunidades 
escolares, universidades. (Ibidem)   

 

 E continua com a seguinte ressalva: 

 



100 
 

trata-se de construir e perseguir a educação integral como política 
formativa que busca trabalhar pedagógica, curricular e 
epistemologicamente de modo pleno e não compensatório. (Idem, p. 
141)  

 

Diante do exposto, esperamos, ao término deste trabalho, que a educação 

integral seja efetivamente considerada um direto das crianças pequenas ao 

democratizar a escola de tempo inteiro através de ações conjuntas entre Estado e 

sociedade na busca por um projeto educacional efetivo para a nação.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A infância vai abrindo espaços na sociedade, nas ciências sociais, no 
sistema educacional e na pedagogia, no ordenamento legal – ECA, 
Estatuto da Infância e da Adolescência. Uma das marcas mais 
destacadas de sua presença nessa diversidade de espaços é que a 
infância pretende entrar como sujeito legitimado de direitos. 
(ARROYO, 2013, p. 179) 

 

A partir da legislação que traz a obrigatoriedade da educação escolar para 

crianças de 4 e 5 anos., buscamos responder a questões referentes ao objeto de 

pesquisa: a escola e a educação para a infância numa perspectiva integral.  

A criança como sujeito de direitos é uma conquista que foi sendo comprovada 

ao longo da pesquisa. Percebemos a existência marcante dos direitos da criança em 

relação à educação nas políticas públicas, na certeza de que as palavras 

correspondem aos fatos. Mas a impressão é que a transformação da afirmação na 

prática ainda está distante. Nas leituras dos documentos analisados sobre os direitos 

das crianças à educação, encontramos similaridades e observamos uma intenção dos 

governos de educar as crianças, mas a realidade é que o tema ainda é condicionado 

a alguns fatores. 

Se não investirmos na escola para infância, a família terá oportunidade 

reduzida de trabalho, não haverá melhoria na qualidade de vida e ascensão social e, 

consequentemente, diminuição das desigualdades, não haverá crescimento 

econômico, melhorias no desempenho escolar, trabalhadores preparados. 

Cabe ainda destacar as “vantagens” da educação infantil destacadas por 

Corsino: 

 

I. Benefícios pessoais – pela garantia dos Direitos da Criança, pela 
possibilidade de ampliação das suas relações com o mundo físico, 
natural e social, pela troca de conhecimentos, pela socialização e 
pelo atendimento às suas necessidades, no aqui e agora etc;  

II. Benefícios educacionais – pelo impacto positivo na escolaridade, 
tanto na transição para os outros níveis quanto no desempenho 
(diminuição da repetência escolar) e na continuidade; 

III. Benefícios econômicos – pela possibilidade de inserção das mães 
no mercado de trabalho e aumento da renda familiar no momento 
presente e, numa perspectiva de futuro, um maior tempo de 
permanência na escola, que traz uma melhor qualificação e 
possibilidade de em prego e renda; 
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IV. Benefícios sociais – pela redução da probabilidade de crime e 
delinquência e pela equidade entre gêneros, tirando meninas dos 
afazeres domésticos. (CORSINO, 2009, p. 25-26) 

 

Mas afinal, a educação é um direito das crianças ou do homem? É um direito 

da criança ou uma necessidade social? É um direito da criança ou uma preparação 

para ser adulto? É um direito da criança ou um investimento econômico? O 

investimento educacional serve para promover resultados no futuro ou para propiciar 

resultados no presente? 

 

As pesquisas também mostram que programas de baixa qualidade 
não causam impacto. Embora traga todos esses benefícios, é 
importante ressaltar que a educação infantil não é a solução para os 
problemas socias, pois baixa renda, pobreza, exclusão e violência, 
entre outros, precisam de soluções de muitas outras instâncias 
políticas. Não é preparatória e salvadora dos problemas do ensino 
fundamental, pois reprovação, repetência e baixo rendimento são 
questões que precisam ser solucionadas no interior deste nível de 
ensino. Não é compensatória de carência e déficits, porque as 
diferenças encontradas entre as crianças de classes e grupos sociais 
distintos não são deficiência e, portanto, precisam ser olhadas por 
outra ótica. (Ibidem)  

 

O acesso ao mercado de trabalho por parte das mulheres, as políticas 

inclusivas sociais, a equidade e a universalidade geram investimentos na educação 

das crianças na busca pelo bem-estar das sociedades futuras.  

