
0 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

PUC-SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilma Antunes Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualidade social da creche: polissemia de múltiplas vozes 

 

 

 

 

 
Doutorado em Educação: Psicologia da Educação 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2020 



1 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

PUC-SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilma Antunes Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualidade social da creche: polissemia de múltiplas vozes 

 
 

 

 

 

 

 

Doutorado em Educação: Psicologia da Educação 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo como exigência parcial para 

obtenção do título de Doutora em Educação: Psicologia da 

Educação, sob a orientação do Prof. Dr. Antônio Carlos Caruso 

Ronca. 

 

 

 

 

São Paulo 

2020 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

_________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

 



4 

 

 

 Figura 1 – Sol, os amigos e as flores 
 Fonte: desenho feito por Guilherme com ajuda de sua mãe 

 
                                                  Figura 2 – Amigas brincando no parque 
                                                                         Fonte: desenho feito por Valentina para a pesquisadora  

 
 Figura 3 – Brincando na creche 
 Fonte: desenho feito por Guilherme, sem ajuda  

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das utopias 

 

Se as coisas são inatingíveis... ora! 

Não é motivo para não querê-las... 

Que tristes os caminhos, se não fora 

A presença distante das estrelas! 

(MARIO QUINTANA, 1951) 
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Resumo 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar diferentes percepções de qualidade social nas vozes 

do Estado, via documentação oficial, das famílias, professoras e gestoras escolares atuantes 

em creches públicas municipais na região leste da capital paulista. Decorrente deste objetivo 

buscou-se identificar o que é uma creche de qualidade na perspectiva dos diferentes atores; 

investigar como suas percepções de qualidade se entrelaçam e destacar convergências e 

divergências quanto à qualidade na Educação Infantil. A entrevista semiestruturada de caráter 

reflexivo foi utilizada para coleta e produção de informações. Posteriormente, na fase de 

elaboração da análise, recorreu-se à análise de conteúdo como inspiração metodológica. 

Emergiu dos depoimentos um conjunto de categorias que indicam a creche como lugar de 

formação para a vida; instituição essencialmente educativa e complexa, cuja qualidade não é 

dada a priori, mas depende de múltiplos fatores, entre os quais destacam-se questões 

relacionadas ao “chão da creche” quanto ao cenário político e econômico atual. A pesquisa 

identificou que a experiência educativa em ambientes de vida coletiva favorece o 

desenvolvimento da criança nas máximas possibilidades, evidenciando-se o caráter formativo 

e social da creche e a importância do trabalho da professora e do professor para o 

desenvolvimento da autonomia, afetividade, personalidade e inteligência da criança. No 

âmbito de uma creche de qualidade socialmente referenciada, compreende-se que a formação 

é extensiva aos pais e à comunidade, por meio de ações e práticas que ampliam a participação 

e o senso de pertencimento à instituição e mobilizam esforços para transformação do entorno 

social. Quanto às complexidades e desafios, percebeu-se como urgente a integração entre 

famílias e equipe gestora para uma escola da infância mais democrática e justa; questionou-se 

a tendência de burocratização e massificação do trabalho docente na creche e a coexistência 

de propostas formativas distintas para os professores. A esse respeito, sugeriu-se que a 

formação continuada em horário de serviço focalizasse ainda as demandas existentes na 

comunidade, articulando aspectos do desenvolvimento e aprendizagem infantil a questões 

políticas, culturais, sociais, econômicas, etnicorraciais, de gênero, religiosas etc. Entre as 

principais contradições destacaram-se a incompatibilidade da dinâmica de organização da 

creche e sua efetiva democratização pela real participação das famílias e comunidade escolar; 

certo distanciamento entre a letra da lei e os variados instrumentos empregados pela rede de 

ensino e sua materialização na vida dos indivíduos e coletividades que compõem e usufruem a 

educação ofertada na creche. Como potencializadores da qualidade social, constataram-se as 

assimetrias discursivas e divergências atitudinais, formação continuada centrada na escuta das 

crianças; relações socioprofissionais e afetivas na configuração do ambiente escolar; 

integração da família ao cotidiano da creche; proposta pedagógica em caráter não prescritivo, 

considerando as crianças sujeitos reais, detentoras de direitos; e a interlocução entre essa 

instituição educativa e outros espaços/serviços públicos, visando ao enfrentamento de 

desigualdades sociais e educacionais. A pesquisa concluiu que uma educação de qualidade 

deve articular-se às políticas públicas territoriais e mais abrangentes, na efetivação dos 

direitos sociais dos atores (crianças, famílias, professores, gestores e demais profissionais da 

escola) à melhoria da qualidade de vida social da população, o fortalecimento da escola e de 

seu projeto político pedagógico.  

Palavras-chave: educação infantil; educar para o crescimento; práticas democráticas na 

creche; qualidade social da educação; políticas educacionais.  
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Abstract 

This research aimed to analyse different perceptions of social quality in the State voices, 

through official documents, families, teachers, and school managers who act in municipal 

public nurseries from the eastern region of São Paulo. Due to this aim, we sought to identify 

what is a good nursery from the perspective of this different actors; to investigate how its 

perceptions of quality interweave and to highlight the convergences and divergences about the 

Early Childhood Education. The semi structured interview with a thoughtful character was 

used in order to collect and to produce information and, afterwards, during the analysis 

building phase, the content analysis was adopted as methodological inspiration. From the 

interviews emerged a set of categories which indicate a nursery as a place able of forming to 

life; an institution essentially educational and complex, who’s the quality is not given a priori, 

but it depends on multiple factors such as questions regarding “nursery ground” as well as the 

current political and economical scenario. The research identified that the best child 

development is favoured by the educative experience in collective environment of life-

affirming; emphasizing the nursery’s formative and social character and the importance of the 

teacher’s work in order to develop the autonomy, affectivity, personality and intelligence of 

the child. In the context of a good quality nursery socially acknowledged, it is understandable 

that the education is extended to the parents and the community through actions and practices 

which amplify the participation and a sense of belonging to the institution in addition to 

mobilize efforts in order to change the social surrounding. About the complexity and 

challenges, it was possible to notice the need and urgency of an integration between families 

and the management team in order to build a childhood school more democratic and fairest; 

also, it was possible to propose a questioning about the trend in the teacher’s work 

bureaucratization and massification in the nursery and the coexistence of different formative 

proposals for the teachers. At this regard, it is suggested that the continuing education during 

the time of work may focus on the existent demands in the community, coordinating 

childhood development and learning with political, cultural, social, economics, ethnic, gender, 

religious matters and so on. Among the main contradictions we may outline: incompatibility 

between the nursery organization dynamics and its effective democratization through the 

families and school community real participation; some detachment from the written law and 

the different tools used in the teaching network and its manifestation in the life of individuals 

and collectives whom compose and use the education offered by the nursery. As social quality 

potentiators, despite the discursive inequalities and attitudinal divergences, we could observe: 

the continuing education centred on the children speaking; the socio-professional and 

affective relationships in the school environment context; the family integration on the 

nursery routine; the pedagogical proposal implementation in a no prescriptive way, 

considering the children as real subjects, rights holders; and, an interlocution between that 

educative institution and others public spaces/services aiming the confrontation of educational 

and social inequalities. The research concludes that a good quality education must be 

coordinated with local and more extensive public policies, aiming to establish the social rights 

of its actors (children, families, teachers, managers and others school professionals) and the 

improvement of the population social life quality, as well as the school and its pedagogic 

political project strengthening. 

Keywords: early childhood education; education for growth; democratic practices in the 

nursery; social quality of the education; education policies. 
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MEMORIAL 

[...] A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. E mesmo 

estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa. 
Quando o viajante se sentou na areia da praia e disse: ‘não há mais 

que ver’, sabia que não era assim. O fim duma viagem é apenas o 

começo doutra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que 

se viu já, ver na primavera o que se vira no verão, ver de dia o que se 
viu de noite, com sol onde primeiramente a chuva caía, ver a seara 

verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui 

não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados, para os 
repetir, e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso 

recomeçar a viagem. Sempre. O viajante volta já. 

(José Saramago, Viagem a Portugal, 1981). 

Aqui estou eu, perguntando-me sobre o que escrever a meu respeito. Coisa difícil essa! 

Em 2015, havia feito uma tentativa. Parece-me agora que ao recontar minha história devo dar 

crédito a outras histórias não contadas. Ver o que não foi visto, rever, relembrar. Para isso, 

farei como disse Saramago: voltarei aos passos que já foram dados.  

 

               Figura 4 – Família reunida em Itaquaquecetuba (SP)
1
 

                 Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 
1 Família reunida em Itaquaquecetuba, SP. Tios, tias, primos, primas e crianças da vizinhança posam para a 

fotografia tirada em 1982, quando tinha poucos meses de vida. As crianças no colo são: à esquerda, meu irmão 
Dilson no colo da prima Maria; a menina loirinha de vestido azul é minha irmã, Denilza, no colo de mamãe. O 

homem mais alto, com barba, é meu pai, e estou no colo dele. 
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Meu nome é Dilma, nasci em uma madrugada de junho, em 1982. Quase saltei de uma 

Kombi em movimento, tamanha minha pressa de inaugurar o mundo. Minha mãe– Ana – 

tinha apenas 21 anos. Minha primeira amostra de humanidade foi ela. Rompi sua pele, ganhei 

seus braços, seu cheiro, seu leite. Seu amor.  

Às 4h10min de 25 de junho era recebida no mundo. Enquanto isso, outras duas 

crianças dormiam: Denilza, a irmã mais velha, com quase três anos, e Dilson, o único menino 

da casa, tinha quase dois anos. Meu pai– Antonio – estava ansioso pela chegada de sua mais 

nova herdeira. Acompanhou mamãe até a maternidade. Tomou-me nos baços e me amou. 

Meu herói, meu príncipe e meu ogro! Ele tinha 30 anos quando nasci. Sempre muito 

trabalhador. Um homem forte, alto e muito, muito gentil. 

Qualquer criança da minha idade invejaria um pai como o meu. A bebida era, talvez, o 

seu único “defeito”, mas isso nunca nos constrangeu. Para nós, importava quem ele era de 

fato, não a sua condição. Admirava em meu pai que ele chorava. Aqui em casa “homem não 

chora” nunca funcionou. Vi meu pai chorar. Os pais das minhas amigas de infância não 

choravam, e os meninos também não podiam chorar. Que bobagem! 

Era bem pequenininha quando meu avô Manuel morreu. Não o conheci, mas fiquei 

bem triste. Naquela época não tínhamos telefone. Custava caro ter uma linha. Só dona Vera 

tinha telefone, sua casa era uma espécie de central telefônica do bairro. Dava as notícias boas 

e ruins. Do lado de lá da linha, a pessoa tinha que ser breve. Uma ligação de Minas Gerais 

para São Paulo podia custar muitos impulsos. 

Raramente respondíamos aos telefonemas. Enviávamos cartas ou telegramas. Toda 

semana havia uma correspondência indo ou chegando. Em geral, o mesmo conteúdo: 

contando sobre a lavoura, produção de queijos, falta de chuva, saúde de familiares, 

casamentos, divórcios, prisão de alguém. As cartas traziam novidades, como a chegada da 

energia elétrica, rede de água e esgoto. Mas já recebemos cartas contando a morte de uma 

pessoa, e uma última recordação era enviada pelos Correios, como forma de despedida (ou 

prova da morte). Pensava: isso não se faz...! Tinha medo...  

Toda carta era lida por mamãe, na presença dos quatro filhos. Quando meu pai 

chegava do trabalho compartilhava com ele. Conforme fomos crescendo, ela nos deixava ler, 

ria com os embaraços, ou ficava impaciente. Em determinado trecho o remetente dizia: Vai 

lembrança de fulano, cicrano, beltrano... às vezes era muita gente. Respondíamos que cada um 

mandava lembranças... 
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As dificuldades sempre foram muitas. Talvez por isso tenham decidido se mudar para 

São Paulo pouco tempo depois do casamento. Mamãe estava grávida do segundo filho, e 

papai sem emprego. Viajaram de Espinosa a São Paulo com poucos pertences. Planejavam se 

estabelecer, ter condições para criar os filhos. Chegando ao seu destino seriam acolhidos por 

parentes, mas as coisas ficaram difíceis.  

Renunciaram adversas coisas, como a maioria de pais e mães que conheço. Diziam 

que poderíamos ter “tudo” se estudássemos. O que seria ter “tudo”, quando se tinha tão 

pouco? Nossa casa não era nossa, vivíamos de mudança. No supermercado, infelizmente 

ficava metade da nossa compra. Devolvíamos porque nem sempre o dinheiro dava.  

Minha mãe sofria. Era muito pequena, não entendia muito bem. Mas tive uma ideia: 

“quando crescer não vou trabalhar para ganhar o salário mínimo. É muito pouco. Quero 

ganhar o salário máximo!” Minha mãe riu. Todos devem ter rido.   

Quando eu completei três anos, chegou ao mundo minha irmã mais nova, Maria 

Cristina. Na casa, a partir de então, seriam quatro crianças. Não seria mais o bebê. Devo ter 

sentido ciúme, raiva ou talvez tenha gostado de ganhar mais uma irmã. Não sei ao certo.  

 

                                               Figura 5 – Setembro de 1985, a chegada da maternidade. 

                                               Ferraz de Vasconcelos (SP) 
                                                    Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora  

Na fotografia estão meu pai, minha mãe segurando a “Pitica” (assim nos referíamos à 

irmã caçula), os demais irmãos, eu, dona Gloria e os dois filhos: Aparecida, a quem 

chamávamos de “Pretinha”. Usava sempre um lencinho para cobrir os cabelos, raramente saía 

de casa. Era deficiente, havia sido acometida por alguma doença na infância. Quando se casou 
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fui à festa, uma festança. Demos a ela um jogo de copos lindos, azuis. Mamãe me deixou 

entregar o presente. Graças à família de Dona Gloria e, principalmente, à “Pretinha”, aprendi 

a olhar para o diferente com amor e respeito.  

Anos mais tarde, quando cursei Pedagogia, aprendi que ser significativamente 

diferente tem um preço. Somos responsáveis pelo que despertamos. Como professora, minha 

responsabilidade com as histórias de vida dos alunos deveria contemplá-los em sua plenitude 

humana. “Pretinha” não se limitava a nada, nem sua condição regia o destino. Importante 

lição de vida. Muitos anos depois, após leituras relacionadas à psicogenética walloniana, 

entendi que a constituição biológica do ser não é a única lei para o desenvolvimento. Há um 

mundo de possibilidades a ser descoberto e explorado.  

Certamente viveu em diferentes meios que traziam segurança ou causavam 

desestabilidade, a ponto de se sentir humilhada ou excluída. Os meios são a forma que nos 

moldam. O convívio com ela durante meus primeiros anos de vida foi fundamental a fim de 

forjar meu caráter, refletindo ainda na conduta profissional. 

Além das diversas cartas, as fotografias marcaram minha infância e adolescência. 

Demorou algum tempo até termos própria máquina fotográfica. Antes dos celulares e das 

câmeras digitais, o ato de fotografar era envolvido em grande mistério, pois o resultado do 

clique não era imediato. Depois de reveladas, e às vezes demorava bastante até termos 

dinheiro, as fotografias eram cuidadosamente contempladas. Era comum nos reunirmos para 

ver as fotos. Ríamos, nos emocionávamos, e às vezes um ou outro se zangava. Ainda assim, 

nenhuma foto ia para a lixeira.  

Cresci cuidada pelos irmãos, convivendo com crianças de diferentes idades, brincando 

na rua, na terra, escalando e escorregando de barrancos, subindo em árvores, fazendo 

comidinha com plantas e participando de cirandas, fogueiras e cantorias.  
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                          Figura 6 – Janeiro de 1991, Ferraz de Vasconcelos (SP)  
                              Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora  

No rádio ouvíamos uma programação bastante variada: músicas sertanejas, orações, 

dramaturgia, Voz do Brasil. As vozes de Paulo Lopes e Eli Correa ecoavam pela casa 

diariamente. Rezávamos juntos com o locutor de rádio antes do jantar. E acompanhávamos 

distintos programas de televisão - de desenhos animados a telejornais e novelas. Após o 

jantar, de banho tomado, hora de rodearmos a mãe e ouvir histórias sobre o fim do mundo. 

Instrutivo e aterrorizante... Qual criança pecaria depois de ouvi-la?! Posso dizer o nome de 

pelo menos quatro que “pecavam”: Denilza, Dilson, Dilma e Maria Cristina. 

Pobre mamãe. Um milagre estar com o juízo perfeito ainda hoje. Não sei precisar 

quantos castigos enfrentei, como são incontáveis os que burlei, sempre com apoio dos irmãos 

mais velhos.   

Teríamos ido para a creche ou pré-escola se existissem em nossa cidade. Na verdade, 

permitam-me uma correção: havia sim uma creche, seminário, asilo, para crianças cuja 

família precisasse. Minha mãe optou por não nos deixar lá. Não sei o motivo, talvez o nome 

da instituição– Porta do Céu– não inspirasse grande confiança.  

Quando era criança, ouvia falar sobre o lugar. Verdade ou mentira, não sei. Mas era 

uma espécie de lenda urbana ferrazense, com direito a fantasmas e tudo.  

Era muito comum mulheres-mães cuidarem de outras crianças, filhos e filhas da 

vizinhança, de pessoas conhecidas. Mães-crecheiras. Na literatura da área, essas profissionais 

são identificadas como fazedoras de anjo (OLIVEIRA, 2011). Quando minha irmã mais velha 
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atingiu certa idade, passou a cuidar dos mais novos, e minha mãe a trabalhar fora para 

complementar a renda.  

Denilza era ainda uma menina quando ganhou a responsabilidade. Devo dizer que até 

hoje ela “bota ordem” em tudo. Sabe como dar bronca amorosamente e, acreditem, ainda me 

dá broncas. Agora mesmo, se me visse escrevendo e chorando, me diria: “deixa de ser mole, 

mulher!” Por isso escolhi escrever com a porta do quarto fechada.  

Foi a primeira a fazer curso após a conclusão do Ensino Médio: é técnica em 

Enfermagem. Eu achava tão bonito vê-la se vestir toda de branco... Roupas sempre 

branquinhas como as nuvens, cuidadosamente lavadas à mão pela minha mãe. Não seguiu na 

profissão. São muitas as voltas da vida. Vaidosa, encontrou na área da Cosmiatria um lugar. 

Hoje, casada, mãe da Maria Eduarda e do Miguel (13 e 5 anos, respectivamente).  

Duda, como a chamamos em casa e é conhecida no bairro, estuda na mesma escola em 

que me formei no Ensino Médio. Está crescendo tão rápido! Andávamos na rua. Segurando 

minha mão, pedia para girá-la; dávamos alguns passos, rodopios e risadas. A caminhada 

sempre demorava um pouquinho mais...  

Miguel nasceu quando eu cursava o último ano do Mestrado, em 2014. Em casa é 

chamado de Mimi. O pequeno vive correndo, pulando, montando e desmontando coisas. 

Muito interessado em dinossauros, zumbis e fenômenos naturais. Frequenta a pré-escola, mas 

no próximo ano passará a estudar na mesma escola em que o primo Guilherme estuda. 

Meu irmão foi o primeiro empreendedor da família, vendia picolés na rua quando 

ainda era menino. Minha irmã o acompanhava. Usava boné, bermuda e chinelo. Saía de casa 

esperançoso e voltava com um volume de dinheiro dobradinho e entregava para mamãe. Ela 

se preocupava com as andanças dos dois, eu sei, e o quanto se orgulhava do 

empreendedorismo do filho.  

Devo dizer que foi o primeiro da família a passar em concurso público e se casar. 

Administra negócio próprio e planeja outros saltos. Dilson adorava futebol. Nunca se metia 

em encrencas que a irmã mais velha não pudesse resolver. Hoje, casado, é pai da Mariana 

Vitória e do Guilherme Antonio (10 e 7 anos, respectivamente). E, como presente de sua 

união com minha cunhada Claudete, recebemos o Nickolas. À época, tinha apenas quatro 

anos, cresceu conosco. Nosso menino grande. Perto de concluir o Ensino Médio, faz planos 

relacionados ao Ensino Superior, viagens e tantas outras coisas com as quais eu, minhas irmãs 

e irmão sonhávamos quando tínhamos essa idade.  
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Mariana quer ser professora, Youtuber, quem sabe. Guilherme, nas brincadeiras com 

Miguel, prepara leituras e atividades de Geografia, Matemática, Educação Física e Artes. Os 

temas são muitos: da diferenciação entre letras e números até explicações sobre como os trens 

se movem, o desparecimento dos dinossauros e a organização do universo.    

Maria Cristina (a Cris), a irmã caçula, foi atleta de voleibol, seguiu mais longe do que 

eu. Quando criança, a irmã mais velha jogava vôlei e eu a acompanhava. Tomei gosto pelo 

esporte. Depois foi a vez da Cris. Nós três abandonamos o projeto em nome de quê mesmo? 

Ah, sim... Tivemos de trabalhar.  

Sonhos não enchem barriga. Mas alimentam a nossa alma. Sonhos me trouxeram até 

aqui.  

A irmã Cristina é mãe da pequena Valentina, de três anos. Tintina está na creche desde 

seu primeiro aninho de vida. E me conta sobre os amigos, professoras e lugares favoritos de 

sua escola. Ela e meus sobrinhos pequenos me inspiraram na elaboração da tese. Valentina 

aprendeu a cantar, contar histórias, até de terror. Bastante sabida... 

Na minha época de escola fiz várias amizades, a maioria dura até hoje. Na infância e 

boa parte da adolescência era comum meninos e meninas brincarem juntos até o anoitecer. 

Aos 12 anos me embrenhava no mato, brincava na chuva, escorregava na montanha de terra 

(com a roupa ao avesso, claro! ... mamãe não desconfiaria da aventura, não até a hora em que 

as roupas fossem parar no tanque). 

No quintal ou dentro de casa também brincávamos. Um cantinho livre da cozinha 

poderia ser o gol, e meu irmão e eu alternávamos os chutes. A cama dos pais era um incrível 

trampolim. As camas beliches, onde dormíamos, se transformavam em incríveis cabanas, 

bastava prender alguns lençóis e cobertores. Inventávamos receitas, arroz doce com água e 

muito açúcar. Preparávamos o próprio cuscuz para o café da manhã, ou para o almoço. Uma 

delícia comê-lo quentinho com uma pitada de margarina e bastante açúcar.  

Na rua brincava de rouba-bandeira, mãe da rua, pega-pega, esconde-esconde, salada 

mista. Acho que todo mundo tinha um código de apertinho nos olhos, beliscões e espirros, por 

exemplo, para indicar a pessoa de quem gostaria de ganhar um beijo. Nunca ganhei um, a 

timidez não permitia.   

Brincávamos tanto quanto o corpo aguentasse. Pequenas pausas para comer, ir ao 

banheiro ou para uma bronca da mãe. Em dias de chuva ou frio não era diferente, na rua se 
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reuniam meninos e meninas de diferentes idades e vindos de outros bairros. Os garotos 

maiores acendiam uma fogueira, alguém trazia o violão, os mais novos se juntavam. 

Celebrávamos a juventude, a vida. Tão jovens, tínhamos “todo o tempo do mundo”, como na 

canção Tempo Perdido, da banda Legião Urbana.  

Mas não foi bem assim para o amigo Hugo e para o querido José Rodrigo. O tempo foi 

breve...Faleceram tragicamente antes mesmo de atingirem a maioridade. Tínhamos planos na 

adolescência; dizíamos: depois que eu fizer dezoito anos... faríamos muitas coisas. 

Certamente haveria tempo para muitas aventuras, romances, viagens, novos desafios...  

Nunca me perguntei sobre o que poderia fazer com “todo o tempo do mundo” que me 

restava. Em geral tudo me encantava, exceto os tratores e as vacas que pastavam livremente 

perto de casa. Quando muito pequena tinha medo de tratores, as pás escavadeiras me 

amedrontavam, bocarras assassinas. Meu medo era ser devorada. Não era bobagem! Minha 

mãe compreendia o medo, segurava minha mão todas as vezes que um monstro daqueles 

estava à solta. Ou me colocava no colo.  

Quando criança tinha medo da morte. De morrer e das pessoas mortas. Mamãe sempre 

me encorajava a pegar na mão do defunto ou dar-lhe um beijo, “assim o medo vai embora”, 

dizia. Apenas uma vez aceitei beijar uma pessoa morta, a minha prima Denise, vítima de bala 

perdida. A morte foi um choque para toda a família. Beijei-a em um gesto de carinho e 

despedida, em seguida corri para o colo do meu pai. 

No primeiro dia de aula tive medo e chorei. A escola era grande, várias crianças no 

pátio, ansiosas ou assustadas. Estava com a minha mãe, que me entregou à professora assim 

que parei de chorar. Os dias passavam e tudo ficava bem.   

Não me lembro do rosto ou do nome da professora. Mas sim do constrangimento e 

humilhação que me fez passar. Não bastasse sua crueldade comigo, mentiu para a minha mãe 

e se safou. Quem desmentiria uma professora? Minha irmã mais velha, com certeza! 

Simplesmente me calei. Estava envergonhada e temerosa pelo castigo. Por causa de sua 

atitude repressiva e autoritária apanhei da minha mãe. Já perdoei a professora, mas não 

esqueço aquele momento. Talvez ela não tenha esquecido. 

Por falar em castigo, acho que era o único jeito que mamãe encontrava para parar o 

quarteto que havia gerado. Certa vez mamãe ameaçou me doar para outra mãe. Não queria 

outra mãe, mas não conseguia parar de fazer bagunça com meus os irmãos. Por sorte desistiu 

da ideia.  
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Papai trabalhava em uma madeireira na rua do Gasômetro, região do Brás, em São 

Paulo, mamãe era costureira, “passava horas a fio, cortando, costurando, remendando. Dos 

retalhos que sobravam ela fazia roupas para nós” (SILVA, 2015, p.11). Roupas que usávamos 

para ir à missa, à escola e passear. Não passeávamos muito, eram passeios comuns: ir à casa 

de um parente aos domingos ou brincar no parque municipal. Raramente íamos a outros 

lugares. Quando íamos preparávamos o próprio lanche: sanduíche de mortadela, suco, 

mandioca frita, frango frito e farofa. Tudo muito saboroso! Meu pai raramente ia. Estava 

sempre trabalhando ou “fazendo um bico”. Mamãe nos levava.  

Ainda me lembro da primeira vez que fomos ao cinema. Na minha cidade havia um 

espaço, o Cine-Teatro Municipal. Ali aconteciam os eventos mais importantes - formaturas e 

reuniões de lideranças, por exemplo. Foi demolido há uns 20 anos. Era um sábado, estava 

com um vestidinho rosa. Chegamos um pouco antes de a sessão começar. Ainda vejo os 

tíquetes que minha mãe guardava no envelope. Ganhamos um sorvete de massa, nem as 

abelhas ousaram nos incomodar, tamanha era a felicidade.  

 

                    Figura 7 – Minha primeira viagem. Em algum lugar de São Paulo, ano de 1993  

                              Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora  

Em 1993 fiz a primeira viagem. Meu padrinho Nelito, irmão de mamãe, me levou para 

passar férias em sua casa em Campinas. Passei um mês inteiro longe de casa, viajando de 

carro por várias regiões. Meu padrinho e minha madrinha Isabel hoje são avós, mas na época 

tinham filhos pequenos – Camila, César e Valdir, que tinham como bichinhos de estimação 

passarinhos, coelhos e patos. Eu tinha um cachorro. Aliás, sempre tive cachorros, só uma vez 

foi um gato. Quem sabe em outra ocasião eu conte sobre ele... 
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E agora conto sobre a infância, adolescência e entrada na fase adulta: consegui o 

primeiro emprego ingressei na universidade. Ou quando quase me casei, viagens, livros que li. 

Falar mais da família e da Dilma menina, em sua infância pobre, escolhi para começar a 

escrita do trabalho. Acredito que a minha história se encontra intimamente tecida na história 

de cada um deles – pai, mãe, irmãs, irmão, sobrinhos, tios e tantas outras pessoas importantes. 

Falar dessa história e da vida que de algum modo me formam. Essas vidas estão em mim, não 

apenas passaram por mim. Por isso não apenas apresento-me como menina, coloco-me diante 

da criança que fui para interrogar a adulta e a profissional que me tornei.  

A menina cresceu e agora é professora 

Segundo Bondía (2002), somos sujeitos da experiência e abrigamos acontecimentos, 

memórias, desejos, querer e não querer, medos. Para o autor, a “experiência é o que nos passa, 

o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A 

cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece” (p.21).  

Cresci em ambiente fértil de relações sociais, experimentação e produção de cultura 

infantil. Quando pequena, costumava brincar de professora. Na emergência, procurando 

emprego, a brincadeira foi abandonada, outras atividades surgiram. Entrei no mercado de 

trabalho aos 17 anos, bem depois dos irmãos mais velhos. Não mais sobrava tempo para 

brincadeiras ou esportes.  

O ingresso na universidade esperaria mais uma década. Vários momentos 

aconteceram, mas nada com o sabor de antes. Sentimentos, emoções e sensações trouxeram 

um frescor diferente, estranho, às vezes bom, às vezes não. 

Aos 27 anos iniciei o curso de Pedagogia da Universidade de Mogi das Cruzes e 

aprovada em concursos públicos para professora na Educação Infantil. 

Em 2010 iniciei a trajetória profissional na Escola Municipal de Educação Infantil 

(EMEI) na cidade de Santa Isabel, município da mesorregião Metropolitana de São Paulo. À 

época, a Rede Municipal estava começando a efetivar a Educação em Tempo Integral em 

escolas básicas. Houve “alargamento” do tempo de permanência das crianças de quatro a seis 

anos na Pré-escola e a tímida expansão no número de vagas na creche. Foram criadas 71 

vagas de docentes para atuar da creche ao Ensino Fundamental II.  
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Das vagas, dez se destinavam ao cargo de PDI– exigia-se formação em nível normal 

superior ou licenciatura plena em Pedagogia, com habilitação em Educação Infantil. A 

jornada de trabalho, em regime celetista, perfazia 40 horas semanais.  

Embora os termos parecessem claros no edital, na prática se via a evidente indefinição 

do papel da PDI na instituição escolar. As professoras recém-chegadas criavam estratégias 

significativas de ensino. Ao mesmo tempo, tentavam aproximações com modelos teóricos 

e/ou profissionais que já conheciam.  

Professora iniciante, não tinha um modelo a seguir. Lembro-me das frustrações 

pessoais – causadas nas crianças, tentativa de silenciar seu corpo, crianças “bagunceiras e 

indisciplinadas”, entre outros adjetivos. Mais tarde descobri que são sinônimos atribuídos 

negativamente àquilo que, de fato, representam – o pulsar da vida na escola. Em meu 

processo de aprender a “olhar com olhos nus”, descobri que eram crianças com corpos 

linguageiros.  

Se algo ainda constrange, é lembrar que poderia ter sido ousada, mais respeitosa e 

corajosa. E permitir que me ensinassem a ser professora na Primeira Infância. Contudo, ali 

estava a adulta, não a parceira; a pessoa com “a chave de controle nas mãos”.  

A configuração da rotina pedagógica seguia de modo inflexível, invariável. As horas 

de trabalho eram preenchidas com atividades ensimesmadas, raramente contemplavam os 

corpos cheios de vida ou seu “brilho de descobrimento nos olhos”, como escreveu o poeta 

Manoel de Barros (1916-2014).  

Quanto ao tempo, me imaginava duelando. Às vezes desejava que o dia durasse um 

pouco mais, ou aguardava ansiosamente para chegar em casa. No relógio, horas e minutos 

pareciam zombar da impaciência, brincavam com a ansiedade. Os segundos batiam em ritmo 

totalmente contrário ao do coração. E se voltasse no tempo? Se a viagem fosse possível, 

trilharia o conselho de Mario Quintana (1906-1994), e “nem olharia no relógio. Seguiria 

sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas”2.  

A experiência profissional faz repensar, cotidianamente, a atuação na escola da 

Primeira Infância. A educação de qualidade depende de diversos fatores, um deles a formação 

de professores e professoras. Não somente a formação inicial, mas a que acontece no 

cotidiano escolar. Deve promover, inegavelmente, o enfrentamento de desafios que se 

 
2  Trecho da poesia Seiscentos e sessenta e seis. In. Esconderijos do Tempo. Rio de Janeiro: Objetiva, 

1980/2013. 
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complexificam à medida que começam a discernir que a docência tem especificidades a serem 

aprendidas (BOLZAN; ISAIA, 2006).  

Ser PDI naquela rede de ensino era estar só. Na escola a estranha sensação adquiriu 

um tônus: a única PDI da escola, trabalhava à tarde, conhecido como contraturno. Significa o 

período complementar no qual há atividades lúdicas e artísticas, não propriamente ensino, na 

visão dos dirigentes e demais profissionais. 

Pela manhã havia uma professora com quem pouco me comunicava, apenas executava 

as delicadas ordens – organizar o armário, recortar papéis ou separar material para ela “tocar a 

atividade” com a turma e guardar a agenda das crianças. Como se não fosse igualmente uma 

professora. Na verdade, à vista de todos, não era a professora Dilma, mas a PDI.  

Alguns anos depois entenderia que a sensação estranha poderia ter um nome: 

“sentimento de solidão pedagógica”, conforme explicam Bolzan e Isaia (2006, p. 490). 

Sentimento decorrente de uma série de situações vividas pelo docente iniciante. Corroboradas 

pela ausência de espaços coletivos de discussão de formação – voltados ao compartilhamento 

de experiências, esclarecimento de dúvidas e auxílio mútuo –, interferiria não apenas na 

possibilidade de elaboração conjunta de estratégias educativas, mas ainda na identidade do 

professor.  

Os poucos encontros coletivos de formação na escola ocorriam semanalmente, no dia 

letivo, quando os professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental já haviam encerrado 

as atividades. Raramente a PDI era convidada. Nas vezes que compareci, o assunto era 

abstrato e não condizente com a realidade em sala.  

No âmbito da Secretaria Municipal de Educação, as poucas formações oferecidas para 

o grupo de PDIs eram centradas em atividades manuais, reproduzidas com base em modelo 

que, segundo ressaltavam as professoras-formadoras, “as crianças gostam!”. No entanto, 

desconsideravam em absoluto gostos e repertórios infantis (OSTETTO, 2004). 

Algumas vezes pensava que não era formação: “mas tenho que fazer”. Via-me em uma 

encruzilhada. A única saída possível era a via da subversão. No fundo temia ser esse o papel 

da escola. O tempo me ensinaria...  

Passados alguns meses, exonerei-me do cargo na Rede Municipal de Santa Isabel e 

ingressei, via concurso público, na Rede Municipal de Educação de São Paulo (RME-SP). A 

preocupação inicial era, talvez, reviver algo semelhante ao que havia sentido na rede anterior. 



33 

 

Contudo, a experiência como PEI na rede paulistana foi especialmente diferente. Em uma 

creche municipal no extremo leste da capital paulista me reconheci professora. Convivendo 

diariamente com crianças bem pequenas, parceiras e mais experientes, me tornei professora. 

Não mais sentimento de solidão ou invisibilidade. Acolhida pelo grupo, amizades bonitas, 

sinceras e duradouras.  

Quanto à ação pedagógica com os bebês, estava bastante insegura. Ainda os enxergava 

como “seres frágeis e delicados”. Com frequência tive medo de machucá-los. Temia pela voz 

não ser “meiga”, e seguramente sem “habilidade manual”. Não sabia como pegá-los no colo 

ou parar de chorar. Um medo profundo me assolava quando precisava alimentá-los. Banhos 

sempre rápidos para “evitar tomar friagem. A rotina seguia com exposições breves ao sol, 

raramente ao vento e nunca à chuva. E a contemplávamos protegidos na sala. Demorou algum 

tempo até o véu dos meus olhos ser rompido.  

Deparei-me com duas crianças pequeninas, uma dizia palavras de incentivo: “você vai 

conseguir... isso, você conseguiu”. A criança falava o que diariamente lhes dizia, e me 

reconheci na ação cuidadosa da brincadeira. Entendi que de algum modo fazia parte das 

histórias pessoais e me autorizei a sentir as relações cotidianas da creche. Uma dimensão 

esquecida, enrijecida sob os tecidos do corpo – brincar.  

Hoje sim eu brinco... Consigo comer bolinhos imaginários, docinhos, massas, peixes, 

cozidos, sabores indescritíveis por palavras e ricos em benefícios: iluminam o olhar e alegram 

o coração, não engordam e nos deixam fortes e alegres.   

Repreendi e capturei monstros assustadores e vi surgir um tubarão gigantesco de onde 

se via apenas um borrão de tinta. Crianças iluminadas por um arco-íris que inventaram 

quando exploravam luzes e cores. Um grupo mobilizou a escola para encontrar uma minhoca 

que havia caído das mãos do cuidador; ou fugiu...? 

Certamente se dirá que as crianças “só são capazes de fazer bagunça e dizer bobagens” 

(KORCZAK, 1986, p.55), ou “barulhentas, correm o tempo todo, choramingam, gritam”. 

Enganam-se: profundamente interessadas pelos mistérios da vida, “profetizam um longínquo 

futuro, discutem e debatem a esse respeito” (p. 55). Como escreveram Richter e Barbosa 

(2010), sabem muito. Mas nem todos conseguem compreendê-las. Não o reconhecem como 

saber: “aprender com as crianças é aprender para ensinar”, afirma a canção Ouro da terra, de 

Gaia Piá (2006).  
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Paulo Freire sentenciou: “uma das questões mais sérias com respeito ao presente 

imediato e ao amanhã é como formar pessoas de maneira que elas não se percam em meio às 

mudanças que a tecnologia vai criando” (FREIRE, 2014, p. 73). Educadora, não ignoro que 

sou importante amostra de humanidade para bebês, crianças, famílias e comunidade. Onde há 

vida, existem curiosidade, esperança, solidariedade e resistência.  

As crianças têm direitos, e devemos garantir que não sejam ignorados e/ou roubados. 

Cuidar para a escola não se tornar a usurpadora do direito de viverem plenamente a infância.  

Minha odisseia em busca do “eu professora” encontrou refúgio nas pequeninas mãos. 

Compreensão e desafio no olhar e no sorriso. Antes mesmo das primeiras palavras, já 

interpretavam o mundo, interrogavam-no e nos interrogavam. Coragem, ousadia, verdade e 

sabedoria.  

São sujeitos criativos, inventivos e curiosos. Detentoras de inaudito potencial, 

precisam ser acolhidas e respeitadas.  

Novas andanças – aproximação com o tema da pesquisa 

Cursei o Mestrado em Educação: Psicologia da Educação, na Universidade que me 

recebe para o doutoramento. A pesquisa desenvolvida de 2013 a 2015 aproximou de 

problemas presentes na Educação Básica – a formação de professores – e provocou uma 

discussão complexa e multideterminada: a qualidade da Educação ofertada na creche.  

Nos depoimentos para o Mestrado havia sensível incidência em relação à qualidade, o 

que colocava em xeque a competência das profissionais responsáveis. Várias vezes as 

participantes não se sentiam “professoras”, nem mesmo respeitadas. Os depoimentos 

revelaram que condições de trabalho, infraestrutura no atendimento e interlocução da creche 

com famílias tinham relação com a profissionalidade docente, mas fundamentais para aferir 

(se se pode assim dizer) a sensação e a expectativa da qualidade da instituição.  

As inquietações sobre o tema ganharam força, portanto, a partir da experiência como 

pesquisadora iniciante e contato com a literatura da área, alicerçados na trajetória de aluna e 

professora. Mais tarde, alcançaria a compreensão sobre o slogan (SHIROMA; 

EVANGELISTA, 2014) e a clareza da fisionomia empresarial (GENTILI, 2015) assumidos 

pelo discurso da qualidade nas políticas públicas e como se revelam. 
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A jornada na RMESP se encerrou em março de 2016, quando ingressei na carreira do 

Ensino Básico Técnico e Tecnológico (EBTT), do Magistério Público Federal, mesmo ano em 

que entrei no Programa de Doutoramento na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  

Na nova escola, na zona sul de São Paulo, a realidade era muito diferente, a começar 

pela vinculação histórica a uma Escola de Enfermagem. Segundo relataram os funcionários, a 

escola surgiu improvisadamente, no início da década de 1970, para atender a uma demanda de 

mulheres-mães-trabalhadoras e alunas de cursos relacionados à área da Saúde. O crescimento 

dos pedidos exigiu novas formas de acolhimento a filhos e filhas das profissionais e 

estudantes. A escola adquiriu prédio próprio e ampliou o atendimento educacional para o 5º 

ano do Ensino Fundamental.   

Desde minha chegada foram muitos os desafios. Tantos que me fizeram desejar mais 

intensamente discutir a qualidade.  

O discurso coletivo sobre a qualidade assumia fisionomia multiforme, variando entre 

médico-assistencialista e escolar, conforme avançava a idade das crianças. Em alguns 

contextos havia certa “arrogância empresarial”.  

A qualidade surgia como constructo duramente conquistado. Apesar de permeado por 

conceitos e definições que se alteravam e se modificavam, era intensamente objetivado pelos 

sujeitos da escola e comunidade. O elemento-chave do discurso centrava-se no atendimento, 

em período relativamente extenso, dos filhos e filhas de trabalhadores, trabalhadoras e 

estudantes da Universidade e do Hospital Universitário. 

Discorriam emocionadas sobre a escola ser de “excelente qualidade”, frequentemente 

associadas à ideia de “ensino forte “a etapa do Ensino Fundamental, e de “cuidado maternal” 

a etapa da Educação Infantil.  

“Cuidar bem das crianças, como se fossem filhos ou filhas” era a aspiração da 

educação a bebês e crianças bem pequenas. Conforme cresciam, as ações de maternagem se 

alteravam por atividades mais próximas do modelo escolar. A aspiração materializada em 

discursos do coletivo escolar ecoava diferentemente nas análises pessoais.  

A retórica da qualidade vivida na instituição revelava uma história de mais de quatro 

décadas de silenciamento institucional. Substituía-se problema da igualdade, incluindo 

oportunidades, mascaravam-se as condições de trabalho com panos quentes no 

“gerenciamento” institucional.  
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A escola pública não pode ignorar a capacidade dialógica dos atores, nem tampouco 

ferir os direitos fundamentais, pois se tornaria uma escola adoecida e convulsionada. No 

retrato inicial, nos primeiros meses de trabalho, não havia diálogo com família ou 

funcionários da limpeza e cozinha; professoras que atuavam na escola não eram contempladas 

por uma proposta de formação em contexto. Constatava-se a inexistência de proposta 

pedagógica que contribuísse para a indistinção entre público e privado nas relações pessoais, 

profissionais e organizacionais, potencializando a manutenção de práticas equivocadas e 

conflitantes, com forte traço médico-higienista e escolarizante, desde a primeiríssima etapa da 

educação da infância.  

Havia uma nuvem que encobria a escola e tornava as relações tensas (ou ainda 

incertas). Observei a subalternidade envolvendo os principais atores escolares, irradiada por 

falsa sensação de poder. Adultos e crianças sob uma teia de tensões que se replicava quase 

cotidianamente.  

Na queda de braço perdiam a escola, educadores e crianças. Principalmente porque a 

escola não era um oásis (ARROYO, 2019), mas um dos importantes palcos da vida. Adultos e 

crianças conectavam-se em diferentes experiências de ser humano.   

Na disputa pelo poder, os adultos, por muito tempo, desviaram-se das vivas cores e da 

explosiva sonoridade da infância. Como escreveu Janusz Korczak (1986), para os adultos a 

vida das crianças, assuntos, preocupações e insucessos poderiam esperar, “como se para os 

adultos existissem duas vidas: a deles, séria e digna de respeito”, e a das crianças, “como se 

fosse de brincadeira [...]. Ora, nós existimos, estamos vivos, sentimos, sofremos. Nossos anos 

de infância são anos de uma vida inteira” (p.216). 

Durante muito tempo a prioridade eram sempre os adultos - na organização da escola 

ou em propostas curriculares. De modo geral, simbolizavam forte imposição do mundo 

adulto. 

Arte como sinônimo de sujeira, brincar e deixar suadas, cair... isso não! 

Uniformizadas, enfileiradas, sentadas, contrastavam com gritos e pisadas fortes audíveis por 

toda a escola em diferentes momentos. Eram os “alunos do Fundamental”. Cresceram na 

escola, mas ela não cresceu para eles. Agora, os corpos exigiam distintas experiências e 

movimentos.   
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Rosemberg (1985, p. 25) explica: “na sociedade-centrada-no-adulto a criança não é”. 

Mas um vir a ser. “A individualidade deixa de existir. Ela é potencialidade e promessa”. No 

entanto, a promessa passa a ser controlada, e lhes conferem um lugar “menor” na hierarquia. 

Não relevando as perdas, se naturalizavam sob o discurso conformista do “sempre foi 

assim”. Em contrapartida, os “benefícios” de uma escola de excelente qualidade eram 

aclamados, ainda que nem todos estivessem de acordo com esse “título”. 

De um lado, a qualidade medida pelo que os adultos almejavam como potencializador 

de futuros – mesmo quando a ideia de preparo para o futuro causava, no tempo presente, a 

alienação corporal de meninos e meninas, competividade e segregação. Eram essenciais – à 

qualificação do ensino – a incorporação de lógicas e serviços escolares mais modernos e a 

aquisição de material apostilado. Encarados como o que faria diferença da escola pública que, 

desde então, ao menos no campo do discurso, apresenta maior eficácia e eleva o desempenho 

escolar dos estudantes. De outro lado, a ideia de qualidade era balizada pela “maternagem”. 

Investidas nem um pouco tímidas de antecipação da escolarização desde a Educação Infantil.  

No emaranhado conceitual e relacional, a indefinição de escola como organismo 

público compactuava com a sua caricaturização. Não mais restrita ao funcionalismo 

institucional já citado, assustava a ideia de escola pública aberta à comunidade. Por força do 

contraste entre as referências de qualidade e a ausência de ações e fóruns de diálogo em torno 

de termos como democracia/democratização, participação, igualdade de oportunidades, 

direitos das crianças, praticou-se durante longo tempo a política do em time que está 

ganhando não se mexe, aplicando-se, ainda, termos da – nem sempre boa, porém velha 

conhecida – “política da vizinhança”.  

Novos rumos para a escola começariam com a “tomada” pela comunidade escolar, 

partindo da firmeza do grupo de professoras e professores, com a participação cada vez maior 

das famílias, atores convictos (e muito desejosos) de que a educação e o cuidado são um só 

ato. A escola e seu programa ou política praticados devem ter como alvo central as crianças, 

sem descuidar das necessidades dos adultos envolvidos no processo - famílias e profissionais 

que ali trabalham. Se suas necessidades “devem ser contempladas, as decisões para orientação 

dos programas não podem desconsiderar que são as necessidades da criança que devem 

orientar opções” (ROSEMBERG, 1994, p.155). 

Passados alguns anos, o retrato da escola mudou para um ambiente como unidade com 

vontade de ser feliz (GERALDI, 2004). Escola que reconhece sua força e desafios, mira em 
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utopias atingíveis (FREIRE, 2018) e sai à rua com a comunidade – pais, mães, irmãos, avós, 

professoras e professores, técnicos educacionais e da saúde, bebês e crianças – festejar e 

bradar pelos direitos de toda criança. 

A aproximação da comunidade e sua sensibilização para os assuntos da escola 

favoreceram o redirecionamento das ações institucionais em sentido democrático e 

participativo. Deve ser destacada a elaboração coletiva do projeto político-pedagógico, com a 

criação de grupos de trabalho para discussão de diferentes temas relacionados à Educação 

Infantil e ao Ensino Fundamental, na perspectiva de Educação Integral; encontros formativos 

com as famílias, professores e funcionários; e fóruns de escuta das crianças, por exemplo.  

Atualmente deseja-se reorientar o discurso da qualidade, centralizando-o no que é 

vital: não o mensurável, não o quantificável.   

Como o menino que aprendeu a ver, da história de Ruth Rocha, me interessei por 

todos os temas. Concordo com o personagem: “há coisas que a gente entende. E coisas que 

não se entende!” 

Como o menino da trama literária quis entender: “qual qualidade buscamos para 

nossas crianças?”  

Qualidade ancorada em concepção gerencialista não será capaz de integrar a escola a 

uma pluralidade de forças vivas em favor das infâncias (ARROYO, 2015). Na escalada pela 

excelência, unidades educativas conseguirão garantir a humanização das infâncias, 

adolescências e juventudes populares? 

Empreendi uma busca intensa pela bibliografia. Conhecendo desafios, dificuldades e 

histórias de êxito e insucesso da escola pública, desejei me orientar na definição de objetivos 

mais claros.  

Todas as reflexões iniciais– pessimistas, exageradas ou utópicas –possibilitaram o 

amadurecimento do tema. A experiência tem importância para a discussão e a reflexão aqui 

propostas. Avaliei grandes (e bastante doloridos) avanços da escola e desafios que ainda 

precisam ser superados. Sobretudo, é possível fazer da escola um espaço democrático, torná-

la um campo de resistência e vida (GERALDI, 2004).  

Recorri ao arcabouço legal e a uma densa bibliografia para entender os significados 

ocultos da qualidade em educação (ENGUITA, 2015). A abordagem da qualidade social é 

tomada como conceito-chave da discussão, e a escolha pela perspectiva ocorreu, 
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primeiramente, porque não se pode compactuar com a visão de que a missão da escola é 

formar para o mercado de trabalho.  

O real propósito de toda escola que se deseja comprometida com o futuro das crianças 

precisa, no tempo presente, possibilitar ser tomada consciência da condição histórica, assumir 

o controle da trajetória e conhecer a capacidade de transformar o mundo. Ressaltou Paulo 

Freire: “quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o 

desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu trabalho pode 

criar um mundo próprio, seu Eu e as suas circunstâncias” (FREIRE, 1982, p.35).  

A bibliografia considera a educação como direito humano essencial e bem público que 

possibilita o alcance de distintos direitos sociais, tendo como centro os direitos de cidadania, 

ou um conjunto de direitos que todo cidadão possui, salvaguardados na Constituição Federal, 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente e em 

demais instrumentos jurídicos.  

Inseridos em instituições educativas, compreende-se por direitos fundamentais para 

bebês e crianças o acesso “a processos de apropriação, renovação e articulação de saberes e 

conhecimentos e à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à 

brincadeira, à convivência e à interação” (OLIVEIRA, 20153). Direito de serem acolhidas, 

educadas e cuidadas por profissionais com formação específica, compromissados 

politicamente com a Educação da Primeira Infância.  

Enfim, o direito à atenção individualizada, expressar sentimentos, atendidas em 

ambiente humanizador, limpo, aconchegante, seguro e estimulante (CAMPOS; 

ROSEMBERG, 2009).  

Estar em contato com a natureza requer o “desemparedamento” e desenvolvimento de 

ações e práticas. Sujeitos que interrogam o currículo (RICHTER; BARBOSA, 2010), ou seja, 

ativos, capazes de formar significados e conhecimentos nas interações com os pares e a 

cultura. Concepção que pleiteia o entendimento do que as crianças expressam por meio do 

movimento do corpo, gestos, voz e choro (FALK, 2011).  

Campos e Rosemberg (2009) assinalam que as crianças têm direito à higiene, saúde e 

alimentação saudável; desenvolver a curiosidade, imaginação, criatividade e capacidade de 

expressão; e se sentir livres e seguras para movimentos em diferentes espaços. Bebês e 

 
3Disponível em: http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/10/mesa02_zilma_usp1.pdf. Acesso em 

15 de dez. 2016. 

http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/10/mesa02_zilma_usp1.pdf


40 

 

crianças pequenas têm o direito à proteção, ao afeto e à amizade; a uma especial atenção 

durante seu período de adaptação na creche; a desenvolver sua identidade cultural, racial e 

religiosa; de serem respeitadas e acolhidas em suas diferentes manifestações por educadores e 

demais profissionais que atuam na unidade educacional. 

Apesar dos direitos das crianças e responsabilidades (adultos que atuam direta e 

indiretamente na educação das crianças de zero a cinco anos e onze meses),como se tratam 

bebês e crianças pequenas, qual lugar ocupam nas políticas, programas curriculares e 

propostas pedagógicas, onde estão as marcas, quem escuta sua voz, seu choro, seu riso?   

Levou-se em consideração que uma Educação de qualidade somente se efetivará 

mediante o cumprimento de direitos básicos, reconhecimento e valorização dos profissionais 

da educação, (re)aproximação da comunidade ao ambiente escolar, envolvimento dos 

diferentes atores com temas e causas próprias da instituição e investimento e compromisso do 

Estado com a Educação pública. 
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa e seus objetivos 

Caracteriza-se a escolha do tema a partir de breve explanação do cenário político e 

econômico brasileiro e interferências no campo educacional. Em seguida, são apresentados o 

objetivo geral e específicos delineados, considerando que a pesquisa se situa na área da 

Educação: Psicologia da Educação, com ênfase na linha de pesquisa Desenvolvimento, 

Ensino e Aprendizagem: compreensão do desenvolvimento humano e  a relação com 

Processos de Ensino-Aprendizagem nos contextos escolares, familiares e comunitários.  

O estudo parte da premissa de que a vivência educativa em instituição pública, laica, 

justa e igualitária é direito desde o nascimento, e à creche não como benesse, mas obrigação 

do Estado. O acesso e a permanência não são loteria ou barganha, mas bens inalienáveis. 

No Brasil, sempre se revelou desafiador o acesso à Educação Infantil, e exemplos são 

observados no percurso de institucionalização da creche. Apesar das conquistas e profundas 

transformações, principalmente nas três últimas décadas, não se deve ignorar que a Educação 

Infantil ainda é tratada com descaso e indiferença por governos municipais. Em boa parte das 

redes de ensino municipais, especialmente a creche, a etapa do ensino da Educação Básica é 

gradativamente repassada à iniciativa privada em convênios e parcerias.   

Na cidade de São Paulo, o movimento de terceirização da Educação Infantil começou 

em meados da década de 1950, a partir de convênios entre Prefeitura e entidades beneficentes, 

que passaram a ser responsáveis pelo atendimento. Em geral, um atendimento de pouca 

qualidade e baixíssimo custo.  

Observa-se, desde então, o alastramento de parcerias público-privadas na Educação. 

Fato recente diz respeito à criação do Programa Nossa Creche4, com o objetivo de expandir o 

acesso de crianças de zero a três anos a creches, com prioridade ao atendimento das famílias 

mais vulneráveis. O programa se desenvolve principalmente em novas parcerias com OSCs.  

Panizza (2018) ressalta que o convênio entre o poder público e instituições 

educacionais “sem fins lucrativos “se torna realidade que assegura, na maioria dos 

municípios, o atendimento a expressivo número de crianças, da população pobre e com 

 
4Disponível em: <http://nossacreche.prefeitura.sp.gov.br/sobre-o-projeto/>. Acesso em 12 de fev. 2019. 

http://nossacreche.prefeitura.sp.gov.br/sobre-o-projeto/


42 

 

vulnerabilidades. O estudo de Correia (2013) havia mostrado que, na grande maioria dos 

casos, é a política do possível. Entre o possível e o ideal há um longo caminho a ser 

percorrido. Caminharemos? Resistiremos?  

As áreas da Educação e Saúde são as mais cobiçadas no cenário político e econômico 

de aprovação de pacotes de medidas e reformas políticas que afetam, especialmente, a 

população das camadas trabalhadoras e os mais pobres - a marcha da terceirização. 

Observa-se a menor atuação do Estado em prover a educação pública de qualidade. 

Ocorrem redução gradual da remessa de materiais para limpeza e higiene (valho-me de 

experiências profissionais em redes de ensino na região da Grande São Paulo), falta de 

contratação de pessoal para apoio, administrativo e docente em concurso público, estagnação 

da expansão do número de creches diretas e reforma da previdência social. 

São exemplos, os mais óbvios, o “feroz ataque que hoje sofrem os espaços públicos 

(democráticos ou potencialmente democráticos), entre eles a escola das maiorias” (GENTILI, 

2015, p. 115).  

Há a tendência de abandono ou descrença quanto ao PNE, em vigor desde 2014 

(BRASIL, 2014), para o qual a EC nº 95/2016 tornou-se grande barreira. A referida emenda, 

aprovada no governo Temer, instituiu o novo regime fiscal que vigorará nos próximos 20 

anos (artigo106). Em síntese, a medida fiscal foi considerada, à época, a principal saída para 

superar a crise econômica, equilibrar contas públicas e fazer o país voltar a crescer. No artigo 

107 fica estabelecido, para cada exercício, limites individualizados com despesas primárias, 

correção de valores pela variação do IPCA e limites no âmbito dos três poderes, para o MP e 

DP. 

Se menos é mais, cabe perguntar quais seriam os beneficiários, pois a medida, ao 

limitar gastos públicos à inflação, inviabiliza o alcance e a melhoria da qualidade dos serviços 

públicos, contribuindo para a ampliação das desigualdades. A EC 95, disfarçada de benesse 

estadista, flerta como risco ao financiamento da educação, onera as camadas mais baixas da 

sociedade e desacelera ações e políticas voltadas para a melhoria da educação e redução de 

iniquidades socais.  

O atual PNE (2014-2024), previsto para vigorar por mais cinco anos, encontra barreira 

praticamente intransponível, quando, por princípio, deveria orientar as políticas para a 

Educação, na ótica da “redução das desigualdades, a partir da articulação da Educação com a 
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cultura, saúde, assistência social, familiar, saneamento básico, trabalho, participação popular e 

alimentação” (RONCA, 2015, p. 97).  

Defende-se, nesta tese, a preocupação relacionada à Educação Infantil - no âmbito do 

PNE ganha certa prioridade ao ser apresentada na Meta 1. Logo, políticas, discursos e ações 

governamentais interessam, pois incidem e influenciam a oferta educativa em creches.  

Os efeitos perversos, embora não passíveis de aferição imediata, deveriam incidir 

sobre aspectos-chave da Educação Básica, como gestão democrática, fomento à qualidade 

social da Educação em todas as etapas e modalidades e elevação das taxas de alfabetização 

das crianças, jovens e adultos. Os reflexos chegariam às salas de aula e berçários.  

Incorrendo no risco de perturbar o romantismo pedagógico ao qual distintos 

educadores e educadoras se prendem em tempos de desencanto, mas iluminando a névoa 

causada por uma cegueira ideológica disfarçada de romance, a resposta é simples e óbvia. 

Afinal, e ironicamente, pois de tempos em tempos sofre um baque devido à reorganização de 

nova agenda de governo, a Educação é concebida como um dos principais meios pelos quais 

ocorre o desenvolvimento do país.  

Sá (2008) esclarece que em geografias sociopolíticas diversas, os discursos sobre 

qualidade se configuram como vetor estruturante de propostas e medidas reformadoras na 

Educação. A referência ao discurso de qualidade, acrescenta Gentili (2015, p. 117), “remete 

diretamente ao plano das práticas materiais nas quais este discurso deve (e precisa) ser lido”.  

Conflitos e disputas na definição de qualidade na arena educativa. Diversos estudos 

mostram e denunciam que o discurso em educação se encontra fortemente vinculado a 

mudanças de ordem econômica, consubstanciado na certeza de que economistas e 

empresários têm sobre o que é educação (NARDI, SCHNEIDER, 2012a; GENTILI, 2015). 

Campos (2013) argumenta que as discussões devem ser situadas, identificando quem 

fala e de onde se fala. Sá (2008) colabora com a autora, esclarecendo que uma dispersão 

semântica do conceito de qualidade facilita a instrumentalização a serviço de agendas e 

agentes diversos. Deve-se levar em consideração o panorama mais amplo que envolve a 

educação, “refletir sobre a desigualdade de oportunidades educacionais, os processos de 

exclusão social vividos dentro e fora da escola e as contradições entre os objetivos 

econômicos e as metas das políticas educacionais” (CAMPOS, 2013, p. 26). 
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A EC 95 materializa o esforço político que incorpora o espírito de “reformadores 

empresariais” (ROSA, 2018) e educacionais ancorados em perspectiva gerencialista, e 

“concebem a educação como um dos investimentos mais rentáveis pela sua capacidade de 

reprodução do capital” (SADER, 2003, s/p.). Pensamento amplamente debatido e denunciado. 

Para a discussão, o terceiro capítulo, sob as contribuições de Camini (2002), Charlot (2013), 

Gentili (1995; 1998; 2012), Sader (2003; 2012), entre distintos estudiosos e especialistas, 

aborda como a qualidade assumiu na história recente “fisionomia empresarial”, em detrimento 

dos aspectos democratizadores do campo educativo (GENTILI, 2015). 

Sem a pretensão de encerrar o assunto, o estudo apresenta a estrutura do trabalho, 

organizado em três partes, e mostra os objetivos geral e específicos.  

A organização geral do trabalho segue da seguinte forma: Memorial – história de vida 

da pesquisadora e aproximação com o tema de pesquisa. Introdução – organização do 

trabalho e intenções da pesquisa. Em seguida, os capítulos de aprofundamento teórico. O 

Capítulo I divide-se em duas seções: a primeira discorre sobre a constituição da Educação 

Infantil, ressaltando especificidades da creche e seu lugar social, a partir da leitura e análise de 

um conjunto de documentos legais e orientadores publicados pelo MEC e SME de São Paulo, 

pertinentes a essa etapa. E na segunda há a discussão sobre o PNE 2014-2024, com ênfase na 

Meta 1.  

 Os capítulos II e III são complementares e apresentam uma discussão sobre o conceito 

de qualidade social. Analisaram-se origens e fisionomias que o conceito assumiu e a 

polissemia do termo na Educação Infantil a partir de quadro teórico formado em interlocução 

com diferentes pesquisas.  

No capítulo IV estão o contexto da pesquisa, o delineamento metodológico para 

produção e análise das informações. No capítulo V a sistematização da análise inspirada na 

Análise do Conteúdo. Por fim, algumas considerações acerca do processo de investigação. 

Objetivo geral 

Inicialmente, tentou-se responder a três questões: 

— O que seria uma educação de qualidade na primeiríssima infância?  

— Quais aspectos ou fatores estariam relacionados à ideia de uma educação de 

qualidade na creche?  



45 

 

— O que famílias e educadores pensam e esperam de uma creche de qualidade para 

bebês e crianças pequenas? 

As perguntas motivaram a pesquisa em perspectiva dialética e qualitativa. Resultante 

do processo de reflexão, o objetivo geral analisa diferentes percepções de qualidade social no 

Estado, em documentos legais e orientadores, famílias, professoras e gestoras escolares.  

A abordagem da qualidade que orienta a pesquisa– Qualidade Social– se associa à 

perspectiva de democratização, exigências de participação e inclusão social, e superação de 

desigualdades e injustiças (FLACH, 2005, 2012; GATTI, BARRETO, ANDRÉ, 2011; 

GERALDI, RIOLFI, GARCIA, 2004; PACIEVITCH, 2012; WERLE, SCHEFFER, 

MOREIRA, 2012; FRANZON, MESQUIDA, 2014).  

Concepção de qualidade que se contrapõe à qualidade derivada do modelo 

gerencialista e neoliberal, cujo interesse é a formação de mão de obra para o mercado de 

trabalho. Sob a ótica da qualidade social, centra-se no sujeito e aprendizagens. A formação 

escolar desde os primeiros anos de vida é estudada como fundamento indispensável e 

condição primeira para o exercício pleno da cidadania e o acesso aos direitos sociais, 

econômicos, civis e políticos (BRASIL, 2013). 

Delimitaram-se distintos objetivos. 

Objetivos específicos 

• Identificar o que caracteriza uma creche de qualidade nas vozes de diferentes atores 

sociais. 

• Investigar como as percepções de qualidade da Educação Infantil se entrelaçam. 

• Destacar convergências e divergências nessas vozes.   
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I – CONSTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: OBJETIVOS E FINALIDADES 

Falar de creche ou de educação infantil é muito mais do que tratar de 

uma instituição, de suas qualidades e defeitos, da sua necessidade 
social ou importância educacional. (...) É tocar no mistério da pessoa 

humana enquanto vida em busca de plenitude, de felicidade, de 

encontro. E é, também, falar um pouco de nós mesmos, pois quando 

nos colocamos diante da criança, como pais ou educadores, estamos 
nos interrogando sobre a nossa própria trajetória a partir da criança 

que fomos. (DIDONET, 2001, p. 11) 

 

Abri o estudo relembrando a infância, as pessoas que contribuíram para o processo de 

apropriação e significação do mundo. Tentei me organizar para tornar visíveis as relações 

sociais e afetivas, emoções e sentimentos, brincadeiras e interações. 

Depois de trabalhar em algumas creches como professora de crianças pequenas, decidi 

tratar da poesia, vantagens, desafios e problemas, elementos da legislação e autores críticos. E 

quis me colocar diante de uma criança: para que serve sua creche, gosta dela, o que faz 

quando não está na creche, e lá, o que faz?  

Perguntas que talvez conduzissem a enxergar pela ótica da criança, nas especificidades 

da Educação Infantil. Provavelmente me diria com o que brinca, amigas e amigos, o que mais 

gosta na creche, que sente falta da família, que fica feliz quando o pai ou a mãe vai buscá-la. 

Sobre a professora, alguma atividade, especialmente com tinta, água, ao ar livre ou no parque. 

E o que pode revelar sobre a creche, sua função?  

Estudos recentes sobre o desenvolvimento infantil comprovam que o período da vida 

que compreende a Primeira Infância (zero aseis anos) é o mais importante do 

desenvolvimento humano5.  Nessa fase, cerca de 90% das conexões cerebrais se formam, e a 

interação com o meio tem função fundamental para as crianças recém-chegadas ao mundo 

atingir marcos esperados de desenvolvimento. 

Ressaltam McCain, Mustard e Shanker (2007) e Mustard (2011) que a arquitetura 

básica e a função do cérebro são estabelecidas ainda nos anos iniciais do desenvolvimento. À 

medida que conhecem e interagem com objetos e pessoas, bebê e criança formam a 

 
5 J. F. Mustard (2010). Desenvolvimento cerebral inicial e desenvolvimento humano. In: Enciclopédia sobre o 

desenvolvimento na Primeira Infância. Disponível em: http://www.enciclopedia-crianca.com/sites/default/files 
/textes-experts/pt-pt/2532/desenvolvimento-cerebral-inicial-e-desenvolvimento-humano.pdf.Acesso em 13 de 

jul. 2019. 

http://www.enciclopedia-crianca.com/sites/default/files%20/textes-experts/pt-pt/2532/desenvolvimento-cerebral-inicial-e-desenvolvimento-humano.pdf
http://www.enciclopedia-crianca.com/sites/default/files%20/textes-experts/pt-pt/2532/desenvolvimento-cerebral-inicial-e-desenvolvimento-humano.pdf
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inteligência e a personalidade (SÃO PAULO, 2015), com novos sentidos de mundo. O 

processo de formação da identidade e desenvolvimento do indivíduo não termina na primeira 

infância, mas é base para novas aprendizagens.  

A creche adquire caráter fundamental na promoção da formação em sua máxima 

possibilidade, haja vista a função pedagógica, eminentemente educativa, na qual ações de 

cuidado físico e relacional assumem a característica de objetivo e especificidade da Educação 

Infantil.  

De acordo com as DCNEIs, atrelados ao papel pedagógico da creche estão as funções 

social e política que correspondem à responsabilidade do Estado quanto à educação coletiva 

das crianças, complementando a ação familiar.  

Em visão sistêmica, a creche e a pré-escola assumem tríplice função, que visa à 

promoção da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres – tornar-se espaço 

privilegiado de convívio coletivo, elaboração de identidades e ampliação de saberes e 

conhecimentos de diferentes naturezas (BRASIL, 2009a). A Educação Infantil, primeira etapa 

da Educação Básica, tem como uma das principais ações ajudar a inserir o humano no mundo, 

oferecendo-lhe condições e recursos formados histórica e culturalmente para as crianças 

“usufruírem de seus direitos civis, humanos e sociais, e possam se manifestar e ver essas 

manifestações acolhidas, na condição de sujeito de direitos e de desejos” (p.85).  

Tarefa da creche e da pré-escola considerar as novas formas de sociabilidade, 

atentarem-se às subjetividades infantis, comprometerem-se com a democracia, cidadania e 

dignidade, perseverar com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, 

étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa; atuar no cuidado e reconhecimento 

de como é essencial a defesa do meio ambiente (BRASIL, 2009a). 

A partir dessas funções avaliam-se a complexidade e a amplidão dos desafios da 

creche para legitimar-se nas esferas política, social e educacional.  

Uma retomada histórica mostra que em seus primórdios o uso da expressão creche 

esteve associado à classe social do público atendido, isto é, crianças socioeconomicamente 

carentes, órfãs ou abandonadas, diferenciando-se da pré-escola, que direcionava o 

atendimento às crianças de camadas sociais mais elevadas. Em trajetória recente, a creche 

tenta responder a situações de pobreza, abandono e maus-tratos de crianças pequenas 

pertencentes à classe trabalhadora.  
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No Brasil, as primeiras creches datam do final do século XIX e início do século XX, 

tidas como assistencialistas. Além de precárias, não possuíam caráter pedagógico explícito 

(DIDONET, 2001; OLIVEIRA, 2006, 2011). No desenrolar histórico, com a emergência das 

mudanças nas relações sociais, políticas, econômicas e familiares provocadas pelo advento da 

expansão industrial, acelerado processo de urbanização das grandes cidades e crescente 

ingresso do público feminino no mercado de trabalho, tornou-se imprescindível a existência 

de instituições de guarda e proteção para crianças pequenas, filhos e filhas das mulheres 

trabalhadoras. 

Mas a ausência de políticas voltadas à propagação da creche como serviço público 

essencial e insuficiência dos equipamentos contribuíram com o alastramento de diferentes 

iniciativas de baixo custo. Por exemplo, creches domiciliares, em que o atendimento à 

infância carente era predominantemente desenvolvido por leigas e leigos em ambiente 

insalubre: “não tinha água, luz e esgoto, nem suprimentos básicos para higiene e saúde” 

(ROSEMBERG, CAMPOS, 1985, p. 78).  

A iniciativa era encarada pelos órgãos públicos como alternativa possível à expansão 

do atendimento das crianças pequenas (OLIVEIRA, 2011; ROSEMBERG, CAMPOS, 1985, 

ROSEMBERG, 1986). O discurso do governo ressaltava o caráter “familiar”, que apelava à 

ideia de “participação da sociedade”, ocultando a própria incapacidade de atender à demanda 

popular por creches ou equipamentos públicos destinados à proteção, à educação e aos 

cuidados.  

Outro ponto diz respeito à história de lutas das mulheres pelo reconhecimento social e 

garantia dos direitos fundamentais. Não apenas o ingresso das mulheres no mercado de 

trabalho contribuiu para retomar iniciativas relacionadas ao atendimento da população infantil 

e a movimentos sociais e feministas pela emancipação, mas a creche foi uma das principais 

bandeiras. Nas reinvindicações não cabia outra modalidade de atendimento não diretamente 

financiada pelo Estado (ROSEMBERG, 1986). 

Reviravoltas provocadas pela transformação no meio operário e intensificação de 

movimentos sociais, importação de teorias compensatórias e indefinição do papel político e 

pedagógico caracterizam o percurso da institucionalização no Brasil.  

Debates em meados da década de 1980 indicavam a definição da função social não 

mais como direito da mãe trabalhadora, mas direito da criança pequena. Enfatiza Oliveira 

(2011) que a discussão ganhou intensidade a partir do reconhecimento como primeira etapa 
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educacional. Apesar de a Constituição Federal conceder estatuto educacional à creche e 

instituições correlacionadas e mudança do caráter assistencial ao educacional propriamente 

dito foi bastante lento. Em algumas realidades brasileiras ainda é grande desafio.  

Os resquícios da tradição assistencial são distintos, decorrentes de rupturas históricas 

entre creche e pré-escola e falta de articulação entre Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

além da incongruência entre tempo institucional e o da criança. 

Dadas as condições de origem da creche, o atendimento à criança pequena foi, por 

muito tempo, considerado um favor à população. E nem sempre se deu a devida importância à 

qualidade dos serviços (ROSEMBERG, CAMPOS, 1985; KUHLMANN Jr, 2010). 

Na linha histórica, mais precisamente no final dos anos 1980, observa-se um 

movimento de legitimação oficial da educação para a Primeira Infância e tornar as crianças 

sujeitos de direitos. A Educação Infantil é elemento constitutivo do direito à educação, 

segundo o artigo 208 da Constituição Federal. No cenário de redemocratização, o atendimento 

não era mais encarado como ação secundária da política de emprego ou forma de cuidado e 

acolhimento (BRASIL, 2015). A década seguinte foi inaugurada com a publicação da Lei nº 

8.069, que regulamentou o artigo 227 da Constituição Federal, garantindo a crianças e 

adolescentes, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de protegê-los das formas de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

A Convenção sobre os Direitos das Crianças, adotada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, contribuiu para crianças e infância, ao 

reconhecer, em seu artigo 6º, que “todas as crianças têm o direito inerente à vida, e o Estado 

tem obrigação de assegurar a sobrevivência e desenvolvimento da criança” (UNICEF, 1990, 

p. 6). A referida Carta destacou o direito da criança à educação e atribuiu ao Estado o dever 

de garantir o seu cumprimento. Antes disso, a Declaração dos Direitos das Crianças (1959)6 

enunciava um conjunto de princípios para garantia do direito à igualdade sem qualquer 

“distinção ou discriminação por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas 

ou de outra natureza, nacionalidade ou origem social, posição econômica, nascimento ou 

 
6Disponível em:https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/declaracao_universal 

_direitos_crianca.pdf. Acesso em 20 de mar de 2019. 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/declaracao_universal%20_direitos_crianca.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/declaracao_universal%20_direitos_crianca.pdf
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outra condição, seja inerente à própria criança ou à sua família” (BRASIL, 1959, Princípio 

1º).  

O documento defende a preservação e garantia de direitos sociais fundamentais das 

crianças, mais tarde incorporados à documentação oficial brasileira, reorientando ações e 

políticas.  

Na década seguinte, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – LDB –, referindo-se 

ao atendimento gratuito das crianças na faixa etária de zero a cinco anos de idade, destacava o 

atendimento para crianças de zero a três anos de idade em creches e entidades equivalentes e, 

em pré-escolas, a crianças de quatro e cinco anos, tendo “como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança [...], complementando a ação da família e da comunidade” (Art. 29).  

O compromisso da Educação Infantil nacional com a educação e o cuidado de 

meninos e meninas em idade pré-escolar foi assinado pela Resolução CNE/CBE nº5, de 17 de 

dezembro de 2009 (BRASIL, 2009a), que fixou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil.  

Ao reafirmar as finalidades da Educação Infantil reitera o dever do Estado com a 

garantia de “oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade sem requisitos de 

seleção” (Art. 5º, Parágrafo 1º) e dispõe que creches e pré-escolas “se caracterizam como 

espaços institucionais não domésticos que [...] educam e cuidam de crianças de zero a cinco 

anos de idade”. Na redação, a finalidade da Educação Infantil é assinalada em lei e validada, 

pretendendo “romper com o estereótipo historicamente atribuído à creche” (SILVA, 2015, p. 

37), para a valorização dos sujeitos e práticas desenvolvidas.  

A respeito da relação entre educar e cuidar na escola infantil, Mello (2014) lembra que 

ambos são partes de um mesmo ato. No Brasil, a creche foi, predominantemente, reconhecida 

pelo atendimento a crianças das camadas populares e filhas de mães trabalhadoras, em ótica 

assistencialista, caritativa e filantrópica (DIDONET, 2001). Essa concepção, entretanto, era 

refutada quando se tratava do atendimento das crianças de camadas sociais mais abastadas 

(OLIVEIRA, 2012), haja vista a defesa de que o atendimento era “educacional” e não 

assistencial.  

Azevedo (2013) retoma historicamente conceitos de criança e infância. Ainda hoje 

vive-se, como no passado, um grande dilema no que se refere à educação da Primeira 

Infância. A autora frisa que “quando se começou a pensar em cuidar da infância, o termo 

‘cuidar’ estava associado à ideia de ‘proteger’ um ser frágil e indefeso” (p. 96). Mas o termo 
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pedagógico e/ou educativo foi adotado para as instituições que desenvolviam um trabalho 

mais próximo do modelo escolar. Sob esse prisma, era de competência da creche a proteção e 

o cuidado; e da pré-escola a educação das crianças (AZEVEDO, 2013; KISHIMOTO, 1986; 

OLIVEIRA, 2011; 2012; SILVA, 2012).  

Por ser a pré-escola “ambiente de aprendizagem” e não de cuidados, o trabalho 

desenvolvido habitualmente se centrava na listagem de atividades, entremeado por datas 

comemorativas, “contemplando os conteúdos básicos das grandes áreas do conhecimento: 

língua portuguesa, matemática, ciências sociais e ciências naturais” (OSTETTO, 2012, p. 

188). As ações ligadas aos cuidados com o corpo eram secundarizadas, em nome do “tão 

propalado, defendido e almejado caráter pedagógico da pré-escola, superando o simples 

guardar ou desenvolver as potencialidades da criança”. Em certa medida, a pré-escola “virou 

escola, os educadores professores e as crianças, alunos” (p. 188). 

As propostas curriculares revelavam pedagogias adultocentradas e escolarizantes, não 

considerando as crianças pequenas nas primeiras e grandes descobertas, nem nas 

“aprendizagens de convivência ‘no e com o mundo’” (RICHTER; BARBOSA, 2010, p. 90).  

Sedimentou-se a ideia equivocada de oferecer, separadamente, educação e cuidados 

para a Primeira Infância em instituições educativas. Thiago (2012, p. 51) afirma: “como 

estamos vendo as crianças? Pequenos seres ‘incompletos’ e ‘incompetentes’ ou sujeitos 

ativos, capazes de construir significados e conhecimentos nas interações que estabelecem com 

seus pares, com os adultos e com a cultura?” 

A criança é ser potente, produtor, e não apenas produto de uma cultura, capaz de agir e 

atribuir sentidos e significados ao mundo com o qual interage. Nas relações entre a criança e o 

outro que cuida e educa está presente uma série de elementos constitutivos da personalidade. 

Além disso, a maneira como os adultos se relacionam com as crianças influirá no modo de ser 

e agir, e sobre as aprendizagens, como se observa: 

Todas essas considerações nos lembram que o modo como nos relacionamos com as 

crianças influencia o que as motiva e o que aprendem. Seu ambiente deve ser 

preparado de modo a interligar o campo cognitivo com os campos do 

relacionamento e da afetividade. Portanto, deve haver também uma conexão entre o 

desenvolvimento e a aprendizagem, entre as diferentes linguagens simbólicas, entre 
o pensamento e a ação e entre a autonomia individual e interpessoal (EDUARDS; 

GANDINI; FORMAN, 2016, p. 73). 

Eduards, Gandin e Forman (2016), ao comentar sobre relacionamento e aprendizagem 

no ambiente educativo, acrescentam:  
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O que as crianças aprendem não ocorre num resultado automático do que lhe é 

ensinado. [...]. É necessário pensar sobre o conhecimento que as crianças constroem 

independentemente e antes da escolarização. [...]. Sempre e em todo lugar, as 

crianças assumem um papel ativo na construção e aquisição da aprendizagem e da 
compreensão. Aprender é uma experiência satisfatória, mas também, como o 

psicólogo Nelson Goodman nos diz, compreender é sentir desejo, drama e conquista. 

[...]. Uma vez que as crianças sejam auxiliadas a perceber a si mesmas como autoras 

ou inventoras, uma vez que sejam ajudadas a descobrir o prazer da investigação, sua 

motivação e interesse explodem. Elas começam a esperar discrepâncias e surpresas. 

[...] A idade da infância, mais do que as idades seguintes, caracteriza-se por essas 

expectativas. Desapontar as crianças priva-as das possibilidades que nenhuma 

exortação pode fazer surgir nos anos posteriores (p. 72).  

Utilizando as palavras de Richter e Barbosa (2010), bebês e crianças pequenas, em sua 

extraordinária capacidade de compreensão e interação “no” e “com” o mundo (FREIRE, 

1986), negam o ofício de aluno na Educação Infantil e reivindicam práticas educativas que 

integrem educação e cuidados nas brincadeiras e diversas possibilidades de interação, como 

forma de possibilitar-lhes um desenvolvimento harmonioso e pleno. 

Processos inerentes e indispensáveis ao fazer pedagógico, cuidar e educar se 

caracterizam, sobretudo, como direito a ser garantido e respeitado por políticas públicas 

voltadas à Primeira Infância, todos os personagens que compõem a instituição educacional, 

sistema de ensino e sociedade. E são um dos critérios para a garantia de um padrão mínimo de 

estrutura e qualidade educacionais, pois adultos e crianças são afetados pelas relações 

socioafetivas que vivenciam. Frisa Almeida (2010) que as relações promovem na professora e 

na criança modificações no desempenho das funções.  

Torna-se fundamental considerar que “o educar é uma interação entre quem educa e 

quem é educado, seja que tal interação não é absolutamente individualizada” (BECCHI, 2012, 

p. 5). 

Educar requer disponibilidade e desenvolvimento de escuta atenta e sensível e novo 

olhar. “Escutar comprometido com os desejos e necessidades do grupo, revelados em seus 

gestos, falas, expressões, em suas linguagens”, explica Ostetto (2012, p. 199). Deve-se insistir 

que educar é cuidar, e em cada situação de cuidado físico e relacional se elaboram, em 

conjunto com as crianças, novos saberes que ampliam horizontes.  

No banho, por exemplo, troca de fraldas ou hora da refeição, há processos educativos 

e não meramente de cuidados físicos, sendo inegável planejar os momentos, além de ser 

indispensável haver a comunicação entre educadora e bebê/criança (MELLO, 2014). A 

comunicação se caracteriza não apenas pela fala que anuncia os acontecimentos ou interfere 

nas situações ocorridas, mas ainda no não verbal, com um olhar, o toque da educadora. Ou 



53 

 

pelos encaminhamentos sugeridos pela educadora na organização de tempos, espaços e 

recursos materiais, que devem ser devidamente pensados a garantir a máxima interação. Com 

isso, se enriquecem experiências e descobertas, sobretudo garantindo a legitimação dos 

direitos fundamentais.  

A qualidade da comunicação estabelecida é basilar na formação da inteligência e 

personalidade da criança. Mello (2014, p. 48) ressalta que o “processo de formação da 

inteligência e da personalidade não acaba na pequena infância, mas começa aí, e precisamos 

organizar as experiências que as crianças vivem na creche para promover essa formação em 

suas máximas possibilidades”. 

Hoje, a exigência de espaço e ambiente organizados para atender a bebês e crianças 

pequenas passou a ser imperativa nas discussões, pois revela “pedagogias” praticadas pelas 

instituições. As pedagogias, por sua vez, revelam diferentes concepções de criança, infâncias, 

currículo, práticas educativas em Educação Infantil e sobre a própria educação nessa etapa.  

Recuperando importante distinção entre espaço e ambiente, o documento intitulado 

“Educação Infantil e Práticas Promotoras da Igualdade Racial” ressalta:  

[...] o termo espaço refere- se ao espaço físico, incluindo locais e objetos, enquanto o 

ambiente refere-se não só ao espaço físico, mas ao conjunto espaço e relações que 

nele se estabelecem. Assim, no conceito de ambiente, que inclui as relações, 

contemplam-se também os afetos, as relações interpessoais entre as crianças, entre 

elas e os adultos próximos e da comunidade (BRASIL, 2012, p. 19). 

O documento destaca a necessidade de favorecer interações e brincadeiras, “as 

iniciativas infantis, os cuidados e as aprendizagens em situação orientada” (p. 25), ou seja, 

combinar e equilibrar momentos em que as crianças tenham maior independência e elaborem 

conhecimentos em ações escolhidas por elas próprias. 

Sem a pretensão de encerrar a discussão, pois a consideramos essencial à compreensão 

do caráter educativo da creche, deve-se relembrar que a história do atendimento dessas 

instituições é marcada pelo enfrentamento de inúmeros desafios. Entre eles, a superação da 

visão assistencial com que era identificada. Relações do tipo “maternais” deveriam ser 

substituídas por posturas mais profissionais; propostas higienistas e assistenciais dariam lugar 

a uma ação pedagógica com objetivos definidos, embora nem sempre claros ou adequados às 

realidades sociais e culturais das crianças. Oliveira et al. (2011, p. 21) esclarecem que foi 

“preciso todo um movimento histórico que possibilitou mudanças significativas na forma de 

conceber a criança, o modo como ela se desenvolve e as funções da família”.  
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Em distintas realidades a transição da creche para a educação parece permanecer na 

penumbra, como se o novo estatuto da educação na primeiríssima infância não tivesse ainda 

recebido fôlego de vida, restringindo o ambiente educativo a mero espaço/lugar em que as 

crianças vivem coletivamente a infância. 

A identidade da creche no Brasil inseriu-se em um contexto de lutas pelos direitos 

sociais de todas as crianças, instituído pela Constituição Federal de 1988 e firmado pelo ECA, 

“reconhecido internacionalmente como um dos mais avançados Diplomas Legais dedicados à 

garantia dos direitos da população infanto-juvenil” (DIGIÁCOMO; DIGIÁCOMO, 2013, p. 

1). A LDB (1996) é importante marco que possibilitou, à creche, a superação do caráter 

assistencialista, estabelecendo em seu artigo 89 o prazo de três anos para creches e pré-escolas 

existentes, e as que viessem a ser criadas, fossem integradas ao sistema de ensino.  

Campos, Füllgraf e Wiggers (2006) comentam que a fase de transição adicionou 

grandes desafios aos sistemas educacionais: definição de funções e divisão de trabalho; 

hipótese inédita de formação em serviço e qualificação profissional para as trabalhadoras da 

creche, além de uma “profunda revisão e reformulação das funções e objetivos” (HADDAD, 

1997 apud CAMPOS, FÜLLGRAF, WIGGERS, 2006, p. 106) das instituições no que se 

refere à responsabilidade pela educação e cuidado das crianças.  

No entanto, fatores como a falta de definição das fontes de recursos impossibilitaram o 

cumprimento da referida Lei. Grande parte das creches e pré-escolas continuou mantida por 

recursos advindos da Assistência Social, até meados da primeira década dos anos 2000. 

Um exemplo é citado no documento elaborado em 2008 pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por meio da Secretaria Nacional de Assistência 

Social e Departamento de Proteção Social Básica, intitulado “Orientações para a Transição da 

Rede de Educação Infantil Financiada com Recursos da Assistência Social para a Educação”. 

Ali são traçadas orientações sobre a transição das creches e das pré-escolas, vinculadas e 

mantidas com recursos da Assistência Social, para a Educação:  

É importante lembrar que mesmo sendo determinada pela LDB, a integração das 

creches comunitárias, filantrópicas e confessionais ao sistema educacional não 

aconteceu na sua totalidade. Muitas dessas instituições não constam no Censo 

Escolar, não são supervisionadas/assessoradas pelo órgão de educação competente e 

não têm, ainda hoje, autorização de funcionamento do Sistema de Ensino, ou seja, 

parte da rede de creche e pré-escola que permanece sob a responsabilidade e 

financiamento da Assistência Social continua à margem do Sistema de Ensino 

(BRASIL, 2008, p. 8). 
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Já vigorava o PNE, com validade de dez anos - 2001 a 2010. A Lei nº 10.172, de 9 de 

janeiro de 2001, que aprovou o PNE, determinou a ampliação da oferta de Educação Infantil 

em creches e pré-escolas. A Meta 1 estabelecida “de forma a atender, em cinco anos, a 30% 

da população de até três anos de idade e 60% da população de quatro a seis anos (ou quatro e 

cinco anos) e, até o final da década, alcançar a meta de 50% das crianças de zero a três anos e 

80% das de quatro e cinco anos” (BRASIL, 2001). 

Para o atendimento dessa Meta, estabeleceu-se um conjunto de estratégias visando 

minimizar as desigualdades e melhorar a qualidade do atendimento ofertado às crianças 

pequenas em instituições educativas. Contudo, os números correspondentes ao atendimento 

da população com idade entre zero e três anos em creches estavam muito aquém do 

estabelecido pelo Plano. Em 2010, o atendimento educacional em creches era para apenas 

18% da população infantil com idade abaixo de três anos, o que na época estimava ser maior 

de 10,5 milhões. Já a população de quatro e cinco anos era aproximadamente de 5,8 milhões, 

sendo 72,8% com matrículas em pré-escolas pelo país.  

Na mesma década, outro ato governamental provocaria forte impacto: a Emenda 

Constitucional nº 59/2009 (BRASIL, 2009b), que determinou a obrigatoriedade de matrícula 

da criança a partir dos quatro anos na Educação Infantil. “Como obrigatoriedade significa que 

a família é obrigada a matricular, e o poder público a providenciar a vaga” (OLIVEIRA et. al., 

2011a, p. 32). Definiu-se 2016 como limite para os municípios cumprirem a referida Lei.  

A gigante tarefa de ampliar o acesso à educação pública, gratuita e de qualidade ainda 

é perseguida pelo PNE vigente até 2024, um dos grandes desafios a ser superado.  

Muito se avançou nas discussões e ações na Educação para a Primeira Infância, o que 

não significa que a creche tenha enfim atingido um patamar que a ponha no mesmo nível com 

outras etapas na agenda de governo. A formação e valorização de trabalhadores e 

trabalhadoras desse segmento educacional ainda carece de especial atenção, especialmente 

quando se trata da creche.  

Em panorama geral, os dados sobre os níveis de escolaridade dos professores ainda 

são menores em comparação a professores de outros níveis de ensino. Dados apresentados no 

Resumo Técnico do Censo Escolar mostram que no Brasil, em 2013, havia mais de 2,1 

milhões de professores atuando na educação básica. A formação docente recebe destaque 

entre os vários aspectos do Censo Escolar, por revelar que “o nível de formação melhora 
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quanto mais elevada é a etapa de atuação do professor na educação básica” (BRASIL, INEP, 

2014, p. 36).  

A Educação Infantil é a etapa que possui o maior percentual de professores sem 

formação em nível superior (40%), seguida pelo Ensino Fundamental I, com 27,6%. no 

Ensino Médio a diferença por grau de formação entre docentes cai para 7,3 p.p. (BRASIL, 

INEP, 2014). Em diferentes regiões, a discrepância por grau de formação segue acompanhada 

de larga diferença salarial. Além de os sistemas de ensino possuírem pelo menos duas formas 

de contratação de professores para a Educação Infantil, refletindo na composição da jornada 

semanal de trabalho, horário de formação continuada e remuneração.  

Ao lado da formação inicial, a formação continuada e as condições dignas de trabalho, 

salário e carreira são um conjunto de indicadores de qualidade da educação. Devem ser 

articulados no âmbito de uma política global, que vise à garantia de direitos das crianças e dos 

profissionais que cuidam e educam, como propõe o PNE.  

Não é recente o debate envolvendo a formação nessa etapa. Data pelo menos da 

década de 1970, quando a educação pré-escolar passou a ocupar lugar de destaque entre as 

políticas de governo como preocupação de pesquisadores. Diferentes autores e documentos 

oficiais fazem observações sobre o potencial e a necessidade de formação inicial e continuada 

das profissionais que atuam na Educação Infantil. 

Como exemplo, documento denominado “Por uma política de formação do 

profissional de Educação Infantil”, de 1994, no qual se discutia ser imprescindível a 

importância da qualificação profissional dos educadores de creche e pré-escola como 

condição para a melhoria da qualidade. No mesmo ano, o Ministério da Educação publicou a 

PNEI 1994, amplamente conhecido como o “documento das carinhas”.  