 

O reconhecimento de seu direito à educação é um dos espaços 
promissores. A presença da infância na sociedade era reconhecida, 
ora como objeto de cuidados, de proteção, de assistência, ora como 
incômodo, como um ser pré-humano submetido aos instintos, 
irracional, in-fans, não falante porque ainda não pensante; na minoria 
intelectual, moral, humana. Um ser humano em potencial, logo sem 
direitos. (ARROYO, 2013, p. 179) 

 

Entretanto, precisamos superar as condições que levaram aos direitos à 

educação das crianças e reconhecer o seu valor por si só, valorizando as crianças e 

a sociedade de hoje e não do futuro. 

 

Uns consideram que a pré-escola não é capaz de fornecer qualquer 
benefício à escolaridade posterior; outros, porém, defendem que a 
educação pré-escolar como forma de prevenir os problemas e 
fracassos da primeira série, propondo intensa preparação, 
principalmente através do treinamento de habilidades e de formação 
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da hábitos e atitudes. Os primeiros desconfiam da pré-escola, os 
segundos acham que ela tem um grande poder. Além desses, há os 
que atribuem à pré-escola o papel de promover desenvolvimento 
global da criança, retirando dela seu caráter preparatório e encarando 
a pré-escola como objetivos em si mesma, independente de sua 
vinculação com a escola de primeiro grau. (KRAMER, 1987 p. 51-52)  

 

Também é importante frisar que o reconhecimento da identidade da criança em 

toda a sua dimensão e suas particularidades se reflete na educação. Os estudos nos 

mostraram que, desde que nascem, ela participa ativamente da construção de sua 

identidade, da formação dos conhecimentos, da estruturação de sua personalidade. 

Essa constatação faz com que sua participação, em todo o processo de construções 

de suas relações e do exploratório de suas ações, seja considerada.  

A criança não é um sujeito previsível, desse modo, é importante que a 

encaremos de igual para igual. Ao pensarmos nela como inferior, passiva ou incapaz, 

o objetivo da educação se limita a transferir competências através de instrumentos 

que os adultos têm na mão.  

Em contrapartida, o contexto, que a reconhece como protagonista do seu 

próprio desenvolvimento, leva-a à participação da sua própria construção. O objetivo, 

dessa forma, não é a mensuração de um resultado ao conduzir a criança, mas 

oferecer um contexto rico de oportunidades que possibilite a ela explorar, 

experimentar, descobrir, conhecendo e aprendendo. 

A palavra aprendizado merece a atenção, porque aprender é um 

comportamento que envolve o sujeito de forma ativa e não passiva. Quem aprende 

constrói o próprio saber, não se limita a absorver o saber externo. As crianças são 

diferentes, mas frequentemente continuamos a pensar em deixá-las fazerem as 

mesmas coisas, do mesmo modo e na mesma hora. Dessa forma não se reconhecem 

as diferenças, logo não se fortalece sua identidade.  

A ideia do currículo não tira o protagonismo da criança e faz com que o 

professor reveja seu papel, prontificando-se a ser acompanhante de descobertas, de 

construção e de aprendizados das próprias crianças. A consequência de adotar tal 

abordagem é de transformar o papel do adulto. A previsibilidade da criança por parte 

do adulto tira dela a construção de sua própria identidade por parte dele, que 

determina suas ações. Diferentemente disso, o adulto deveria assumir a 

responsabilidade do processo de um modo capaz de propor a presença ativa e 
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construtiva nas crianças através de suas experiências. O professor registra, reflete, 

observa. 