A PNPI de 1994 pautou-se pela concepção de educação como dever do Estado, 

instituída pela Constituição Federal e presente nas discussões no âmbito do PL, envolvendo a 

elaboração e aprovação do ECA e debates sobre o PL, que resultaria na aprovação da LDB de 

1996.  

O diagnóstico apresentado pelo documento incidiu sobre pontos nevrálgicos: a 

insuficiência do atendimento em creches, precariedade, inadequação e insuficiência dos 

espaços e equipamentos e materiais de uso pedagógico, a não incorporação da dimensão 

educativa nos objetivos da creche; separação entre ações de educação e cuidados; inexistência 

de currículos e propostas pedagógicas e a grave situação em que os profissionais, 
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especialmente os atuantes na creche se encontravam: desvalorização, falta de formação 

específica e profissionais leigos, sem sequer ter completado a escolaridade fundamental 

(BRASIL, 1994).  

Diante do panorama de caos, o documento “Por uma política de formação do 

profissional de Educação Infantil” (1994) estabeleceu como um de seus princípios que os 

profissionais de Educação Infantil fossem formados em cursos de nível médio ou superior, 

com conteúdos específicos relativos a essa etapa da educação.  

O desafio lançado na década de 1990 ainda hoje é objeto de discussão nos mais 

distintos meios (acadêmico, político, social e econômico). A dimensão da formação é 

condição para a promoção da qualidade da educação e transformação social da escola. Mas 

Campos; Füllgraf e Wiggers (2006) e Gatti et. al. (2008) avaliaram que a oferta de cursos de 

formação e professores existente não respondia à qualificação requerida para a atuação 

profissional.  

Além da presença reduzida de temas voltados à educação infantil, havia a ausência do 

tratamento de práticas pertinentes ao fazer pedagógico com crianças pequenas, em diferentes 

estágios de desenvolvimento (GATTI et al, 2008). No âmbito da Política Nacional, as 

diretrizes sobre formação e valorização profissional enfatizavam: condições de trabalho, plano 

de carreira, remuneração e formação a ser garantida aos profissionais que atuam na educação 

infantil, independentemente de ser creche ou pré-escola; formas regulares de formação e 

especialização, mecanismos de atualização profissional; formação inicial, em nível médio e 

superior; formação dos profissionais de Educação Infantil (professores, formadores) e 

condições para que os sem a habilitação mínima exigida se formassem (BRASIL,1994). 

Mediante as diretrizes, estados e munícipios passaram a se organizar para garantir a 

formação das profissionais. Houve um movimento lento de adequação dos sistemas às normas 

da PNEI de 1994, que elencou um conjunto de ações prioritárias visando à expansão da oferta 

de vagas para a criança de zero a seis anos; fortalecimento da concepção de educação infantil 

como direito social e dever do estado, e promoção da qualidade do atendimento em creches e 

pré-escolas. 

Consoante as ações, é relevante destacar a abrangência desde a definição e a execução 

de metas e estratégias de expansão e melhoria da qualidade da Educação Infantil (1), 

eficiência e equalização no financiamento (2); incentivo à elaboração, implantação e 

avaliação de propostas pedagógicas e curriculares, especialmente às voltadas à promoção da 
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função educativa da creche (3); promoção da formação e valorização dos profissionais de 

educação infantil (4); promoção da integração de ações interdisciplinares e intersetoriais de 

atenção à criança (5); criação de um sistema de informações sobre a educação infantil (6) e 

incentivo à produção e à divulgação de conhecimentos na área de educação infantil (7) 

(BRASIL, 1994). 

Uma das ações é brevemente descrita no corpo do documento. Referente à promoção 

da formação e valorização dos profissionais de educação infantil, a PNEI destaca:  

Faz-se necessário intensificar ações voltadas para a estruturação de processos de 

formação inicial e continuada dos profissionais de educação infantil. Isto exige a 

articulação, coordenada pelo MEC - através das Secretarias de Educação 

Fundamental (SEF) e de Ensino Superior (SESU) - entre as instâncias que prestam 

esse serviço, as agências formadoras e as representações desses profissionais. É 

fundamental o envolvimento das universidades nesse processo, especialmente por 

sua atuação na formação de formadores e na pesquisa e desenvolvimento na área (p. 

25).  

O documento explicita serem imprescindíveis investimentos na criação de cursos 

emergenciais, “sem prejuízo da qualidade” e direcionados aos profissionais de Educação 

Infantil não habilitados. A história ensina que se pode entender a formação como aligeirada e 

superficial. A iniciativa do governo tornou-se muito próxima do que Rosemberg (2010) 

chamou de “política do espetáculo”, que se traduz em práticas de ampla visibilidade midiática 

pouco comprometidas com a qualidade do atendimento. 

No âmbito da Política, a obtenção de um diploma e a transformação dos cargos que 

esses profissionais ocupavam significaram profunda valorização sobretudo no que se refere às 

subjetividades (SILVA, 2015). Por outro lado, a proposta não avançou na efetiva valorização 

da categoria atuante em creches, que seguiu à margem dos sistemas de ensino, com baixos 

salários, inflexibilidade da jornada de trabalho e indefinição dos objetivos pedagógicos da 

proposta de trabalho. 

Devem ser citados os referentes ao processo de trabalho com as crianças (rotina de 

trabalho ainda muito próxima à doméstica; número de crianças por turma/adulto responsável; 

insuficiência de recursos materiais e pedagógicos, como brinquedos, livros, material de 

higiene etc), e relacionados às condições imateriais, isto é, ligados ao sentir-se professor/a na 

educação infantil (imagem da profissional reduzida à imagem da tia).  

Segundo Arroyo (2013, p.203), entre os “olhares sobre as professoras e professores de 

educação primária e fundamental têm se destacado por décadas as mesmas imagens: 

tradicionais, despreparados, desmotivados, ineficientes... e por aí vai”. Quando se trata da 
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educação na primeiríssima infância, o retrato possui tonalidade mais negativa, a partir da 

“carência de competências” atribuídas às profissionais de creche devido à imagem estar 

associada historicamente à função de cuidadora ou “tia”.  

O fato se deve à falta de formação das profissionais, frequentemente leigas contratadas 

com base em experiência de mãe ou crecheira doméstica (SILVA, 2015). Elementos que 

influenciaram a elaboração de políticas públicas, intervenções e estratégias políticas e 

pedagógicas no âmbito da Educação Infantil. 

No auge das reformas educacionais iniciadas na década de 1990, “a carência de 

competências” foi uma das ações suscitadas para o encadeamento de propostas de programas 

de formação baseados em políticas de treinamento e titulação por competências, anunciada 

como prioritária pelo governo federal. Exemplos podem ser vistos nos Referenciais para a 

Formação de Professores, publicado pelo Ministério da Educação em 1999, e na Resolução 

CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, que explicitam as competências profissionais a 

serem desenvolvidas/adquiridas no âmbito da formação inicial e continuada, essenciais à 

prática educativa com qualidade para crianças, adolescentes, jovens e adultos.  

Acrescentaram Ropé e Tanguy (1997) e Ramos (2002) que um dos fatores que mais 

influenciaram a institucionalização da noção de competências na formação foram as 

transformações nas relações de produção. Um dos argumentos favoráveis a essa lógica era a 

aproximação entre a escola e o mundo do trabalho, como se verifica nos documentos 

supracitados e na LDB educacionais que estabelece, em seu artigo 2º, a finalidade da 

educação como o “pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

Qualificar para o trabalho, nas políticas de formação inicial e continuada, teve como 

referências as mudanças que ocorriam nas esferas sociais e econômicas, especialmente as 

associadas a assuntos comerciais e industriais. A noção de competências é o “conjunto de 

conhecimentos, qualidades, capacidades e aptidões que habilitam o indivíduo para a 

discussão, a consulta, a decisão de tudo o que diz respeito a um ofício, supondo 

conhecimentos teóricos fundamentados” (ROPÉ; TANGUY, 1997, p. 16). Não destituída do 

caráter extensivo e duradouro, polimorfo e abrangente (ROPÉ, TANGUY, 1997), a noção 

evoca a formação de professores, instaurando-se pela execução de dispositivos legais e 

curriculares que visam à transferência de determinados conteúdos orientados pelas 

competências que se pretende desenvolver nos educandos. 
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Ramos (2001;2008) considerou que a noção de competência na esfera educativa não 

está limitada à escola, mas se instaura nas diversas práticas sociais pelas quais os sujeitos se 

educam, tendo como propósito a institucionalização de novas formas de educar os 

trabalhadores no contexto político-econômico neoliberal, entremeado a uma cultura chamada 

pós-moderna. 

A noção de competências segue utilizada em diferentes sentidos e se encontra 

fortemente associada aos conceitos de desempenho e eficiência. Na esfera educativa, tende a 

substituir a lógica dos saberes e conhecimentos, sendo utilizada, na área do trabalho, a lógica 

de qualificação.  

Nesse contexto, a noção de competência vem compor o conjunto de novos signos e 

significados talhados na cultura expressiva do estágio de acumulação flexível do 

capital, desempenhando um papel específico na representação dos processos de 

formação e de comportamento do trabalhador na sociedade. Assim, o 

desenvolvimento de uma pedagogia centrada nessa noção possui validade 

econômico-social e também cultural, posto que à educação se confere a função de 
adequar psicologicamente os trabalhadores aos novos padrões de produção 

(RAMOS, 2008, 302). 

Inscrita na lógica do mercado, o uso de competências se adere à escola pela via da 

formação e qualificação profissional dos diferentes agentes educacionais, perscrutando a 

formação dos educandos e sua conformação aos novos padrões de produção. Concernente à 

educação infantil e às políticas e planos de formação, em especial na última década do século 

passado e início dos anos 2000, centrou-se o desenvolvimento de competências e saberes que 

conduzissem os profissionais “a assumir com autonomia o comando de seu trabalho” 

(BRASIL, 1999, p.9). No cumprimento das funções, deveriam ser capazes de reconstruir a 

dimensão profissional de seu trabalho, por meio de ações que abarcassem dimensões técnicas, 

sociais e políticas.  

A competência como concepção nuclear na orientação de políticas de formação de 

professores pretendeu uma “formação prática” centrada no desenvolvimento de competências 

profissionais que permitiriam ao professor a relação de autonomia no trabalho, “criando 

propostas de intervenção pedagógica, lançando mão de recursos e conhecimentos pessoais e 

disponíveis no contexto, integrando saberes, sensibilidade e intencionalidade para responder a 

situações reais, complexas, diferenciadas”(BRASIL, 1999, p. 62).  

O debate sobre o que seria condição indispensável para a garantia da qualidade da 

educação é igualmente a tônica da nova PNEI, publicada em 2006, perpassado pela temática 

da formação de professores nas modalidades inicial e continuada, a qual, segundo o 

documento, deve ser debatida levando em conta os princípios da autonomia dos entes 
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federados e regime de colaboração. No título do documento está o direito de as crianças de 

zero a seis anos à educação; em sua estrutura constam diretrizes, objetivos, metas e estratégias 

e recomendações para a área, na tentativa de alcançar esse direito mediante cooperação entre a 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo com definições constitucionais e 

legais vigentes (BRASIL, 2006a). 

O documento ressalta que a garantia do direito da criança a uma educação pública de 

qualidade está vinculada ao dever do Estado de possibilitar condições de acesso e 

permanência. Explicita como diretrizes o direito da criança e a opção da família quanto à 

matrícula das crianças com idade até três anos em instituições de Educação Infantil; 

indissociabilidade entre cuidado e educação; função diferenciada e complementar das 

instituições educativas à ação da família, implicando profunda, permanente e articulada 

comunicação entre elas; e estabelecimento de parâmetros de qualidade (BRASIL, 2006a).  

Orienta sobre o processo pedagógico e observa ser essencial a formação inicial e 

continuada das professoras e professores de Educação Infantil, pois “são direitos e devem ser 

asseguradas a todos pelos sistemas de ensino com a inclusão nos planos de cargos e salários 

do magistério” (BRASIL, 2006a, p.17). Ressalta a importância de articulação das políticas 

voltadas à Educação Infantil às políticas de diferentes níveis e modalidades de ensino e à 

articulação das políticas educacionais às políticas de saúde, assistência social, justiça, direitos 

humanos e cultura. 

Ao conceber a formação como direito do profissional, da criança e 

família/comunidade que usam a creche (BRASIL, 2006 a), o documento considerou que essa 

formação não está dissociada da profissionalização, que ocorre na aproximação dos 

indivíduos à realidade na qual se desenvolve a atividade profissional, mediada pela ação 

pedagógica e a relação que se estabelece entre educadores e educandos. Recomenda que, no 

âmbito da formação docente, os saberes produzidos no cotidiano pelos sujeitos envolvidos no 

processo educativo sejam considerados; as propostas de formação devem ser orientadas pela 

reflexão coletiva sobre a prática pedagógica com base nos conhecimentos historicamente 

produzidos pelas ciências, arte e movimentos sociais. 

A mudança de postura não significou abandono da crença nas competências 

profissionais. A busca sobre “o que ensinar e como ensinar”, traduzida na creche para o 

“como educar e cuidar” (pedagogicamente), ainda se apresenta bastante desafiadora, dada a 

sua recém-incorporação ao sistema educativo.   
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Na ambiência da Educação Infantil, a formação requerida precisava cuidar das 

especificidades da educação na primeiríssima infância, promover a reflexividade crítica sobre 

a prática desenvolvida (NÓVOA, 1992) e possibilitar, aos professores, abertura à reinvenção 

da prática a partir de olhares, contribuições e inquietações das crianças frente ao mundo que 

deve ser explorado e descoberto, no desenvolvimento de uma escuta que garanta a 

participação e a autoria infantil na elaboração de novas aprendizagens (SÃO PAULO, 2016). 

Há de se investir, portanto, em ações formativas que possibilitem conhecimentos 

sólidos e integrados ao contexto de atuação docente, que levem os educadores a se formar 

como cidadãos (KRAMER, 1998). E a atuar como sujeitos produtores de conhecimentos, 

parceiros no processo de descobrimento do mundo pelas crianças e com as crianças (FREIRE, 

1983).  

Reconhecer e garantir a formação permanente dos profissionais da educação infantil é 

um dos fatores determinantes à melhoria do atendimento destinado às crianças. Campos, 

Füllgraf e Wiggers (2006) corroboram o entendimento, afirmando que a formação é um 

contributo potente para a superação de concepções negativas atreladas a essa etapa 

educacional, como práticas marcadas por rotinas empobrecidas de cuidados físicos ou o 

modelo “escolarizante” e dificuldade na relação com as famílias.    

Em concordância, Ramos e Rosa (2012) acrescentam que a vivência em espaços 

formativos viabiliza, às professoras, se reconhecerem como sujeitos que pensam, questionam 

e produzem significados acerca de sua prática, da função social do trabalho e a educação “na e 

para” a pequena infância.  Convém, portanto, formar profissionais politicamente 

comprometidos com os objetivos da escola pública (CAMINI, 2002), capazes de ensinar aos 

educandos a questionar a cultura do consumo, do individualismo e da competitividade. Trata-

se de formar profissionais preocupados e compromissados com a educação para o bem 

comum, justiça, solidariedade e cidadania. 

1 – Documentação oficial: do RCNEI a BNCC, o que há de novo? 

São apresentados documentos legais e orientadores elaborados e desenvolvidos no 

âmbito do Ministério da Educação. Partindo de uma análise dos conteúdos e dos reflexos na 

Educação Infantil, deseja-se destacar os elementos essenciais à discussão de qualidade da 

educação.  
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1.1 – Documentos do MEC 

Quando a Educação Infantil passou a ser considerada primeira etapa da educação 

básica, documentos oficiais foram divulgados visando auxiliar creches e pré-escolas na 

organização e trabalho educativo com crianças de zero a seis anos, especialmente o 

RCNEI,1998a, DCNEI, 1999; 2009a, e mais recentemente a BNCC, 2017. 

Seguindo a cronologia, o Referencial Curricular buscou atender a determinações da 

LDB 9394/96, que fixavam a incorporação de creches e pré-escolas aos sistemas de ensino. 

Inicialmente, deve-se assinalar que à época de sua elaboração não havia consenso entre 

pesquisadores da área sobre a pertinência de referencial curricular para a etapa educacional.  

O país enfrentava uma das mais arrojadas reformas administrativas, reverberando 

ações na arena educacional, que influenciaram as propostas curriculares e de formação de 

professores. Arce (2001), no artigo “Compre o kit neoliberal para a educação infantil e ganhe 

grátis os dez passos para se tornar um professor reflexivo”, expõe amplamente os fatores mais 

tendenciosos envolvendo o RCNEI e outras propostas orientadas por preceitos neoliberais, os 

quais trazem à tona ser imprescindível uma nova didática. 

Não é intuito desta tese uma análise pormenorizada do RCNEI. Assim como a autora, 

outros já o fizeram (ARCE, 2001a; CERISARA, 2002a; KHULMANN Jr., 1999). Mas buscar 

identificar qual concepção de qualidade orienta a referida proposta curricular, destacando 

elementos essenciais à discussão pretendida na tese: concepção de criança; de currículo e 

proposta pedagógica; perfil do/a professor/a de educação infantil; participação das famílias na 

gestão dos processos educativos; e forma de gestão institucional declarada pelo Referencial. 

As discussões atuais sobre qualidade da educação na Primeira Infância têm como base esses 

elementos, essenciais ao pleno funcionamento institucional e garantia de direitos das crianças. 

Deve-se afirmar que o surgimento inesperado do Documento e, portanto, a 

desarticulação com o que se vinha discutindo à época, em uma Política Nacional para a 

Educação Infantil, causou estranhamento na comunidade científica, em profissionais da área e 

militantes por uma política integrada e coerente para a pequena infância (ARCE, 2001a; 

CERISARA, 2002a). 

Publicado em três volumes – Introdução, Formação Pessoal e Social e Conhecimento 

de Mundo–, o RCNEI propunha contribuir para uma ação integrada entre creches e pré-

escolas, na superação do cunho assistencialista e visão de antecipação da escolaridade. O 
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documento integrou a série dos PCNs desenvolvidos pelo Ministério da Educação na década 

de 1990.  

Se considerado apenas o contexto educacional da época, marcado pelo início da 

transição das creches e busca pela legitimidade da função pedagógica do segmento de zero a 

três anos, o RCNEI foi importante documento elaborado para auxiliar professores e 

professoras na reflexão e incorporação de novas práticas.  

Considerando a fase transitória pela qual passam creches e pré-escolas na busca por 

uma ação integrada que incorpore às atividades educativas os cuidados essenciais 

das crianças e suas brincadeiras, o Referencial 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 (BRASIL, 1998(a), p.7, grifo nosso).  

Em linhas gerais, o Referencial foi elaborado como conjunto de orientações 

pedagógicas que desejavam contribuir para práticas educativas que promoviam e ampliavam 

as condições imprescindíveis ao exercício da cidadania. Uma das funções do documento era 

contribuir com as políticas e programas educacionais para a primeira etapa educacional, 

socializando informações, discussões e pesquisas, subsidiando o trabalho educativo dos 

diversos profissionais envolvidos na educação infantil e apoiando os sistemas de ensino 

estaduais e municipais (BRASIL, 1998a).  

A leitura do volume I permite constatar uma aparente coerência e articulação na 

apresentação de conceitos fundamentais para a área, construídos a partir de uma aproximação 

com a tendência construtivista, privilegiando-se teóricos do campo da Psicologia do 

Desenvolvimento, como Jean Piaget, Vigotski e Henri Wallon. Nessa miscelânea, o 

Referencial enfatiza que criança “como todo ser humano é um sujeito social e histórico [que] 

faz parte de uma organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma 

determinada cultura, em um determinado momento histórico” (BRASIL, 1998a, p.21). Em 

outro momento, buscando revalidar o aspecto social que permeia a concepção de criança que 

deve orientar as ações pedagógicas na Educação Infantil, o documento enfatiza: “a criança é 

profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também o marca” 

(p.21). 

Deve-se observar como o aspecto social, constitutivo da condição humana, é reduzido 

à ideia de uma “marca”, algo atribuído (externamente) à criança, quando na verdade a história 



65 

 

de cada indivíduo faz parte da história do meio em que vive. Dizer que as crianças são 

“marcadas” pelo meio social em que se desenvolvem pode parecer assertivo em uma primeira 

mirada, mas induz ao erro de pensar que a formação da personalidade de cada bebê e criança 

é compartimento isolado, na total dependência de outro indivíduo ou de uma comunidade que 

possui o acesso às “marcas” ou a qualidades que o novo humano carece para se humanizar.  

O ar de compensação que complementa a afirmação – “mas também o marca” – 

revela, a despeito dos avanços tecnológico e científico, a utilização de “jargões pedagógicos” 

e frases de efeito presentes ao longo do documento. Os jargões impressionam e ao mesmo 

tempo induzem ao esvaziamento de sentido do que se pretende, e repõe justamente o oposto 

do que se pretende na educação na primeiríssima infância (KHULMANN Jr., 1999 apud 

CERISARA, 2002a). Além disso, corrobora para a vulgarização das teorias e obras (ARCE, 

2001) servidas no combo do Referencial, à revelia das diferentes visões de homem e de 

mundo.  

Apesar do poder de convencimento das inúmeras frases de efeito nos textos que deram 

forma ao RCNEI e grande esforço de aproximação à referida tendência pedagógica, é preciso 

cautela. Primeiro ponto a destacar: a criança é um sujeito histórico e social. Isso significa que 

as crianças são diferentes e cada uma não apenas possui uma história, pois elas são – 

individualmente– uma história (PINO, 2007). Na vida humana na Terra, essa história singular 

se entrelaça a outras histórias singulares para compor uma história coletiva – da humanidade.  

Retomando a caracterização do primeiro volume, são apresentados o perfil 

profissional dos professores e professoras e os objetivos gerais da educação na etapa de zero a 

seis anos. Observa-se a responsabilidade dos professores na qualidade institucional. Segundo 

o documento,  

A implementação e/ou implantação de uma proposta curricular de qualidade 

depende, principalmente, dos professores que trabalham nas instituições. Por meio 

de suas ações, que devem ser planejadas e compartilhadas com seus pares e outros 

profissionais da instituição, pode-se construir projetos educativos de qualidade junto 

aos familiares e às crianças (BRASIL, 1998a, p. 41).  

O texto ressalta ainda que frente à precariedade da formação inicial e à urgência de 

investimentos na carreira e na formação do profissional de educação infantil, caberia às redes 

de ensino ou à instituição encarregar-se pela formação. A “abertura” compactuou para a 

instrumentalização dos docentes via programas de formação que “beneficiavam” o professor 

com um conjunto de instruções para sua atividade profissional, “fato este que acaba por 
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ocultar uma discriminação do professor de educação infantil que, devido ao seu histórico de 

má formação em nosso país, não necessita de investimentos que passem de manuais para 

direcionar seu trabalho” (ARCE, 2001a, p.270).  

A respeito dos objetivos gerais da Educação Infantil, o documento discorre por temas 

como condições de infraestrutura, processos de gestão institucional, formação coletiva dos 

profissionais, formação continuada de professores e professoras, organização da rotina 

pedagógica, tempo, espaço e materiais, relação da instituição com as famílias, acolhimento 

dos bebês e passagem das crianças para outra etapa escolar. 

O segundo volume – Formação Pessoal e Social – apresenta como reflexão a 

necessidade de se efetivar um trabalho educativo que favoreça a identidade e autonomia das 

crianças pequenas frente às diferentes situações da vida. O terceiro volume— Conhecimento 

de Mundo, seguindo uma estrutura semelhante ao anterior, orienta para o trabalho que 

envolve a relação dos bebês e das crianças pequenas com os objetos de conhecimento nas 

áreas de Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade 

e Matemática.  

Para esses cadernos, a crítica é em relação à didática do conhecimento que aprisiona as 

múltiplas formas de manifestação e apropriação cultural das crianças (ARCE, 2001a; 

CERISARA, 2002a). Pode-se constatar que a concepção de aprendizagem expressa não se 

distancia de caráter prescritivo dos conteúdos a serem trabalhados por grupo etário, embora a 

referência feita sugira a “aprendizagem significativa”, fundamentada em “conhecimentos 

prévios”.  

Os objetivos de aprendizagem e as orientações didáticas em proposição para o trabalho 

com crianças bem pequenas, de zero a três anos, centravam-se nos seguintes aspectos:  

autoestima, possibilidade de escolha, faz-de-conta, interação, imagem, cuidados (higiene, 

alimentação e descanso) e segurança. No caso das crianças um pouco maiores, de quatro a 

seis anos, o documento traz orientações a respeito do trabalho com nome, imagem, 

independência e autonomia, respeito à diversidade, identidade de gênero, interação, jogos e 

brincadeiras e cuidados pessoais. Por fim, são apresentadas “orientações gerais para o 

professor” com o intuito de ajudar o profissional a estabelecer relação de qualidade na 

interação com as crianças. “O professor, consciente de que o vínculo é, para a criança, fonte 

contínua de significações, reconhece e valoriza a relação interpessoal” (BRASIL, 1998a, 

p.49).  
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Ao analisar o “conjunto da obra” evidencia-se um modo educativo centrado no fazer 

do adulto, com nuances de “práticas ritualísticas inflexíveis, como se cristalizam nas rotinas 

domésticas, escolares e hospitalares” (CERISARA, 2002a, p.340). Elas conferem ao 

protagonismo infantil um lugar à sombra de aprendizagens e interações definidas, segundo o 

bloco etário (creche –zero a três anos, e pré-escola – quatro a seis anos), eixos de trabalho e 

conteúdos provenientes de cada área do conhecimento. A organização de caráter instrumental 

e didático fez com que o Referencial assumisse, em diversas realidades educacionais 

brasileiras, a forma de guia do professor – manual de consulta sobre a prática.  

No que se refere à Proposta Pedagógica, o RCNEI ressalta que todas as unidades de 

educação infantil devem possuir uma proposta curricular que contemple as características 

socioculturais da comunidade na qual a instituição está inserida; e as necessidades e 

expectativas da população atendida para atender à diversidade existente em cada grupo social. 

E sobre as condições internas para efetivação da Proposta Pedagógica, destacam-se um 

trabalho coletivo “que reúna professores, demais profissionais e técnicos” (BRASIL, 1998a, 

p. 65).  

A participação da família e da comunidade é “esquecida” quando se trata do processo 

de discussão e formação da proposta pedagógica institucional. Como se, à família, não 

interessasse o que a escola pensa e pratica em relação às crianças. O texto dá sequência ao 

discurso apresentando outros aspectos relevantes para o bom desenvolvimento do Projeto 

Pedagógico: o clima institucional que ressalta o caráter afetivo na relação entre os adultos e as 

crianças (ênfase à visão simplista e errônea do que a psicogenética walloniana compreende 

por afetividade) e engloba ambiente de cooperação e respeito entre os profissionais da 

instituição e entre esses e as famílias; formas de gestão; organização de espaço, tempo e 

materiais; agrupamentos, seleção e oferta dos materiais até, finalmente, explicitar a parceria 

com as famílias.  

Destaca-se no texto que “a participação das famílias não deve estar sujeita a uma única 

possibilidade” (BRASIL, 1998a, p. 78). A creche e a pré-escola deveriam planejar formas 

para atrair a participação. Considerando trocas e suporte mútuo a tônica do relacionamento 

entre o coletivo de profissionais e família, o RCNEI orienta que os profissionais partilhem, 

com os responsáveis pelas crianças, conhecimentos sobre o “desenvolvimento infantil e 

informações relevantes sobre as crianças utilizando uma sistemática de comunicações 

regulares” (p. 78).  
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O verbo partilhar perde o caráter essencial que evoca a participação e o diálogo, 

indicando a possibilidade de dividir saberes e crenças com o outro e ilumina sua presença no 

processo educativo. Assume, portanto, forma genérica e fria, quando esclarece sobre as 

informações às quais as famílias devem ter acesso: filosofia e concepção de trabalho da 

instituição educacional; informações relativas ao quadro de pessoal com as qualificações e 

experiências; informações relativas à estrutura e ao funcionamento da creche ou da pré-

escola; condutas em caso de emergência e problemas de saúde; informações quanto à 

participação das crianças e famílias em eventos especiais. 

Uma busca refinada pelo termo “gestão democrática”, no volume introdutório, 

permitiu constatar a ausência de sua utilização, reportando ao entendimento de total desapego 

à forma de organização institucional fixada pela LDB 9394/1996. A referência ao caráter 

democrático constitutivo dos processos de gestão escolar é feita de maneira despretensiosa, 

atribuindo à direção escolar um “papel-chave neste processo” (BRASIL, 1998a, p.66). De 

modo semelhante, as primeiras DCNEIs, instituídas em 7 de abril de 1999, por meio da 

Resolução CEB 1/99, ao fazer apelo à figura de uma “liderança responsável e de qualidade” 

para a garantia de direitos básicos de crianças e famílias à educação e cuidados (Art.3º, inciso 

VII), revelam imprecisão e incoerência em relação ao princípio de gestão democrática e  

sintonia com os fundamentos da perspectiva gerencialista incorporada à educação.  

Conforme o artigo 14 da LDB, a participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto político-pedagógico e a participação das comunidades escolar e local 

em conselhos escolares ou equivalentes são cruciais à efetivação de uma gestão que se queira 

democrática e participativa. Entretanto, na referida Resolução, a participação dos docentes e 

demais profissionais da Educação Infantil, no processo, fica sujeita à “liderança competente” 

de outros profissionais com, no mínimo, o diploma de Curso de Formação de Professores 

(Art.3º, inciso VI).  

As diretrizes expressas na Resolução nº1/99 estabeleciam os princípios norteadores 

das propostas pedagógicas visando a uma educação de melhor qualidade para meninos e 

meninas com idade de zero a seis anos. Em sua única referência à gestão democrática, 

corroída pela visão gerencialista dos processos educativos, o documento aparece negligenciar 

a participação das famílias no projeto pedagógico das unidades educacionais. Daí a omissão 

do termo “político” nas redações da época nunca foi por acaso.  
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No RCNEI e na versão das Diretrizes, a ideia de projeto político-pedagógico é 

esvaziada de seu sentido original, para dar vazão às práticas e condutas com viés 

gerencialista.  

Na emergência pela profissionalização da creche e sua integração às características 

educacionais dos sistemas de ensino promoveu-se, nos anos seguintes à publicação dos 

documentos analisados, intenso processo de revisão curricular na ótica do alinhamento das 

DCNEIs às DCNEBs. Além de responder a importantes questões da área como critérios de 

matrícula, faixa etária, relação com o conhecimento histórico e cultural, gestão educacional, 

participação das famílias, relação instituição-comunidade/famílias e diversidades.  

Entre a atualização das DCNEIs, previa-se a incorporação dos avanços presentes na 

sociedade (acadêmicos, políticos e econômicos). Foram organizados fóruns de discussão 

como reuniões com representantes de diferentes segmentos sociais, encontros nacionais, 

seminários e audiências públicas. O processo de implantação das novas DCNEIs– Resolução 

CNE/CEB 05, de 17 de dezembro de 2009, teve como eixo a prática democrática na 

composição do instrumento que orienta e normatiza a política pública educacional no âmbito 

da Primeira Infância.  

A referida Resolução nº 05, que fixa novas diretrizes educacionais para as etapas da 

creche e da pré-escola, inova em relação aos documentos anteriores ao explicitar com grande 

clareza a identidade da Educação Infantil: “primeira etapa da educação básica oferecida em 

creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos 

que constituem estabelecimentos educacionais [...] que educam e cuidam de crianças de zero a 

cinco anos de idade” (BRASIL, 2009a, p.12).   

As DCNs, incorporando discussões e estudos da área da infância, atribuíram à 

participação da criança lugar central na proposta pedagógica, visando mais um importante 

passo no processo de visibilidade das experiências e saberes infantis. Rompeu-se com a lógica 

conteudista centrada na capacidade de gerenciamento do adulto, presente em documentos 

orientadores anteriores, por meio da proposição de um currículo que articulasse as 

experiências das crianças, famílias, comunidades de pertencimento, conhecimentos que fazem 

parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico (BRASIL, 2009a).  

O currículo da Educação Infantil, a partir da normatização das Diretrizes, abrange dois 

grandes eixos – interações e brincadeira (ludicidade) – que se orientam sob princípios éticos, 

políticos e estéticos e indissociabilidade entre educar e cuidar. 
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Quanto ao PPP, o documento explicita que se trata de um plano orientador das ações 

da instituição em que são definidas, coletivamente, metas a serem alcançadas para a garantia 

da aprendizagem e desenvolvimento das crianças. O objetivo primeiro da proposta 

pedagógica das instituições de Educação Infantil é garantir a bebês e crianças pequenas o 

acesso: 

[...] processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e 

aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à 

liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à 

interação com outras crianças de diferentes idades (BRASIL, 2009a, p. 18).   

Importa destacar que, em relação à proposta pedagógica, as novas diretrizes inovam ao 

fixar que deve resultar de processo coletivo, com a participação da direção, professores e 

comunidade escolar.   

A proposta curricular da educação infantil é composta por práticas pedagógicas que 

têm como eixos norteadores interações e brincadeira. Devem-se garantir experiências que:  

I -promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação 

ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança;  

II-favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 
dramática e musical;  

III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação 

com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros 

textuais orais e escritos;  

IV-recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, 

medidas, formas e orientações espaço-temporais;  

V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e 

coletivas; 

VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e 

bem-estar;  
VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, 

que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e 

reconhecimento da diversidade;  

VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao 

tempo e à natureza;  

IX -promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, 

poesia e literatura; 

X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício 

dos recursos naturais;  
XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e 

tradições culturais brasileiras;  

XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 

fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos.  
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O documento ressalta que as instituições, quando da elaboração da proposta curricular, 

poderão estabelecer modos de integração das experiências educativas.  

No âmbito das DCNs, a função do professor e da professora é ser interlocutor 

privilegiado. Contudo, a centralidade da proposta curricular e do planejamento pedagógico 

não está neles, mas nas crianças. Os professores, especialmente quem atua na creche, tem sua 

identidade e profissionalidade impactada, pois ao enfatizar o lugar da creche na esfera 

educacional, a reafirma como espaço institucional não doméstico, lugar de educação e 

cuidados que visa à aprendizagem e ao desenvolvimento de bebês e crianças nas máximas 

possibilidades.  

Ao reafirmar o lugar e o papel social e pedagógico da creche, as Diretrizes 

Curriculares buscaram romper com a cisão histórica existente entre os segmentos que formam 

a etapa da Educação Infantil a qual atribuía-se à educadora de creche função de menor valor. 

Isto é, a profissional responsável pela educação e cuidado das crianças bem pequenas (zero a 

três anos), historicamente teve sua imagem profissional associada à figura materna ou da tia, 

devido à ideia “da prevalência do cuidado em detrimento da educação e o não reconhecimento 

da indissociabilidade entre essas atividades” (SILVA, 2015, p. 90).  

Considerada a importância da atuação da professora de bebês e seu reconhecimento 

como profissional da educação, as DCNEIs ampliam as possibilidades de reflexão sobre as 

práticas e as posturas docentes na Educação Infantil. Diferentemente do que propõe o RCNEI, 

a docência na Primeira Infância exige cada vez mais, dos profissionais, sensibilidade para 

olhar e escutar atentamente as crianças nas múltiplas formas de expressão e interação com o 

mundo. A professora/o professor, com as crianças e sob sua responsabilidade, assumem a 

função de protagonistas do processo educativo. 

A responsabilidade de planejar, executar a proposta pedagógica, registrar e avaliar o 

trabalho pedagógico desenvolvido com o grupo de bebês e crianças pequenas é creditada essa 

profissional, e simboliza mais um importante passo na virada da creche como instituição 

educativa.  

A BNCC, segundo Rosa (2018, p. 1462), tem como propósito atender às “expectativas 

de ‘reformadores empresariais’ de manter o controle pedagógico do processo educativo”. 

Produzida a partir de uma filosofia que, novamente, está sendo transferida para o campo da 

educação e se revela como discurso oficial, a Base define um conjunto de aprendizagens tidas 
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como essenciais e que devem ser desenvolvidas por todos os alunos em sua trajetória escolar 

na Educação Básica (BRASIL, 2017).  

As aprendizagens seguem agrupadas em torno de dez competências gerais que, 

segundo o documento, visam à formação humana integral dos estudantes, na formação de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva (BRASIL, 2017). No entanto, a lógica por trás do 

discurso é o direito de aprendizagem ser assegurado em experiência educativa desenvolvida 

por meio de competências e habilidades como “produtores de ensino/aprendizagem desejados, 

sem concreta, objetiva e intencionalmente apontar o cumprimento do artigo 205 da 

Constituição Federal” (SILVA, 2019, p. 7).  

Para o Ensino Fundamental as competências estão organizadas em cinco áreas do 

conhecimento: Linguagens (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa), 

Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas (Geografia e História) e Ensino 

Religioso.  

No que se refere à Educação Infantil, a BNCC incorporou expressões como direitos 

de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, com relação 

aos princípios éticos, estéticos e políticos que fundamentam as propostas curriculares para 

Educação Infantil; e campos de experiência: eu, o outro e o nós; corpo, gestos e 

movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; espaços, 

tempos, quantidades, relações e transformações; incluem práticas sociais e culturais de 

determinada comunidade e múltiplas linguagens simbólicas nelas presentes.  

Deparar-se com esses termos seria um alento. Afinal, indicam questões 

imprescindíveis, resgatam a história de lutas do segmento e revelam certo frescor nos debates 

sobre a educação. Mas uma ótica mais cautelosa revelará que os direitos não se materializam. 

Como e por qual encanto a partir da prescrição de base curricular. Os campos de experiência 

são adotados dissociada mente da realidade social, cultural e política de meninos e meninas 

em creches e pré-escolas, como se as vivências fossem organizadas unicamente pelo caráter 

pedagógico, sem se atentar à autonomia individual dos atores escolares envolvidos (GOBBI, 

2016). 

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento são organizados em cada um dos 

campos, segundo a faixa etária. Há três grupos: grupo 01 – bebês (zero a dezoito meses); 

grupo 02 – crianças bem pequenas (até três anos e onze meses); grupo 03 – crianças pequenas 

(quatro a cinco anos e onze meses). A organização revela não apenas caráter etapista e 
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prescritivo, como fraciona o aprendizado. Como se fragmentassem as crianças e dissessem a 

elas que só se pode aprender um pouco de cada vez, em cada fase da vida, e que há coisas que 

elas não precisam saber (GOBBI, 2016). Não apenas isso, corrobora ao aligeiramento na 

formação de professores, e leva ao esvaziamento do conteúdo escolar (ARCE, 2001) e 

didatização de temas (CERISARA, 2002a) sensíveis à vida na escola da Primeira Infância.    

Em seu corpo, a BNCC indica avanços significativos para a educação infantil, 

principalmente quando reafirma a concepção de criança presente nas DCNEIs e centra-se no 

currículo a partir dos saberes e experiências das crianças. No entanto, a ideia de habilidades a 

serem desenvolvidas em cada campo, segundo o bloco etário e objetivos de aprendizagem 

definidos, contribui para enaltecer o caráter prescritivo do novo manual curricular, disfarçado 

de “combo felicidade”. 

Especulações em torno da BNCC e sua materialização nas políticas educacionais 

abriram espaço para a ampla concorrência marcada pelo “interesse na educação básica”, como 

contraface ao interesse financeiro de diferentes organizações nacionais e estrangeiras. Em 

2018, devido ao edital do PNLD, esperado com ansiedade por editoras especializadas em 

material didático, e que trouxe como novidade a inclusão da etapa da Educação Infantil, 

diferentes “empresas do ramo pedagógico” concorreram para conquistar seu “lugar ao sol”.  

O processo de concorrência seguiu algumas etapas – a inscrição das editoras/autores, 

validação pelo FNDE, encaminhamento de obras para avaliação pedagógica por uma 

comissão técnica de especialistas, distribuição para a equipe de avaliadores (responsáveis pela 

avaliação pedagógica), cujo objetivo era qualificar ou selecionar os materiais inscritos 

conforme critérios estabelecidos no Decreto e em edital (Art. 14 do Decreto 9099/2017).  

O edital previa que os livros selecionados estivessem em consonância com a terceira 

versão da BNCC. Após avaliadas, as coleções seriam colocadas à disposição, para escolha e 

aderência, às creches e às escolas públicas. 

Colocar em operação o currículo, no âmbito das políticas educacionais acordadas com 

organismos financeiros internacionais e empresariado brasileiro, encontrou na difusão de 

livros didáticos e outros produtos “educacionais” uma porta para a “compensação” dos baixos 

níveis de formação docente, principalmente na primeira etapa da Educação Infantil. Bastou 

apenas que a profissional abra o manual na página “x” e encontre a “solução didática” 

perfeita. A exigência de proporcionar livros didáticos e melhorar o conhecimento dos 

professores, privilegiando a capacitação em serviço sobre a formação inicial e estimulando as 
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modalidades a distância, foram aspectos suscitados por Torres (1996 apud ARCE, 2001a), 

referente às normas de contrapartida estabelecidas por organismos financeiros internacionais.   

Portanto, seguindo a lógica, instaura-se um movimento crescente de formação 

continuada, visando ao aprimoramento da tarefa docente, com forte apelo à melhoria da 

qualidade da educação. Cabe salientar que a BNCC parece destituir do seu caráter social a 

perspectiva de qualidade, pois não faz referência a esse conceito. O que se tem de concreto é o 

que preconizam organismos internacionais, como a OCDE, relacionada à formação para o 

mundo do trabalho, agência responsável pela coordenação do PISA. 

Como previu Arce (2001a), com o interesse do capital pela educação básica, há 

consequências:  

a) o ensino básico e o técnico vão estar na mira do capital pela sua importância na 

preparação do novo trabalhador; 

b) a didática e as metodologias de ensino específicas (em especial alfabetização e 

matemática) vão ser objeto de avaliação sistemática com base nos resultados 

(aprovação que geram); 

c) a “nova escola” que necessitará de uma “nova didática” será cobrada também por 

um “novo professor”, todos alinhados com as necessidades de um “novo 

trabalhador”; 

d) tanto na didática como na formação do professor haverá uma ênfase muito grande 
no “operacional”, nos “resultados” – a didática poderá restringir-se, cada vez mais, 

ao estudo de métodos específicos para ensinar determinados conteúdos considerados 

prioritários, e a formação do professor poderá ser aligeirada do ponto de vista 

teórico; 

e) os determinantes sociais da educação e o debate ideológico poderão vir a ser 

considerados secundários – “perda de tempo motivada por um excesso de 

politização da área educacional” (p.259).  

Rosa (2018) corrobora com as previsões da autora citada ao identificar um movimento 

de “mutação das políticas” educacionais, especialmente no currículo e avaliação. Manifesta-se 

forte e tendenciosa presença de “espírito empresarial” em contraponto à presença cada vez 

mais reduzida do Estado. É indiscutível, a despeito das significativas diferenças dos estilos 

governistas nos últimos anos, que a centralização das políticas tem “garantido ao Estado 

manter-se no controle de diretrizes inegociáveis que submetem a educação muito mais a uma 

lógica econômica” (p. 1462) do que a demandas sociais da população.  

Destaca-se trecho do capítulo introdutório da BNCC (3ª versão) em que se observa 

claramente o enfoque prioritário do documento: definir o que os alunos devem saber 

(competência) e, sobretudo, saber fazer (habilidades), não como via de emancipação humana, 

mas para enquadrar-se na grande engrenagem social movimentada pelos interesses do capital.   
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Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar 

orientadas para o desenvolvimento de competências. Por meio da indicação clara 

do que os alunos devem “saber” (considerando a constituição de conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” 
(considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 

para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho), a explicitação das competências oferece 

referências para o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens 

essenciais definidas na BNCC(BRASIL, 2019, p.13, grifo nosso).  

Qualquer semelhança não será mera coincidência com os quatro pilares da educação– 

Aprender a conhecer; Aprender a fazer, Aprender a viver juntos e Aprender a ser, 

apresentados no Relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI para 

a Unesco, em 1996, intitulado “Educação: um tesouro a descobrir”.   

Ao aderir ao conceito de competência como um de seus fundamentos pedagógicos, a 

BNCC atualiza os “pilares educacionais” e reafirma a lógica presente nas avaliações 

internacionais da OCDE e da Unesco, que estabeleceu o Laboratório Latino-americano de 

Avaliação da Qualidade da Educação para a América Latina (LLECE). Criado em 1994, com 

o propósito de contribuir com sistemas de ensino de qualidade, em todas as dimensões – 

pertinência, relevância, equidade, eficiência e eficácia. Além de retroalimentar o progresso 

educativo, de modo que os que devem tomar decisões contem com evidência sólida que 

respalde ações a serem empreendidas nas políticas educacionais7, com o objetivo do 

desenvolvimento social e econômico. 

Em nota de rodapé, o texto introdutório da BNCC esclarece que no passado a visão de 

ensino por competências foi adotada pelos programas curriculares; exemplificam os PCNs 

que orientou o desenho de uma política para a Educação Infantil no final da década de 1990, e 

cita pesquisa “elaborada pelo Cenpec [em que se constatou que],que das 16 Unidades da 

Federação cujos documentos curriculares foram analisados, dez explicitam uma visão de 

ensino por competências, recorrendo aos termos ‘competência’ e ‘habilidade’” (BRASIL, 

2017, p. 13) para designar o que os alunos devem aprender.  

No âmbito das avaliações de larga escala, analisar a aprendizagem dos estudantes tem 

importância capital para a qualidade. Mas como lembram Sordi et. al (2016, p.748): “parece-

nos contraproducente imaginar que tudo pode ser medido no campo da educação. Exatamente 

nessa impossibilidade reside a beleza do fenômeno educacional”. Infelizmente não é o 

 
7Fonte de consulta: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/PPT-LLECE-

TERCE-POR-Atilio-Pizarro.pdf. Último acesso em 01/10/2019.  