Um currículo construído na realidade e para a realidade, ou seja, de acordo 

com a criança e para a criança, não se detém apenas nos conteúdos e sim nas 

oportunidades que trazem para ela, respeitando sua individualidade e particularidades 

para aprender. Para tanto, sua participação deve ser ativa, com escolhas e recursos 

próprios, levando-a à motivação, ao interesse, à concentração e ao 

autoconhecimento, devido a sua liberdade e sua possibilidade de fazer. Isso não nos 

possibilita prever os resultados, mensurados a partir do que emergir dessa dinâmica.  

Como consequência, a valorização do processo se sobressai ao resultado, que 

não permite predeterminações quando o valor da experiência vivida e aquilo que se 

aprendeu com ela são tão particulares quanto a digital de cada um. Afinal, cada 

percurso é único e individual. Os resultados são construídos dentro dos processos, 

não são previsíveis e deixam espaço tanto para as crianças quanto para os adultos, 

seja pela curiosidade, seja pela capacidade de surpreender e de experimentar as 

maravilhas de conhecer. Nunca é demais reafirmar que o currículo deve valorizar as 

oportunidades e não necessariamente o que se quer atingir, já que isso pode fechar 

possibilidades. Parte-se do princípio de que a construção das teorias acontece na 

prática e na reflexão, por isso não há término na formação e a reflexão é a inovação 

constante. 

Os princípios curriculares expostos embasam-se nos estudos de, Piaget, 

Vigotsky, Montessori, Hernandez e Ventura, que contribuíram significativamente para 

o entendimento do desenvolvimento infantil e em como oferecer a educação mais 

adequada à suas demandas. Não se pode deixar de ressaltar que Dewey e Froebel 

em propostas anteriores às dos autores acima, já haviam previsto uma educação 

infantil que levasse em conta as características peculiares da criança.  

Esse processo é viabilizado através da extensão do tempo: permitir a criança 

desenvolver seus ritmos e construir conhecimento a partir das experiências próprias 

levam à necessidade de maior tempo de permanência na escola. Entretanto, a 

extensão do tempo parece estar longe das realidades das escolas de educação 

infantil, bem como a construção de um currículo de acordo com as teorias levantadas. 

Mesmo assim, as políticas públicas foram de importância imensurável para os 

avanços na educação infantil. Refletiram os estudos analisados bem como 
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impulsionaram a produção de novos materiais. A quantidade e a qualidade dos 

documentos permitiram avanços significativos até 2015. 

O currículo, que surge pela necessidade de planejar e organizar a educação 

formal (KISHIMOTO, s/d, p. 16), só tem efeito se quem for executá-lo tiver absoluto e 

profundo conhecimento do que ele se propõe de fato. Daí a afirmação de o currículo 

em ação e de o currículo experienciado serem os mais importantes, como afirmado 

no capítulo três.  

A presente pesquisa se limitou às orientações teóricas para o currículo 

prescrito. O foco foi a análise das políticas públicas, o que pode ser suficientemente 

complexo e contraditório já que teoria e prática são coisas distintas. Apesar de uma 

sustentar a outra, uma também caminha sem a outra. 

Se é comum entre os educadores ouvir que “a teoria na prática é outra”, 

revelando uma inadequação da teoria à prática, Freitas traz outra possibilidade de 

interpretação: “a teoria na prática não convém”. 

É por isso que Nóvoa (2009, p. 27) afirma que há “um excesso de discurso, 

redundante e repetitivo, que se traduz numa pobreza de práticas”.  

Para Saviani (2013), o conflito enfrentado pelos professores a partir do 

escolanovismo aconteceu porque eles eram formados na fundamentação da nova 

pedagogia, mas quando chegavam à escola, encontravam-na mais tradicional do que 

nunca, revelando a primeira discrepância entre teoria e a prática.  