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/PPT-LLECE-TERCE-POR-Atilio-Pizarro.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/PPT-LLECE-TERCE-POR-Atilio-Pizarro.pdf
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entendimento da Portaria 366, de 29 de abril de 2019, que estabelece diretrizes para o SAEB 

de 2019.  

O artigo 5º da Portaria apresenta a definição do público-alvo do Saeb 2019. De modo 

inédito, incorpora a Etapa da Educação Infantil. No inciso V são fixadas as instituições 

participantes em caráter de estudo-piloto: “uma amostra de instituições públicas ou 

conveniadas com o setor público, localizadas em zonas urbanas e rurais que possuam turmas 

de creche ou pré-escola da etapa da Educação Infantil, [...] em caráter de estudo-piloto [...]”. 

O artigo 11 define o uso de questionários a serem desenvolvidos pelo Inep, como instrumento 

de aplicação da avaliação em larga escala, que tem como objetivos: 

- Produzir indicadores educacionais para o Brasil, suas Regiões e Unidades da 

Federação e, quando possível, para os Municípios e as Instituições Escolares, tendo 

em vista a manutenção da comparabilidade dos dados, permitindo assim o 

incremento das séries históricas; 

- Avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da educação praticada no país em 

seus diversos níveis governamentais;  
 - Subsidiar a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas públicas 

em educação, baseadas em evidências, com vistas ao desenvolvimento social e 

econômico do Brasil;  

- Desenvolver competência técnica e científica na área de avaliação educacional, 

ativando o intercâmbio entre instituições de ensino e pesquisa; (BRASIL, Portaria 

366/2019) 

A aplicação dos questionários ocorrerá em formato eletrônico8. Espera-se que gestores 

e secretários estaduais e municipais de Educação, diretores e professores em exercício em 

turmas da educação infantil o respondam. Os resultados obtidos por meio do Saeb serão 

reunidos aos dados do Censo Escolar, resultando no cálculo do IDEB, principal indicador da 

qualidade da educação básica “por traduzir, simbolicamente, o quanto as unidades escolares, o 

município e o estado e o país avançaram em suas metas educacionais” (NARDI; 

SCHNEIDER, 2012a, p.231).  

O que se deseja saber é como serão avaliadas as especificidades da Educação Infantil, 

o que não é quantificável e nem se pode medir, por mais sofisticadas as tecnologias 

empregadas. Como se verá, atualmente as unidades de educação infantil em conjunto com as 

famílias e, em muitos casos, crianças e membros/representantes da comunidade local são 

partícipes de um processo de autoavaliação institucional. Ele visa analisar avanços e desafios 

e traçar novas metas para garantir a melhoria da qualidade do atendimento educacional.  

 
8 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/80301-diretores-e-secretarios-de-

educacao-iniciam-avaliacao-do-saeb-2019.Acesso em 18 de out. 2019. 

http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/80301-diretores-e-secretarios-de-educacao-iniciam-avaliacao-do-saeb-2019
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/80301-diretores-e-secretarios-de-educacao-iniciam-avaliacao-do-saeb-2019


77 

 

1.1.1 – Qualidade nos termos dos documentos oficiais do Ministério da Educação na 

primeira década dos anos 2000 

A análise do conjunto de documentos legais e orientadores publicados pelo Ministério 

da Educação na primeira década do presente século, do ponto de vista das políticas 

educacionais, mostram que são distintos instrumentos, criados a fim de efetivar a educação 

infantil que atendesse com dignidade a bebês e crianças pequenas. Obviamente não se trata de 

“antídoto” para curar o “mal que afligia” essa etapa educacional. Tampouco 

encaminhamentos e soluções podem ser observados como “solução mágica”, mas proposições 

– mesmo com fragilidades, ineficiências ou pouca força – para fazer a qualidade da educação 

avançar  para outro patamar, que não o do possível, como evidenciou Correia (2013), ou de 

políticas absortas, mas políticas públicas plurais, orientadas por práticas emancipatórias, como 

propôs Cerisara (2002).  

Três documentos são apresentados, segundo sua cronologia, ressaltando aspectos 

significativos do discurso oficial: Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil (2006b) e Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil 

(2006c) e Indicadores da Qualidade na Educação Infantil- IndiQ (2009c). Ressalta-se que o 

último documento resulta em uma metodologia de autoavaliação institucional que estimula a 

participação democrática dos diferentes atores escolares. 

1.1.2 – Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil  

Publicado em dois volumes, um em 2006 e outro em 2008, os Parâmetros abordam 

aspectos significativos para a definição de padrões de qualidade para a educação na primeira 

infância. Objetiva estabelecer parâmetros de referência ao sistema educacional no que se 

refere à organização e ao funcionamento das instituições de educação infantil. Define 

parâmetros como “referência, ponto de partida, ponto de chegada ou linha de fronteira” 

(BRASIL, 2008, p.8). 

O primeiro volume apresenta o debate da qualidade nessa etapa da educação e enfatiza 

o lugar central da criança na formulação de políticas públicas e práticas educativas. Segundo o 

documento, a ótica da criança como sujeito de direitos é imprescindível à composição de 

padrões para a educação infantil.  
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Em síntese, para propor parâmetros de qualidade para a Educação Infantil, é 

imprescindível levar em conta que as crianças desde que nascem são cidadãos de 

direitos; indivíduos únicos, singulares; seres sociais e históricos; seres competentes, 

produtores de cultura; indivíduos humanos, parte da natureza animal, vegetal e 
mineral. [...] A criança, parte de uma sociedade, vivendo em nosso país, tem direito 

à dignidade e ao respeito; autonomia e participação; à felicidade, ao prazer e à 

alegria; à individualidade, ao tempo livre e ao convívio social; à diferença e à 

semelhança; à igualdade de oportunidades; ao conhecimento e à educação; a 

profissionais com formação específica; a espaços, tempos e materiais específicos 

(BRASIL, 2006b, p. 18-19).  

O primeiro volume deseja contextualizar o debate sobre qualidade da educação da 

criança de zero a seis anos, situa o momento histórico, indica a necessidade de revisão das 

concepções sobre a criança e a pedagogia da Educação Infantil. Recupera discussões e 

posicionamentos teóricos sobre qualidade da educação e, em especial, o atendimento na 

primeira infância, consoantes à concepção de criança como cidadã de direitos. 

Evidenciando a evolução do conceito de qualidade a partir do “amadurecimento das 

abordagens no campo da psicologia do desenvolvimento [...] para novas concepções” 

(BRASIL, 2006b, p. 21), o documento propõe breve discussão sobre o conceito de qualidade 

social. Situa-a no contexto de iniciativas levadas a efeito por administrações municipais em 

gestão democrática e participativa e militância na área educacional. 

Conclui que a qualidade é “conceito socialmente construído, sujeito a constantes 

negociações; depende do contexto” (BRASIL, 2006b, p.24).Entende-se que a definição de 

qualidade não se dá isoladamente de discussões, tensões, interesses e expectativas que 

emergem entre os segmentos envolvidos na educação de crianças pequenas. A concepção de 

qualidade adotada no documento fundamenta-se em “direitos, necessidades, demandas, 

conhecimentos e possibilidades; de tal modo que a definição de critérios de qualidade está 

constantemente tensionada por essas diferentes perspectivas” (p.24). 

O segundo volume explicita competências dos sistemas de ensino nos níveis federal, 

estadual e municipal. Compreendendo que a qualidade não pode ser pensada exclusivamente 

em função do que é ofertado em cada instituição educativa, o documento ressalta a 

importância de atuação em regime de colaboração recíproca para um patamar satisfatório de 

qualidade.  

Após a definição das competências dos sistemas em cada nível administrativo, são 

apresentados os parâmetros de qualidade, com a finalidade de “estabelecer uma referência 

nacional a ser discutida e utilizada pelos sistemas de ensino na definição de padrões de 

qualidade locais para as instituições de Educação Infantil” (BRASIL, 2008, p.31). 
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Organizados em três dimensões amplas, os parâmetros englobam aspectos referentes à 

proposta pedagógica, abarcando a relevância da interação e participação da família nos 

processos educativos; gestão das instituições de Educação Infantil; formação, atuação e 

condições de trabalho de professores e demais profissionais que atuam em creches e pré-

escolas; interações de professoras, professores, gestores, gestoras e demais profissionais; e 

infraestrutura dessas unidades educacionais.  

Os temas propostos no documento como parâmetros de qualidade para sistemas de 

ensino e unidades educacionais resultaram de intenso processo de discussão, coordenado pelo 

Ministério da Educação. Outras duas versões do documento foram apresentadas e debatidas 

em seminários regionais, em 2004 e 2005, com a participação de especialistas e representantes 

de secretarias, conselhos municipais e estaduais de educação, além de entidades que atuam 

direta ou indiretamente com criança na faixa etária da educação infantil.  

O documento apresenta como possível desdobramento a definição de indicadores de 

qualidade para a criação de instrumentos de credenciamento de instituições, diagnósticos e 

execução, propriamente ditos, dos parâmetros de qualidade (BRASIL, 2008).  

1.1.3 – Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil 

 

O documento resulta da parceria do MEC com diversos atores envolvidos na 

formulação de políticas públicas para a educação infantil. Elaborado para cumprir duplo 

propósito: contribuir com as políticas educacionais das crianças na faixa etária de zero a seis 

anos e orientar planejamento, reflexões, construção/reforma de espaços destinados à educação 

de bebês e crianças pequenas em creches e pré-escolas. Deve-se sempre respeitar as 

especificidades do lugar/região.  

Levando em consideração o princípio de escola inclusiva, o documento “propõe 

incorporar metodologias participativas que incluam as necessidades e os desejos dos usuários, 

a proposta pedagógica e a interação com as características ambientais” (BRASIL, 2006c, p.7).   

Apresenta um diagnóstico que revela a precariedade e mesmo a inexistência de 

serviços básicos, como água, esgoto sanitário e energia elétrica, além de equipamentos que se 

referem à infraestrutura dos espaços/instituições de atendimento. Parte do princípio do 

reconhecimento da criança como “sujeito do processo educacional e como principal usuária 
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do ambiente educacional”. E indica os parâmetros básicos a uma oferta educativa de 

qualidade (BRASIL, 2006c, p. 21):   

• relação harmoniosa com o entorno, garantindo conforto ambiental dos usuários 

(conforto térmico, visual, acústico, olfativo/qualidade do ar) e qualidade sanitária dos 

ambientes; 

• emprego adequado de técnicas e materiais de construção, valorizando reservas 

regionais com enfoque na sustentabilidade;  

• planejamento do canteiro de obras e programação de reparos e manutenção do 

ambiente construído para atenuar os efeitos da poluição (no período de construção ou 

reformas): redução do impacto ambiental; fluxos de produtos e serviços; consumo de 

energia; ruído; dejetos; 

• adequação dos ambientes internos e externos (arranjo espacial, volumetria, materiais, 

cores e texturas) com práticas pedagógicas, cultura, desenvolvimento infantil e 

acessibilidade universal, envolvendo o conceito de ambientes inclusivos. 

1.1.4 – Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 

A partir de se tornarem operacionais recomendações sobre qualidade expressas em 

documentação oficial e para definir padrões de qualidade educacional consoantes com a 

prerrogativa do direito ao acesso e à permanência na educação desde a primeiríssima infância, 

foi elaborado o documento que serve como instrumento de autoavaliação institucional, 

denominado Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (Indique). 

Estruturado em três partes, além da apresentação, na qual discorre sobre o processo de 

elaboração. Na primeira parte, “A qualidade na Educação Infantil”, são apresentados os 

elementos importantes à discussão sobre qualidade, como o caráter polissêmico do termo. 

Apresenta bases legais que fundamentam a proposta e subsidiam a autoavaliação institucional: 

direitos humanos fundamentais; reconhecimento e valorização das diferenças; direitos sociais 

mais amplos (respeito ao meio ambiente). E o desenvolvimento de uma cultura de paz na 

busca de relações humanas mais solidárias; conhecimentos científicos como crianças se 

desenvolvem, cultura infantil, cuidado e educação de crianças pequenas em ambientes 

coletivos e formação dos profissionais de educação infantil (BRASIL, 2009c).  
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Consta ainda a definição do que são “indicadores”, público-alvo e objetivo do 

documento. Sob o título “Como utilizar os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil”, 

explicitam-se os temas metodológico, a condução da avaliação institucional e materiais 

essenciais. Há explicação da atribuição de cores, a forma de organização dos grupos de 

trabalho e da plenária, além de oferecer um quadro com estimativas do tempo para aplicação 

do instrumento e elaboração do plano de ação, cujo modelo está à disposição na seção. 

Finalmente, na terceira parte são apresentadas as “Dimensões e Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil”. No documento há um encarte dos indicadores, com o 

objetivo de auxiliar os coletivos educacionais na elaboração de um quadro-síntese e 

divulgação dos resultados. Propõe um conjunto de dimensões que podem ser avaliadas por 

meio de indicadores específicos, a partir dos quais é possível obter um retrato  que “possibilita 

identificar o que vai bem e o que vai mal na instituição [...],de forma que todos tomem 

conhecimento e possam discutir e decidir as prioridades de ação para sua melhoria (BRASIL, 

2009c, p. 13-14).   

São sete as dimensões que formam o instrumento de autoavaliação institucional 

referido. Cada dimensão é apresentada a partir de um texto introdutório, seguido dos 

indicadores e questões norteadoras. Um dos objetivos propostos pelo Indique-EI é possibilitar 

aos coletivos das unidades de Educação Infantil maior autonomia nas práticas educativas 

democráticas que respeitem os direitos fundamentais das crianças, famílias e profissionais. 

Temas relativos ao cotidiano escolar, às relações humanas ali estabelecidas, às condições nas 

quais crianças, famílias e equipe escolar convivem e interagem podem ser acompanhadas e 

avaliadas para se estabelecer mudanças que conduzam a melhorias gradativas. 

DIMENSÃO INDICADORES 

1– Planejamento 

Institucional 

Proposta pedagógica consolidada; Planejamento, acompanhamento 

e avaliação; Registro da prática educativa. 

2 – Multiplicidade de 

Experiências e Linguagens 

Crianças construindo sua autonomia; Crianças relacionando-se com 

o ambiente natural e social; Crianças tendo experiências agradáveis 

e saudáveis com o próprio corpo; Crianças expressando-se por meio 

de diferentes linguagens plásticas, simbólicas, musicais e corporais; 

Crianças tendo experiências agradáveis, variadas e estimulantes 

com a linguagem oral e escrita; Crianças reconhecendo sua 

identidade e valorizando diferenças e cooperação. 
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3 – Interações 

Respeito à dignidade das crianças; Respeito ao ritmo das crianças; 

Respeito à identidade, desejos e interesses das crianças; Respeito às 

ideias, conquistas e produções das crianças; Interação entre crianças 

e crianças. 

4 – Promoção da Saúde 
Interação entre crianças e crianças; Limpeza, salubridade e 

conforto; Segurança. 

5 – Espaços, Materiais e 

Mobiliários 

Espaços e mobiliários que favorecem as experiências das crianças; 

Espaços, materiais e mobiliários para responder aos interesses e 

necessidades dos adultos. 

6 – Formação e Condições de 

Trabalho das Professoras e 

demais Profissionais 

Formação inicial das professoras; Formação continuada; Condições 

de trabalho adequadas. 

7 – Cooperação e Troca com 

as Famílias e Participação na 

Rede de Proteção Social 

Respeito e acolhimento; Garantia do direito das famílias de 

acompanhar as vivências e produções das crianças; Participação da 

instituição na rede de proteção dos direitos das crianças. 

 

Quadro 1 – Dimensões e indicadores do instrumento de autoavaliação institucional 

Fonte: elaboração da pesquisadora, com base no documento analisado 

Outro aspecto essencial do documento se refere à possibilidade de participação dos 

diferentes atores sociais em relação à instituição. A abertura ao diálogo e a possibilidade de 

decidir coletivamente fortalecem as práticas de gestão democrática, contribuindo para o 

aperfeiçoamento do Projeto Político-Pedagógico (FREITAS, 2005, 2017; BONDIOLI, 2004). 

E favorece a ampliação da experiência formativa dos atores escolares e propicia um senso de 

responsabilidade pessoal e coletiva em relação à educação e aos cuidados para meninos e 

meninas na Primeira Infância.  

Ao partir das contribuições de Bondioli (2004) e Freitas (2005), entende-se que o 

enfoque de qualidade presente tem caráter negociável, pois abarca um conjunto de fatores 

essenciais à vida de uma instituição: PPP; formação e condições de trabalho das professoras e 

demais profissionais que atuam na instituição; formas de gestão; participação das famílias e 

comunidade na tomada de decisões da escola. 

A qualidade, em seu caráter negociável, resulta do compromisso social entre todos os 

envolvidos com a educação. “Não é um dado de fato, não é um valor absoluto, não é 

adequação a um padrão ou a normas estabelecidas a priori e do alto” (BONDIOLI, 2004, 

p.14). Qualidade é constructo social, coletivo, contextual e plural; explicita caráter 
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transacional, participativo, polifônico, autorreflexivo, processual, transformador e formativo 

(BONDIOLI, 2004).  

Freitas et. al. (2004) entendem que o projeto político-pedagógico assume, na 

abordagem, a postura de não neutralidade diante dos distintos caminhos. Para Bondioli 

(2004), quando acontece uma espécie de pacto com múltiplos atores, o documento assume 

significado negociável; atribui-se à escola a liberdade de criar a própria fisionomia educativa, 

acompanhada do dever de tornar público seu projeto pedagógico; evidencia-se o caráter ético, 

pois, publicizado, o PPP “toma o sentido de uma promessa, de uma admissão de 

responsabilidade para realizá-lo” (BONDIOLI, 2004, p.25). A responsabilidade, obviamente, 

não compete somente à escola no que lhe é devido, mas relativamente ao que deve dispor para 

seu projeto.  

A respeito de sua metodologia, ressalta-se a do “uso das cores”, como ficou conhecida 

a forma de aplicação do instrumento nas instituições de educação infantil. 

Para cada pergunta que compõem os indicadores e respectivamente as dimensões que 

os aglutinam, é atribuída uma cor – verde, amarela ou vermelha – que mostra como a 

instituição de educação infantil está em relação ao tema abordado. São etapas do processo 

autoavaliativo:  

Organização da Autoavaliação: organizar o processo, planejar como será a mobilização da 

comunidade, providenciar materiais e tempo essenciais, além de preparar espaços às reuniões 

dos grupos e plenária final. 

Realização da Autoavaliação: apresentação da proposta, divisão dos participantes em grupos 

para discutir as dimensões da avaliação, realização da plenária, elaboração de quadros 

diagnósticos e encaminhar o plano de ação.  

Plano de Ação: define e organiza ações e práticas a serem realizadas com vistas a alcançar os 

objetivos, decidir quais serão as pessoas responsáveis por essas atividades, e prever o tempo 

necessário para a execução das ações (curto, médio ou longo prazo) (BRASIL, 2009c).  

O documento recomenda que se formem grupos heterogêneos, preferencialmente sete, 

para haver correspondência com o total de dimensões avaliadas. Cada grupo deverá ter um 

coordenador e um relator, definidos previamente, sendo que o primeiro ficará encarregado de 

cuidar do tempo, mediar conflitos, buscar consensos e/ou identificar opiniões antagônicas. O 

relator terá como tarefa redigir as contribuições e decisões do grupo, elaborar o quadro-síntese 
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e expor na plenária os resultados da discussão referente à dimensão analisada pelo grupo. A 

metodologia das cores é empregada para facilitar o processo de avaliação e tomada de decisão 

pelos membros escolares. As cores sinalizam, portanto, se os aspectos avaliados 

coletivamente pelos indivíduos correspondem aos anseios e ao projeto de educação 

idealizado.  

Após finalizar a etapa de discussão nos pequenos grupos, todos se reúnem para a 

plenária, que consiste em expor, para os presentes, os resultados das discussões na etapa 

anterior. Durante a plenária, os participantes decidem por voto/atribuindo cores, a cada 

indicador. Nessa etapa os participantes podem validar, alterar ou mesmo criar nova cor, para 

expressar divergências e formar, coletivamente, caminhos para melhorar a qualidade. 

Finalizada a etapa de apresentação dos grupos e discussão a respeito da manutenção/alteração 

das cores, tem-se um quadro geral, no qual é possível visualizar pontos fortes e fracos 

referentes à qualidade da instituição.  

O documento sugere que, a partir do quadro, promova-se um debate no qual sejam 

definidas as prioridades que deverão subsidiar a produção conjunta de um plano de ação da 

unidade. Para evitar que o processo autoavaliativo se torne enfadonho, sugere-se que o plano 

de ação institucional seja agendado para data posterior. O documento ainda observa o fato de 

que a avaliação é processual. Sendo assim, recomenda-se que o instrumento seja utilizado a 

cada um ou dois anos. Nesse ínterim, caberá à instituição acompanhar os resultados, avaliar os 

limites e dificuldades encontradas na efetivação do plano de ação.  

Sem descuidar do sinal de perigo anunciado pela Portaria 366/2019, deve-se lembrar 

que os instrumentos relacionados às avaliações de larga escala e à produção de indicadores 

sintéticos – frequentemente divulgados e assumidos como legítimos, autênticos e 

verdadeiramente representativos da realidade escolar –, não sejam capazes de, por si sós, 

responder a particularidades de cada instituição educativa. Como frisam Freitas et. al. (2017, 

p.66), “implica ter alguma familiaridade e proximidade com o seu dia a dia, o que não é 

possível para os sistemas de avaliação em larga escala realizados pela federação ou pelos 

estados, distantes das escolas”. 

Argumentos favoráveis associam essa modalidade de avaliação à meta 1.6 do PNE 

2014-2024, que determina o prazo de dois anos, a partir da aprovação, em junho de 2014, para 

a avaliação da educação infantil, baseada “em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de 

aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos 
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pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes” (BRASIL, 

PNE, 2014. 

A redação não menciona a avaliação de larga escala como aferidor da qualidade nessa 

etapa da Educação. O uso do termo “aferir” pode ser observado não apenas pelo uso pouco 

comum, mas pelos significados que assume no contexto das políticas públicas e reformas 

educacionais.  

O que seria a aferição, quando se trata de avaliar a qualidade da educação infantil nas 

múltiplas dimensões? Aferir é sinônimo de comparar, verificar, medir e regular. Os 

parâmetros não são descartados no âmbito das avaliações institucionais, entretanto, o ponto de 

referência é sempre o PPP, pois reflete os compromissos do coletivo da escola (FREITAS et. 

al., 2017). 

No contexto das avaliações externas há alinhamento das políticas educacionais com os 

interesses de organismos internacionais que seguem a lógica do mercado. Não por acaso os 

termos estão presentes no rol de objetivos que formam a perspectiva econômica da qualidade 

em educação.  

A defesa é que as unidades de educação infantil assumam a condição de autonomia na 

definição das dificuldades, desafios e promessas, pelo estabelecimento de uma visão 

emancipatória de sujeito, educação e sociedade. Mira-se na elaboração da qualidade pelo 

enfoque da reflexividade institucional, participação dos coletivos escolares e novas 

rearticulações de políticas para o enfrentamento e superação das desigualdades no acesso à 

educação, não pelo viés utilitarista e econômico, como pretendem as políticas públicas 

emergentes da concepção neoliberal. 

1.2 – Documentos da SME-SP 

A visão de criança como sujeito de direito é incorporada ao discurso da qualidade mais 

atual, como forma de resistência de existência. Resistência porque a qualidade negociada e a 

qualidade social se opõem fortemente ao modelo que se apresenta sob fisionomia 

gerencialista, e realçam compromisso com a humanização dos sujeitos envolvidos na 

educação, e não apenas com a instrução ou os resultados. Existência porque a creche estava 

invisível no cenário das políticas educacionais e da organização dos sistemas de ensino, 

mesmo depois da integração à primeira etapa da educação básica.  
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Ainda hoje carrega as marcas de um processo histórico de desigualdades e 

iniquidades, congregado pela expansão de baixo custo, pautada em “política do possível e não 

a política do ideal por parte dos sucessivos governos centrais e locais” (CORREIA, 2013, 

p.61).E pelo fato de os bebês e crianças pequenas – atores sociais e protagonistas no processo 

educativo – devem e precisam ser reconhecidos e contemplados na definição de políticas 

públicas.  

Em seu percurso histórico, a creche recebeu muitos estigmas, que recaíram sobre as 

crianças, acarretando o silenciamento do corpo, desejos e direitos. Da ideia de creche como 

um “mal necessário”, lugar de guarda e cuidados, passando pelo preparo das crianças ao 

futuro de uma nação, chega-se ao constructo de que a qualidade da creche vincula-se aos 

direitos fundamentais9 dos bebês e crianças pequenas. Isso significa que o discurso atual sobre 

qualidade em Educação Infantil deve se pautar na certeza que as considera sujeitos do “aqui e 

agora” das relações sociais, políticas, culturais. E não um vir a ser “aluno” da escola 

elementar ou mero trabalhador/consumidor compulsivo, como pretende o revigorado projeto 

neoliberal em andamento. Existência, portanto, de que a qualidade não será traduzida somente 

pela quantificação de dados e informações, mas porque reflete no corpo e na vida de cada 

criança, de cada adulto da creche.    

As palavras de Cerisara (2002, p. 341) são atuais e representam o que se defende para 

a educação na primeiríssima infância: 

O que reivindicamos é o espaço para a vida, para a vivência das emoções e dos 

afetos – alegrias e tristezas –, para as relações entre coetâneos e não coetâneos, para 

os conflitos, confrontos e encontros, para a ampliação do repertório vivencial e 

cultural das crianças a partir de um compromisso dos adultos que se responsabilizam 

por organizar o estar das crianças em instituições educativas que lhes permitam 

construir sentimentos de respeito, troca, compreensão, alegria, apoio, dignidade, 

amor, confiança, solidariedade, entre tantos outros. Que lhes garantam acreditar em 

si mesmos e no seu direito de viver de forma digna e prazerosa (grifo nosso). 

A dificuldade em fazer valer os princípios já não são as mesmas evidenciadas pela 

autora no início dos anos 2000. Como se não bastassem as reformas administrativas e 

educacionais atuais, somam-se a abertura para agendas e agentes com interesses diversos e 

muito divergentes, a proposta de ensino domiciliar, militarização das escolas públicas, 

implantação de uma escola sem partido, sem financiamento e, talvez, ainda, sem vida. A 

difusão de livros didáticos e o incremento da avaliação de larga escala no campo da Educação 

Infantil e outros dissabores são apresentados como maná na arena educacional e política. 

 
9 Ver Campos e Rosemberg (2009).  
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No âmbito da Rede Municipal de Educação as complexidades estão presentes e podem 

ser evidenciadas com a reorganização curricular e administrativa promovida nos últimos anos.  

Discorre-se a seguir sobre a Portaria Municipal 5930, de 14 de outubro de 2013, que 

regulamentou o Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e 

Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino de São Paulo– “Mais Educação São Paulo”. 

Decorrente do processo da política educacional foram publicados documentos orientadores: 

Programa Mais Educação: subsídios para sua implementação (2014a); Orientação Normativa 

1/2013: Avaliação na Educação Infantil: aprimorando olhares (2014b); Currículo Integrador 

da Infância Paulistana (2015) e Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana 

(2016). Serão comentados entrelaçados à análise da Portaria Municipal.  

Ressalta-se que os documentos contribuem para “outra forma de olhar” bebês e 

crianças pequenas no cotidiano da Educação Infantil, os definem como sujeitos centrais do 

currículo e colocam em relevo direitos sociais como um dos princípios fundamentais para o 

alcance da qualidade social da educação.  

A qualidade, requerida pela rede municipal de São Paulo e reiterada nos documentos 

desenvolvidos e publicados no período que compreendeu a gestão do prefeito Fernando 

Haddad (2013-2016), se orienta com base nos seguintes princípios: currículo como espaço da 

valorização ética da vida humana; acesso ao conhecimento (em vez de produção de cultura 

para o consumo); ampliação do acesso e atendimento a toda a população com serviços de 

qualidade; centralidade do educando e sua aprendizagem; compromisso das equipes 

gestora e docente com a aprendizagem dos educandos; reconhecimento e incentivo à 

qualidade social já presente nas unidades educacionais; formação de professores; 

envolvimento de todas as instâncias nos processos educacionais (SÃO PAULO, 2014a).  

O documento Programa Mais Educação: subsídios para sua implementação (2014a), 

assinala que os princípios são fundamentais para o alcance das metas e objetivos traçados pela 

política pública municipal. A escola é lugar de formação humana e polo cultural da 

comunidade, cuja função é promover 

(...) sujeitos conscientes, livres, responsáveis, autônomos, apropriados de todo o seu 

processo de formação, capazes de produzir a si mesmos e de se apropriar de si como 

um projeto de subjetividade e de identidade jamais esgotável. [...] capazes de se 

apropriar também das instituições, organizações, comunidades das quais participam, 

apropriando-se das identidades que elas lhes imprimem como parte de sua marca 

cultural; [...] capazes de se reconhecer como unidades da humanidade [...]. Nessas 

relações consigo mesmos, com sua cultura local e com a humanidade, os sujeitos 

[sejam] capazes de estabelecer o duplo vínculo: de aceder aos legados disponíveis, 
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culturais e universais; e de deixar por sua vez o seu legado singular à cultura e à 

universalidade (SÃO PAULO, 2014a, p.18-20).  

No “compromisso com a efetivação de um sistema educacional inclusivo, que busca a 

qualidade social da educação e a garantia do respeito, do reconhecimento e da valorização das 

diferenças” (SÃO PAULO, 2014a, p.94) se baseou o Programa Mais Educação São Paulo. 

Instituído pelo Decreto Municipal nº54.452, de 10 de outubro de 2013 e regulamentado pela 

Portaria 5.930/2013.  

Adota como premissas a centralidade no educando e nas aprendizagens; busca pela 

unicidade da RME, considerando a diversidade, respeito à autonomia das Unidades 

Educacionais. E orientadas pela concepção de educação comprometida com a “construção de 

uma sociedade fundada nos valores da qualidade social da vida contemporânea” (SÃO 

PAULO, 2014a, p.17), o Programa pretendia:   

I- ampliação do número de vagas para a educação infantil e universalização do 

atendimento para as crianças de 4(quatro) e 5(cinco) anos de idade; 
II- integração curricular na Educação Infantil; 

III- promoção de melhoria da qualidade social na Educação Básica e, 

consequentemente, dos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB; 

IV- ressignificação da avaliação com ênfase em seu caráter formativo para 

educandos e professores; 
V – alfabetização a todas as crianças até o 3º ano do Ensino Fundamental nos termos 

do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC; 

VI – integração entre as diferentes etapas e modalidades da Educação Básica; 

VII – incentivo à autonomia e valorização das ações previstas nos Projetos Político-

Pedagógicos das Unidades Educacionais. 

VIII – fortalecimento da gestão democrática e participativa, com envolvimento das 

famílias (SÃO PAULO, 2013, artigo 2º). 

Eixos estruturantes para as finalidades são explicitados no artigo 3º da Portaria, os 

quais compõem um quadrilátero político-pedagógico e administrativo. A qualidade social do 

ensino e da aprendizagem é refletida em articulação com o desenvolvimento de um sistema 

democrático de gestão pedagógica, aliada a amplo sistema de formação de educadores e a 

planejamento de atendimento à demanda educacional (vagas, condições de transporte, 

alimentação e materiais formativos e pedagógicos). Centra-se na ampliação da Rede 

Municipal de Ensino e melhoria dos equipamentos (SÃO PAULO, 2014a). 

Referente à Educação Infantil, o Programa Mais Educação São Paulo previu o 

redimensionamento da prática pedagógica para a promoção do desenvolvimento integral de 

bebês e crianças pequenas. E assegura o atendimento com base na pedagogia da infância, o 

que, por sua vez, requereu a elaboração de uma proposta político-pedagógica integradora e 

articulada ao Ensino Fundamental (SÃO PAULO, 2013, artigo 5º). Em atenção à proposição 



89 

 

curricular, ocorreram iniciativas com atenção ao planejamento e ao desenvolvimento de ações 

voltadas à ampliação do tempo de infância na escola.  

A infância não se encerra com a passagem da criança para o Ensino Fundamental, mas 

se estende por um período maior de sua vida. Isso fundamenta a proposta de um currículo 

integrado e articulador das “experiências e [dos] saberes das crianças com os conhecimentos 

que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo 

a promover [seu] desenvolvimento integral” (SÃO PAULO, 2014a, p. 71). Atrelada à visão de 

currículo, a avaliação na Educação Infantil, conforme definem os artigos 13 e 14 da Portaria, 

efetiva-se nos âmbitos da aprendizagem e do projeto político-pedagógico por meio da 

avaliação institucional.  

O caderno de subsídios para o Programa Mais Educação assinala que a avaliação da 

aprendizagem e do desenvolvimento na etapa da Educação Infantil não tem caráter de 

comparação ou classificação das crianças, tampouco deve servir como critério para retenção 

ou promoção escolar.   

No âmbito do PPP, a avaliação assume posição negociável, participativo, 

autorreflexivo e formativo, “reservando às Unidades de Educação Infantil um espaço 

importante para seu protagonismo, ao mesmo tempo em que envolve os demais níveis de 

decisão da Rede Municipal de Ensino nesse processo” (SÃO PAULO, 2016, p. 8). A exemplo 

de avaliação institucional tem-se o instrumento denominado Indicadores de Qualidade da 

Educação Infantil Paulistana.  

Os indicadores, a exemplo do documento elaborado pelo MEC, compreendem um 

conjunto de dimensões que visam transformar e melhorar a Educação Infantil (SÃO PAULO, 

2016). A principal diferença em relação ao documento federal, no qual se espelha, está na 

constituição do conjunto de dimensões. O Indique (2009c) apresenta sete dimensões, e o 

Indique Paulistano apresenta nove: Planejamento e gestão educacional; Autoria, participação 

e escuta de bebês e crianças; Multiplicidade de experiências e linguagens em contextos 

lúdicos para as infâncias; Interações; Relações étnico/raciais e de gênero; Ambientes 

educativos: tempos, espaços e materiais; Promoção da saúde e bem-estar: experiências de ser 

cuidado, cuidar de si, do outro e do mundo; Formação e condições de trabalho dos educadores 

e das educadoras; Rede de proteção sociocultural: Unidade Educacional, família/responsáveis, 

comunidade e cidade.  

O quadro mostra o comparativo das dimensões que compõem os documentos citados.  
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INDICADORES DA QUALIDADE – 

MEC 

INDICADORES DA QUALIDADE- PMSP 

Dimensão 1 Planejamento Institucional Dimensão 1 Planejamento e Gestão Educacional 

Dimensão 2 
Multiplicidade de 

Experiências e Linguagens 
Dimensão 2 

Participação, Escuta e Autoria de 

Bebês e Crianças 

Dimensão 3 Interações Dimensão 3 

Multiplicidade de Experiências e 

Linguagens em Contextos Lúdicos 

para as Infâncias 

Dimensão 4 Promoção da Saúde Dimensão 4 Interações 

Dimensão 5 
Espaços, Materiais e 

Mobiliários 
Dimensão 5 

Relações Étnico-Raciais e de 

Gênero 

Dimensão 6 

Formação e Condições de 

Trabalho das Professoras e 

demais Profissionais 

Dimensão 6 
Ambientes Educativos: Tempos, 

Espaços e Materiais 

Dimensão 7 

Cooperação e Troca com as 

Famílias e Participação na 

Rede de Proteção Social 

Dimensão 7 

Promoção da Saúde e Bem-estar: 

Experiências de Ser Cuidado, 

Cuidar de Si, do Outro e do Mundo 

 

Dimensão 8 
Formação e Condições de Trabalho 

das Educadoras e dos Educadores 

Dimensão 9 

Rede de Proteção Sociocultural: 

Unidade Educacional, Família, 

Comunidade e Cidade 

Quadro 2 – Comparativo das dimensões que compõem os Indicadores da Qualidade 

Fonte: elaboração da pesquisadora, com base nos documentos citados 

Além da inclusão das dimensões “Participação, escuta e autoria de bebês e crianças”, e 

“Relações etnicorraciais e de gênero”, o documento propôs a ampliação temática em 

diferentes categorias. Os indicadores apresentam um conjunto de temas que se refere a ações 

de cuidado, observação, planejamento e formação para valorização, respeito e escuta de bebês 

e crianças pequenas nas diferentes formas de se expressar.  
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Na dimensão “Relações etnicorraciais e de gênero” há propostas que abarcam o 

currículo e proposta pedagógica de cada instituição; relacionamentos e atitudes dos 

profissionais da Educação Infantil frente a situações preconceituosas, racistas, xenofóbicas, 

com relação às crianças e famílias. E atuação dos profissionais da instituição quanto à 

efetivação dos direitos das crianças e seu engajamento para uma educação pública e plural,  

antirracista, com igualdade de direitos entre gêneros masculino e feminino, e que leve em 

consideração o princípio constitucional da laicidade, que prevê a inviolabilidade do direito à 

vida e à liberdade em diferentes formas (BRASIL, 1988; SÃO PAULO, 2016). 

Há um indicador que compõe a dimensão que trata da formação positiva da identidade. 

Sob esse tema são desenvolvidas questões que englobam vivências experiências que 

abrangem a diversidade e permitem uma percepção positiva das diferenças etnicorraciais 

(SÃO PAULO, 2016).  

A aplicação do instrumento segue duas etapas – autoavaliação e elaboração do plano 

de ação. A etapa de aplicação do instrumento deve contar com dois movimentos importantes: 

no primeiro, de organização, o objetivo é o planejamento da ação. Uma equipe de trabalho 

deve ser formada na Unidade para garantir a organização de espaços, materiais e mobilização 

da comunidade. Em seguida, a autoavaliação, prevista em calendário escolar, a envolver todos 

os profissionais, famílias/responsáveis, comunidade e supervisores escolares.  A etapa que 

corresponde ao plano de ação da unidade educacional compreende a organização e o 

planejamento de ações e elaboração baseados no diagnóstico da unidade, com o objetivo da 

aplicação do instrumento.  

Ao recuperar a premissa do artigo 35 da Portaria 5.930/2013, o Indique paulistano 

acena como instrumento para fortalecimento da gestão e do PPP de cada unidade educacional, 

e serve como elo para articulação e valorização dos membros da comunidade escolar.  

Discorre-se agora sobre o Currículo Integrador da Infância Paulistana, documento 

publicado em 2015 após ampla discussão e elaboração coletiva que envolveu diferentes 

equipes de profissionais lotados em diretorias regionais e unidades de educação infantil, além 

de especialistas. O Currículo foi organizado em cinco seções essenciais nas quais se 

apresentam concepções e princípios que fundamentam a proposta curricular para a etapa 

educativa, em diretrizes firmadas pelo Programa Mais Educação.  

O currículo integrador da Infância Paulistana, que envolve a Educação Infantil e o 

Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, pressupõe que o 

trabalho coletivo das Unidades Educacionais se fundamente no planejamento de 
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propostas pedagógicas que acolham e respeitem as vozes de bebês e crianças, suas 

histórias e potencialidades (SÃO PAULO, 2015, p. 8).  

Concebe-se como integradoras as propostas em que as crianças são compreendidas em 

sua integralidade e têm a oportunidades de avançar nas aprendizagens, sem abandonar a 

infância. Brincadeiras, imaginação e expressividade corporal da criança são acolhidas como 

elementos para o currículo. Em seu sentido integrador, considera “bebês e crianças em sua 

inteireza humana [...], propõe a integração dos espaços coletivos na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental com a vida que pulsa além dos muros das Unidades Educacionais” e o 

conhecimento produzido e acumulado historicamente (p. 13). 

Na delimitação de um currículo para a infância paulistana viu-se como essencial tornar 

visíveis bebês e práticas, como princípio e consequência da consolidação a qualidade social 

da educação. A proposta curricular municipal apresenta a integralidade dos sujeitos e do 

processo educativo; educação e cuidados como atos indissociáveis; brincar e interações como 

eixos da proposta pedagógica; organização de tempos, espaços e materiais; documentação 

pedagógica e acompanhamento das aprendizagens de educadoras, educadores, bebês e 

crianças na Educação Infantil e no Ensino Fundamental; autoria e protagonismo, 

reconhecimento da diversidade, valorização das diferenças e compromisso com a igualdade; 

gestão democrática com participação das famílias e comunidade.   

O Currículo Integrador da educação paulistana 

[...] defende e considera a integralidade dos bebês e crianças, suas realidades de vida 

e o compromisso político-pedagógico da educação com a superação das 

desigualdades e com a construção de relações humanizadoras [...] a intensificação da 
integração da educação com a vida, da escola com a comunidade, das crianças com 

o conhecimento, e do conhecimento com os mundos de vida de bebês e crianças da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental em sua integralidade (SÃO PAULO, 

2015, p.27).  

Deve-se destacar a profunda articulação dos documentos com os demais citados, os 

quais reiteram, incansável e seguramente, concepções de criança, infância e educação infantil 

amplamente difundidas na atualidade– fundamentos indispensáveis para um conceito de 

qualidade “mais abrangente e humanista” (CAMPOS; COELHO; CRUZ, 2006).  

A ênfase conceitual do documento curricular como referência impacta sobremaneira a 

composição de novos currículos desenvolvidos e praticados nas unidades educacionais e em 

cada turma/agrupamento de crianças, pois revalidam o caráter vivo, dinâmico, contextual, 

plural e dialógico.   
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O fazer pedagógico se alicerça na certeza de que bebês e crianças pequenas aprendem 

de maneiras distintas, em diferentes momentos da vida, na interação com distintos parceiros 

(coetâneos, adultos), objetos e espaços.   

Sendo assim, aprender não ocorre de forma única, igual para todos e ao mesmo 
tempo. Isso significa que bebês e crianças aprendem quando estão por inteiro nas 

interações que estabelecem com as coisas, as pessoas, os objetos ao seu redor, tanto 

os fenômenos da natureza como os objetos criados pelos seres humanos (quando 

observam, exploram, investigam, descobrem, ouvem, imitam, inventam). Aprendem 

com seu corpo, sua mente e suas emoções. Desse modo, quanto mais curiosas forem 

e quanto mais objetos apresentarmos para sua exploração e seu uso, quanto mais 

fenômenos da natureza observarem, com quanto mais pessoas estabelecerem contato 

afetuoso, quanto mais linguagens usarem, mais potente a sua constituição como 

pessoa, mais criativas e capazes de se expressar por diferentes linguagens e mais 

capazes de interpretar o que veem e vivem (SÃO PAULO, 2015, p. 36).  

Professoras e professores assumem, portando-a função de protagonistas, com as 

crianças, na proposta educativa da creche/pré-escola. Ressalta o documento municipal que o 

protagonismo dos educadores ocorre pelo “diálogo, observação, reflexão, planejamento 

individual e coletivo dos tempos e espaços, por meio das relações que se estabelecem nas 

unidades educacionais [...] pelas vivências organizadas para e com as crianças” (p. 40). 

Após superar as formas como se tratam bebês e crianças pequenas, de acordo com 

estágios de desenvolvimento, o Currículo Integrador defende que as potencialidades de 

meninos e meninas se ampliam à medida que vivem experiências organizadas e apoiadas por 

professores e professoras, ao mesmo tempo desafiadoras.  

Concepções e princípios que subsidiam as reflexões sobre as diversas infâncias e 

direitos, evidenciados na referida proposta curricular, assentam-se na promoção da autoria, 

protagonismo, elaboração de conhecimento por bebês, crianças, educadores e familiares, 

acesso ao conhecimento produzido historicamente, reconhecimento das diversidades, 

valorização das diferenças e compromisso com a igualdade.  

1.3 – Plano Nacional de Educação 2014-2024: Meta 1 em discussão 

O Brasil vive um momento de intensos debates, divergências profundas e grandes 

mudanças nos planos político, econômico e social. No campo educacional, a agenda política 

tem mudanças significativas, que vão da extinção de Secretarias – como a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão Social (Secadi) e Secretaria de 

Articulação com os Sistemas de Ensino (Sase) – à criação da Subsecretaria de Fomento às 
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Escolas Cívico-Militares, uma das principais bandeiras da campanha que elegeu o atual 

presidente da República.  

Devaneios discursivos incorporam a ideia de “militarização” como sinônimo de 

qualidade do ensino. O Decreto 9.465, de 2 de janeiro de 2019, que aprovou a nova estrutura 

regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do 

Ministério da Educação, entre outras disposições, traz em seu artigo 16 as competências da 

recém-nascida subsecretaria. Entre elas se destacam: “propor e desenvolver um modelo de 

escola de alto nível”, com base em modelos gerenciais e pedagógicos praticados por colégios 

militares. A adesão progressiva ao “modelo de escola de alto nível” por escolas estaduais e 

municipais se dará “mediante adesão voluntária [...] atendendo, preferencialmente, escolas em 

situação de vulnerabilidade social” (BRASIL, 2019).   

Na contramão do que reivindicam os movimentos sociais, reiteram as políticas 

educacionais erigidas na última década e o PNE, concebido em amplo processo democrático e 

que apresenta em seu corpo a concepção de educação emancipadora, a atual agenda 

governamental deu pistas sobre o destino da educação pública. Especialmente a ofertada a 

parcelas mais vulneráveis socialmente.   

O capítulo trata do PNE, com ênfase na Meta 1, especialmente a creche. Contudo, o 

texto apresentado acima teve como propósito provocar a reflexão sobre qual educação se 

deseja. Alerta-se para a importância de não perder de vista que “os discursos da qualidade” 

não estão desligados ou despidos de interesses ou valores envolvidos e projetos de sociedade 

em voga no país. Cabe perguntar sobre qual qualidade o discurso hegemônico produz, e a 

referida política propõe.  

Em tempos tão nebulosos, de ataques ao sistema público, cortes de verbas destinadas 

ao ensino e à pesquisa, combate aos direitos sociais e humanos das minorias, profunda 

intolerância, vulgarização da fé e da ciência, perseguição política e declarada banalização do 

mal, deseja-se uma escola capaz de gerar a vida, que propague o amor e a esperança no 

sentido freireano de pensar e agir.  

Uma escola de qualidade deve ter como meta a emancipação humana dos sujeitos. 

Contribuir para que se tornem “inventivos, participativos, cooperativos e preparados para as 

diversas interações sociais, políticas, culturais, laborais” (LIMA, 2015, p. 30). Ao mesmo 

tempo, capaz de tornar viável o diálogo e o questionamento, a fim de intervir nas diferentes 

formas de produção e da vida. 
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Para os indivíduos que dela usufruem “adotem como centralidade o diálogo, a 

colaboração, o incentivo ao comportamento ético, a defesa da sustentabilidade ambiental e o 

respeito aos direitos humanos” (p. 30). Nessa direção, em conformidade com o artigo 205 da 

CF de 88, caminha uma escola que se preocupa com o pleno desenvolvimento da pessoa, que 

as prepara para o exercício da cidadania e as qualifica para o trabalho (BRASIL, 1988).  

Para valer a prerrogativa, a Constituição Federal, em seu artigo 206, elenca um 

conjunto de princípios que rege a Educação nacional, concebida como direito de todos e dever 

do Estado e da Família, a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III - 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; IV - gratuidade do ensino público 
em estabelecimentos oficiais; V - valorização dos profissionais da educação escolar; 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII - garantia de padrão 

de qualidade; VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da 

educação escolar pública (BRASIL, 1988).  

Esses princípios serão mais tarde incorporados à LDB e a outros instrumentos legais, 

como as DCNGEBs (BRASIL, 2010b), um dos primeiros documentos legais a introduzir o 

conceito de qualidade social da Educação, na formação de uma sociedade mais justa e 

democrática (BRASIL, 2013). Com pleno acesso, condições para permanência e 

desenvolvimento integral do educando, o combate às desigualdades sociais e educacionais e a 

transformação da realidade escolar e social. Um compromisso e desafio assumido pelo PNE 

(BRASIL, 2014a).   

O PNE em vigência, o segundo na história da Educação brasileira, resulta de intensa 

“mobilização que reuniu em torno da mesma causa os movimentos sociais, os gestores 

públicos, os estudantes, os profissionais da Educação, os representantes dos poderes públicos 

e formadores de opinião” (LIMA, 2015, p. 19). Da mobilização foi criado um PL que tramitou 

por quase quatro anos no Congresso Nacional, até a aprovação, em 2014, do PNE, em 

cumprimento ao disposto no artigo 214 da CF, alterado pela EC 59, de 11 de novembro de 

2009. 

No documento do PNE são definidas diretrizes, objetivos, metas e estratégias que 

devem contribuir para a manutenção e desenvolvimento do ensino, em diferentes níveis, 

etapas e modalidades, por meio de ações integradas das distintas esferas federativas 

(BRASIL, 2014a). Além das definições, ao alterar o referido artigo, a EC 59 qualificou 
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melhor o papel do PNE e aperfeiçoou o objetivo de articular o SNE em regime de colaboração 

(BRASIL, 2014a; LIMA, 2015; RONCA, 2015).  

A condição do PNE mudou, pois deixou de ser disposição transitória da LDB 

(BRASIL, 1996) para “exigência constitucional com periodicidade decenal [...] a ser 

considerado o articulador do Sistema Nacional de Educação, com previsão do percentual do 

Produto Interno Bruto (PIB) para o seu financiamento” (BRASIL, 2014b, p. 5).  

Pelos propósitos e a forma como foi gestado, o PNE, distante de ser política de 

governo, é Política de Estado, que vincula os diferentes agentes sociais, organizações da 

sociedade civil, poder público em distintas esferas e instituições pertencentes ao sistema de 

justiça brasileiro. 

A Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, é composta de 14 artigos. Na forma de anexo, 

apresenta um conjunto de metas e estratégias que se sustentam em dez diretrizes, lista o artigo 

2º:     

I- erradicação do analfabetismo; II- universalização do atendimento 

escolar; III- superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 

discriminação; IV- melhoria da qualidade da educação; V- formação para o 

trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que 

se fundamenta a sociedade; VI- promoção do princípio de gestão 
democrática da educação pública; VII- promoção humanística, científica, 

cultural e tecnológica do País; VIII- estabelecimento da meta de aplicação 

de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno 

Público- PIB-, que se assegure atendimento às necessidades de expansão, 

com padrão de qualidade e equidade; IX- valorização dos profissionais da 

educação; X- promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2014a).    

A Lei destaca a previsão de cumprimento das metas no decurso decenal do PNE, 

apresenta a PNAD, censos educacionais e demográfico como referenciais de monitoramento e 

avaliação das metas previstas. Além de determinar instâncias que deverão promover, 

continuamente, o processo de monitoramento e avaliação periódica para tornar viáveis o 

alcance e a execução das metas, conforme previsto nos artigos 3º, 4º e 5º, respectivamente. 

No parágrafo 1º do artigo 5º estão previstas as instâncias – Ministério da Educação, 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, Comissão de Educação, Cultura e Esporte 

do Senado Federal, Conselho Nacional de Educação e Fórum Nacional de Educação. Eles têm 

como competência divulgar resultados do monitoramento e avaliações, analisar e propor 

política públicas capazes de assegurar a execução de estratégias e metas do PNE, analisar e 

propor a revisão do percentual de investimento público em Educação (BRASIL, 2014a).  
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Atentando-se ao disposto no artigo 3º, o INEP, que efetua acompanhamento bianual 

do Plano, divulgou dois relatórios de monitoramento das metas do PNE. O último, de 2016 a 

2018, apresenta cenário bastante desafiador para a educação pública brasileira. 

No que se refere aos investimentos em educação, a Lei assevera que no quarto ano da 

vigência do PNE a meta progressiva do investimento público deve ser avaliada. Poderia ser 

ampliada por meio de lei para atender às exigências financeiras do cumprimento das demais 

metas, de acordo com o previsto no parágrafo 3º, do artigo 5º do PNE (BRASIL, 2014a).  

Para compreender a lei, abrangência e relevância social, o artigo 8º apresentação prazo 

fixo de um ano para Estados, Distrito Federal e Municípios elaborar planos de educação ou 

adequar planos aprovados em lei, em consonância com diretrizes, metas e estratégias previstas 

no PNE. O alinhamento dos respectivos planos de educação é passo importante para o SNE. 

O esforço tornariam viáveis acordos nacionais que favoreceriam a articulação dos entes 

federados no âmbito da política pública educacional, como se discutirá em tópico posterior.  

Na redação do PNE definiu-se a atuação entre União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios em regime de colaboração, no alcance das metas e estratégias do Plano (artigo 7º). 

O ano de 2016 foi fixado como prazo para o poder público instituir, em lei específica, o SNE, 

“responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração, para 

efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação” (artigo 13).  

Lima assegura (2012, p. 20) que o referido artigo revela o “entusiasmo da parte dos 

envolvidos que vislumbraram a possibilidade concreta de implantação do SNE – sonho 

acalentado, faz muitas décadas, pelos educadores brasileiros”. Mas até agora o sonho não foi 

alcançado.   

O caput do artigo 6º invoca a função da União na promoção de no mínimo duas 

conferências nacionais de educação até o final da vigência do PNE, seguindo os mesmos 

moldes de edições anteriores, isto é, englobando conferências regionais, articuladas e 

coordenadas pelo FNE.  

A gestão democrática da educação pública se reforça no artigo 9º da Lei. Essa medida 

é relevante por legitimar um dos princípios educacionais garantidos à educação pública, 

segundo a CF (BRASIL, 1988) e reafirmado pela LDB (BRASIL, 1996). O SNAEB é 

mantido como “fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e 

orientação das políticas públicas” desse nível educacional (BRASIL, 2014a, artigo 11).  
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No anexo da Lei são apresentadas 20 metas e respectivas estratégias. O PNE se 

compõe de um conjunto de metas estruturantes que desejam garantir o acesso e a permanência 

de bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos em uma educação com qualidade social. 

São as de número 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 20.  

O combate às desigualdades e o reconhecimento do direito à diversidade e à relevância 

da equidade são descritas nas metas 4 e 8. Às metas 12 a 14 cabem acesso, permanência e 

conclusão no Ensino Superior, setor bastante cobiçado pelo setor privado e, mais 

recentemente, amplamente atacado pelas lideranças governistas.  

A formação e a valorização dos trabalhadores em educação são temas caros ao PNE e 

podem ser identificadas nas metas 15, 16, 17 e 18. A meta 19 trata de assegurar condições 

essenciais à efetivação da Gestão Democrática da Educação. Por fim, a meta 20 caracteriza-se 

como condição para garantia das demais metas. Ela prevê a ampliação do investimento 

público em educação pública para atingir, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB nacional 

até 2024. A limitação de investimentos primários em áreas sociais, como saúde, educação e 

habitação, estabelecida na EC 95, talvez traga obstáculos ao cumprimento das metas do PNE, 

que até o momento, transcorrida metade de sua vigência, não foram totalmente efetivadas. 

Para discussão sobre a meta 1, especialmente no que se refere à creche, foi essencial a 

retomada de artigos constantes no corpo da Lei 13.005 (BRASIL, 2014a), para compreender 

sua abrangência e relevância na arena política, econômica e social.   

1.3.1 – Meta 1 do PNE: agenda de ontem, compromisso para amanhã? 

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 (quatro) 
a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de 

forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) 

anos até o final da vigência deste PNE (BRASIL, 2014a). 

A primeira meta do PNE (2014-2004) centrou-se no atendimento à população infantil 

com idades entre zero e cinco anos na primeira etapa da Educação Básica – a Educação 

Infantil. Com dois grandes objetivos: universalização do atendimento das crianças em fase 

pré-escolar e ampliação da oferta educativa em creches. Até o final da vigência do Plano, no 

mínimo 50% dos bebês e crianças bem pequenas deveriam ter sido beneficiados. 

Para esses relevantes objetivos, a meta tem 17 estratégias para garantia de acesso e 

permanência, alcance de padrões de qualidade na superação das desigualdades educacionais e 



99 

 

sociais e formação de gestão democrática na escola pública. Destacam-se, ainda, estratégias 

relacionadas à expansão das instituições educativas das redes públicas, levantamento e 

publicização da demanda e busca ativa de crianças em idade correspondente à Educação 

Infantil.  

No segundo objetivo, dois pontos devem ser destacados. Na opinião de Ximenes e 

Grinkraut (2014), essa meta não apresenta inovação, pois reafirma o estabelecido na 

Constituição - universalização do atendimento na Educação Infantil. O segundo revela o 

desafio que o país tem pela frente a fim de concretizar a educação pública e gratuita acessível 

a todos os cidadãos.  

O atendimento das crianças de até três anos de idade, objetivo final da meta, acena 

como “prorrogação” por mais um tempo de demanda urgente para a sociedade brasileira. Se 

comparada à meta 1 do Plano anterior (2001-2010), essa apresenta duas modificações 

significativas: “amplia a oferta de educação infantil de forma a atender, em cinco anos, 30% 

da população de até 3 anos de idade e 60% da população de 4 e 6 anos (ou 4 e 5 anos) e, até o 

final da década, alcançar a meta de 50% das crianças de 0 a 3 anos e 80% das de 4 e 5 anos” 

(BRASIL, 2001).  

No texto há meta intermediária de 30% referente ao atendimento da população de até 

três anos de idade a ser atingida nos primeiros cinco anos de vigência do Plano. Essa meta 

intermediária não está no atual PNE, mas incluiu em sua redação um percentual mínimo para 

o atendimento, que é de 50%. Indica a possibilidade de os entes federados reivindicarem 

percentuais superiores, conforme características e peculiaridades locais e demanda 

populacional para esse direito. Exemplo pode ser encontrado no Plano Municipal de Educação 

de São Paulo: o município objetiva atingir 60% das crianças com idade até três anos. 

O cenário em que o PNE antigo foi aprovado, deve-se lembrar que as creches ainda 

estavam, em sua maioria, sendo incorporadas aos sistemas de ensino. Dados da época 

informavam que o segmento populacional de zero a três anos era de 12 milhões de crianças; 

em 1998, entretanto, segundo o relatório apresentado na Câmara dos Deputados, quando da 

aprovação do PNE (2001-2010), a Sinopse Estatística da Educação Básica reuniu dados sobre 

a creche. Indicou que pouco mais 381 mil crianças eram atendidas nos equipamentos 

(BRASIL, 2001). Grande parte do atendimento era desenvolvido por instituições filantrópicas 

e associações comunitárias, que recebiam apoio financeiro e, em alguns casos, orientação 

pedagógica de órgãos públicos.  
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Diante da precariedade de informações, imprecisão e incoerências dos dados sobre o 

atendimento, reconheceu-se que independentemente do número, no entanto, corresponderia a 

um número absolutamente pequeno diante da magnitude das exigências (BRASIL, 2001). 

Com isso, se justificaria a indicação de meta provisória ao atendimento em creches. Os dados 

do período, resultados de iniciativas e aplicação da lei no setor balizariam a tomada de ações e 

elaboração e condução de políticas púbicas para a Educação Infantil. Atualmente, o cenário é 

bastante diferente do encontrado pelo PNE de 2001. 

[...] felizmente não mais se discute se a educação infantil é direito exigível, ou seja, 

justificável. Isso porque, em relação especificamente ao direito de se exigir o acesso 

à educação infantil, as mobilizações da sociedade civil junto ao Sistema de Justiça 

tiveram um papel decisivo na consolidação, a partir de 2005, de uma interpretação 

constitucional favorável no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo essa posição, 

que se consolidou em todo o país, do ponto de vista técnico a educação infantil é 

equivalente a um direito público subjetivo, já que não pode continuar sendo tratada 

como mera norma ‘programática’ (XIMENES; GRINKRAUT, 2014, p. 81).  

A história da Educação Infantil revela contradições e desafios que devem ser 

enfrentados. Insuficiências e equívocos fortemente presentes indicam desigualdades. O 

gráfico a seguir mostra a evolução do número de matrículas na Educação Infantil, de 2011 a 

2016, conforme dados do INEP sobre o Censo Escolar de 2016.   

 

Gráfico 1 – Evolução de matrículas na Educação Infantil no Brasil – período de 2011 a 2016 

Fonte: extraído do Documento Notas Estatísticas do Censo Escolar de 2016 (INEP, 2017) 
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Frequentar a pré-escola é obrigatório desde 2009, quando a EC nº 59 alterou o inciso I 

do artigo 208 da CF, conferindo-lhe a seguinte redação: “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” (BRASIL, 2009b).  

Diante da obrigatoriedade observou-se expressivo aumento no número de matrículas 

das crianças de quatro e cinco anos, permitindo que a meta da universalização se tornasse 

mais palpável. Em 2016, o total de matrículas no segmento era de pouco mais de 5 milhões, 

correspondendo a 84,3% da população na faixa etária de quatro e cinco anos (BRASIL, 2017).  

Apesar de expressivo o aumento no número de matrículas na pré-escola, sobretudo em 

relação à década anterior, deve-se atentar para três aspectos: os 15,7% restantes representam 

universo bastante significativo de crianças, cuja prerrogativa do direito à educação se mostra 

indisponível e inacessível; desigualdades econômicas e regionais são marcantes; atendimento 

da meta, isto é, universalização do atendimento na pré-escola não pode prescindir de 

observações sobre a qualidade do ensino ofertado.  

Enquanto a pré-escola é obrigatória a partir dos quatro anos, regida pelo princípio da 

universalização, a frequência à creche, pelo caráter não obrigatório, é “regida pelo princípio 

da generalização, que determina que o acesso deve estar disponível a todos os que venham 

demandá-lo” (XIMENES, 2014 apud XIMENES, GRINKRAUT 2014, p. 79). Frequentar a 

creche é escolha da família, mas deve ser oferecida pelo Estado. O poder público poderia ser 

acionado judicialmente caso a demanda existente não seja atendida, assegura a legislação do 

ECA (BRASIL, 1990). 

A partir dos percentuais apresentados no quadro deve-se notar a evolução no número 

de matrículas na faixa etária correspondente à creche. Mas o atendimento educacional atual 

ainda se mostra relativamente pequeno, com apenas 25,6% de bebês e crianças bem pequenas. 

A margem revela como essa “opção” nem sempre esteve e/ou está disponível às famílias, 

principalmente as oriundas das camadas mais pobres. 

Há significativo espaço para a ampliação da oferta, conforme a meta 1 do PNE. Para 

alcançá-la, a ampliação representa crescimento dos atuais 3,2 milhões para aproximadamente 

6 milhões de matrículas (BRASIL, 2017).  

Apesar do otimismo pedagógico, há assimetrias. De acordo com documento preliminar 

do INEP – Linha de Base do PNE 2014-2024 –houve aumento da distância entre o 

atendimento em creches nas zonas rural e urbana, no período de 2004 a 2013; percentual de 
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acesso dos meninos cresceu pouco mais do que o das meninas, no mesmo período analisado. 

Considerando categorias de raça/cor, embora tenha havido aumento do atendimento “às 

crianças de zero a três anos negras (passando de 11,5% em 2004 para 20,4% em 2013), a 

diferença no indicador para esse grupo em relação ao de raça/cor branca foi acentuada no 

período, passando de 3,7 p.p. em 2004 para 5,8 p.p. em 2013” (BRASIL, 2015, p. 32).  

Existem diferenças entre o percentual de crianças que frequentavam a creche por 

unidade da Federação. Os estados do Amazonas, Acre e Rondônia concentram o menor 

percentual de acesso, enquanto Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são 

“líderes” no atendimento da população de zero a três anos. Dado relevante é que no período 

compreendido entre 2004 e 2013 houve aumento, em todas as grandes regiões, no percentual 

da população de zero a três anos que frequentava a creche, “apesar de ser registrada tendência 

de ampliação da desigualdade entre elas. O maior crescimento no período ocorreu na região 

Sul (13,5 p.p.) e o menor na região Norte (3,6 p.p.). [...] a diferença entre as regiões Sul e 

Norte no indicador era de 22,8 p.p. em 2013” (BRASIL, 2015, p. 29). 

Em relação à renda per capita, no período compreendido no documento Linha de Base, 

o acesso à creche cresceu para as crianças pertencentes ao grupo dos 25% mais ricos e para as 

crianças do grupo dos 25% mais pobres. Mas cresceu ainda a distância entre os dois grupos – 

era de 21,9 p.p. em 2004, e passou, em 2013, a ser de 28,5 p.p. O indicador interessa 

precisamente porque, à meta 1 do PNE, adiciona-se o objetivo de enfrentar as desigualdades 

socioeconômicas nas etapas iniciais da Educação Infantil e limitar os efeitos. 

A estratégia 1.2 pretende garantir que, ao final da vigência do PNE, a diferença entre 

as taxas de frequência à Educação Infantil das crianças de até três anos do quintil de renda 

familiar per capita mais elevado e a do quintil de renda familiar per capita mais baixo seja 

inferior a 10% (BRASIL, 2014a).  

O gráfico a seguir descreve o percentual das crianças na faixa etária de zero a três anos 

que frequentavam a creche, pertencentes aos quintis dos mais ricos e dos mais pobres, no 

período de 2004 a 2013.  
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       Gráfico 2 – População de zero a três anos de idade que frequentava a escola, por quintis de    

     renda domiciliar per capita 

      Fonte: extraído de Linha de Base (MEC/INEP, 2015, p. 34) 

Percebe-se a dimensão do desafio para atingir o desejado padrão de qualidade da 

educação. Ximenes e Grinkraut (2014, p. 87) asseguram:  

[...] o exercício do direito à educação infantil não obrigatória no Brasil é fortemente 

marcado por uma discriminação em função da renda das famílias; essa estratégia de 

equalização, quando realizada, terá impacto direto no alcance da própria meta. [...]. 

Ampliar o atendimento das crianças de até três anos e ao mesmo tempo reduzir 

significativamente essa diferença nas taxas de frequência entre a população mais rica 

e população mais pobre, sem retroceder em nenhuma das faixas, exigirá um esforço 

significativo de equalização por meio da ação do Estado. 

Não apenas o desafio de “colocar as crianças para dentro das creches”, mas elaborar 

mecanismos de enfrentamento das desigualdades. Por isso, qualidade e quantidade não devem 

ser observadas separadamente. São faces da mesma moeda. 

Os números a seguir ilustram o quantitativo de creches por dependência 

administrativa, segundo a localização no Brasil, com base no Censo Escolar de 2016. 

Existiam 64.552 creches, predominando as zonas urbanas (76,6%). Pouco mais de 47,5% das 

creches fica sob a responsabilidade dos municípios.  
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            Tabela 1 – Número de creches por dependência administrativa, segundo a localização –       

            Brasil 2016 
            Fonte: Notas Estatísticas do Censo Escolar de 2016 (MEC/INEP, 2017) 

 

A Constituição e a LDB estabelecem que os municípios são os entes federados 

responsáveis pela oferta e gestão da Educação Infantil. Nas creches, a legislação permite que 

instituições privadas, sem fins lucrativos, componham o sistema público de ensino, 

oferecendo atendimento gratuito, por meio de convênios ou outro tipo de parceria público-

privada (BRASIL, 2015).  

Atualmente, o segmento educacional de zero a três anos concentra a maior 

participação da iniciativa privada em toda a educação básica. Com 41% do total de creches, o 

setor privado se dissemina pelas zonas urbanas. Até 2016, ultrapassava o número de creches 

mantidas pelo setor público. O quantitativo de creches em regiões rurais corresponde a 

aproximadamente 15,1 mil, das quais 97,4% estão sob responsabilidade dos governos 

municipais. Apenas 3% das creches não dispõem de abastecimento de água e, dessas, 96,6% 

encontram-se na zona rural.  

E está na zona rural o maior percentual de unidades de Educação Infantil sem energia 

elétrica (7,4%) e esgoto sanitário (12,7%). Na zona urbana, apenas seis escolas não possuem 

energia elétrica, 0,2% não têm esgoto sanitário e 0,2% não têm abastecimento de água 

(BRASIL, 2017c). 

Pesquisa do MEC, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 

2012, revelou que o panorama de atendimento é de grande fragilidade. Além de um número 

pouco expressivo de crianças com até dois anos de idade frequentando creche na área rural, 

foram elencados fatores incompatíveis com a Educação Infantil: dificuldades de acesso, 
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distâncias entre locais de moradia e unidades educativas, tempo de deslocamento entre esses 

locais, falta de condições estruturais da oferta (BRASIL, 2012).  

1.3.2 – Estratégias em síntese 

Para o estudo da Meta 1 no cenário político e educacional, é imprescindível discorrer 

sobre as 17 estratégias enunciadas para garantir o cumprimento da meta referente à Educação 

Infantil. Das estratégias, cinco regulam obrigações referentes à demanda, pelo levantamento 

periódico (estratégia 1.3) e publicação da demanda geral manifesta (estratégia 1.16), 

identificação e mobilização de grupos de demanda específicos, como beneficiários de 

programas de transferência de renda (estratégia 1.14).  

Ou a promoção da busca ativa de crianças em idade correspondente à Educação 

Infantil – zero a cinco anos (estratégia 1.15), que “por razões de pobreza, abandono ou outras 

dificuldades não tenham manifestado a intenção de frequência à creche e à pré-escola” 

(XIMENES; GRINKRAUT, 2014, p. 80). 

A preservação das especificidades da Educação Infantil (estratégia 1.13) e o estímulo 

ao acesso e à expansão da oferta na creche (estratégias 1.7 e 1.17) devem ser observadas 

como linhas para os objetivos propostos pela meta 1 do PNE. Destacam-se o fomento ao 

atendimento das crianças oriundas de comunidades quilombolas, indígenas e do campo, “por 

meio do redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação das 

escolas e o deslocamento de crianças”, resguardando as especificidades das comunidades 

(estratégia 1.10).  

A estratégia 1.11 tem por objetivo dar prioridade ao acesso à educação infantil e 

incentivar a oferta do atendimento educacional especializado complementar e suplementar aos 

educandos, segundo as especificidades, assegurando a transversalidade da Educação Especial 

na Educação Infantil. 

A estratégia 1.1 mostra-se condição ímpar ao problema da expansão, para o acesso à 

Educação Infantil e superação das desigualdades educacionais. Tem ainda a organização 

sistêmica das redes de ensino na esfera pública da Federação, garantindo a “autonomia dos 

entes federados e a definição de suas responsabilidades e das formas articuladas de 

colaboração” (TUTTMAN, 2015, p. 198). 
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Essa estratégia vem ao encontro de antigo sonho, iniciado pelos Pioneiros da 

Educação Nova, em 1932: instituição de um sistema nacional de educação. 

Ao determinar o regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, reiterado na 1.3 e 1.5, a estratégia 1.1 indica que as metas para expansão devem 

seguir o padrão nacional de qualidade sem, contudo, ficar alheias às peculiaridades 

locais/regionais. A LDB, em abordagem mais abrangente e pluriconceitual, determina, no 

artigo 4º, inciso IX, que a variedade e a quantidade – padrões mínimos de qualidade de ensino 

– são insumos indispensáveis ao desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem. 

Mas a regra não é clara quanto aos padrões mínimos e insumos a eles associados.  

Detecta-se possível “brecha” no artigo da Lei, o que possibilita diferentes formas de 

interpretação e aplicação à “qualidade”. Mudança paradigmática começa a acontecer em 

meados de 2008, por iniciativa da Campanha Nacional pelo Direito da Educação, em parceria 

com o Conselho Nacional de Educação (CNE), que propunha a criação de um dispositivo – o 

Custo Aluno Qualidade inicial (CAQi) – para mensurar o “quanto deve ser investido ao ano 

por aluno de cada etapa e modalidade da educação básica” (CAMPANHA NACIONAL 

PELO DIREITO À EDUCAÇÃO10).  

Em 2010, a matéria foi aprovada pelo Parecer CNE/CBE nº 8, de 5 de maio de 2010 

(BRASIL, 2010c), que estabelece normas para aplicação do inciso IX do artigo 4º da LDB. 

Na interpretação do CNE, a “adoção do CAQi representa um passo decisivo no enfrentamento 

dessas diferenças e, portanto, na busca de uma maior equalização de oportunidades 

educacionais para todos” (p. 17).  

Elevada é a importância do dispositivo, observada em quatro das 12 estratégias que 

compõem a meta 20 do PNE – sobre o financiamento da Educação pública.  

Na meta 1 o financiamento perpassa grande número de estratégias previstas. 

Considerados custos de manutenção das unidades educacionais, “tamanho das turmas, 

formação, salários e carreira compatíveis com a responsabilidade dos profissionais da 

educação, instalações, equipamentos e infraestrutura adequados” (CAMPANHA NACIONAL 

PELO DIREITO À EDUCAÇÃO). Portanto, “professores qualificados com remuneração 

adequada e compatível a de outros profissionais com igual nível de formação no mercado de 

trabalho, com regime de trabalho de 40 horas em tempo integral numa mesma escola” 

 
10 Disponível em: http://www.custoalunoqualidade.org.br/o-que-e-caqi-e-o-caq#CAQi. Acesso em 15 de jan. 

2019. 

http://www.custoalunoqualidade.org.br/o-que-e-caqi-e-o-caq#CAQi
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(BRASIL, 2010c, p. 18), é um dos parâmetros utilizados para o cálculo do CAQi. Nas 

estratégias 1.8 e 1.9 é alvo a ser conquistado na meta 1 do PNE.  

A formação dos profissionais da educação está amparada nas duas estratégias que 

reiteram o disposto nos artigos 61 e 62 da LBD (BRASIL, 1996). Acentuam a exigência de 

formação, em nível superior, dos profissionais que atuam na Educação Infantil, ao indicar 

estímulo e articulação de “redes de formação” aos “profissionais da educação, de modo a 

garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de 

pesquisas ligadas aos processos de ensino e aprendizagem e às teorias educacionais” 

(BRASIL, 2014b).  

Reivindicando pacto colaborativo entre os entes federados, a estratégia 1.5 requer a 

expansão e melhoria física das creches e escolas de Educação Infantil. A meta imediatamente 

posterior determina a execução, até o segundo ano de vigência do PNE 2014-2024, da 

avaliação da Educação Infantil. Deve ocorrer bianualmente, com base nos parâmetros 

nacionais de qualidade. A avaliação mencionada na estratégia 1.6 tem como finalidade “aferir 

a infraestrutura física, quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a 

situação da acessibilidade, entre outros indicadores relevantes” (BRASIL, 2014a). Avaliar as 

condições do atendimento prestado permite “encontrar seu próprio caminho na direção de 

práticas educativas que respeitem os direitos fundamentais das crianças e ajudem a construir 

uma sociedade mais democrática” (BRASIL, 2009c, p. 14).  

A estratégia 1.12 determina a efetivação “em caráter complementar, de programas de 

orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e 

assistência social” (BRASIL, 2014a). Proposta semelhante está na Lei nº 13.257, de 8 de 

março de 2016, que institui o Marco Legal da Primeira Infância.  

Essa lei dispõe sobre a criação de uma série de programas, serviços e iniciativas que 

salientam o atendimento integral e integrado das crianças, do período da gestação ao sexto 

ano de vida. A criança dessa faixa etária é prioridade absoluta. Em seu artigo 4º, inciso I, 

explicita que as políticas públicas voltadas ao atendimento dos direitos da criança na Primeira 

Infância devem ser elaboradas e executadas a fim de “atender ao interesse superior da criança 

e à sua condição de sujeito de direitos e de cidadã [...]” (BRASIL, 2016).  

A estratégia 1.2 considera a possibilidade de enfrentamento das desigualdades 

socioeconômicas com impacto direto no quantitativo de crianças atendidas em creches, com o 
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objetivo de reduzir para 10% a diferença entre as taxas de frequência de crianças das camadas 

mais pobres e mais ricas.  

O exercício de observar a meta 1, a partir das estratégias, leva ao problema: se 

cumpridas todas as proposições, seria atingida a qualidade social da educação? 

Os desafios são imensos, quase intransponíveis, quando se trata da conjuntura, prazo 

restante para sua efetivação e número de estratégias a serem observadas e cumpridas em cinco 

anos, quando se encerrará o atual Plano. Apesar da “timidez de propósitos” (XIMENES; 

GRINKRAUT, 2014), sobretudo em relação à creche, a meta se apresenta, 

incontestavelmente, como parâmetro mínimo nacional.  

As estratégias, se cumpridas, o que permitirá chegar à utopia11, tornarão possível o 

projeto de educação de qualidade, “com pleno acesso, inclusão, permanência e sucesso dos 

sujeitos das aprendizagens na escola” (BRASIL, 2010a). Mas ainda há muito a fazer. 

Conclusões apresentadas no Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE, em 

2018, revelam a exigência de políticas que estimulem os municípios a atender em creches, 

prioritariamente, crianças dos grupos de renda mais baixa. Apesar dos progressos, existe a 

tendência de crescimento da desigualdade entre regiões, áreas urbana e rural, negros e 

brancos, pobres e ricos (BRASIL, 2018).  

Com relação ao grupo etário de quatro e cinco anos, o Relatório concluiu que, à 

exceção do sexo que não responde por diferenças significativas na taxa de cobertura para essa 

faixa etária, houve redução da desigualdade em todas as desagregações do indicador. Sobre 

não atingir a meta referente à universalização do atendimento pré-escolar, cujo prazo definido 

por lei expirou em 2016, o Relatório sugere que, se mantida a tendência observada no período 

de 2004 a 2016, seria possível atingi-la até 2020 (BRASIL, 2018).  

Nascimento (2015, p. 219) ressalta: “sabendo que as desigualdades educacionais 

potencializam as desigualdades sociais e que os desfavorecimentos socais tendem a se 

projetar nas formas de acesso e permanência [...]”, a efetivação das medidas é essencial. 

1.4 – Por que tratar do Sistema Nacional de Educação? 

 
11A ideia de utopia utilizada é da obra de Paulo Freire (1921-1977): utopia não é algo irrealizável. A palavra 

pode até significar “lugar que não existe”, mas não que nunca existirá. Na obra freireana é igualmente sinônimo 

de esperança e concretização de sonhos possíveis. Como Freire definiu, inédito-viável na educação cidadã.  
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Com base nas contribuições de Azevedo (2010), Ronca (2015), Saviani (2010; 2014a; 

2014b) e Tuttman (2015), são apresentados os movimentos e desafios do SNE. 

O uso de “sistema” é recorrente em variados contextos e assume diferentes 

significados. No Dicionário Houaiss (2010), apresenta como definições: a) conjunto de 

elementos, concretos ou abstratos, que se relacionam entre si; b) conjunto de unidades 

organizadas de determinada forma para alcançar um fim; c) qualquer conjunto natural de 

partes interdependentes; d) constituição política, econômica ou social de um estado, de uma 

comunidade.  

O Dicionário Melhoramentos da Língua Portuguesa (2006) identifica “sistema” como 

“conjunto de instituições políticas pelas quais é governado um Estado”. 

Na etimologia, “sistema” refere-se a reunir, agrupar, ordenar, coligir. Saviani (2014b, 

p.4), ao analisá-lo de modo mais abrangente, conceitua-o como a “unidade de vários 

elementos intencionalmente reunidos de modo que forme um conjunto coerente e operante”. 

Deve-se considerar que sistema não é dado natural, mas sempre produto da atividade 

intencional. Estão presentes caracteres básicos que compõem a noção de sistema – 

intencionalidade, unicidade, variedade e coerência interna e externa.  

Ora, vê-se por aí a estrutura dialética que caracteriza a noção de “sistema”: 

intencionalidade implica os pares antitéticos sujeito-objeto (o objeto é sempre algo 
lançado diante de um sujeito) e consciência-situação (toda consciência é consciência 

de alguma coisa); a unidade contrapõe-se à variedade, mas também se compõe com 

ela para formar o conjunto; e a coerência interna, por sua vez, só pode sustentar-se 

desde que articulada com a coerência externa, pois, em caso contrário, será mera 

abstração. [...]. Com efeito, se o sistema nasce da tomada de consciência da 

problematicidade de uma situação dada, ele surge como forma de superação dos 

problemas que o engendram.  E se ele não contribuir para essa superação terá sido 

ineficaz, inoperante, ou seja, incoerente do ponto de vista externo. E tendo faltado 

um dos requisitos necessários (a coerência externa) isso significa que, rigorosamente 

falando, ele não terá sido um sistema (p. 3-4).  

 No SNE, devem ser consideradas as definições apresentadas em documentos oficiais 

como divulgado recentemente pela Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino 

(SASE/MEC): 

Um conjunto articulado e coordenado de elementos coexistentes e que, dentro de um 

determinado espaço e tempo, compartilham de um mesmo ordenamento estruturado. 

No caso de um Sistema Nacional de Educação, tal contexto remete à definição de 

diretrizes, metas, recursos e estratégias de manutenção e desenvolvimento 

direcionadas à garantia do direito social à educação em ambos os níveis (educação 

básica e superior), considerando todas as etapas e modalidades educativas. Remete, 

sobretudo, à garantia da universalização da educação básica obrigatória dos 04 aos 

17 anos, em regime de colaboração (BRASIL, 2014b). 
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O Documento Final da Conferência Nacional de Educação, que aconteceu em 2014, 

ressalta o caráter organizacional do SNE: “[...] expressão institucional do esforço organizado, 

autônomo e permanente do Estado e da sociedade, compreendendo os sistemas de ensino da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como outras instituições 

públicas ou privadas de educação” (CONAE, 2014, p. 18).  

Bordignon et. al. (2014, p. 210) redigiram relevante contribuição. Ressaltam 

princípios, metas e definiram o SNE:  

[...] expressão da regulação da educação nacional por normas próprias e diretrizes 

comuns para que, no cumprimento de seus papéis, União, Estados e Municípios, 

mantendo responsabilidades e peculiaridades, compartilhem os objetivos nacionais 

comuns da qualidade social da educação que preconizamos, com equidade, para a 

cidadania brasileira, com seus sistemas de ensino organizados em regime de 

colaboração. 

O SNE exprime regras, princípios e valores essenciais à formação de uma pátria justa 

e igualitária. A efetivação é condição fundamental à concretização das metas e estratégias do 

PNE, a fim de garantir a inviolabilidade dos direitos de cidadania e superação das injustiças. 

Diversos autores se dedicaram a estudar o SNE, possibilidades de execução, desafios e 

limites, componentes e articulações. Saviani (2010), ao analisar a organização da educação 

nacional na atual LBD/1996 e a omissão do SNE no corpo da referida lei, enfatiza o atraso do 

Brasil em relação a diferentes países da Europa, América do Norte e América Latina. Nessas 

regiões, a efetivação dos sistemas nacionais de educação ocorria em meados do século XIX, 

“como via para erradicação do analfabetismo e universalização da instrução popular”. No 

Brasil a iniciativa foi retardada, e acumulou-se “déficit histórico imenso no campo 

educacional” (p. 770).  

Somente na década de 1930 o problema começaria a ser formulado com maior clareza. 

O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932) criticava a fragmentação e 

desarticulação do ensino e defendia um sistema nacional descentralizado para prover a 

educação única, laica, gratuita e obrigatória.  

A Constituição de 1934 (BRASIL, 1934) inauguraria precedentes legais à organização 

de um SNE no Brasil, ao exarar a exigência de fixação, pela União, das diretrizes da educação 

nacional e a criação do PNE, como a “melhor solução dos problemas educativos bem como a 

distribuição adequada dos fundos especiais” (artigo 152). Contudo, com o Estado Novo, 

elidiu-se a oportunidade e, com isso, se esperaria até 1946, quando nova possibilidade surgiria 
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em decorrência da promulgação de nova Constituição, que reiterou a exigência de fixação das 

diretrizes educacionais.  

Entretanto, afirma Saviani (2010, p. 776): “[...] a questão da organização do Sistema 

Nacional de Educação não foi assegurada à vista da assimilação, feita pelos próprios 

renovadores, do sistema nacional à tese da centralização do ensino”. O temor de um suposto 

monopólio do Estado é igualmente assinalado como fator que teria contribuído para afastar a 

preocupação com a criação de um SNE.  

Ao persistir na tentativa de erigir um verdadeiro sistema educacional, a terceira 

oportunidade surge quando da elaboração da LDB (1996). Mais uma vez a organização do 

SNE foi inviabilizada. Saviani (2010, p. 776) ressalta:  

Desta vez, [...] pela interferência governamental, que preferiu uma LDB minimalista 

para não comprometer sua política educacional que promovia a desresponsabilização 

da União com a manutenção da educação, ao mesmo tempo em que concentrava em 

suas mãos o controle, por meio de um sistema nacional de avaliação do ensino em 

todos os seus níveis e modalidades.  

Depois de fracassadas três oportunidades, surgiu em 2010, com a Conae, nova 

possibilidade de um sistema nacional de educação articulado. Na redação do documento, a 

ausência de efetivo sistema configuraria a forma fragmentada e desarticulada de um projeto 

educacional ainda vigente. O documento evoca a regulamentação do regime de colaboração, 

envolvendo todas as esferas governamentais no atendimento à população, em todos os níveis. 

As modalidades da educação pública, em regime de corresponsabilidade, “utilizando 

mecanismos democráticos como as deliberações da comunidade escolar e local, bem como a 

participação dos profissionais da educação nos projetos político-pedagógicos das instituições 

de ensino” (Conae, 2010, p.12-13).  

A proposta foi reafirmada pela Conae de 2014, cujo propósito foi “contribuir com a 

política nacional de educação, indicando responsabilidades, corresponsabilidades, atribuições 

concorrentes, complementares e colaborativas entre os entes federados e os sistemas de 

ensino” (Conae, 2014, p. 11). Para isso, traçou como objetivos específicos o acompanhamento 

e a avaliação das deliberações da Conae de 2010, verificando o impacto e procedendo com as 

atualizações para a elaboração da Política Nacional de Educação. E buscou avaliar a 

tramitação e execução do PNE na articulação do SNE e desenvolvimento das políticas 

públicas educacionais (Conae, 2014).  
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Esgotadas as tentativas, o receio atual é que, como nas anteriores, a organização 

sistêmica nacional não se efetive, dada a situação social do Brasil. 

A partir do que estabelece o artigo 13 da Lei nº 13.005/2014:  

O poder público deverá instituir, em lei específica, contados dois anos da publicação 
desta lei, o Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os 

sistemas de ensino, em regime de colaboração, para efetivação das diretrizes, metas 

e estratégias do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014a).  

Embora decorrido o prazo determinado no caput do artigo, não se perderia a 

estruturação de um sistema nacional de ensino como “condição para a redução das 

desigualdades que ainda perduram na educação brasileira” (RONCA, 2015, p. 99). 

Na organização das políticas públicas, interesses estratégicos de curto, médio e longo 

prazos devem ser atendidos e voltados à satisfação da educação, saúde e habitação, direitos 

básicos. Como ressaltou Ronca (2010), o SNE e a regularização do regime de colaboração 

entre os entes federados são fundamentais para a educação como direito social inalienável. A 

efetivação do SNE orientaria as políticas públicas para assegurar os direitos humanos e 

sociais.  
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II – EM BUSCA DE UM SENTIDO SOCIAL PARA O TERMO QUALIDADE 

Se existe hoje uma palavra em moda no mundo da educação, essa palavra é, 

sem dúvida, “qualidade”. Desde as declarações dos organismos 

internacionais até conversas de bar, passando pelas manifestações das 

autoridades educacionais, as organizações de professores, as centrais 

sindicais, as associações de pais, as organizações de alunos, os porta-vozes 

do empresariado e uma boa parte dos especialistas, todos coincidem em 

aceitar a qualidade da educação ou do ensino como objetivo prioritário ou 

como um dos muito poucos que merecem consideração (ENGUITA, 2015, p. 

95).  

Discute-se neste capítulo a qualidade da educação, estreitamente relacionada à própria 

educação. Considera-se que qualidade não é conceito pronto, presente em variados contextos 

e discursos – sociais, econômicos e políticos –, e se manifesta, frequentemente, associado a 

projetos e anseios de quem a anuncia ou avalia (ENGUITA, 2015). 

Em se tratando de “educação de qualidade”, há a sensação de tudo ser válido para 

“animar” o discurso. O termo qualidade seguiria utilizado nas mais distintas combinações: 

“educação de qualidade”, “mobiliários e equipamentos de/com qualidade”, “contratos de 

qualidade”, “gestão escolar a serviço da qualidade”, “qualidade do atendimento”, “qualidade 

da oferta”, “qualidade das relações socioafetivas, “qualidade dos profissionais”, “qualidade do 

ambiente”, “qualidade das aprendizagens”. E outras acepções, invocadas quase 

obsessivamente como se o sentido e significado fossem suficientemente evidentes e 

universais, ou ainda, combinadas a um conceito absoluto, consensual e unívoco (SÁ, 2008; 

ENGUITA, 2015).  

A utilização reiterada de qualidade não é neutra. Ocorre, como alerta Enguita (2015), 

um modismo discursivo com raízes profundas, por vezes completamente desconhecidas pela 

maioria. É essencial procurar a definição social do conceito de qualidade, pois pode se 

encontrar a “qualidade da educação” como slogan (SHIROMA, EVANGELISTA, 2014) e 

recurso para inserção de políticas educacionais de interesses econômicos.     

A fim de compreender como os modismos se apresentam e desdobramentos no campo 

educacional, recorre-se a Gentili (1995; 1998; 2015), Enguita (2015), Heloani (2018), Charlot 

(2007; 2013) e Laval (2004). Em relação à reflexão do conceito de qualidade social, são 

fundamentais os estudos de Camini (2001), Dourado, Oliveira e Santos (2007), Dourado e 

Oliveira (2009), Gadotti (2010; 2013), Silva (2009), Flach (2005; 2012); Tedesco e Rabelatto 



114 

 

(2015), Rosa (2018), Nardi e Schneider (2012a, 2012b), Costa e Silva (2012), Pacievitch 

(2012), Pacievitch e Eyng (2014), Franzon e Mesquida (2014).  

O arcabouço teórico é relevante para delinear qualidades propagadas em discursos 

vigentes, políticas educativas e ambiente educacional. 

Diante do quadro, concebe-se essencial refletir com vínculos no contexto político, 

econômico e social. A educação não está dissociada de relações sociais mais amplas, e devem 

ser abordados aspectos relativos ao refinamento das políticas neoliberais via gerencialismo. 

Aspectos que formam e são formadores da “trama” da qualidade.  

 

2.1 Gerencialismo, Educação e Qualidade 

          Os conceitos se entrelaçam às políticas neoliberais, instrumentos para manutenção do 

capitalismo ao influenciar as reformas educativas e promoção de discursos que afirmam 

melhorar e defender a escola pública (PARO, 2018)12.  

Neoliberalismo é aplicado aos Estados que optam pelo desenvolvimento de uma 

política de intervenção limitada, no plano econômico e social. Embora o modelo exerça 

discurso de maior liberdade e autonomia, há a adoção de medidas centralizadoras que 

estimulam o economicismo, o individualismo e o empreendedorismo, que geram o 

escoamento do valor social das coisas.  

Gentili (1996) frisa que o neoliberalismo surgiu como alternativa de poder 

extremamente vigorosa, estabelecida por uma série de estratégias políticas, econômicas e 

jurídicas que desejavam encontrar uma saída dominante para a crise capitalista iniciada nos 

anos finais da década de 1960. Em suas palavras, o neoliberalismo “expressa e sintetiza um 

ambicioso projeto de reforma ideológica de nossas sociedades, a construção e a difusão de um 

novo senso comum que fornece coerência, sentido e uma pretensa legitimidade às propostas 

de reforma impulsionadas pelo bloco dominante” (GENTILI, 1996, p. 2). 

O neoliberalismo tem como base o Liberalismo Clássico e o Estado de Bem-Estar 

Social, efetivado a partir da década de 1930 como solução para a grande crise econômica que 

se instaurou após a Segunda Guerra Mundial. No modelo de Estado do Bem-Estar Social há a 

responsabilidade do ente pela política econômica, cabendo funções de proteção social. 