Para Nóvoa (2009, p. 28), a solução se apresenta como “a necessidade de uma 

formação de professores construída dentro da profissão”. Contudo, faz-se necessário 

considerar o panorama dos direitos da criança conquistados ao longo da história, 

segundo Arroyo (2013, p. 179, 180), e o quanto as políticas públicas podem determinar 

a manutenção ou a superação da cultura da lei, ao propor uma cultura de Estado que 

se engaje com determinação na transformação social profunda e verdadeiramente 

embasada nos estudos sobre as crianças: 

 

quando tentamos reconhecer a infância como tempo de direitos nos 
defrontamos com uma visão tão inferiorizada que fez com que seu 
lugar na diversidade de espaços sociais fosse limitado aos espaços de 
proteção, cuidado e assistência. Espaços de maternagem, família, da 
reprodução e proteção da vida; o espaço do privado. Infância ainda 
não merecedora de entrar nos espaços públicos de direitos. As 
crianças vistas como pré-humanos, pré-cidadãos, inferiores, não 
mereciam ser reconhecidas sujeitos de direitos; consequentemente 
não destinatárias de políticas públicas, de sistemas políticos, de 
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financiamento público. Sua não presença no nosso sistema 
educacional exige um capítulo na história da instrução pública. A 
história das ausências e dos sujeitos ausentes é tão reveladora quanto 
a história dos sujeitos presentes no sistema escolar. A infância ficou à 
mercê do âmbito privado, familiar, da origem, do berço, dos recursos 
precários ou dignos de cada família. As crianças mais penalizadas 
com essa visão têm sido os (as) filhos (as) das famílias populares 
submetidos a condições precaríssimas de reproduzir a vida familiar. 

 

Em sua continuação, traz uma nova visão (Idem, p, 180): 

 

nas últimas décadas, essa visão segregada da infância vai mudando; 
para algumas infâncias muda mais rápido; para outras, demasiado 
lento. O reconhecimento social da infância como sujeito de direitos 
pressiona por uma disputa de sua presença em espaços sociais, 
públicos donde não teve lugar: espaços da saúde, de educação, da 
justiça, do direito. Até a proteção e o cuidado que sempre foram 
reconhecidos como mister da família, da mãe, adquirem outra 
qualidade ao serem reconhecidos como direitos de cidadania públicos; 
consequentemente, como dever do Estado. Um avanço extremamente 
significativo. Reconhece-se o direito da infância a políticas públicas de 
proteção e cuidado, de educação, saúde, alimentação, em espaços 
públicos, com recursos públicos e com profissionais públicos. Uma 
trajetória ainda longa de disputa da infância por territórios públicos de 
direito. 

 

Na prática, isso gerou consequências (Idem, p. 182): 

 

essa ausência da infância na história da conformação de nosso 
sistema de educação trouxe consequências seríssimas para as 
crianças e para a própria educação, para as didáticas, os currículos e 
até para a teoria pedagógica. Esta que nascera colada à infância – 
condução da infância – dela se esquece, se afasta e até a desterra de 
seu próprio campo de pensar e de educar. Esse destino ou expatriação 
da infância do espaço da pedagogia e dos espaços e sistemas 
públicos de educação trouxe um empobrecimento para a reflexão 
teórica e para as práticas educativas, de maneira particular para os 
currículos. O que era seu foco, seus sujeitos, a infância, ficou de fora, 
à margem.  

 

Com nosso estudo, podemos inverter essa lógica descrita por Arroyo, 

colocando a primeira parte logo abaixo da segunda e a terceira num presente mais 

que atual. 

 

Escolas, redes, municipais sobretudo, e coletivos de educadores-
docentes passaram a defender a entrada da infância no sistema 
escolar enquanto sujeito de direitos. Tentativas tensas que entram em 
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disputa com imaginários da infância que resistem a reconhecer esse 
tempo humano como tempo de direitos (...). (Ibidem) 

 

Resistem tanto que retrocedem. A ausência de voz da etimologia da palavra 

infância é uma verdade irreparável, já que as crianças não poderão lutar pelos seus 

direitos como as outras classes que um dia o homem considerou (ou ainda considera) 

inferiores. As mulheres ou os negros, por exemplo, vêm conseguindo seus lugares de 

direito no grito, se necessário for. Para nossas crianças, isso não será possível, pois 

são impedidas, considerando a ausência de voz. Ficarão eternamente reféns dos 

adultos para que tenham seus direitos reconhecidos. Contudo, a formação delas 

refletirá a mais nítida de todas as imagens: quem são os adultos que andam cuidando 

delas. 
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