 
12Neoliberalismo como instrumento do capitalismo, conceito explanado por Vitor Henrique Paro no lançamento 

do livro Professor: artesão ou operário?, na livraria Martins Fontes, em 26 de fevereiro de 2019.         
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Defendia-se o desenvolvimento econômico e social por meio do mercado e de grandes 

investimentos, com obras que pretendiam o atendimento de direitos básicos.  

O movimento buscou elevar a economia ocidental com investimentos na cidadania, 

teve ascensão na década de 1950 e entrou em colapso nos anos 1970, quando passou a ser 

revisto e substituído pelo modelo de Estado Neoliberal, sob a alegação de que o aparelho 

estatal não comportava condições de sustentá-lo.  

A reestruturação do capitalismo que ascende ao neoliberalismo pode ser vista como 

representação social dividida em duas faces ideológicas advindas do século XIX: na primeira, 

a ótica liberal, e a segunda a neoconservadora. As ideias neoliberais defendem a menor 

intervenção do Estado na economia e a redução de impostos sobre altas taxas de rendimentos 

e estabilidade monetária. Interfere nas políticas sociais, tirando o crédito de sindicatos 

(HELOANI, 2018). Manifesta-se a regulação do mercado e despreocupação com direitos 

sociais.       

Camini (2001, p.16) mostra que o avanço da hegemonia ideológica neoliberal se 

caracterizou pela “destruição do Estado de bem-estar social, desregulamentação dos 

mercados, privatização das empresas estatais, flexibilização das relações de trabalho e 

destruição dos direitos elementares dos trabalhadores”.  

Sobre a educação, considera que se tornou alvo estratégico, e as lógicas influenciaram 

a produção das políticas educacionais por meio de reformas que tiveram ápice global, uma 

epidemia (BALL, 2002) nos anos de 1990. Com o objetivo, sob vertente mercadológica, a 

“modernização” dos sistemas de ensino.  

Gentili (2015), ao discorrer sobre a intensificação dos programas de reformas 

neoliberais na América Latina, considerou que durante a década de 1980 os discursos sobre 

qualidade na educação começam a emergir com grande força. Assumiram “fisionomia 

empresarial de uma retórica conservadora funcional” (p. 115). Isso se deu, segundo o autor, 

em função do deslocamento do eixo do debate sobre responsabilidade social para o 

utilitarismo econômico.  

O desenvolvimento da globalização e o fortalecimento das lógicas da qualidade, 

eficácia e territorialização (CHARLOT, 2007) foram adotados pelo Estado, incorporados ao 

campo educacional sob a alegação da urgente modernização dos sistemas de ensino, 

especialmente na década de 1990. Significativa mudança na atuação do Estado foi destacada 

nesse período – e parece se repetir na atualidade, apesar do ar de ineditismo e inovação da 
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atual agenda do governo. Diz respeito à capacidade de prover um sistema de proteção social 

capaz de minimizar os efeitos do processo de acumulação do capital. Ontem e hoje se observa 

a atuação de um Estado “diminuído em sua base social, mas burocraticamente eficaz para 

servir ao capital” (BORON, 1994, p. 81).  

Sobre gerencialismo, escola pública e desigualdades em educação, Viseu (2017) cita 

Chile e Brasil como países latino-americanos que adotaram medidas transacionais de cunho 

neoliberal e gerencialista. E que culminaram com a privatização da provisão pública em 

educação. No Brasil, as reformas educacionais são orientadas por visões políticas 

diferenciadas, isto é, segundo cada agenda/interesse de governo. Apesar disso, estão presentes 

desde a década 1990, com maior ou menor intensidade, as reformas de orientação gerencial. 

A configuração de parcerias entre os setores público e privado, principalmente nos 

municípios, é exemplo concreto. 

Ganzeli (2013) e Heloani (2018) acrescentam que as reformas administrativas e 

educacionais dos anos 1990, inspiradas em modelos europeus e estadunidenses, pautadas na 

ideia de descentralização, desconcentração e privatização, promoveram nova dinâmica para a 

educação pública. Incorporaram o ideário da administração gerencial que defendia a redução 

do número de servidores (custo-benefício), diminuição do setor público, promoção da 

avaliação de desempenho para mensuração de resultados baseada no ideal de produtividade.  

Na nova fase de reestruturação do capitalismo houve a imposição de novo modelo 

escolar, fundamentado na sujeição da escola à razão econômica (LAVAL, 2004). O 

conhecimento passou a ser uma das mercadorias mais valiosas e importantes (CAMINI, 

2001). A ideia é que a formação dos estudantes servisse aos propósitos industriais e 

empresariais – existência de mão de obra qualificada impulsionava o mercado nacional e 

internacional, ampliando a esteira de produção e consumo. Abriu-se um novo tempo em que 

aprender a aprender era um dos pilares essenciais da formação. A formação de docentes ficou 

essencialmente centrada na lógica da produtividade e a preocupação com os objetivos da 

educação, descentralização dos sistemas de ensino e reformas curriculares eram direcionadas 

pela lógica da competitividade. Com forte apelo gerencialista, a escola pública seguia à 

maneira das empresas (LAVAL, 2004). Ressalta-se que 

[...] sem elevar o nível dos impostos e mesmo, tanto quanto possível, reduzindo a 

defesa pública. [...] Apelando, ainda, para a redução da cultura ensinada apenas às 

competências necessárias à empregabilidade dos assalariados, para o encorajamento 

de uma lógica de mercado na escola e da competição entre família e alunos para o 

bem raro e, portanto, caro, a educação” (p.12).  
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Termos como qualificação para o mercado de trabalho, produtividade, flexibilidade e 

competividade arrolavam-se ao discurso que perscrutava a qualidade da educação, associando 

à escola as novas lógicas – eficácia, competências, habilidades e inovação. 

Considera-se que o deslocamento do eixo do debate sobre responsabilidade social para 

o utilitarismo econômico teve como consequência a substituição de palavras de ordem - 

“educação para todos” para “educação com qualidade”. Slogans criados permeados de 

sentidos, no caso de “educação com qualidade”, seriam analisados com base na explicação de 

Enguita. Afirma que a qualidade, na vertente ideológica, se converte em meta compartilhada a 

qual todos dizem buscar. “Inclusive aqueles que se sentem desconfortáveis com o termo não 

podem se livrar dele, vendo-se obrigados a empregá-lo para coroar suas propostas, sejam lá 

quais forem” (ENGUITA, 2015, p. 95).  

No Brasil, ainda na década de 1980, suscitaram-se debates e propostas ligados à 

reestruturação do sistema de ensino, impulsionados pelo movimento de redemocratização. 

Almejava-se a universalização da educação e, principalmente, a garantia da qualidade do 

ensino. Concomitantemente, a OCDE relacionava a qualidade do ensino a outras palavras-

chave – eficácia e avaliação.  

Para Charlot (2006, p.14), a OCDE “construiu e divulgou [...] uma ideologia que se 

tornou dominante entre os políticos”, baseada em um discurso do domínio e da transparência 

que pretendia “saber tudo, controlar tudo, prever tudo [...] [e] que acredita que a inovação é, 

em si, um progresso13”.  

Na análise de Gentili (2015), as reivindicações democratizantes que se ampliavam no 

campo educacional tiveram vida curta. Uma década mais tarde, “democratizar a educação” 

deixou de ser o eixo norteador das políticas públicas para ser tema ausente ou, mais 

precisamente, silenciado, no cenário latino-americano. As razões são muitas e por vezes 

complexas.  

Paralelamente a pauta da democratização da educação ser abandonada, instalava-se o 

debate sobre eficiência e produtividade. A “racionalidade empresarial veio a ser a matriz 

ideológica mais explicativa, sendo desconsideradas as consequências dualizantes que tal 

discurso possui no campo educacional” (GENTILI, 2015, p. 124).  

 
13 Para Frigotto e Ciavatta (2003), os organismos internacionais possuem um discurso hegemônico que propõe 
ações para a educação vinculadas à lógica de mercado em favor da garantia do triunfo do capital e das empresas, 

e manutenção das relações de poder.  
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O autor afirma que cinco aspectos são fundamentais para compreender o processo de 

abandono dos discursos democratizantes na arena educacional e adoção de um discurso da 

qualidade advindo do campo produtivo-empresarial. Destaca-se o quinto aspecto, sobre 

mensurabilidade e custo, duas características imprescindíveis da qualidade econômica.   

No desenvolvimento histórico do capitalismo tornou-se evidente que a aplicação de 

um programa de qualidade e as estratégias para medição se modificaram. De um 

enquadramento de produtos e serviços nas especificações técnicas ao controle estatístico do 

processo de produção, englobando ainda mudanças que incorporaram o conceito de custo da 

qualidade e, depois de defeitos-zero, até atingir a ideia de satisfação e/ou superação das 

expectativas de todas as partes interessadas naquele bem ou produto ou serviço.  

A mensurabilidade sempre foi uma tônica no discurso da qualidade, por ser o aspecto 

“capaz de materializar qualquer aspiração empresarial que tenda a gerar melhorias no nível da 

qualidade” (GENTILI, 2015, p. 140). Tamanho apego aos aspectos mensuráveis se justifica 

pela possibilidade de maximização de utilidades e adaptabilidade ao mercado que persegue 

toda empresa competitiva.  

O tópico seguinte discorre como a nova retórica da qualidade na arena educacional 

assumiu a forma que o conteúdo tem no campo produtivo-empresarial. Relevante salientar e 

compreender como o sistema institucional se apropriou da lógica da qualidade e os princípios 

empresariais de adaptabilidade e ajuste ao mercado, competividade, produtividade, 

rentabilidade e mensurabilidade se manifestavam na escola pública brasileira na década de 

1990.  

Apresenta-se, em linhas gerais, o programa Total Quality Control (TQC), aplicado em 

escolas norte-americanas e que inspirou, no Brasil, o programa Escola de Qualidade Total 

(EQT), sob a responsabilidade de Cosete Ramos, à época coordenadora-adjunta do Núcleo 

Central de Qualidade e Produtividade, vinculado ao Ministério da Educação. 

O TQC ficou conhecido como sistema de gestão da qualidade. A primeira vertente 

surgiu com Willian Eduards Deming (1900-1993), no Japão, ainda na década de 1950. O 

programa de Deming tinha como pressuposto que a melhoria da qualidade, associada à 

redução das despesas, aumentaria a produtividade e o alcance de mercado. Em termos 

“pedagógicos”, isso implicaria a tentativa de aplicação dos princípios de controle de 

qualidade, estabelecidos por Deming em seu célebre “Método de 14 Pontos” (GENTILI, 

2015).  



119 

 

Nas palavras de Cosete Ramos, a aplicação ajudaria a analisar e a repensar estruturas, 

funções e atividades da escola pública. As ideias de W.E Deming, de grande aceitação no 

mundo “business”, poderiam ser aplicadas ao “campo educacional e/ou qualquer tipo de 

organização humana, independentemente de seu vínculo, caráter, tamanho, localização, área 

de atuação ou razão de ser” (RAMOS, 1992 apud GENTILI, 2015, p. 143). Sob o pretexto de 

que carregaria a “estratégia inovadora de transformação de baixo para cima, de cada escola, 

de cada instituição de ensino, para a melhoria global do sistema educativo nacional”. 

Como observou Gentili (2015, p. 143), evidencia-se a “tentativa mais séria de aplicar 

os princípios empresariais de controle de qualidade no campo pedagógico”, em um disfarce 

de solução possível para a crise educacional que o país atravessava. Entre os argumentos mais 

utilizados para a defesa de mercados educativos e admissão de visões gerencialistas na escola 

pública, concebe-se a possibilidade de as medidas induzirem as escolas a ser mais 

responsáveis pelos resultados e, em decorrência, aumentarem a qualidade do serviço. 

2.2 – Escola de Qualidade Total: gerenciamento dos processos educativos 

Este ponto discorre sobre a EQT no âmbito do gerenciamento dos processos 

educativos. Ao observar o movimento histórico é possível compreender, como argumenta 

Flach (2012), que a qualidade da educação revela questões sociais que excedem o domínio do 

puramente escolar, vinculando-se à realidade concreta.  

O ECA destaca que à criança e ao adolescente devem ser assegurados todos os direitos 

fundamentais, “para que seja possível, desse modo, ter acesso às oportunidades de 

desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, em condições de liberdade e dignidade” 

(BRASIL, 2015, p. 22). Entre os direitos está a educação, como determinam a CF e a LDB de 

1996, com base nos princípios de igualdade de condições ao acesso e à permanência na escola 

e garantia de padrão de qualidade.  

Na LDB nº 9394/1996 a educação abrange processos formativos que se desenvolvem 

na vida familiar e convivência humana, além do trabalho, instituições de ensino e pesquisa, 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e manifestações culturais. Ou seja, 

fenômeno sociocultural e universal, a educação é indispensável à existência e ao 

funcionamento das sociedades (LIBÂNEO, 1994). Por ser substancial, entrou na esfera de 

organizações do setor econômico e de outras que a elas se atrelam.  
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No artigo 4º da LDB (BRASIL, 1996), os padrões mínimos de qualidade na educação 

são definidos como “variedade e quantidade”. A partir do disposto nesse artigo e em outros 

documentos legais, não é possível situar o “tipo” de qualidade em educação que se pretende 

alcançar. E não permite a compreensão adequada sobre os insumos mínimos aos processos de 

ensino e aprendizagem.  

A concepção de qualidade é determinante na formulação de políticas públicas. Trata-

se de um conceito complexo, polissêmico e “movediço” (SILVA, 2009), que abarca múltiplas 

significações e se modifica em decorrência das transformações sociais, exigências 

(DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS, 2007) e valores que se acredita ou a ela se atribui.  

Do latim qualitas, que significa “jeito de ser”, qualidade origina-se de indagações: 

qual? /de que tipo? /e que maneira? O conceito destacado na LDB responde apenas 

parcialmente aos questionamentos implícitos na gênese da palavra, permitindo que diferentes 

“qualidades” sejam colocadas em prática. O debate em torno do tema abrange uma gama de 

complexidades relacionadas a dimensões e fatores políticos, econômicos e socais que se 

manifestam no “chão da escola”.  

Flach (2012, p. 8) afirma que “em princípio, determinada coisa tem qualidade se 

possuir certas propriedades que a distinguem das demais, tornando-a relativamente superior. 

Esta relação com o outro determinará a concepção de qualidade na qual se sustenta o discurso 

sobre ela”.  

Na educação infere-se que não existe a qualidade dada, pronta, como pretendia a 

Qualidade Total, ao estabelecer a padronização do ensino. Mas existem qualidades que se 

formam de maneira viva e dinâmica a partir da realidade sociocultural da escola. O diálogo, a 

valorização dos sujeitos envolvidos direta e indiretamente nos processos educativos e a 

participação popular são propulsores. A concepção de qualidade adotada pelos indivíduos 

revela posicionamento político e ideológico elaborado historicamente, pois incorpora 

múltiplas expectativas, não podendo ser utilizada de maneira neutra, como se não tivesse uma 

finalidade específica e vinculada a uma concepção de homem, sociedade e mundo (FLACH, 

2012).  

A partir das explanações de Dourado, Oliveira e Santos (2007), conceitos, concepções 

e representações sobre o que é uma educação de qualidade sofreriam alterações no tempo e no 

espaço, ou ainda, em função da mudança de interesses da sociedade. Por isso, formar 

dimensões e definir fatores de qualidade da educação requerem criar condições que articulem 
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a natureza da instituição aos objetivos educacionais, às fases de desenvolvimento das crianças 

atendidas e às expectativas das próprias crianças, famílias e profissionais. 

Após considerar a qualidade em vertente dialética, cumpre destacar a relação com a 

quantidade. Qualidade pressupõe quantidade, e não há como uma ser atingida sem a 

existência da outra, ambas constitutivas de uma mesma realidade concreta. Qualidade também 

se dá em relação que envolve expectativas dos sujeitos sobre a realidade material e concreta. 

A qualidade assume caráter mais dinâmico. 

Qualidade não é conceito pronto, mas processo que se alcança no intercâmbio entre os 

diferentes atores sociais e do cotidiano da escola (MELLO, 2012). Sempre em interface com 

os movimentos sociais e políticos. Possui caráter dinâmico, porque cada instituição escolar 

tem autonomia para refletir, propor e agir, de acordo com os contextos socioculturais locais 

(BRASIL, 2013).  

Ao retomar qualidade em seu sentido mais amplo, usa-se o conceito de qualidade total, 

com o pressuposto da lógica administrativa, orientada para gerir processos organizacionais. 

Na área da educação, teria como princípios14: escola como ambiente de satisfação e trabalho 

escolar de alta qualidade, produto de uma escola de qualidade. 

Qualidade passou a ser utilizada em países como Japão e Estados Unidos ainda 

durante a Revolução Industrial, designando a busca de um padrão desejável para produtos e 

serviços. Na década de 1940, o conceito de qualidade total era difundido entre os países mais 

desenvolvidos do mundo, por meio de empresas japonesas, sendo incorporado, 20 anos mais 

tarde, a programas técnicos de produção, controle e gestão empresarial.  

O que começou como filosofia do campo da administração de negócios chegou ao 

campo educacional envolto no discurso da modernização dos sistemas de ensino que 

compreendia produtividade, eficácia, eficiência e excelência. Na última década do século 20, 

o campo educacional se modificou e as reformas impulsionadas por organismos internacionais 

tinham como objetivo promover o reordenamento das políticas sociais do Estado. 

No Brasil, o alastramento das ideias neoliberais desenvolvidas a partir de modelos 

conservadores de outros países (FLACH, 2012) acarretou, segundo Oliveira (1997), um 

processo de redução do poder estatal e perda da soberania nacional, acirradas nos governos 

 
14 Outros cinco princípios — gestão por liderança na escola/sala de aula, diretor como líder da comunidade 

educativa, professor como líder dos alunos, participação do aluno na avaliação do seu próprio trabalho, 
compõem o programa de Qualidade Total no campo escolar difundido por Wiliam Glasser (1923-2013) a partir 

dos princípios do método de Deming.  
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Fernando Collor de Mello (1990-1992) e Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Colocou 

em segundo plano a função do Estado e adotou medidas básicas: “[...] incentivo às empresas 

para assumir seus próprios sistemas de ensino; a promoção de parcerias do setor público com 

o privado; o incentivo para a criação de escolas cooperativas ou organizadas pelos centros 

populares; a adoção de escolas públicas por empresas” (p. 120).  

Nesse período, o modelo de administração privada se inseriu no universo educacional 

em diferentes regiões do país. Propagou-se a ideia de que o Estado deveria agir em defesa do 

interesse nacional para reduzir custos e elevar os níveis de qualidade e produtividade. 

[...] muitas escolas brasileiras adentraram num gerenciamento transplantado do 

modelo empresarial. Inúmeros governos estaduais, sem contar a própria organização 

da rede privada, investiram em uma organização escolar gerencial em que a 
eficiência e produtividade passaram a ser a palavra de ordem. Os interesses 

educacionais estiveram em consonância com os empresariais, priorizando a relação 

custo-benefício dos investimentos na área da educação (FLACH, 2012, p. 7). 

A abordagem da Qualidade Total da Educação tinha como pressuposto a 

modernização da gestão educacional, partindo do discurso de que a qualidade e sua 

conceitualização deveriam ser precisas e não intuitivas. Atingir a qualidade total envolveria o 

gerenciamento adequado de processos e recursos educacionais. Para Xavier (1991), a 

qualidade total da educação era urgente para a modernização da gestão escolar e garantir o 

controle absoluto do produto ou do serviço. Seria definida como a adequação de um produto 

ou serviço para satisfazer aqueles que os utilizam. Mercantilizando a educação, previa a 

satisfação do cliente que utiliza determinado “serviço” ou adquire um “produto”.  

Contraditória no próprio termo, a abordagem pode ser observada como reducionista e 

reforçadora de desigualdades na escola. Oliveira (1997, p. 124) esclarece que se tratava de 

‘“qualidade’ forjada, conseguida a qualquer custo e que não [levaria] em conta a necessidade 

de uma melhor formação educacional para as camadas majoritárias”.  

A imagem a seguir deseja refletir sobre a lógica perversa da inclusão, escamoteadora 

da exclusão. 
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Figura 8 – A grande máquina da escola  
Fonte: Francesco Tonucci (2007)  

Para Freitas et.al. (2004), debater o direito do acesso à escola sem considerar seu par 

dialético (inclusão-exclusão) incidiria em grave erro, com consequências humanas, pois afeta 

diretamente a vida. Não é possível, portanto, “esconder” as causas da exclusão escolar, um 

dos equívocos da Gestão da Qualidade Total nas escolas brasileiras, pois afirma Camini 

(2001, p. 53), apenas transferiu “da fábrica para a escola os novos termos: flexibilização, 

planejamento em equipe, controle da qualidade, eficiência na administração e satisfação do 

cliente”, não levando em consideração as reais exigências da sociedade, seguindo em 

desalinho com os projetos de nação e políticas educacionais preconizados pela Constituição.   

Após analisar a imagem de Tonucci (1970/2007) e, em consonância com Freitas et.al. 

(2004), entende-se que a escola, em operação sob a lógica fabril, apesar de ter como 

pressuposto a ideia de inovação e expansão do acesso, não foi capaz de produzir igualdade 

sob os mecanismos modernos. Mas contribuiu “para a” e “na” fabricação de trilhas 

diferenciadas e meritocráticas, acarretando uma espécie de exclusão por dentro.  

A abordagem neoliberal da qualidade “fracassou em seu intento de gerar qualidade na 

escola”, mas obteve êxito em praticar “apenas uma inclusão formal (presença na escola), 

seguida de uma modificação no processo de exclusão escolar que passou a existir no interior 

da escola” (FREITAS et.al., 204, p. 85).  
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Na análise do tema da qualidade é relevante considerar que as reformas educativas 

ocorridas na década de 1990 tornaram mais eficaz os sistemas nacionais e internacionais de 

avaliação dos resultados da aprendizagem, medidos por testes aplicados aos estudantes da 

educação básica, incentivando comparações entre escolas, regiões e países. Sob essa égide, a 

qualidade da educação foi definida a partir de indicadores baseados em testes padronizados, 

os quais ganharam legitimidade pública.  

Alavarse, Bravo e Machado (2013) comentam que as primeiras experiências tinham 

como justificativa o monitoramento das redes de ensino e a possibilidade de fornecimento de 

dados e informações à formulação de políticas educacionais:  

As experiências iniciais de avaliações externas, até mesmo fora do Brasil, foram 

justificadas como necessárias para se poder monitorar o funcionamento de redes de 

ensino e fornecer aos seus gestores subsídios para a formulação de políticas 

educacionais com focos mais bem definidos em termos dos resultados que, por sua 

vez, decorreriam das aprendizagens dos alunos. Não necessariamente essas 

avaliações tinham como foco cada escola das redes avaliadas, tanto que se recorria a 
avaliações por amostragem. Deve-se destacar que essas avaliações externas têm 

como características, entre outras, a definição de uma matriz de avaliação – na qual 

são especificados os objetos de avaliação – e o emprego de provas padronizadas – 

condição para que se sejam obtidos resultados mais objetivos e efetuadas 

comparações entre redes e escolas, tanto transversal quanto longitudinalmente (p. 

17). 
A adoção de avaliações padronizadas, pelo destaque obtido no meio educacional, se 

caracterizaria como a “última palavra” para definição (e escalonamento) do que se busca 

identificar como uma escola, uma rede de ensino de qualidade (ou não, devido ao seu baixo 

rendimento). São características do processo de avaliação: ênfase nos produtos ou resultados 

nos processos educativos, atribuição de mérito a alunos, instituições ou redes de ensino, 

hierarquização dos dados de desempenho, predominância de dados quantitativos e 

desarticulação da avaliação com a autoavaliação (SOUZA, 2009).  

Essas avaliações, para organismos financeiros internacionais – Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial (BM), propõem-se a medir a qualidade da 

educação e examinar sua eficácia, baseando-se na quantificação e ranqueamento de 

resultados. Para Freitas et.al. (2004), não resolve os problemas e as dificuldades que 

enfrentam para obter mais qualidade.  

É preciso não perder de vista os fatores que travam avanços importantes da escola, 

como [...] considerar a necessidade de se adotar uma concepção de educação que 

inclua, além da instrução, a formação do estudante em sua totalidade. Em suma, não 

bastam boas ideias pedagógicas. Nem se trata de resolver o problema da qualidade 
produzindo-se obsessivamente mais dados de avaliação. Há uma lógica na 

organização escolar que rejeita tais ideias ou as re-traduz à ótica dessa própria lógica 

existente. As ações de mudança da escola têm de ser vistas como resistência a essa 

lógica (p. 67).  
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Apesar de, e mesmo com todas as limitações e contradições, as reformas educacionais 

do final do século XX, induzidas pelo Banco Mundial e demais organismos internacionais e 

agências multilaterais, contribuíram para a inserção da educação na agenda política brasileira. 

Gerou-se “visibilidade social a questões que antes estavam restritas ao campo específico de 

atuação dos educadores” (CAMPOS, 2013, p. 26).  

Especificamente à Educação Infantil, há de se considerar, nas mudanças, as novas 

possibilidades. A partir da década de 1990, especialmente após a inclusão oficial da creche no 

ordenamento legal como instituição educativa, houve significativa evolução no discurso 

acadêmico e político.   

A qualidade na Educação Infantil evoluiu da preocupação com os efeitos da separação 

entre mãe e bebê, preocupação com temas relacionadas ao desenvolvimento cognitivo e 

concepções que desejavam o equilíbrio entre preparação para a escola e respeito às fases do 

desenvolvimento da criança (CAMPOS, 2013). Até alcançar o patamar das discussões, nos 

dias atuais, que abordam a qualidade do direito que a criança tem, o acesso à educação.  

Há muito a avançar na superação das marcas históricas da abordagem da qualidade 

econômica. Mas a boa notícia é que já se caminhou na direção de uma cultura que prioriza os 

direitos fundamentais das crianças.  

Deve haver maior reflexão sobre o projeto de substituição da escola pública laica, 

democrática e inclusiva, por escolas militares, religiosas e domiciliares, “sem partido” para os 

pobres e as escolas-conceito para os ricos. 

O capítulo seguinte, a partir de amplo estudo teórico, apresenta a concepção da 

Qualidade Social da Educação, incorporada de maneira inédita no âmbito legal da educação 

no final da primeira década deste século, a partir da Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho 

de 2010, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

(BRASIL, 2010a).  
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III – QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO: ENTRELAÇALATENTOS 

TEÓRICOS 

O capítulo anterior tratou do discurso da qualidade. Na educação assumiu aparência 

empresarial e as políticas da área foram influenciadas pela lógica neoliberal. Produziram-se 

mecanismos de controle e ranqueamento dos desempenhos de alunos, escolas e sistemas de 

ensino.  

Cenários de mudança começam a surgir a partir de 2010, com a aprovação do Parecer 

CNE/CEB nº 815, de 5 de maio de 2010 (BRASIL, 2010c), determinando normas para a 

aplicação do artigo 4º da LDB; e a homologação da Resolução CNE/CEB nº4, de 13 de julho 

de 2010 (BRASIL, 2010a), definindo as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica. Ambos representam importante passo no combate às desigualdades 

educacionais, e mostram relevantes contribuições para a educação básica, na efetivação do 

Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi).  

Os padrões mínimos de qualidade são agora definidos como os que levam em 

consideração a relação adequada entre número de alunos por turma e por professor; número 

de salas e alunos; formação de professores; valorização da carreira do magistério; condições 

infraestruturais de atendimento; existência de pessoal de apoio técnico e administrativo que 

assegure o bom funcionamento da escola; boa gestão e construção de proposta curricular 

inovadora, além da distribuição de recursos, indispensáveis a uma educação básica pública de 

qualidade (BRASIL, 2010c; 2013).  

Na Resolução nº 4/2010, em seu artigo 8º, o conceito de qualidade social, introduzido 

de forma inédita no âmbito legal da educação nacional, é descrito como “conquista coletiva de 

todos os sujeitos do processo educativo”. E lista como premissas o direito social à educação, 

com pleno acesso às condições para permanência e desenvolvimento integral do educando, 

combate às desigualdades sociais e educacionais e transformação da realidade escolar e social.   

Acena como possibilidade de mudança paradigmática ao buscar contribuir, decisivamente, 

para uma sociedade mais justa e democrática (BRASIL, 2013). 

 
15 O texto ainda aguarda homologação. A estratégia 20.6 do atual PNE determina que dentro do prazo de dois 

anos de vigência do PNE seja implantado o CAQi. A 20.10 do PNE incumbe a União complementar os recursos 
aos estados, municípios e ao Distrito Federal que não atingirem os valores do CAQi. Para especialistas da área, é 

um dos grandes desafios a serem superados pelo Plano Nacional de Educação.  
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Ao assumir a ótica social da qualidade da educação, refuta-se a ideia de mercadoria e 

descortina-se um princípio de direito a ser garantido pelo Estado. Franzon e Mesquida (2014, 

p. 89) afirmam que a “concepção de educação como mercadoria [...] reduz o estudante à 

condição de cliente e promove danosas implicações na questão da qualidade”. Isso traz 

impactos diretos na discussão sobre soberania nacional e autonomia dos entes federados 

quanto à definição das políticas educacionais.  

Camini (2001) ressalta que outro tipo de escola deve unir a sua transformação com 

bases sociais que a compõem. Começou a ser pensada pelos Pioneiros da Educação Nova, em 

1932, e ganhou forma nos movimentos sociais em defesa da educação pública de qualidade, 

nos anos 80 do século XX. No contexto de redemocratização, qualidade social começou a ser 

propalada.  

A qualidade social, estruturada sobre os eixos da educação como direito de cidadania, 

gestão democrática com participação popular, valorização dos trabalhadores da educação, 

financiamento em regime de colaboração e integração entre as políticas e outros entes 

jurídicos e sociais, assumiu importância na organização pedagógica e política da prática 

educativa. Orientou-se por lógica contra hegemônica ao desenvolvimento do capital 

excludente, em contraposição à visão neoliberal e empresarial de qualidade em educação 

sutilmente presente em nossa sociedade (CAMINI, 2001; COSTA, SILVA, 2015  

A educação é direito, capaz de garantir acesso, permanência e aprendizado (CAMINI, 

2001; BELLONI, 2003; FLACH, 2012). 

Ressaltam Costa e Silva (2015, p. 7) que a qualidade social da educação está “em 

prescrição permanente, visto que significa um esforço em atualizar e construir o ser humano”; 

caracteriza processo socioculturalmente abrangente do desenvolvimento do indivíduo e tem 

relação estreita com a “forma e os caminhos de produzir a existência humana, a história da 

humanidade, conhecimentos, técnicas, valores, comportamentos e atitudes”.  

Camini (2001, p. 46) defende o conceito de qualidade social da educação, e o define 

como “capacidade da sociedade em providenciar educação com padrões de acesso à escola 

pública, recursos tecnológicos, infraestrutura, organização, funcionamento, gestão dos 

espaços das instituições públicas”. Nardi e Schneider (2012b, p. 1) explicam a relevância de 

“tomar a qualidade a partir da dimensão social implica avaliar as múltiplas determinações que 

afetam as condições de ensino e de aprendizagem nas escolas”. Isso pressupõe o 
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conhecimento dos reais interesses sociais da comunidade escolar e não apenas validar dados 

numéricos, os quais, com frequência, se encontram em relação produtivista. 

Afirma o relatório das DCNGEB (BRASIL, 2013, p. 22) que a qualidade social 

pressupõe:  

[...] o conhecimento dos interesses sociais da comunidade escolar para que seja 

possível educar e cuidar mediante interação efetivada entre princípios e finalidades 

educacionais, objetivos, conhecimento e concepções curriculares. Isso abarca mais 
que o exercício político-pedagógico que se viabiliza mediante atuação de todos os 

sujeitos da comunidade educativa. Efetiva-se não apenas mediante participação de 

todos os sujeitos da escola, mas também mediante aquisição e utilização adequada 

dos objetos e espaços requeridos para responder ao projeto político-pedagógico 

pactuado, vinculados às condições/disponibilidades mínimas para se instaurar a 

primazia da aquisição e do desenvolvimento de hábitos investigatórios para 

construção do conhecimento. A escola de qualidade social adota como centralidade 

o diálogo, a colaboração, os sujeitos e as aprendizagens.  

Implica romper com a concepção hegemônica de interesse do capital ao criar novas 

formas e fontes de resistência na escola e sociedade para efetivamente providenciar educação 

pública com padrões de excelência, adequados aos interesses e reais determinações. Pressupõe 

o enfrentamento dos problemas advindos do espaço social (DOURADO; OLIVEIRA; 

SANTOS, 2007).  

A qualidade deseja romper os limites da escola para envolver toda a sociedade em um 

projeto coletivo de inclusão e qualidade social. Uma educação de qualidade social se efetiva 

“na” e “pela” prática da democracia, participação dos cidadãos nas decisões relacionadas à 

educação, a serviço da cidadania e formação dos sujeitos na emancipação humana e social 

(FLACH, 2012). 

Machado (2006) assinala que instituições educacionais com qualidade social admitem 

e praticam o princípio de que sua finalidade é indissociável de um projeto histórico para a 

humanidade. Não há verdadeiro desenvolvimento institucional sem desenvolvimento humano. 

Compete à escola, portanto, “atentar para um conjunto de elementos e dimensões 

socioeconômicas e culturais que circundam o modo de viver e as expectativas das famílias e 

de estudantes em relação à educação” (SILVA, 2009, p. 225). Tedesco e Rebelatto (2015) 

complementam, destacando a exigência de transformar todos os momentos e espaços em 

locais de aprendizagem significativa e vivências efetivamente democráticas. 

Sugere Silva (2009, p. 255) que cabe à escola pública de qualidade social:  
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[...] compreender as políticas governamentais, os projetos sociais e ambientais em 

seu sentido político, voltados para o bem comum; que luta por financiamento 

adequado, pelo reconhecimento social e valorização dos trabalhadores em educação; 

que transforma todos os espaços físicos em lugar de aprendizagens significativas e 

de vivências efetivamente democráticas.  

Para Dourado, Oliveira e Santos (2007, p. 14), a qualidade da educação igualmente 

requer considerar as questões intra e extraescolares que permeiam o tema. Questões 

relacionadas às “múltiplas determinações e às possibilidades de superação das condições de 

vida das camadas sociais menos favorecidas e assistidas”.  

Ao discutir e refletir sobre a qualidade social na Educação Infantil, não se deve deixar 

de considerar a trajetória de institucionalização do setor e as interferências políticas que a 

envolvem, como a histórica luta pela expansão do atendimento em creches; democratização 

do acesso na Educação Infantil; malha de políticas voltadas à Primeira Infância; ausência de 

regime de colaboração recíproco; pleitos por financiamento adequado; necessidade de 

integração entre políticas e outros entes jurídicos e sociais; e formação de professores e 

condições de trabalho dos profissionais (CAMINI, 2001).  

A oferta de uma educação infantil de qualidade requer a existência de insumos 

materiais e humanos, condições de trabalho adequadas e valorização de pessoal, “articuladas 

às dimensões organizativas e de gestão que valorizem os sujeitos envolvidos no processo, os 

aspectos pedagógicos presentes no ato educativo [...]” (DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS, 

2007, p. 10).   

A permanência e o sucesso dos sujeitos das aprendizagens não devem prescindir do 

desenvolvimento de um bom trabalho educativo. Segundo Silva (2009), ele se desenvolve 

intencionalmente, o que permite um espaço de diálogo e fortalecimento de vínculos afetivos, 

com relações de aprendizagens entre os diferentes atores, guiados pela ética profissional.  

[...] a permanência e o sucesso dos estudantes dependem de outras atitudes dos 

profissionais da escola, como saber reconhecer as suas potencialidades individuais; 

criar mecanismos facilitadores para o desenvolvimento do espírito público, 

responsável e colaborativo; preocupar- se com a alimentação e o transporte de 

estudantes, seja de carro, ônibus, barco, caminhão ou bicicleta; desenvolver a 

criatividade e a inovação, por meio de atividades e projetos voltados para temas 

atuais; possibilitar a criação artística em todas as suas manifestações (música, dança, 

teatro, pintura, bordados e esporte); assegurar o acesso a livros, revistas, filmes e 

equipamentos tecnológicos, valorizar o acesso [...] [às diferentes formas de 

manifestação artística e cultural] (p. 225).  

Sobre a educação infantil, a análise da bibliografia da área revela pistas de elementos 

sinalizadores da qualidade social: planejamento institucional (abrange o projeto denominado 
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político-pedagógico); proposta educativa de cada turma/agrupamento; organização e 

desenvolvimento do trabalho educativo e participação de diferentes atores na tomada de 

decisão sobre a vida escolar; valorização dos trabalhadores da educação; financiamento em 

regime de colaboração e integração entre diferentes segmentos sociais, políticos e jurídicos. 

As previsões sobre qualidade social na creche ainda podem depender de distintos 

fatores: ser professor ou professora nessa etapa escolar sem “dar aula” (RUSSO, 2008); 

concepções de criança/infância e currículo; “conhecimentos científicos sobre como as 

crianças aprendem e se desenvolvem [...], a forma como a sociedade define os direitos da 

mulher e a responsabilidade coletiva pela educação das crianças” (BRASIL, 2009c, p. 11).  

Devem ser acrescentados os ordenamentos elencados pelas novas DCNEI: (BRASIL, 

2009a) indissociabilidade entre educar e cuidar; assinalam a valorização das diferenças 

culturais, religiosas, etnicorraciais, de gênero e relativas às pessoas com deficiência. A 

existência de “ambiente saudável; política de inclusão efetiva; respeito às diferenças e diálogo 

como premissa básica; trabalho colaborativo e práticas efetivas de funcionamento dos 

colegiados e/ou conselhos escolares” (SILVA, 2009, p. 224).   

Nas questões extraescolares, deve-se considerar que a “qualidade não pode ser 

pensada exclusivamente em função do que é oferecido em cada instituição de educação 

infantil, pois depende do apoio e da orientação oferecidos pelo poder público” (BRASIL, 

2008, p. 13). Deve-se estabelecer um regime recíproco de colaboração, no qual o poder 

público – nos diferentes níveis administrativos – atue articuladamente. 

Silva (2009, p. 224) indica um conjunto de fatores que mostram a qualidade social na 

educação.  

Fatores socioeconômicos, como condições de moradia; situação de trabalho ou de 

desemprego dos responsáveis pelo estudante; renda familiar; trabalho de crianças e 

de adolescentes; distância dos locais de moradia e de estudo. Fatores 

socioculturais, como escolaridade da família; tempo dedicado pela família à 

formação cultural dos filhos; hábitos de leitura em casa; viagens, recursos 

tecnológicos em casa; espaços sociais frequentados pela família; formas de lazer e 

de aproveitamento do tempo livre; expectativas dos familiares em relação aos 

estudos e ao futuro das crianças e dos jovens. Financiamento público adequado, 
com recursos previstos e executados; decisões coletivas referentes aos recursos da 

escola; conduta ética no uso dos recursos e transparência financeira e administrativa. 

Compromisso dos gestores centrais com a boa formação dos docentes e 

funcionários da educação, propiciando o seu ingresso por concurso público, a sua 

formação continuada e a valorização da carreira; ambiente e condições propícias ao 

bom trabalho pedagógico; conhecimento e domínio de processos de avaliação que 

reorientem as ações (grifos nossos).  
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Atingir a qualidade social ainda é gigantesco desafio às políticas públicas. A partir das 

contribuições de Silva (2009), deve existir a articulação dessas políticas nas diferentes esferas 

que emergem do interesse do Estado em garanti-las (PACIEVITCH; EYNG, 2014).  

Depreendemos que a busca pela qualidade social da educação não ocorre desvinculada 

da procura pela qualidade. Isso implica a superação das desigualdades fortemente enraizadas e 

exige um regime que interligue o poder público. Exige investimento para assegurar insumos 

previstos para todas as escolas públicas – como prevê o CAQi.   

3.1 – Revisão da literatura sobre qualidade social  

O debate sobre qualidade em educação atualmente se afigura mais destacadamente em 

decorrência de mudanças e se vincula às discussões sobre a universalização do ensino, 

expansão do atendimento, formação de professores, financiamento da educação, currículo, 

avaliação, formas de gestão da educação e da escola.   

Por ser seara ainda em formação, concentraram-se esforços em mapear as produções 

da área da educação, no meio digital e impresso, para identificar às relacionadas à qualidade 

social na Educação Infantil, especialmente na creche. Além de compreender como a qualidade 

pode ser traduzida em ações e práticas cotidianas, pretende-se contribuir com fundamentos 

teóricos que permitam a adequação do conceito da qualidade social ao âmbito da creche.  

A revisão abrange estudos publicados na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD/IBCT) e Banco de Dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), livros (digitais e impressos) e artigos científicos 

disponíveis em sítios da internet. Em relação à Educação Infantil, observou-se um quadro de 

grande escassez, revelando-se como fator desafiador para a pesquisa. 

Houve diferentes combinações de palavras nos campos de busca, acrescentando ao 

termo qualidade social as palavras Educação, Creche e Educação Infantil. Estabeleceu-se o 

filtro de pesquisas voltadas à educação, com ênfase em políticas educacionais para a 

Educação Básica, publicadas a partir de 2005. Foram usados os seguintes descritores de 

busca: qualidade social Educação16; creche de qualidade social, Educação Infantil e 

 
16 A utilização do descritor “qualidade social Educação” se justificativa pelo fato de que quando se colocava na 

pesquisa qualidade social da educação, um trabalho era omitido, por trazer em seu título o termo “qualidade 

social de educação”, pois investigava concepções acerca desta. A experiência clareou o olhar da pesquisadora 
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qualidade social. Nessa etapa, apesar do elevado número de produções acadêmicas sobre 

qualidade em Educação, levantou-se uma ínfima gama de produções que compreendiam o 

conceito de qualidade social. Cinco trabalhos foram identificados; após leitura e análise dos 

títulos e resumos, dois trabalhos foram excluídos por não atenderem à temática. Os trabalhos 

selecionados, três dissertações, ajudam a refletir sobre elementos para a educação de 

qualidade social para bebês e crianças bem pequenas. 

O estudo de Flach (2005) nasce da preocupação em estabelecer o que se entende por 

qualidade da educação, e tentar definir o real significado no contexto das políticas 

educacionais de um município paranaense. A análise centrou-se nos avanços e limites de uma 

política educacional baseada na qualidade social da educação. A autora procurou explicitar a 

concepção de qualidade da educação defendida na política analisada e implicações em uma 

sociedade mais democrática.  

Participaram da pesquisa profissionais da educação atuantes em escolas e na secretaria 

municipal de educação, além de familiares de alunos envolvidos. A análise crítica sobre a 

política educacional municipal revelou dificuldades e contradições no processo de efetivação, 

dadas as condições do contexto. Flach (2005) procurou ressaltar, a partir da análise do 

“escrito e dito” pelos envolvidos, se a política educacional contribui para a emancipação das 

classes populares. Os seguintes indicadores foram adotados para nortear a análise: educação 

como direito de cidadania; participação popular na gestão como base da gestão democrática; 

valorização dos profissionais e recursos adequados.  

Sobre avanços, depreendeu-se da análise do material escrito a criação dos Centros 

Municipais de Educação Infantil (CMEIs); aumento de vagas para a Educação Infantil; 

expectativa da participação da comunidade no contexto escolar; previsão de efetivação dos 

Conselhos Escolares em todas as escolas municipais, incentivo à qualificação dos professores 

(inicial e continuada); melhoria da alimentação escolar e construção de escolas e CMEIs.  

Os desafios e limites situam-se no campo prático: criação de classes de aceleração 

para corrigir a distorção série-idade; contratação de profissionais sem concurso público; falta 

de recursos humanos para as escolas e ausência de previsão na valorização financeira para os 

profissionais da educação.  

 
para novas buscas em outros sítios. Foi possível encontrar trabalhos que em tentativas anteriores não haviam sido 

localizados/identificados. 
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A análise do “dito pelos envolvidos com a política educacional” revelou inúmeros 

avanços:  

[...] a preocupação emergente com a aprendizagem dos alunos; a implantação da 

Proposta de Ciclos de Aprendizagem, a qual possibilitou uma nova organização da 

escola através das turmas por idade, além da ampliação do atendimento, com a 

incorporação da classe de 6 anos no ensino fundamental; o aumento da permanência 

dos alunos na escola através da criação do tempo integral, além da reestruturação da 

educação infantil, o que possibilitou um aumento da oferta de vagas (mesmo não 

atendendo totalmente a demanda), atendendo à necessidade da população mais 

carente [...], implantação de Conselhos Escolares em todas as Escolas Municipais, e 

a exigência de eleição de diretores com a participação da comunidade, o que 
representou um avanço em relação à realidade existente anteriormente.[...] melhoria 

das condições de trabalho; o incentivo à formação profissional dos docentes, 

principalmente para aqueles que ainda não haviam concluído o ensino superior e a 

incorporação das gratificações de funções nos salários dos professores. [...]   

investimento físico e material para as escolas, pois houve ampliação de salas de aula 

e recursos financeiros para a compra de materiais pedagógicos em geral; e a 

ampliação da educação infantil, através da construção de CMEIs (FLACH, 2005, pp. 

158/161).  

Os limites revelaram a ausência de estrutura ao atendimento aos estudantes com 

dificuldades de aprendizagem, falta de classes de apoio e inadequação dos espaços para seu 

funcionamento. Causa preocupação alunos não alfabetizados no final do ciclo, extinção das 

classes de aceleração, ausência de diálogo com os professores acerca das propostas e o baixo 

incentivo à participação da comunidade escolar no processo educacional. Além disso, há a 

falta de profissionais capacitados; sobrecarga de trabalho atrelada à carga horária de trabalho 

e remuneração; pouca ênfase na formação continuada, além da inexistência de concurso 

público para alguns cargos; precariedade dos espaços físicos e de insumos materiais e 

humanos para atendimento efetivo da demanda local e escolar (FLACH, 2005).  

Uma política educacional se elabora coletivamente e na relação direta dos sujeitos com 

a sua realidade. “É preciso considerar neste contexto que uma política educacional voltada 

para a qualidade social é uma construção que se faz dia após dia, através de constantes 

avanços e recuos e, portanto, não se encontra e nem se encontrará no futuro plenamente 

acabada” (FLACH, 2005, p. 161). Considerou-se ainda que uma educação pública de 

qualidade socialmente referenciada é possível, e se destacou a exigência da participação 

popular nas decisões.   

Fonseca (2009) analisou a concepção de qualidade social da educação, assumida pelo 

Projeto Pedagógico da Escola Cabana, no Município de Belém, no Pará, de 1997 a 2004. 

Procurou explicitar fatores e elementos para uma educação de qualidade, e analisou 

contribuições e limites do Projeto Escola Cabana para o conceito de qualidade social da 
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educação como política pública. Desenvolveu levantamento na produção bibliográfica 

existente acerca das concepções de qualidade evidenciadas nas políticas educacionais e nas 

investigações sobre a Escola Cabana.  

A análise incidiu sobre a documentação oficial produzida pela Secretaria Municipal de 

Educação de Belém. Entre os resultados destacam-se:  

[...] a noção de Qualidade Social da Educação é considerada como uma estratégia 

pela qual se alcançaria a inclusão social na escola [...]; está ligada a uma concepção 

de qualidade pautada na justiça social, na distribuição de renda e no Estado de 

direitos, e como uma política pública, esta deve ter em vista a construção e 

fortalecimento desta sociedade (FONSECA, 2009, p. 127).  

Corroborando a análise de Flach (2005), a qualidade social da educação se articula a 

uma política ampla de garantia de direitos sociais. Mantém-se ligada a um Estado 

democrático. Mas essa vertente dificilmente se efetivará, caso não haja a responsabilidade do 

poder público. Deverá ser um sistema articulado que garanta maior investimento nos gastos 

com a educação, valorização dos profissionais, políticas intersetoriais de atendimento e 

proteção à criança e ao adolescente, e uma “política ampla de acesso que considere as 

condições infraestruturais em que a educação e a escola pública se desenvolvem” 

(FONSECA, 2009, p. 128).  

O estudo de Pacievitch (2012) teve como tema a garantia dos direitos de crianças e 

adolescentes inseridos em cinco escolas públicas de três municípios paraenses. Com ênfase 

nas contribuições das políticas sociais para a efetivação dos direitos e melhoria da qualidade 

social da educação, discutiu-se a efetividade política e a relevância social das políticas 

relacionadas à garantia dos direitos da criança e do adolescente, segundo alunos, professores, 

gestores, pais e conselheiros tutelares. 

A pesquisadora considerou que a escola de qualidade social “precisa estar 

fundamentada e organizada de forma a contemplar os diferentes aspectos que constituem 

aquilo que, em determinado contexto, está sendo entendido como qualidade” (PACIEVITCH, 

2012, p. 17). A escola de qualidade social é entendida como aquela que, distante de se manter 

“fechada em si mesma, ou na relação professor-aluno-conhecimento” (p. 17), respeita e 

considera os contextos em que vivem os sujeitos do processo educativo, e expectativas em 

relação à educação. Não se exime das discussões políticas, sociais e econômicas que a 

circundam e que nela incidem, mas aproveita todos os espaços para promover vivências e 

aprendizagens democráticas e significativas.  
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O estudo concluiu, por fim, que a garantia do direito à educação salvaguardaria outros 

direitos fundamentais de crianças e adolescentes no espaço institucional. A não vivência dos 

direitos no ambiente escolar contribuiria para a violação de distintos direitos fundamentais 

(PACIEVITCH, 2012).  

A análise das contribuições teóricas ajuda o entendimento sobre qualidade social e 

desafios para a Educação Infantil, especialmente na primeira etapa. Revela aspectos que 

devem ser repensados quando se intenciona uma educação de qualidade.  

3.2 – Qualidade, Educação Infantil e a polissemia do termo 

No que se refere especificamente ao campo da Educação Infantil se revela a 

inexistência de pesquisas correlacionadas ao conceito de qualidade social, ao contrário do que 

ocorria quando houve buscas a partir de descritores mais amplos, como qualidade +Educação 

Infantil e qualidade + creche. No processo de produção desta tese considerou-se relevante 

refazer a busca, incorporando novos descritores e estendendo o período até meados de 2018, 

fase crítica da pesquisa/elaboração da redação. Portanto, não suportaria ajustes e inclusões.   

A qualidade “na” e “da” Educação Infantil é abordada em vasta produção de trabalhos 

em diferentes áreas e enfoques: formação de professores, avaliação, financiamento, políticas 

municipais, gestão escolar/educacional, saúde e nutrição. A abrangência revela a 

complexidade e a polissemia, o que exigiu a aplicação de filtro para refinar a busca, 

eliminando parte significativa de trabalhos. Mesmo assim, restou um considerável 

quantitativo de trabalhos, o que exigiu eliminar trabalhos multidisciplinares, mesmo os 

vinculados a programas de educação ou que não faziam menção à creche e suas 

particularidades.  

O recorte temporal de cinco anos foi aplicado para melhor gerenciamento da busca. 

Das escolhas, oito trabalhos foram selecionados - três teses e cinco dissertações. Após leitura 

dos resumos, dois trabalhos foram selecionados para estudo aprofundado. A seguir, a síntese 

das principais ideias para entrelaçá-las ao tema da qualidade social.  

A pesquisa de Correia (2013) discorreu sobre demanda e qualidade da Educação 

Infantil em creches na região de Guaianases, distrito da zona leste de São Paulo; o estudo de 

Dal Coletto (2014) apresenta percursos para indicadores da qualidade da Educação Infantil. 

Na leitura, por feliz coincidência, encontramos a tese de Susin (2009), estudo de caso em 
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quatro creches comunitárias de Porto Alegre, que passou a compor a atual seção. Exceto o 

trabalho de Correia (2013), os dois não explicitam o conceito de qualidade social, contudo, há 

importantes contribuições.  

Dal Coletto (2014) discutiu os critérios de qualidade do ambiente educativo oferecido 

nas creches. Em sua concepção, é tema imperativo. Definir fatores de qualidade para a creche 

“não requer apenas a identificação de condições mínimas, mas de meios que articulem a 

natureza da instituição, suas especificidades, os objetivos educativos e a fase de 

desenvolvimento da vida das crianças pequenas” (p. 70).  

No estudo, a pesquisadora debateu concepções de infância, Educação Infantil como 

direito, destacando políticas públicas que regem a etapa, avaliação institucional em suas 

dimensões e diferentes metodologias de avaliação da qualidade. A autora desenvolveu 

levantamento amostral do tipo Survey, com Escala Likert, para conhecer concepções e grau de 

satisfação de dirigentes, professores, educadores e pais de crianças pertencentes a três 

unidades de Educação Infantil com atendimento a crianças de zero a três anos. 

Posteriormente, houve grupos focais visando à participação de indicadores na avaliação da 

qualidade na creche.   

Sobre a variedade de sujeitos ou diferenças nas funções, a autora inferiu que não 

houve influências significativas nas respostas, apenas diferenças peculiares “a respeito dos 

indicadores de algumas das dimensões, como, por exemplo, as concepções mais relacionadas 

ao discurso pedagógico foram apresentadas, principalmente, pelos integrantes das equipes 

pedagógicas das instituições” (DAL COLETTO, 2014, p. 380).  

Pais e mães ligam a qualidade estrutural à relacional, isto é, cuidados exercidos pelos 

adultos, como segurança, alimentação saudável e trocas afetivas.  

Aspectos significativos por ser uma pesquisa com universo amplo de participantes 

(total de 71 pessoas), diferente da proposta inicial desta tese (seis participantes). Mas são 

sujeitos cujos olhares são dirigidos a distintos lugares, como a função na relação com a creche 

e a criança. Um dos objetivos foi compreender o que as famílias esperam da instituição. 

Concepções, vivências, receios e utopias certamente carregam indicativos.  

Dal Coletto (2014, p. 380) ressalta que as concepções de qualidade na Educação 

Infantil “apresentadas de maneira geral pressupõem a necessidade de levar em consideração a 

realidade na qual a instituição está inserida, a partir de discussões socialmente compartilhadas 
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entre os integrantes da instituição”. A autora argumenta que deve haver desejo e 

conscientização pela melhoria nos recursos materiais e humanos.  

A efetiva inclusão dos sujeitos na escola da infância é tão necessária quanto vital para 

seu funcionamento e na concepção da instituição como espaço de cidadania da infância 

(SOARES, 2006).  

A ênfase em ambientes educativos que auxiliem a promoção do bem-estar é reforçada 

na pesquisa. Constatou-se que a reflexão sobre a prática torna-se instrumento essencial a um 

ambiente educativo de qualidade.  

Susin (2009) analisou limites e possibilidades da qualidade na oferta educativa em 

quatro creches comunitárias e conveniadas, em Porto Alegre, a partir da realidade social, 

econômica, política e pedagógica. Discutiu a política de conveniamento da Educação Infantil 

e observou que a parceria público-privada “adquiriu grande expressão na sociedade, alterando 

o padrão de intervenção estatal na educação infantil” (p. 285). 

Muito comum na realidade do município de São Paulo, em que a malha conveniada é 

maior do que a pública, considerando exclusivamente a cobertura de vagas em creche. No 

distrito em que esta pesquisa se desenvolve há uma das mais expressivas coberturas de 

atendimento em creches por meio de parcerias entre os setores público e privado.  

Outro aspecto abordado é a ideia de qualidade como conceito datado e 

geograficamente localizado, em constante disputa. Recorrendo aos pressupostos 

epistemológicos do materialismo histórico-dialético, a autora discorre sobre qualidade não 

neutra. Em suas palavras, qualidade concreta, alicerçada “na materialização do real vivido 

pelas creches” (SUSIN, 2009, p. 141).  

A partir das contribuições, a qualidade é conceito que se estrutura (ou vai se 

estruturando) a partir de vivências e experiências dos sujeitos sociais em relação – e 

pertencentes – a uma sociedade antagônica de classes. Significa que a ideia ou discursos sobre 

qualidade não se desvinculam da base material, não se separam do “mundo real onde os 

sujeitos constroem, nas relações de classe vividas por pessoas enquanto relações sociais e 

históricas, suas experiências” (p. 140).   

A metodologia da pesquisa privilegiou o estudo de caso, visitas para observação da 

dinâmica das creches e entrevistas com gestores, professores e famílias – com e sem crianças 

matriculadas nas creches, a fim de reunir informações que auxiliassem a análise das condições 
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de qualidade das creches. Como resultados, considerou-se que a história de “ausência do 

Estado” na oferta de políticas públicas para a infância é fator determinante para o que se 

denomina “limites da qualidade”. Englobam questões intraescolares, como o relacionamento 

creche-família/comunidade, participação ativa de pais/famílias e interação com os demais 

atores escolares e formação de professores (SUSIN, 2009).  

As possibilidades de materialização dessa qualidade, no entendimento de Susin 

(2009), encontram apoio no PPP. Não muito diferentemente dos limites citados, esbarram em 

temas extraescolares relacionados à política efetiva de valorização e proteção da infância, 

colocando em pauta a luta por direitos sociais e garantia de uma educação pública e gratuita 

para todas as crianças.  

Em síntese, os trabalhos ajudaram a entender a qualidade como abordagem que deve 

dialogar com a realidade concreta, capaz de se adaptar “permanentemente a um mundo que 

experimenta profundas transformações sociais e econômicas” (UNESCO, 2001, apud 

GADOTTI, 2010). Deve-se entender que a qualidade não é conceito acabado, mas se forma 

na e a partir da realidade, expectativas vividas e partilhadas pelos diferentes atores.  

Consideradas as diferenças geográficas, políticas, econômicas e culturais, há 

elementos comuns na procura de uma educação de qualidade. O propósito liga-se a “capacitar 

todos [bebês e crianças, adolescentes, jovens], mulheres e homens, para participar plenamente 

da vida comunitária e para serem também cidadãos do mundo” (UNESCO, 2001, apud 

GADOTTI, 2013, p. 2). Ser “cidadão do mundo” implica não apenas estar nele, mas 

compreendê-lo, questioná-lo, transformá-lo.   

Por fim, são apresentadas reflexões sobre o trabalho desenvolvido por Correia (2013) - 

demanda e qualidade do atendimento em creches na região de Guaianases. A autora introduz 

o conceito de qualidade social na dissertação, recorrendo a autores como Dourado (2007) e 

Freitas (1998).  

A discussão empreendida pela pesquisadora contempla os conceitos de qualidade total 

e qualidade negociada (este, frequentemente utilizado em contraposição ao modelo de 

qualidade empresarial aplicado à educação).  

A qualidade negociada se fundamenta na crítica às denominadas avaliações de larga 

escala ou avaliações das redes de ensino, em testes padronizados nos quais são medidos o 

desempenho dos alunos a partir de conteúdos predeterminados, como o PISA e a Prova Brasil. 

Para Correia (2013, p. 58), as avaliações em larga escala significariam apenas os “mínimos 



139 

 

em qualidade”, pois “desconsideram o contexto, bem como a necessidade de participação de 

todos os sujeitos envolvidos no processo educacional”. O conceito de qualidade negociada é 

empregado sobre o processo de avaliação institucional, concebido pelo coletivo de cada 

instituição, como referência o PPP (FREITAS, 2005).  

A qualidade não é conceito absoluto, mas fruto de um processo que se alcança no 

intercâmbio entre os principais atores do cotidiano escolar (MELLO, 2012). Possui caráter 

dinâmico, pois cada instituição tem autonomia para refletir, propor e agir.  

Correia (2013) assinala as diferentes faces da natureza da qualidade no atendimento 

educacional na Primeira Infância. Cita Bondioli (2004) e sintetiza: a qualidade tem diferentes 

naturezas que devem ser observadas – transacional, participativa, autorreflexiva, contextual e 

plural, processual e transformadora. Considerados esses aspectos, a concepção coletiva de 

indicadores da qualidade contribuiria para o alcance da “qualidade social da educação e da 

população em geral” (CORREIA, 2013, p. 59). A qualidade social da educação teria como 

ponto de partida temas do “chão da creche”. Reconhecidamente não é oásis, mas tatuagem, 

síntese perversa da estrutura política, econômica e social.  

O aspecto transformador da qualidade a partir das contribuições da autora ressalta que 

a creche de qualidade deve considerar e efetivar a centralidade das crianças e das infâncias, 

não somente na elaboração de propostas pedagógicas, mas políticas mais amplas que 

garantam condições justas de acesso à educação infantil. A crítica aos programas de 

conveniamento de creches se sustenta no argumento de que seria uma “política possível e não 

a política do ideal” (CORREIA, 2013, p. 61). A atenção prioritária se destinaria à criança 

carente, primeiramente “garantir a vaga, para depois pensar na qualidade” (p. 107). Crianças e 

famílias seriam abrangidas por uma política de “inclusão” excludente que as responsabiliza 

por um drama ético que evidencia contrastes das relações sociais, sobretudo de classe. 

As análises permitem refletir sobre a criação de espaços e tempos para acolher, 

debater, conceber e desestruturar olhares e crenças, a fim de cada creche “encontre seu 

próprio caminho na direção de práticas educativas que respeitem os direitos fundamentais das 

crianças e ajudem a construir uma sociedade mais democrática” (BRASIL, 2009d, p. 14).  

Se de um lado a ideia de qualidade se vincula à produção de indicadores sintéticos, 

“muitas vezes divulgados e assumidos como legítimos, autênticos e verdadeiramente 

representativos da realidade educacional, os quais facilitam processos comparativos (ranking) 

entre instituições e sistemas” (WERLE; SCHEFFER; MOREIRA, 2012, p. 27), de outro 
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estariam conceitos de qualidade negociada e social, que exigem e subsidiam a reflexão 

institucional, participação dos coletivos escolares e exigência de rearticulações de políticas 

para a superação das desigualdades no acesso à Educação Infantil.  

Para finalizar, Correia (2013, p. 107) torna claro problemas relacionados à demanda 

popular por creches ao revelar que na região onde se desenvolveu sua pesquisa “ainda se 

mantém uma visão hegemônica de política para a criança carente, em detrimento de políticas 

para a criança competente” (como indica a literatura recente da área). A autora comenta que a 

partir de sua inserção no campo, foi possível “confirmar que o vínculo construído 

historicamente entre a educação infantil e a pobreza, [...]” ainda persiste e, muitas vezes, “se 

camufla sob o discurso que prioriza a garantia da vaga, para depois pensar na questão da 

qualidade”.  

Como observou a autora, vários municípios ampliam as redes de atendimento à 

população de zero a três anos por meio de parcerias com o setor privado e/ou entidades 

filantrópicas “que nem sempre apresentam as melhores condições de funcionamento [...] e 

formação profissional”.  

O trabalho reúne elementos e reflexões sobre a Educação Infantil ofertada no âmbito 

da Diretoria Regional de Guaianases (DRE-G), responsável pelas unidades educativas no 

distrito da Cidade Tiradentes, onde esta pesquisa pretende se desenvolver. As informações 

sobre o propósito de atendimento dos desafios para uma inequívoca creche de qualidade 

socialmente referendada, discutidos pela autora, abrem espaço ao debate.  

Em síntese, os trabalhos de Dal Coletto (2014), Susin (2009) e Correia (2013) 

permitem refletir sobre essenciais aproximações ao conceito de qualidade social na Educação 

Infantil. Sob pontos de vista diferentes, as autoras concordam que em toda discussão sobre 

qualidade em creche, seja referente ao microambiente ou contexto das políticas educacionais, 

é imprescindível a imagem da criança como cidadã.  

A sensibilidade com a realidade deve ser inspiração para redefinição de práticas 

pedagógicas, elaboração e reelaboração de políticas (ARROYO, 2019). 

A partir do contato com as produções, foi possível extrair distintas conclusões: a 

qualidade é conceito socialmente criado, contextualizado e sujeito a constantes negociações e 

disputas. A qualidade baseia-se em direitos, necessidades, solicitações e possibilidades, 

portanto não é conceito fixo, definitivo. Como escreveu Moss (2002, apud BRASIL, 2006b, 
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pp. 22-23), “a qualidade é um conceito relativo, baseado em valores [...] definir qualidade é 

processo dinâmico, contínuo, requer revisões e nunca chega a um enunciado definitivo”.  

Considerou-se relevante citar estudos de Campos, Füllgraf e Wiggers (2006) e 

Campos, Rosemberg e Ferreira (2006), com distintas contribuições ao conceito de qualidade 

social na creche.  

As autoras Campos, Füllgraf, Wiggers (2006) analisaram a qualidade em instituições 

de educação infantil a partir de dados obtidos por meio do levantamento de pesquisas 

empíricas, divulgadas de 1996 a 2003. Centraram as análises em formação dos professores; 

propostas pedagógicas; condições de funcionamento; práticas educativas e relação com as 

famílias, as autoras identificaram uma situação dinâmica e contraditória, reveladora de um 

distanciamento entre o que as metas legais estabelecem e a situação vivida pela maioria de 

crianças e adultos no cotidiano das instituições. Os desafios “parecem se desdobrar à medida 

que uma nova consciência sobre a importância da educação infantil se dissemina na 

sociedade” (p. 121).  

No livro Creches e Pré-Escolas no Brasil, Campos, Rosemberg e Ferreira (2006) 

apresentam um diagnóstico da Educação Infantil a partir da CF. Manifestam preocupação 

sobre a evolução da qualidade no atendimento, e sugerem caminhos e possibilidades a uma 

Política Nacional da Criança de zero a seis, na integração total entre creche e pré-escola e 

entre a pré-escola e o Ensino Fundamental.  

Dois argumentos seriam assim descritos: preocupação com a criação de condições 

adequadas ao desenvolvimento da criança pequena, e garantia de que as crianças de zero a 

seis anos adquiram o direito ao mesmo tipo de atendimento, evitando-se a cisão que 

“marginaliza” a creche e valoriza a pré-escola, como ainda ocorre. 

Em análise sobre a creche, antes e após a CF, observaram que havia uma política 

orientada para determinada parcela da comunidade. Com isso, a preocupação com a qualidade 

da educação oferecida para a população infantil permanecia em segundo plano. Rosemberg 

(1986) apresenta um argumento – a efetivação, pelo Estado, de formas alternativas de 

atendimento à criança pequena, como as creches domiciliares. 

Pobreza, favor e caridade são ideias que sempre acompanharam as formas precárias de 

atendimento. Citava-se que a) se tratava de modalidade de atendimento familiar, b) de 

atendimento de baixo custo porque não se gerariam gastos com a construção de prédios para o 

atendimento da população infantil. Mas não apenas isso. O gasto público seria menor em 
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função da contratação de pessoas leigas, pois apenas com raras exceções as “crecheiras” 

seriam assalariadas em regime celetista. Receberiam salário mensal e usufruiriam de 

benefícios trabalhistas, como registro em carteira, 13º salário, licença maternidade, férias, 

pagamento de horas extras (ROSEMBERG, 1986). Além disso, a preocupação com a 

formação e a qualificação profissional eram constantemente afastadas. 

Outros dois argumentos se pautavam na certeza de que as crianças eram atendidas de 

forma integrada e que o modelo incentivaria o envolvimento da comunidade. Parecia existir 

de fato “uma exploração da mão de obra gratuita ou sub-remunerada”, como assinalou 

Campos (1985, apud ROSEMBERG, 1986, p. 79).  

Havia a incompreensão da creche como lugar de direito da criança, e tampouco se 

reconhecia o direito a dispor de espaço próprio à sua educação e cuidado complementares à 

educação familiar, em condições dignas. A mudança desse olhar ocorreu a partir da CF, 

quando a Educação Infantil começou a ser observada como um dos elementos do direito à 

educação (art. 208, IV), e não como ação secundária da política de emprego ou forma de 

cuidado e acolhimento.  

Novo período na história de institucionalização da EI que exigiu, portanto, visões mais 

refinadas. Se o cuidado era confiado a leigos, sendo a fibra materna ponto crucial no trabalho 

com crianças pequenas, bastaria à cuidadora apenas ser calorosa (ROSEMBERG, 1986; 

SILVA, 2015). A partir da entrada da creche na educação, com mudanças impulsionadas por 

pesquisas e debates, a posição ideológica passou a ser frequentemente questionada. 

Do ponto de vista das políticas educacionais, diferentes instrumentos foram criados a 

fim de efetivar uma Educação Infantil que atendesse com dignidade a bebês e crianças. 

Obviamente não é um “antídoto” ou “solução mágica”, mas proposições (ainda que entrem 

em conta fragilidades, ineficiências ou a “pouca força”) para a qualidade da educação avançar 

para outro patamar, não o do possível, como evidenciou Correia (2013).  
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4 – METODOLOGIA 

A pesquisa se propõe a analisar diferentes percepções de qualidade social a partir do 

Estado (documentos legais) e diferentes atores que compõem a dinâmica da educação infantil 

– famílias, professoras e gestoras escolares.  

Diante do objetivo geral e dos específicos elencados na Introdução, a investigação se 

insere no âmbito das abordagens qualitativas (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

A partir das características básicas da investigação qualitativa, delineadas por Bogdan 

e Biklen (1994), entre as quais ressaltam-se: não neutralidade do ambiente da pesquisa; 

centrar o interesse maior no processo e não no resultado; atribuir importância à interpretação, 

à realidade, ao contexto e à visão de mundo dos participantes o mais fielmente possível. 

Optou-se pelo uso da entrevista reflexiva, como estratégia metodológica para a produção de 

dados (SZYMANSKI, ALMEIDA, PRANDINI, 2010), escolha em função do caráter 

dinâmico e interativo.  

A partir de interação dialógica, não apenas obter informações essenciais à 

continuidade do estudo, mas alcançar confiança e colaboração no processo da pesquisa. 

Szymanski (2010) ressalta que se torna relevante criar uma situação de confiabilidade, 

baseada na ética e respeito durante a investigação. Destaca a autora:  

A intencionalidade do pesquisador vai além da mera busca de informações; pretende 

criar uma situação de confiabilidade para que o entrevistado se abra. Deseja 

instaurar credibilidade e quer que o interlocutor colabore trazendo dados relevantes 

para seu trabalho. A concordância do entrevistado em colaborar na pesquisa já 

denota sua intencionalidade – pelo menos a de ser ouvido e considerado verdadeiro 
no que diz -, o que caracteriza o caráter ativo de sua participação, levando-se em 

conta que também ele desenvolve atitudes de modo a influenciar o entrevistador (p. 

12).  

Ao optar pela entrevista semiestruturada como procedimento de produção de dados era 

objetivo apreender não apenas o que disseram as participantes, mas igualmente aspectos 

relacionados ao meio, à história de vida, ao lugar onde estão e à função desempenhada.   

Como experiência fundamentalmente humana, a entrevista face a face “dá-se no 

espaço relacional do conversar” (MATURANA,1993, apud SZYMANSKI, 2010, p. 11). Os 

protagonistas – pesquisador e informante–, em condição de horizontalidade e equilíbrio das 

relações de poder, estruturam conhecimentos por meio do encontro dos mundos sociais e 

culturais.    
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Considerados esses aspectos, nos tópicos seguintes serão apresentadas breve 

caracterização do Distrito Cidade Tiradentes e razões que conduziram a pesquisadora na 

escolha do bairro como lócus de pesquisa. Segue-se a caracterização da Diretoria Regional de 

Educação de Guaianases (DRE-G), responsável pela oferta educativa no referido distrito e, 

por fim, decisões para informações, tratamento e análise. 

4.1 – Um bairro chamado Cidade 

Justifica-se a escolha do bairro da periferia paulistana, Cidade Tiradentes, 

primeiramente pelo vínculo afetivo da pesquisadora com a região. Apesar de ter vivido 

experiências anteriores como professora e ocupado cargo de coordenação pedagógica em 

instituição beneficente que atendia a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, 

em um Centro de Educação Infantil, pelas pequeninas mãos das crianças desse bairro “tornei-

me” professora de Educação Infantil.  

Mas é uma escolha racional e objetiva, pois olhar para a realidade e desenvolver 

investigação acadêmica foi posicionamento político, compromisso assumido há quase uma 

década.  

Segundo dados no site da Subprefeitura de São Paulo17, o bairro com nome de cidade 

foi fundado no final da década de 1970, após a aquisição pelo poder público de grande lote de 

terras na região, a Fazenda Santa Etelvina, pertencente a uma região da Mata Atlântica. O 

processo de construção do distrito alterou a geografia local; no lugar de árvores, córregos e 

nascentes foram erguidos prédios residenciais, aproximadamente 40 mil unidades 

habitacionais, a maioria na década de 1980.  

Na região da Cidade Tiradentes, além dos conjuntos habitacionais, outros tipos de 

moradia foram erguidos entre as lacunas deixadas nos prédios populares, no entorno dos 

conjuntos e expansão da mancha urbana. Formou-se uma espécie de “cidade informal”, 

formada por favelas e loteamentos clandestinos e irregulares, instalados em áreas particulares. 

O crescimento desordenado da região, agravado pela insuficiência de serviços públicos 

ligados à cultura e à saúde, ao transporte, à proteção e à segurança, foi um dos problemas 

 
17 Fonte: InfoCidade. In: Prefeitura de São Paulo: Dados demográficos dos distritos pertencentes às 
Subprefeituras. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/ 

subprefeituras/dados_ demograficos/index.php?p=12758. Último acesso em 06 de abril de 2019.   

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/%20subprefeituras/dados_%20demograficos/index.php?p=12758
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/%20subprefeituras/dados_%20demograficos/index.php?p=12758
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enfrentados pela população, como a violência, contribuindo para o IDH do bairro permaneça 

entre os mais baixos da capital. 

De acordo com o relatório publicado em 2015 pela Secretaria de Promoção da 

Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo (SMPIR), em 2010 a população da Cidade de São 

Paulo era de 11.253.503 habitantes, aproximadamente 37% (4.164.504 habitantes) 

correspondente à população autodeclarada negra (pretos e pardos). O estudo indicou que a 

concentração da população negra é maior nas zonas periféricas da Cidade. 

Localizado no extremo leste da capital paulista, o Distrito Cidade Tiradentes possui 

extensão territorial de 15km² e população estimada de 211,5 mil habitantes18, dos quais 

55,4%19 são autodeclarados negros. 

Na Cidade Tiradentes, a alta concentração demográfica (14.1 hab./km²) segue, a 

exemplo do que acontece em outras regiões vulneráveis da capital paulista, acompanhada de 

graves problemas sociais. De acordo com estudo da Rede Nossa São Paulo, em 2018, na 

Cidade de São Paulo, a média da taxa de emprego formal era de 6,74 para cada 10 habitantes; 

na região da Barra Funda a taxa aumentava para 59,24. Entretanto, efeito contrário se observa 

na Cidade Tiradentes: a taxa de emprego formal é de 0,24 para cada 10 habitantes. 

São observadas diferenças em indicadores referentes a condições de moradia e 

saneamento; à rede de proteção à mulher; ao acesso à cultura, à assistência social e à saúde, à 

situação sociopolítica e cultural do indivíduo ou grupo social e às condições de oferta 

educacional. Todas as condições refletem no acolhimento às crianças paulistanas.  

A promoção de políticas multissetoriais e afirmativas devem avançar, para serem 

abrangidos os direitos individuais e dos grupos etnicorraciais residentes em zonas vulneráveis, 

garantindo-lhes igualdade de oportunidades.  

No que se refere à Primeira Infância, o Mapa da Desigualdade de São Paulo20 ilustra a 

profunda desigualdade a que estão submetidas as populações das zonas periféricas em relação 

àquelas de zonas mais centralizadas. Considerou-se, por exemplo, o fator renda no Distrito 

 
18 Dados censitários de 2010. Mais informações referentes à história do Distrito Cidade Tiradentes podem ser 

obtidas através do portal da Subprefeitura. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias 

/subprefeituras/cidade_tiradentes/historico/index.php?p=94. Acesso em 15 de out. 2018. 
19 Relatório sobre a Desigualdade Racial em São Paulo: avanços e desafios. Disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/igualdade_racial/arquivos/Relatorio_Final_Virtual.pd

f. Acesso em 15 de out. 2018. 
20O Mapa da Desigualdade de São Paulo é elaborado pela Rede Nossa São Paulo, uma organização da sociedade 

civil. Disponível em:<https://www.nossasaopaulo.org.br/campanhas/#13>. Acesso em: 02 de abril de 2019. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias%20/subprefeituras/cidade_tiradentes/historico/index.php?p=94
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias%20/subprefeituras/cidade_tiradentes/historico/index.php?p=94
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/igualdade_racial/arquivos/Relatorio_Final_Virtual.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/igualdade_racial/arquivos/Relatorio_Final_Virtual.pdf
https://www.nossasaopaulo.org.br/campanhas/#13
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Cidade Tiradentes. O Mapa mostrou que pouco mais de 25% dos domicílios permanentes com 

crianças de zero a cinco anos possuem renda per capta de 1/8 a ½ salário mínimo (REDE 

NOSSA SÃO PAULO, 2018). Informações obtidas no portal da Subprefeitura da Cidade 

Tiradentes revelam que aproximadamente 53 mil famílias residem na região, sendo 8.064 

famílias em situação de alta ou muito alta vulnerabilidade21.  

A mortalidade infantil é grave problema enfrentado pela população. Na cidade de São 

Paulo o coeficiente de mortalidade infantil é de 11,2 óbitos por mil nascidos vivos, conforme 

números registrados no Plano Municipal pela Primeira Infância de São Paulo (PMPI, 2018-

2020), nos Distritos de Jardim Ângela e Cidade Ademar. Entre os que têm maior número de 

nascidos vivos, as taxas de mortalidade infantil são relativamente baixas, de 8,9 e 7,9.  

Por outro lado, em Cidade Tiradentes e Itaim Paulista, e entre os que têm mais 

nascimentos, o aumento no percentual das taxas é expressivo: 14,6 e 17,8, respectivamente 

(SÃO PAULO, 2018).  

Ainda indicador nas taxas de desigualdade em infâncias e adolescências paulistanas é 

a gravidez, relacionada à “falta de acesso à informação, a métodos contraceptivos e a 

oportunidades de construção de projetos de vida diferentes daqueles impostos pela exclusão e 

a situação de vulnerabilidade vivida pelos adolescentes” (SÃO PAULO, 2018, p. 34).  

Não se deve ignorar que a gravidez na adolescência seja fruto de escolha pessoal. Para 

grande número de meninas residentes em zonas vulneráveis, a gravidez pode ser consequência 

da violência sexual cometida por adultos. Estudo divulgado recentemente pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostrou que 68% dos registros, no sistema de saúde, se 

referem a estupro de menores22. 

A gravidez na adolescência é marca da desigualdade social, ainda mais em “distritos 

populosos e com alta vulnerabilidade social, como Brasilândia, Cidade Tiradentes, Grajaú e 

Jardim Ângela - mais de 15 em cada 100 crianças nascidas vivas são de mães adolescentes” 

(SÃO PAULO, 2018, p. 34). Realidade diferente da vivida por famílias com nível 

socioeconômico mais alto, em que as taxas de gravidez na adolescência são próximas de zero.   

 
21Informação disponível na aba Histórico. Disponível 

em:https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/cidade_tiradentes/historico/index.php?p=9

4.Acesso em: 10 de abril de 2019. 
22Atlas da Violência (2018). Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio 

_institucional/180604_atlas_da_violencia_2018.pdf. Acesso em: 03 de maio de 2019.  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/cidade_tiradentes/historico/index.php?p=94
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/cidade_tiradentes/historico/index.php?p=94
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio%20_institucional/180604_atlas_da_violencia_2018.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio%20_institucional/180604_atlas_da_violencia_2018.pdf


147 

 

Em 2016, a vulnerabilidade23 das infâncias e adolescências paulistanas em zonas 

periféricas foi tema do II Fórum Territorial, promovido pelo Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) e Prefeitura de São Paulo nos bairros de Cidade Tiradentes e Grajaú. O 

encontro discutiu os desafios para a redução das desigualdades que afetam a vida de crianças, 

adolescentes e jovens que vivem nos centros urbanos, prevendo ações nas áreas de saúde, 

educação e desenvolvimento social.  

Mais recentemente ocorreram ações por meio de seminários, workshops e oficinas, 

que envolveram diferentes atores sociais, inclusive crianças, para a criação de um Plano 

Municipal pela Primeira Infância (PMPI), conforme estabelecido no Marco Legal da Primeira 

Infância, aprovado em 2016.  

O Plano, de 2018, aprovado pela Lei Municipal n° 16.710/2017, estabeleceu princípios 

e diretrizes para elaboração das políticas públicas para a Primeira Infância. O objetivo 

proposto era “contribuir para assegurar os direitos e o desenvolvimento integral das crianças 

nessa faixa etária” (PMPI, SÃO PAULO, 2018, p. 7).  

O documento apresenta um diagnóstico territorial da Primeira Infância e destaca que o 

desafio de melhorar a situação dessa etapa da vida de bebês e crianças pequenas se relaciona à 

tarefa da articulação intersetorial. Propõe atuação do poder público pautada em uma lógica 

“que as crianças na primeira infância e suas famílias devem passar a ser o ponto de partida 

para o desenho das políticas públicas” (SÃO PAULO, 2018, p. 6).  

O PMPI fundamenta-se em dois princípios - prioridade absoluta da criança (conforme 

dispõem o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 4º do ECA) e corresponsabilidade 

entre Estado, sociedade e famílias.  

A partir desses princípios, estruturam-se quatro eixos estratégicos que se alinham aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para garantir condições de articulação 

intersetorial de programas, projetos e ações ao atendimento integral na Primeira Infância (eixo 

I); educação, cuidados e estímulos que contribuam para seu desenvolvimento integral (eixo 

II); proteção e condições ao exercício dos direitos e da cidadania na primeira infância (eixo 

 
23 Vulnerabilidade é conceito multidimensional, ambíguo, utilizado de formas muito diversas (VIGNOLI, 2001), 

por isso neste texto nos reportaremos ao conceito de vulnerabilidade social, cuja compreensão engloba aspectos 

socioeconômicos e demográficos, como condições de vida da população, que abrange a informação sobre a 

renda, escolaridade, saúde, condições de inserção no mercado de trabalho, acesso aos serviços prestados pelo 

Estado e oportunidades de mobilidade social etc. Fatores determinantes na qualidade de vida dos indivíduos e/ou 
grupos sociais, e devem ser levados em conta na formação de políticas públicas visando à equidade e à justiça 

social.  



148 

 

III); direito à vida, à saúde e à boa nutrição a gestantes e crianças na primeira infância (eixo 

IV) (SÃO PAULO, 2018).  

Os eixos se desdobram em metas e estratégias que visam, até 2030, erradicar a pobreza 

em todas as formas; assegurar a educação de qualidade e promover oportunidades de 

aprendizagem para todos; promover o crescimento econômico, reduzir desigualdades; 

fortalecer meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 

sustentável. 

Como exemplo a meta “garantir atendimento a todas as crianças de zero a três anos”, 

que corresponde ao eixo I, o documento prevê duas estratégias: assegurar, até 2025, 

atendimento para 75% das crianças de zero a três anos ou 100% da demanda registrada, o que 

for maior; garantir condições de mobilidade segura e acessível para as crianças acessarem os 

equipamentos públicos (SÃO PAULO, 2018).  

A meta 5 do PME (2015) indica que a primeira estratégia apenas repete a redação, que 

é “assegurar, durante [sua] vigência, atendimento para 75% das crianças de zero a três anos e 

11 meses ou 100% da demanda registrada, o que for maior” (SÃO PAULO, 2016 - PME, 

Meta 5). O documento indica o desafio ainda a ser enfrentado, mas nada tímido, pois o 

governo local legitima a vinculação da Rede Municipal de Educação ao setor privado quando 

estabelece como ação para o cumprimento da meta a criação do Programa Nossa Creche24, 

cuja prioridade é o atendimento em regiões vulneráveis. 

Atualmente a Rede Municipal de Educação atende a cerca de 50% das crianças de zero 

a três anos de idade. Desse percentual, como mostra o estudo de Panizza (2018) sobre a 

gestão das creches conveniadas no Município de São Paulo, 85% ocorre por meio de parcerias 

entre o setor público e as OSCs, geridas principalmente com verba pública.  

Embora pareça animador o percentual da Rede que supera a média nacional fixada 

pelo PNE, deve-se considerar que a cidade possui geografia socioeconômica diversa. No 

PMPI, a análise do percentual de matrículas em creche por distrito revela realidades distintas.  

Tome-se como exemplo a região leste da capital, que apresenta em alguns distritos o 

atendimento em creche superior à média municipal, como o Lajeado, com 83%, e Cidade 

Tiradentes e Guaianases - 78% de matrículas, diferente do que acontece no distrito vizinho de 

 
24 Mais informações disponíveis em: <http://nossacreche.prefeitura.sp.gov.br/sobre-o-projeto/>Acesso em 15 de 

out. 2018. 

http://nossacreche.prefeitura.sp.gov.br/sobre-o-projeto/
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São Miguel Paulista, que ainda possui cobertura inferior à média do município (44% de 

matrículas) (SÃO PAULO, PMPI, 2018, p.26).   

A diferença entre distritos chega a 39 p.p.; obviamente outros fatores devem ser 

levados em consideração, como a estimativa populacional na faixa etária de zero a três anos, 

total de unidades educacionais e distribuição de matrículas por instituição.  

Na Cidade Tiradentes o total de unidades de educação infantil, até o término desta 

pesquisa, atingiu a marca de 113, sendo 94 destinadas ao atendimento de crianças com idade 

até três anos. Do total de creches, apenas 17 são públicas, responsáveis pelo atendimento de 

2.440 crianças25 em tempo integral.  

4.1.1 – Ensaios de progresso e expectativas de futuro 

Em 2002, a jovem Cidade Tiradentes recebeu uma sede administrativa que facilitou a 

articulação do desenvolvimento. A Lei Municipal nº 13.399, de 1º de agosto de 2002, dispôs 

sobre a criação, estrutura e atribuições das Subprefeituras no Município de São Paulo. A Lei 

estabeleceu procedimentos para sua execução e previu a transferência gradual de órgãos e 

funções da Administração Direta Municipal. Foram criadas 31 subprefeituras, instaladas em 

áreas administrativas de limites territoriais estabelecidos em função de parâmetros e 

indicadores socioeconômicos (artigos 7º e 4º, respectivamente).  

Até a promulgação da referida Lei, o Distrito da Cidade Tiradentes se encontrava 

vinculado à Administração Regional de Guaianases. Mas está previsto no artigo 7º aos 

distritos que formam as Subprefeituras a função de indutores do desenvolvimento local. Outra 

determinação da Lei é que os órgãos devem buscar formas de articulação, planejamento e 

gestão com outras subprefeituras e municípios limítrofes, tendo em consideração as diretrizes 

governamentais para a política municipal de relações metropolitanas (VI).  

Ressalte-se da vinculação entre os Distritos de Guaianases e Cidade Tiradentes, o que 

se refere à garantia da oferta educativa. Nesse período, estavam em construção os Centros 

Educacionais Unificados (CEUs), concebidos pela gestão Marta Suplicy (2001-2004) como 

 
25 Resultado da soma de atendimentos das unidades de educação infantil que compõem a rede direta. O cálculo 

foi feito considerando apenas os atendimentos de cada uma das instituições. Não foram consideradas as 

matrículas em processamento. Mais informações e detalhes de cada unidade podem ser vistos: 

http://eolgerenciamento.prefeitura.sp.gov.br/frmgerencial/NumerosCoordenadoria.aspx?Cod=108500 

 

http://eolgerenciamento.prefeitura.sp.gov.br/frmgerencial/NumerosCoordenadoria.aspx?Cod=108500


150 

 

equipamentos públicos para atender, com qualidade social, à população em regiões da capital 

paulistana com maiores índices de vulnerabilidade social.  

O “CEU se propôs a levar para os bairros periféricos espaços de cultura e lazer [...], 

caracterizando-se como polo de desenvolvimento de políticas sociais, culturais e 

educacionais, tornando intrínsecas as relações entre elas” (PADILHA; SILVA, 2004, pp. 26-

27). Em pontos estratégicos da Cidade Tiradentes foram construídos dois equipamentos com 

o objetivo de ampliar as possibilidades de desenvolvimento das comunidades, configurando-

se como “importante passo para a construção da rede de proteção social da cidade” (p. 29).  

Além dos CEUs, o distrito recebeu uma escola técnica e profissionalizante, construída 

a princípio para ser universidade municipal. Mas o projeto encontrou barreiras jurídicas e 

políticas. Atualmente, a Escola Técnica de Saúde Pública oferece cursos de Saúde Bucal, 

Farmácia, Análises Clínicas e Gerência em Saúde, consolidando-se como referência.  

O distrito mantém um hospital municipal e uma rede de postos de saúde. Apesar de 

todas as variáveis, encontra na cobertura da rede de saúde a melhoria da qualidade de vida.  

A expansão da rede de ensino, uma Casa de Cultura com biblioteca e cinema e o 

desenvolvimento do comércio local são observados, nos últimos anos, como ensaios de 

progresso para a região, que convive com a promessa e a incerteza da chegada do sistema 

monotrilho. Ligará bairros do extremo leste à zona sul de São Paulo. Enquanto a promessa 

não se concretiza, a população, como trata a música de um grupo de samba local “[...] de 

manhã cedo tem que se virar com o coletivo que chega lotado, fica pendurado [...] sonhando 

com a obra do expresso acabar [...]”26.  

4.2 – Diretoria Regional de Educação de Guaianases 

Órgão da Secretaria Municipal de Educação, atualmente responsável pela disposição 

educativa dos Distritos de Guaianases, Lajeado e Cidade Tiradentes. Segundo dados 

atualizados do sistema de gerenciamento de 2019, a DRE cobre 335 unidades escolares, das 

quais 28 são creches diretas, 19 creches indiretas e 184 creches particulares e/ou conveniadas, 

quatro CEUs que atendem da Educação Infantil ao final do Ensino Fundamental, um Centro 

Integrado de Educação de Jovens e Adultos (CIEJA), 31 Escolas Municipais de Educação 

Infantil (EMEI), 31 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF), uma escola de 

 
26 Música: Cidade Tiradentes. Grupo Berço do Samba, 2015.  
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Ensino Fundamental e Médio (EMEFEM), uma Escola Técnica de Saúde Pública e 31 

unidades nas quais são desenvolvidos projetos de alfabetização popular - Movimento de 

Alfabetização.  

A partir desses dados, identifica-se que há ampla diferença no atendimento da 

Educação Infantil para a população com idade até três anos, pois das 231 creches pertencentes 

à DRE Guaianases, apenas 12% são públicas, enquanto as demais são parcerias e/ou 

convênios firmados com a Prefeitura de São Paulo. 

 A Diretoria Regional de Guaianases concentra atualmente o maior número de 

convênios da rede. A diferença no atendimento foi considerada quando da definição deste 

lócus de pesquisa, estabelecendo como hipótese inicial que poderia revelar desigualdades a 

partir do primeiro acesso da criança ao sistema educacional. 

 Ao procurar o total de unidades, o número de crianças atendidas nessa etapa educativa 

e o total de matrículas por agrupamento, no âmbito distrital da Cidade Tiradentes, a exemplo 

do que acontece na referida DRE, o atendimento em creches ocorre majoritariamente em 

estabelecimentos educacionais pertencentes à rede parceira. São 82% do total de unidades 

educacionais.  

A ampliação da cobertura de vagas ocorre por meio de políticas que congregam os 

interesses dos setores público e privado, sob a garantia do direito social à educação (acesso e 

permanência), “livrando-se” das condições de precarização do trabalho docente (jornada de 

trabalho, salário, tipo de vínculo empregatício). Disparidades que remetem ao âmbito do 

planejamento e organização institucional (recursos financeiros, materiais, infraestrutura etc.) e 

formativo (plano de formação continuada, equipe gestora, envolvimento da unidade com a 

comunidade etc.), e no âmbito das aprendizagens das crianças e participação das famílias na 

elaboração da proposta pedagógica.  

Nesta pesquisa interessou, precisamente, as creches públicas da rede direta, por 

acreditar e defender uma escola genuinamente pública, ao contrário de como agem os 

privatistas educacionais. Apesar da complexidade e dificuldades que enfrentam, distanciam-se 

de um ideal de qualidade social, segundo eixos que fundamentam a concepção, em relação às 

creches conveniadas/parceiras.  

Levaram-se em consideração as condições de trabalho das professoras de educação 

infantil como acesso ao cargo/função via concurso público, possibilidade de progressão na 

carreira, horário de formação continuada garantido na jornada de trabalho semanal (três horas 
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na unidade e duas horas em local de livre escolha das/os professoras/es). As condições não 

estão acessíveis aos profissionais que atuam nas creches parceiras, em geral com contratos de 

regime de trabalho pela CLT.  

4.2.1 – Escolha das creches e encaminhamentos iniciais para produção de informações  

As unidades escolhidas para a pesquisa são dois Centros de Educação Infantil da rede 

direta, situados no Distrito Cidade Tiradentes. As unidades foram definidas com base no 

critério de “escolha cega” nos domínios digitais da Diretoria Regional de Educação de 

Guaianases, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. A busca por essas 

instituições percorreu os seguintes passos: <acesso ao portal SME/busca por escolas/ 

diretorias/Diretoria Regional de Educação Guaianases/Escolas por modalidade de ensino/ 

Educação Infantil (todos)>.  

Após verificar o total de unidades de Educação Infantil na referida DRE, foram 

analisadas a quantidade e a distribuição dos CEIs diretos na região. A unidade de Educação 

Infantil foi “vista por dentro” a partir das ferramentas no site: total de vagas e matrículas por 

aluno, alunos por série/turno, alunos por série/turma, total de ambientes, total de educadores 

por grau de escolaridade, total de servidores por área de atuação. A aba de servidores por área 

de atuação não foi verificada, pois apresentava uma lista completa dos nomes de professores, 

gestores e demais funcionários que atuam em cada unidade educacional, o que poderia 

comprometer o critério de busca cega.  

Ao todo 16 CEIs foram analisados. Verificou-se o nível de escolaridade dos 

professores, média de salas, número de crianças atendidas, ambientes das instituições, 

acessibilidade, média de crianças por turma e número de professores em relação ao número de 

agrupamentos/crianças. 

Conhecidas as informações, o passo seguinte foi elaborar critérios para escolha das 

unidades. Houve a análise do posicionamento geográfico das creches, com ajuda do Google 

Maps, serviço gratuito de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite disponível 

na internet. A referência foi o terminal de ônibus Cidade Tiradentes, identificadas as unidades 

mais próximas – optou-se pela exclusão de uma, na qual foram desenvolvidas atividades 

profissionais por cinco anos; e as unidades mais distantes do ponto de referência indicado – 

duas, no total.  
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A aplicação do critério foi relevante, pois, inicialmente, ajudaria a visualização e a 

compreensão dos desafios que as creches enfrentam.  

Após a definição das unidades participantes, solicitou-se formalmente à Diretoria 

Regional de Guaianases, conforme determina o Memorando Circular nº 3/2017 (SME), a 

autorização para a pesquisa. O primeiro contato com as unidades de Educação Infantil ocorreu 

após a autorização expedida pela dirigente regional em exercício, para agendamento de visita 

e apresentação dos interesses da pesquisa.  

Houve contato telefônico com três unidades para detalhar o interesse de pesquisa e 

obter informações sobre a disposição em participar.  

Embora tenham ocorrido desencontros, felizmente duas unidades se manifestaram 

voluntariamente e se dispuseram a abrir as portas para compartilhar práticas e experiências 

vividas, crenças, dificuldades e utopias em relação à Educação Infantil. As duas unidades 

estão identificadas como Centro de Educação Infantil Manoel da Silva e Centro de Educação 

Infantil Ilídio Lima (nomes fictícios).  

Ambas as unidades estão situadas em extremos do Distrito Cidade Tiradentes e 

distantes 5,3km uma da outra. Os CEIs foram construídos em momentos históricos distintos, 

mas com história comum de atendimento à primeira infância, marcada pelo assistencialismo e 

busca constante de ressignificação das práticas.  

Percorrido o trajeto entre uma creche e outra, foi possível observar nas imediações que 

há postos de saúde, pequenas praças, diversos pontos comerciais, igrejas de diferentes 

denominações e duas quadras poliesportivas comunitárias. Além, é claro, dos distintos tipos 

de construção, a maioria de alvenaria em fase de acabamento, um Ecoponto, um Centro 

Cultural e conjuntos residenciais multicores. E duas creches municipais.  

Um tímido pedaço de natureza surge no percurso e logo desaparece entre moradias, 

comércios e equipamentos públicos. Ruas e calçadas são, em geral, muito limpas.   

Na incursão pelo bairro paulistano, alguns pontos: o que os extremos da Cidade 

Tiradentes podem relevar? Quais os pontos comuns e as particularidades de cada comunidade 

local em relação às vivências educativas das crianças? Como são refletidas as políticas 

educacionais nessas comunidades e o que as famílias e a creche, na figura dos profissionais, 

entendem por qualidade, tendo em vista as experiências locais?  
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A partir da visita foi possível observar diferenças: estado de conservação dos prédios 

(pintura de muros, reforma estrutural, acessibilidade); limpeza e luminosidade dos ambientes; 

organização dos ambientes educativos, murais e painéis nos corredores e salas de 

convivência; disponibilidade do PPP, portfólios e outros registros do trabalho desenvolvido 

com grupos de crianças. E sentidas as nuances do clima institucional e pistas sobre a 

concepção de educação para a Primeira Infância.  

Aparentemente os dois CEIs apresentam características comuns: proposta de gestão 

participativa; projetos educacionais com a participação da comunidade; baixa rotatividade de 

docentes e gestores. Nos dois CEIs ao menos um dos membros do trio gestor está na unidade 

fazia no mínimo cinco anos, o que favorecia a continuidade da proposta de trabalho.  

Outras características foram observadas sobre a imprescindibilidade de equipamentos 

públicos para atendimento dos propósitos sociais, especialmente educacionais, saúde, lazer e 

cultura.  

Apresenta-se breve caracterização das unidades que acolheram esta pesquisa. 

4.3 – Caracterização das unidades de educação infantil  

4.3.1 – Centro de Educação Infantil Manoel da Silva 

Construído na Administração Democrática e Popular da então prefeita Luiza Erundina, 

foi entregue à população em março de 1992.  

Atualmente, 41 profissionais atuam na unidade educacional. Entre os servidores 

públicos, 26 são professores, dos quais apenas uma possui formação em nível médio, atuando 

como Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI). O trio gestor é formado por um diretor, 

um assistente de direção e uma coordenadora pedagógica, todos com licenciatura plena. As 

jornadas de trabalho correspondem a 40 horas semanais.  

O quadro de apoio é composto por profissionais concursados que auxiliam a secretaria 

e prestam assistência ao atendimento das crianças, como lavanderia, inspetoria e apoio 

pedagógico; duas equipes com pessoal terceirizado que presta serviços de limpeza e merenda 

escolar. 
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A capacidade de atendimento do CEI é de 152 crianças, mas atualmente o número de 

matrículas corresponde a 127, distribuídas segundo a faixa etária em quatro agrupamentos, em 

período integral. Infelizmente não tivemos acesso ao PPP da Unidade Educacional, pois à 

época da solicitação o mesmo passava por reformulações. 

Informações sobre a organização dos agrupamentos etários no CEI Manoel da Silva:  

Quadro 3 – Atendimento por agrupamento etário – Centro de Educação Infantil Manoel da 

Silva 

Fonte: elaborado pela pesquisadora27  

Determina a Instrução Normativa nº16, de 25 de setembro de 2018, em seu artigo 14, 

que o atendimento na Educação Infantil da RME ocorre em agrupamentos formados de 

acordo com a data de nascimento, respeitando a proporção adulto-criança que é de 1/7 no 

Berçário I, 1/9 no Berçário II, 1/12 no Minigrupo I e 1/25 no Minigrupo II e capacidade física 

das salas (SÃO PAULO, 2018).  

Para o atendimento público, a unidade educacional dispõe de dois refeitórios, um 

fraldário equipado com chuveiros, cubas e trocadores; três banheiros infantis de uso coletivo; 

uma sala de vivências estéticas (antigo almoxarifado); parque de areia com brinquedos 

metálicos e de cimento; área gramada chamada de quintal, em que há uma árvore frondosa e 

um pátio interligado com acesso ao refeitório principal. No piso superior um solário utilizado 

pelos bebês das turmas de berçário I e II. Além desses ambientes, o CEI Manoel da Silva 

possui uma sala de reuniões/sala de professores; sala de Coordenação Pedagógica; sala de 

Direção anexa à secretaria escolar, cozinha para preparo da merenda escolar, refeitório para 

uso dos funcionários, lavanderia e banheiros masculino e feminino para adultos.   

4.3.2 – Centro de Educação Infantil Ilídio Lima 

 
27A partir das informações obtidas na unidade educacional e pesquisa comparativa com dados nos domínios 
digitais da Diretoria Regional de Educação de Guaianases, os agrupamentos referentes à faixa etária até cinco e 

seis, denominados de “Infantil I” e “Infantil II”, correspondem, respectivamente, à Pré-Escola/EMEI. 

Agrupamento Faixa etária 
Número de salas 

por agrupamento 

Turmas por 

agrupamento 

Atendimentos por 

agrupamento 

Berçário I 0 - 1 ano 1 2 14 

Berçário II até 2 anos 2 4 36 

Minigrupo I até 3 anos 2 4 31 

Minigrupo II até 4 anos 3 3 46 

Total 8 13 127 
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Inaugurado em dezembro de 1985, o CEI Ilídio Lima atende atualmente a 100 

crianças, em período integral, o que corresponde à sua capacidade máxima. Atualmente 37 

profissionais atuam na unidade educacional.  

Entre os servidores públicos, 23 são docentes, professoras formadas em nível superior, 

cujas jornadas de trabalho perfazem 30 horas semanais. A equipe gestora é composta por uma 

diretora, assistente de direção e coordenadora pedagógica, designada ao cargo após eleição 

com a participação de representantes de todos os segmentos escolares.  

A unidade tem um assistente de gestão em políticas públicas (AGPP), que auxilia a 

execução de tarefas de natureza técnico-administrativa.  

O quadro de apoio se compõe de profissionais concursados que ajudam a secretaria e 

prestam assistência ao atendimento das crianças - lavanderia, inspetoria e apoio pedagógico, e 

duas equipes com pessoal terceirizado para serviços de limpeza e merenda escolar.  

Informações sobre a organização dos agrupamentos etários no CEI Ilídio Lima. 

Agrupamento Faixa etária 
Número de salas 

por agrupamento 

Turmas por 

agrupamento 

Atendimentos por 

agrupamento 

Berçário I 0 - 1 ano 2 4 28 

Berçário II até 2 anos 2 4 36 

Minigrupo I até 3 anos 2 3 36 

Minigrupo II* -- -- -- -- 

Total 6 11 100 

Quadro 4 – Atendimento por agrupamento etário – Centro de Educação Infantil Ilídio Lima 

Fonte: elaborado pela pesquisadora28 

* De acordo com informações fornecidas à pesquisadora pela coordenadora pedagógica, a unidade não possui 

procura pela faixa etária. 

Para o atendimento público, a unidade educacional dispõe de um refeitório, um 

lactário, um fraldário equipado com chuveiros, cubas e trocadores; três banheiros infantis de 

uso coletivo; uma sala de leitura, uma brinquedoteca; três áreas de interação ao ar livre, sendo 

um parque com brinquedos metálicos e de cimento, um pátio e um solário. Além desses 

ambientes, há uma sala de professores; uma sala de Coordenação Pedagógica; uma sala de 

Direção anexa à secretaria escolar; uma cozinha para preparo da merenda escolar; um 

 
28 A partir das informações obtidas na unidade educacional e pesquisa comparativa com dados nos domínios 

digitais da Diretoria Regional de Educação de Guaianases. 
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refeitório para uso dos funcionários, uma lavanderia e banheiros masculino e feminino para 

uso de adultos.   

Localizada a aproximadamente 2,6km do Terminal Urbano Cidade Tiradentes, a 

unidade tem como uma de suas características o atendimento de parcela da população 

residente em zonas de muito alta vulnerabilidade, como o caso da Favela do Palanque, situada 

nas imediações.  

A equipe gestora afirmou que em 2019 pelo menos 40% das crianças atendidas 

estavam inscritas em programas sociais de transferência de renda e alimentação escolar (Bolsa 

Família e Leve Leite), destinados a famílias de baixa renda.  

De acordo com relatório sociodemográfico desenvolvido pela equipe gestora, 

constante no PPP da creche, a composição de renda familiar da comunidade apresenta 

nuances diferenciadas: 27% recebem até um salário mínimo, 49% recebem entre dois e três 

salários mínimos e 7% recebem acima de quatro salários mínimos, sendo o número de 

mulheres responsáveis pelo sustento do lar superior ao número de homens.  

Ressalta o documento institucional, é maior o percentual de mulheres-mães 

trabalhadoras autônomas e/ou em segmentos informais em comparação ao de homens-pais e 

trabalhadores na mesma situação. Enfatiza-se que pelo menos 13% das crianças são criadas 

sem a figura paterna; há casos em que as crianças são criadas pelos avós.  

Sobre a declaração de cor/raça das crianças, preenchida pelos responsáveis no ato da 

matrícula, há os seguintes dados: 38 crianças negras, 30 brancas e 32 não declaradas. O 

número de mães autodeclaradas negras é maior do que o número de pais. Outro aspecto 

avaliado pela instituição diz respeito à forma de participação da família na vida escolar dos 

filhos: 83% declaram que acompanham a rotina do filho/filha e se comunicam com as 

professoras por meio da agenda. As famílias respondentes do questionário institucional 

sugeriram readequação da dinâmica da creche, sendo que 61% consideraram que festas, 

reuniões e outros eventos institucionais sejam nos finais de semana.  

Diante dos dados, segue a apresentação de um quadro-síntese das informações das 

participantes do estudo e procedimentos adotados para sua produção e sistematização.  

4.4 – Participantes 
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São seis mulheres cujas histórias de vida estão ligadas pelo mesmo fio – educação de 

bebês e crianças pequenas. Mulheres mães, professoras e gestoras que aceitaram compartilhar 

experiências, expectativas e utopias relacionadas à educação infantil. O quadro a seguir 

mostra informações gerais sobre o perfil das participantes.  

Nome* Idade Sexo/gênero Cor/raça Estado Civil Relação com o CEI 

C
E

I 
M

A
N

O
E

L
 

D
A

 S
IL

V
A

 

 

Maysa 32 Feminino Parda Casada Mãe do Guilherme (turma BII) 

Stella 32 Feminino Negra Solteira Professora 

Elisa 51 Feminino Branca Divorciada Coordenadora pedagógica 

C
E

I 

IL
ÍD

IO
 L

IM
A

 

Vanessa 33 Feminino Parda Casada Mãe da Valentina (turma MGI) 

Cecília 32 Feminino Parda Solteira Professora 

Conceição 48 Feminino Negra Casada Coordenadora pedagógica 

Quadro 5 – Perfil das participantes 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

* Todos os nomes são fictícios. 

4.5 – Procedimentos 

Utilizou-se como instrumento para coleta de informações a entrevista semiestruturada 

de caráter reflexivo. Propôs-se um roteiro com questões fechadas somente para a 

caracterização dos sujeitos; as perguntas direcionadoras foram organizadas a partir da 

elaboração de uma agenda oculta, com palavras-chave organizadas em tópicos, na intenção de 

assegurar maior interação dos sujeitos com o objeto da pesquisa. Por não se tratar de um 

instrumento com perguntas fechadas, a entrevista se orientou considerando todas as respostas 

dos participantes, o que favoreceu um clima de diálogo e, em alguns momentos, de 

descontração entre pesquisadora e participantes.  

Estabeleceu-se uma relação de horizontalidade, respeito e acolhimento.  

A flexibilidade do instrumento permitiu acessar informações e sentimentos que não 

haviam sido considerados originalmente, mas no desenrolar do estudo ajudaram a refletir 

sobre os objetivos da pesquisa. Como quando uma professora expressou sua preocupação em 

relação ao futuro profissional, pelas mudanças no plano econômico e político e sua 

repercussão no ambiente escolar. Ou quando outra explicita os desconfortos relacionados ao 
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ambiente de trabalho, que impõe limitações à sua atividade profissional e exige domínio, 

sensibilidade e presteza na condução do trabalho com as crianças.  

Como prever o “encantamento” de uma mãe com o trabalho da professora de seu filho 

ou antever que os aspectos estruturais são para as famílias elementos secundários à oferta 

educacional?  

Os indícios foram considerados relevantes nas conversas com as participantes, pois 

expressavam o que sentiam, pensavam e viviam em relação à educação ofertada/praticada nas 

creches municipais. As conversas, emoções e mesmo o silêncio deram o tom que marcaram os 

encontros, inicialmente tímidos, mas que evoluíram para diálogos com certa familiaridade.   

Tornar-se familiar é possibilidade que somente o outro pode permitir. Portanto, ao tratar da 

familiaridade, reporta-se à maneira como as mães participantes receberam a pesquisadora, em 

sua casa, destituindo-se o caráter formal e protocolar da visita, sendo substituído por um 

ambiente mais intimista e acolhedor.  

O local escolhido pelas mães foi aquele que lhes trazia maior segurança, conforto e 

certa proteção. Possivelmente, as mulheres-mães não se sentiriam expostas, acuadas, e 

poderiam se manifestar, e o observavam em relação à creche frequentada pelo filho/filha. De 

uma situação artificial, a entrevista se tornou uma conversa entre pessoas com experiência 

semelhantes de vida – pessoais e profissionais, encontro celebrado até mesmo com café da 

tarde.  

Nas visitas, a casa foi apresentada e houve aproximação entre pesquisadora e criança. 

Ainda que o contato não tivesse sido previsto na pesquisa, foi considerado de fundamental 

importância. Como modo de contemplar a vida, a presença e a generosidade das crianças com 

a pesquisadora, decidiu-se incorporar à tese os desenhos que fizeram.  

Além das mães, foram entrevistadas duas professoras de educação infantil e duas 

coordenadoras pedagógicas. Os depoimentos foram coletados em local de livre escolha. A 

variedade de locais escolhidos permitiu tecer suposições acerca do nível de abertura de cada 

participante. No caso de quem indicou a própria casa como lugar de preferência, afastando o 

caráter formal da atividade de pesquisa, protagonizou-se um encontro marcado pelo diálogo e 

respeito aos saberes, emoções e inquietações individuais.  

Os encontros com as coordenadoras pedagógicas ocorreram nas respectivas salas. De 

lados opostos da mesa, houve a interação, em um “jogo” aparentemente “menos formal” do 

que o de costume. Quanto às escolhas das professoras, as inferências iniciais se relacionavam 
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às condições de trabalho: para a professora Stella, docente no CEI Manoel Silva, devido ao 

movimento grevista ocorrido no primeiro trimestre de 2019, ao qual havia aderido, o 

depoimento ocorreu fora do ambiente escolar. 

No caso da professora Cecília, a entrevista ocorreu no próprio CEI Ilídio Lima, seu 

local de trabalho, durante intervalo entre duas jornadas em escolas diferentes. Essa condição 

exigiu a readequação do procedimento de entrevista visando à obtenção de informações que 

interessavam conhecer. Ao mesmo tempo, exigiu da pesquisadora certo controle emocional, a 

fim de a ansiedade não transformar a conversa em um jogo de perguntas e respostas, 

influenciada por desejar “completar o procedimento”. Foi essencial o esforço de não abrir 

mão do caráter de reciprocidade da conversa.  

No CEI Manoel Silva, inicialmente quatro profissionais manifestaram interesse em 

colaborar. Com o andamento da pesquisa, dois candidatos desistiram por razões pessoais. Os 

depoimentos das demais foram coletados e compõem o conjunto de dados analisados mais 

adiante. O contato com a mãe foi mediado por uma professora pela rede social.  

No CEI Ilídio Lima duas profissionais se candidataram: uma professora e a 

coordenadora pedagógica. O contato com a mãe ocorreu por indicação da coordenadora; a 

conversa inicial – para esclarecer eventuais dúvidas e tranquilizar a candidata – ocorreu na 

unidade escolar. Mas a entrevista aconteceu em sua casa, local onde, aparentemente, ficou 

mais à vontade.  

Todas as participantes foram informadas sobre a exigência de gravar a entrevista para 

o registro da conversa e transcrição, o que foi abordado no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), entregue para leitura, ciência e assinatura de todas, garantindo o sigilo 

da identidade.  

As entrevistas ocorreram individualmente, respeitando as orientações de Szymanski 

(2010) quanto ao contato inicial. Houve a apresentação e explicitação dos propósitos da 

pesquisa; esclarecimento de dúvidas; apresentação de como as informações, incluindo as 

confidenciais, seriam tratadas; explicitação do por que coletar as informações e como seriam 

usadas pela pesquisadora. 

Na etapa seguinte, do aquecimento, houve a apresentação pessoal, estabelecendo um 

clima mais informal. A pesquisadora discorreu sobre a relação com o bairro, o tempo em que 

trabalhou em creches e como isso a levou a desenvolver a pesquisa. A conversa inicial foi 
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essencial para as participantes do estudo reelaborarem a imagem que possuíam, mais ou 

menos definida, em relação à pesquisadora.   

Cada uma das participantes contou sobre sua história profissional e de vida. 

Especialmente no caso das mães, foi proposto que contassem sobre a história da criança. Ao 

narrar a história de vida da criança, desde a gestação, primeiros momentos de vida, relações 

familiares, primeiras descobertas, ingresso na creche e aprendizagens decorrentes da entrada 

no novo contexto social, houve momentos de descontração e emoção, o que fez das atividades 

momentos bastante enriquecedores ao estudo.  

Ocorreu pequena reflexão das participantes sobre a identidade da criança, o papel da 

família e da creche na educação de crianças pequenas, o que igualmente favoreceu o 

desencadeamento de temas relacionados à ideia de qualidade social.  

Procurou-se saber se estavam – e o quanto estavam– satisfeitas com a creche e se a 

recomendariam a outras mães. A partir disso, as entrevistadas elencaram uma série de 

elementos relevantes aos objetivos da pesquisa e que serviram de base à formulação da 

pergunta desencadeadora. 

O passo seguinte foi a transcrição. Então, iniciaram-se leituras e releituras, 

atentamente. O material depois de transcrito foi compartilhado com as participantes, para 

apreciação e avaliação da narrativa. Nessa etapa, cada uma das entrevistadas teve a liberdade 

de fazer apontamentos, supressões e esclarecimentos que julgou pertinentes ao conteúdo de 

sua entrevista. Houve novo encontro, no qual as participantes reiteraram o interesse e 

compromisso com a pesquisa, autorizando a publicação dos textos produzidos a partir da 

transcrição.  

A seguir, apresentam-se as protagonistas do estudo, como início as mães 

acompanhadas de breve apresentação da criança e, em seguida, as professoras e gestoras. 

Inicialmente serão apresentadas as participantes vinculadas ao CEI Manoel da Silva; em 

seguida, as participantes vinculadas ao CEI Ilídio Lima.  

 

4.6 – Entrevistas com as participantes pertencentes ao Centro de Educação Infantil 

Manoel da Silva 
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4.6.1 – Maysa, mãe do Guilherme 

A creche representa muita mudança [...] 

muita coisa nova, [...]para a criança.  

 

 

A jovem mãe, também professora da rede municipal, iniciou seu relato contando sobre 

a chegada do filho ao mundo. “Foi muito esperado, virou o xodozinho da família, o centro das 

atenções de todos desde que nasceu”. Sobre si mesma, a entrevistada relatou que é casada, se 

formou em Pedagogia, possui pós-graduação em nível de especialização em Psicopedagogia, 

e atua como professora na educação infantil paulistana fazia cinco anos.  

O contato com a participante se deu, incialmente, em uma rede social para explicação 

dos interesses da pesquisa; posteriormente, ocorreu o contato pessoal. Durante a entrevista, o 

menino ficou sob os cuidados de uma amiga de Maysa. Ambos brincaram na sacada e ele 

alimentava um dos pássaros da família, mostrava árvores do quintal vizinho, não parecia se 

incomodar com o fato de alguém estranho tomar a atenção da mãe.  

Nas raras vezes em que entrou na sala, se esforçou em ser discreto; houve apenas um 

momento em que chamou pela mãe, para contar algo que o entusiasmara. Nesse momento, a 

entrevistadora parou para prestar atenção. Depois de receber atenção e afago, retornou para a 

sacada e continuou a brincadeira.  

Sobre o pequeno Guilherme, a mãe relatou que tem contato diário com o pai. Na maior 

parte do dia, trabalha em casa. Entre as brincadeiras favoritas está a música e, segundo a mãe, 

correr, pular e jogar bola são conquistas nessa fase. Como a leitura ou a escuta de histórias, 

para as quais demonstra gostar muito, lembrou a mãe, dizendo que são atividades que lhe 

prendem a atenção, principalmente se surgirem personagens como dinossauros e lobos.  

Para a mãe, refletir sobre as conquistas do filho foi bastante “gratificante”, pois mostra 

o quanto ele, mesmo ainda sendo “tão pequeno”, já tem atitudes de solidariedade e 

proatividade em pequenas coisas da rotina da família e da casa. Por exemplo, quando fazem 

compras e ele quer ajudar a carregar a sacola ou guardar mantimentos. Ou, enquanto a mãe 

prepara um bolo e sempre está por perto, observando a receita e esperando para ela solicitar 

ajuda.  

A mãe revela orgulho da inteligência do filho, por sua capacidade de argumentação. 

Acrescenta que Guilherme tem personalidade forte, capaz de conseguir “conduzir as coisas 

sempre a seu favor”. Ele argumenta e questiona, fazendo com que, muitas vezes, os adultos 
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cedam, explicou Maysa. Destacou que a fase da creche tem sido muito importante para o 

desenvolvimento do filho, a convivência diária com outras pessoas (adultos e crianças) é 

positiva para a socialização e desenvolvimento de novos hábitos, refletindo na ampliação de 

vínculos de afeto e confiança.  

Sobre a creche, a entrevistada expôs que o filho tem vários amigos, que gosta muito de 

sua professora, e o filho e ela aprendem muito. 

4.6.2 – Professora Stella 

Stella, “afrodescendente com orgulho”, como ela mesma disse, iniciou muito nova a 

carreira docente. Dos 32 anos, 14 são dedicados à profissão. Solteira e independente, a 

professora mora em município vizinho à capital paulista, em Ferraz de Vasconcelos, Grande 

São Paulo, cidade que faz divisa com outras cinco da região, além dos distritos paulistanos de 

Lajeado, Guaianases, Cidade Tiradentes e Itaim Paulista.  

Após a conclusão do Magistério, em 2005, Stella conseguiu emprego em escola 

particular do bairro, e ali trabalhou por dois anos. Em sua trajetória inicial como professora 

trabalhou em creches conveniadas e particulares, na cidade natal e na capital paulistana. Em 

busca de maior valorização pessoal e profissional, cursou Pedagogia, com especialização em 

Psicopedagogia e Educação Inclusiva. Prestou diversos concursos para o cargo de professora, 

o mais recente aberto pela Prefeitura de São Paulo em meados de 2009.  

Lecionou em outras etapas e modalidades da Educação Básica – nas séries iniciais e 

Educação Especial – sendo a última vinculada à Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais e à Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos.  

Quando ingressou na RME de São Paulo, em outubro de 2014, Stella exonerou os 

demais cargos. A mudança de redes significou profunda adaptação, principalmente em “abrir 

a cabeça”. Falou de seu engajamento em movimentos sindicais para buscar qualificação da 

escola pública e defesa e legitimação dos direitos profissionais da categoria.  

À época da entrevista, a professora se encontrava em greve e a creche estava com 

funcionamento parcial. Por esse motivo o local da conversa foi de livre escolha da 

participante. Foi-lhe sugerida a sua casa, pelo fato de que poderia se sentir mais à vontade, 

mas não foi possível. A conversa ocorreu em uma sala comercial, cedida gentilmente para 

essa finalidade, localizada na zona central do município de residência da participante.  
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Durante toda a entrevista, a professora se mostrou tranquila, respondendo às perguntas 

e interagindo com humor.  

4.6.3 – Coordenadora pedagógica Elisa 

Elisa tem formação em Pedagogia e atualmente cursa mestrado na área de Educação. 

Atua na Rede Municipal de São Paulo desde 2005 e há nove anos é coordenadora pedagógica 

no CEI Manoel da Silva. No início de sua jornada como CP encontrou muitos desafios, se 

sentia “pintada com algumas tintas tóxicas” e se perguntava como modificar as velhas 

práticas, romper com a pedagogia dos livros e reverter o olhar dos profissionais da Educação 

Infantil, que estavam nos adultos e não nas crianças.  

O conteúdo de sua entrevista enfatizou o papel da formação de professores na 

superação de pedagogias assistencialistas e/ou “adultocentradas”. Elisa evidenciou que as 

crianças têm papel central na elaboração das propostas pedagógicas e formação docente. A 

entrevista ocorreu no espaço escolar e, em alguns momentos, era possível captar risos e falas 

de bebês e crianças pequenas que circulavam na área externa.  

4.7 – Entrevistas com as participantes pertencentes ao Centro de Educação Infantil 

Ilídio Lima 

4.7.1 – Vanessa, mãe da Valentina 

A creche é um lugar de muitas experiências, de novas vivências para as 

crianças [...]. 

Vanessa, 33 anos, casada, natural de Iguatu, no Ceará, iniciou seu relato contando da 

vinda para São Paulo faz aproximadamente 25 anos. Chegando aqui, frequentou escola 

pública, iniciou-se profissionalmente desenvolvendo atividades laborais em supermercados, 

fábricas e lojas, mas sua vontade desde criança era ser professora. Para concretizar o sonho de 

infância, cursou Pedagogia em faculdade privada, sempre conciliando a jornada de trabalho 

com os estudos.  

O nascimento da filha trouxe responsabilidades de adequação da rotina familiar, para 

contemplar a criança que foi muito “desejada e esperada”. Quando Valentina “chegou”, o 

casal se viu sozinho, morando em uma nova cidade paulista, longe de familiares. Vanessa 



165 

 

precisou deixar o trabalho para se ocupar integralmente dos cuidados e da educação da bebê, 

até conseguir vaga na creche.  

A demora pela vaga causava certa angústia, pois devia trabalhar para ajudar nas 

despesas da casa. E o fato de não ter criança pequena com quem a filha brincar a preocupava. 

A creche possibilitaria a ampliação das relações da filha com o mundo. 

O ingresso da pequena Valentina na creche ocorreu após a menina já ter completado 

um ano de vida. Segundo Vanessa, misto de alegria e medo. Ela se perguntava como a filha 

estaria sendo cuidada e às vezes chorava de saudade.  

Em meados de 2017, a entrevistada assumiu o cargo de professora de Educação 

Infantil na Rede Municipal. A nova fase na vida profissional veio acompanhada de 

preocupações relacionadas ao bem-estar da filha. Por ser o local de trabalho afastado de sua 

residência, ambas se submetiam a uma rotina semanal que se iniciava por volta das 5h. A 

incompatibilidade dos horários de trabalho com os horários da creche obrigou a família a 

contratar serviço de transporte escolar para levar e buscar a criança na unidade educacional.  

Além disso, Vanessa teve a ajuda de pessoa de sua confiança para ficar com a filha 

durante alguns momentos do dia até ela ou o marido retornar do trabalho. Mesmo com essa 

rotina diária, a filha está sempre bem disposta. Valentina é uma criança falante, gosta de 

cantar, dançar, desenhar e “ama” a creche.   

A mãe ressalta que a convivência com crianças e adultos é bastante positiva, e 

reconhece que no CEI existem uma rotina dedicada às crianças, que se diferencia da rotina da 

casa, o que favorece novas aprendizagens.  

4.7.2 – Professora Cecília 

Cecília tem 32 anos, solteira, mora com a família em Mogi das Cruzes (SP). É 

formada em Pedagogia e atualmente trabalha como professora na RME, acumulando dois 

cargos – na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I.  

Sua trajetória na educação teve início como “escolha dentro da não escolha”, isto é, ser 

professora não estava nos planos iniciais, que envolviam a atuação profissional na área da 

saúde. O sonho de cursar Medicina ou Enfermagem não poderia estar em suas condições 

socioeconômicas. “Ganhando” o equivalente a um salário mínimo, o sonho ficava cada vez 
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mais distante. Viu no curso de Pedagogia a possibilidade de cursar nível superior e, com o 

tempo, atuando na área, talvez pudesse realizar o sonho antigo.  

Em 2009 ingressou no cargo de Assistente Técnico em Educação (ATE), em um 

Centro de Educação Infantil Municipal, onde permaneceu por pouco mais de cinco anos, até 

sua aprovação em concurso público, primeiramente para o Ensino Fundamental e depois a 

Educação Infantil. Dos quatro anos que se dedica ao Magistério nas séries iniciais, dois são 

em concomitância com o Magistério na Educação Infantil no CEI Ilídio Lima.   

Iniciante na carreira docente, Cecília relatou encantos e desafios da educação na 

primeiríssima infância. A entrevista ocorreu durante intervalo entre o término do expediente 

no CEI e o início do outro na EMEF. Esclarecimentos foram feitos posteriormente por meio 

de aplicativo de voz.   

4.7.3 – Coordenadora pedagógica Conceição 

Conceição, 48 anos, casada, é natural de Pernambuco e reside em São Paulo há 44 

anos. Após ter se formado no Magistério, em 1998, atuou como professora em creches 

particulares e na rede estadual de ensino - durante cinco anos exerceu a função de professora 

alfabetizadora.  

Em 2008 ingressou por concurso na rede municipal, no CEI onde atualmente 

desempenha a função de coordenadora pedagógica. Em dez anos de atividade profissional no 

magistério municipal, é a primeira vez, segundo a entrevistada, que se afasta para desenvolver 

outra função que não a de professora. Há menos de um ano na função de CP, Conceição relata 

desafios e possibilidades que, com a equipe docente, garante a educação e os cuidados com as 

crianças, com responsabilidade e integralidade. 

O depoimento foi relevante na caracterização do perfil da participante, em sua 

disposição para “buscar formação”. Além do Magistério, a entrevistada relata – 

orgulhosamente – a formação em Pedagogia, em meados de 2004, e a conclusão de oito 

cursos de especialização lato sensu. “São para satisfação pessoal e melhoria salarial”.  
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V – ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

5.1 – Delineando categorias e subcategorias de análise  

As informações produzidas nas entrevistas semiestruturadas foram analisadas com 

inspiração metodológica na Análise de Conteúdo, empreendida por Bardin (1977/2016), e 

como ponto de partida a mensagem transmitida pelas participantes. A organização da análise 

do material buscou atender aos procedimentos descritos pela autora: pré-análise do material 

produzido, exploração do material e tratamento dos resultados. Na pré-análise houve uma 

leitura flutuante de todo o material, que consistiu em “estabelecer contato com os documentos 

e analisar o texto, deixando-se invadir por impressões e orientações” (p. 126).  

Posteriormente, os materiais transcritos foram analisados individualmente para 

identificar significados expressos nos depoimentos das participantes. Nessa fase de 

exploração do material foram destacadas mensagens de relevância para a análise. A 

codificação e a decomposição das mensagens possibilitaram elaborar subcategorias que, a 

partir de características mais abrangentes, foram agrupadas em categorias de análise. 

Como resultado do processo foram formuladas, inicialmente, sete categorias: 

A creche: lugar de formação para a vida 

A qualidade da creche não depende apenas dos profissionais que nela atuam 

Práticas democratizantes favorecem o diálogo e fortalecem a confiança 

A criança é vista como o centro da proposta pedagógica 

Expectativas em relação ao atendimento na creche  

Formação de professores pautada na escuta das crianças: “as crianças são os mestres”  

A proposta pedagógica da creche é viva, formulada coletivamente e partilhada pelos atores  

Quadro 6 – Categorização inicial 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

O processo até a elaboração das categorias de análise foi extenso, exigiu atenção e 

retomadas – “idas e vindas” nos dados produzidos –, resultando no quadro, etapa que passou 

por combinações e exclusões e, principalmente, por uma reflexão para ter certeza de que a 

mensagem recortada era importante ou interessante à investigação proposta nesta tese. Como 

mensagens importantes foram definidas aquelas que devem responder ao problema e aos 
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objetivos de pesquisa, o que nem sempre ocorre quando a mensagem soa interessante ao 

pesquisador. Esse foi um dos desafios enfrentados durante a elaboração do quadro de 

categorias analíticas para esta pesquisa. 

Após reuniões com o orientador e reavaliação do conjunto de dimensões e categoriais, 

uma leitura mais detalhada das mensagens, em suas dimensões menores e nas mais amplas, 

fez perceber que uma nova configuração seria possível. A reorganização dos dados permitiu a 

diminuição do número de categorias por meio da exclusão e/ou reposicionamento das 

mensagens segundo significados discursivos e percepção de contradições ou mesmo de 

mensagens duplicadas. 

 Nessa (nova) fase de reorganização categorial, temas inicialmente definidos como 

categoriais foram reformulados visando à clara explicitação do(s) conteúdo(s) a serem 

analisado(s) em cada bloco temático. O processo não significou renunciar a um apanhado de 

mensagens interessantes, mas possibilitou manter-se fiel às regras de recorte/seleção para a 

composição das subcategorias e categorias de análise, com o objetivo de transformar os dados 

brutos em dados organizados (BARDIN, 2016), a partir do agrupamento de elementos 

comuns nas mensagens. Segundo Bardin, a categorização é a fase principal para o corpus de 

análise, por isso exige do pesquisador atenção e clareza quanto aos objetivos que se espera 

alcançar.  

Bardin (2016, p.148) explica que a classificação dos “elementos em categorias impõe 

a investigação do que cada um deles tem em comum com os outros”, elo entre as falas 

apreendidas e os respectivos significados, articulados a temas mais abrangentes (subcategorias 

e categorias), o que permite caminhar para a próxima fase, o tratamento dos resultados. Essa 

fase direciona as análises e diz respeito à interpretação dos resultados, com o objetivo de 

responder à pesquisa. 

Como resultado do esforço de categorização, apresenta-se um quadro-síntese das 

dimensões categoriais e as respectivas subcategorias, as quais serão discutidas e analisadas à 

luz do referencial teórico desenvolvido nos capítulos anteriores, e das contribuições dos 

próprios sujeitos entrevistados.   
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Quadro 7– Apresentação das categorias de análise e respectivas subcategorias 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS EXPLICITAÇÃO DE SIGNIFICADOS 

Creche, lugar de 

formação para a 

vida 

• A creche favorece o 
desenvolvimento da 

criança 

• A creche possui um 

caráter formativo e 

social 

• A inserção da criança na creche ajuda o desenvolvimento, a socialização e autonomia  

• As formas de acolhimento são reveladoras da concepção de EI praticada na creche 

• O cuidado tranquiliza as famílias 

• A creche como local de aprendizagem de valores fundamentais da existência 

• A ética perpassa todas as relações na creche 

• Expectativas: a creche possibilita às crianças e às famílias sonhar com um mundo melhor 

• O trabalho da professora é fundamental para a formação e desenvolvimento das crianças 

• As famílias aprendem  

A creche é uma 

instituição 

complexa cuja 

qualidade 

depende de 

múltiplos fatores 

• A integração entre 

famílias e equipe 

gestora é decisiva 

para a qualidade 

• O atual cenário 
político interfere nas 

condições de 

trabalho e na oferta 
da educação na 

creche 

• Abertura à participação 

• Participação e envolvimento de diferentes atores nas tomadas de decisão sobre a creche 

• O engajamento da equipe escolar aproxima as famílias do cotidiano da creche 

• A relação entre os profissionais da creche é observada pela comunidade (adulta) e pelas crianças 

• Práticas democratizantes favorecem o diálogo e fortalecem a confiança 

• A qualidade é “medida” por um conjunto de fatores 

• O medo de um futuro presente - Reformas curricular e da Previdência têm reflexos na vida do professor e na 

escola  

• A valorização dos professores compõe a dimensão da qualidade na creche 

• Burocratização do trabalho docente 

• O ideal, o sonhado e o real no trabalho com as crianças na creche 

• O tempo é dificultador 

A criança como 

centro da 

proposta 

pedagógica 

A criança é 

prioridade (?) 

Formação pautada na 

escuta das crianças 

• O planejamento pedagógico tem como foco as crianças  

• A creche se esforça para minimizar os efeitos da desigualdade social 

• O trabalho pedagógico na creche é discutido pelo coletivo de docentes 

• Evolução do pensamento sobre a criança e práticas educativas na creche 

• O rompimento com práticas adultocentradas e com possível “pedagogia da pobreza” 

• A exigência de outro olhar para a infância e para as crianças  

• A formação de professores passa pela ética e deve incorporar, além dos científicos, os conhecimentos 

produzidos pela experiência, na vertente da superação da fragmentação do saber-fazer  
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5.2 – Apresentação das informações e sistematização da análise 

Com a intenção de completar o entendimento do que é uma creche de qualidade social, 

este capítulo apresenta, a partir das várias releituras e estudo das informações produzidas, a 

sistematização das categorias e subcategorias de análise, com o propósito de discutir e 

responder às questões que orientam esta investigação. E abrir caminhos para novas discussões 

nesse campo. Para manter unidade no registro de observações, reflexões e análises, definiu-se 

como forma de organização iniciar pela apresentação das categorias mais amplas, passando 

em seguida para a apresentação e discussão dos temas nas subcategorias correspondentes. 

Após as discussões, houve uma síntese para ressaltar especificidades, convergências, 

divergências e contradições apreendidas no conjunto das vozes investigadas.   

5.2.1 – Categoria: “Creche, lugar de formação para a vida” 

Nessa categoria, os significados apreendidos dos depoimentos explicitam a 

compreensão das participantes acerca do papel da creche no desenvolvimento da criança, e 

tratam das possibilidades de aprendizagem e crescimento humano que se abrem a partir da 

inserção do bebê no contexto educacional, as quais abarcam igualmente as famílias.  

Levou-se em consideração, nas falas das entrevistadas, a preocupação com a 

promoção de práticas não polarizadoras, especialmente no que se refere ao educar/cuidar e ao 

brincar. Especificidades ressaltadas no direito da criança, em diferentes momentos das 

entrevistas. Outro ponto explicitado pelas participantes se relaciona à educação emancipadora, 

isto é, comprometida com a humanização dos indivíduos - valores como ética, respeito às 

individualidades e compromisso social.  

Considerou-se na composição da dimensão analítica o caráter formativo-social da 

creche, iluminado pelas participantes e corroborado na documentação mais recente em 

Educação Infantil. Ressalta a importância da participação da família na gestão dos processos 

educativos com vistas à democratização da creche e à cidadania da infância.  

O entendimento sobre creche de qualidade social abrange a compreensão da 

instituição como lugar privilegiado, ao mesmo tempo complexo, na ótica das entrevistadas.  
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Poder-se-ia tratar dos “benefícios da creche” para a vida do bebê, da criança, da 

família, da comunidade, entretanto, as narrativas apresentadas explicitam um valor maior, um 

sentido integrador para as experiências educacionais e humanas desde a creche. Nas reflexões 

iniciais acerca do material coletado, sugeriu-se a palavra benefício como categoria analítica a 

ser adotada para ressaltar os aspectos positivos da creche, anunciados pelas participantes. 

Mas, a despeito de significados e contradições que a palavra incorporaria, optou-se por trocá-

la por outras que melhor explicitassem significados de qualidade.   

A ideia de benefício foi traduzida na ótica do direito que a população tem de usufruir 

de espaços e instituições educacionais, sentindo-se e os considerando como seus. Aspecto 

relevante a considerar diz respeito a um conjunto de sinônimos que se relacionam à palavra 

“benefícios”, entre os quais, favor, privilégio e vantagem. 

Não é intenção desta tese fazer leitura e análise aprofundada das implicações inerentes 

ao uso dos termos, mas refletir sobre os aspectos, deixando claro que não “acreditamos que o 

consumidor e o cidadão sejam os mesmos” (POWER INQUIRY, 2006 apud MOSS, 2009). 

Consumidores agem como indivíduos, tomando decisões baseados principalmente 

em como uma questão os afetará e às suas famílias. Cidadania implica o 

pertencimento a um coletivo onde as decisões são tomadas não só pelo interesse do 

indivíduo, mas do coletivo ou de uma parte significativa desse coletivo (p. 421).  

A reflexão parece significativa, pois durante muito tempo pobreza, favor e caridade 

acompanharam as formas precárias de atendimento em creches (ROSEMBERG, 1985/1986; 

KUHLMANN Jr., 2010). Diversas “pedagogias” (assistencialista, de guarda, proteção, 

compensatórias e higienistas) são registradas na “biografia” da creche e, ainda hoje, refletem 

na educação de crianças de origem social mais pobre.  

Na experiência profissional da autora não foram raras as vezes em que ouviu de 

colegas do trabalho – professoras e gestores – que determinadas famílias deveriam “levantar a 

mão para o céu e agradecer tudo o que a creche fazia pela criança”. Favor? Creche benfeitora? 

O que de tão especial uma creche divorciada da família pode realizar? 

Inspirada na leitura do livro “Imagens quebradas: trajetórias e tempos de alunos e 

mestres”, de Miguel Arroyo, foi possível refletir sobre a escrita da tese e imagens dos 

docentes e crianças que (con)vivem na Educação Infantil. 

 Durante muito tempo a pedagogia se orientou por uma espécie de bifurcação estranha, 

alimentando múltiplas metáforas na tentativa de abranger o ofício de ensinar, educar e cuidar 
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(ARROYO, 2019a). Em todas elas a imagem da criança era a de dependência quase vital de 

um adulto que as cultivava, regava para crescer fortes e bonitas; moldava (em hábitos e 

valores) ou cuidava como filhos (creche como substituta da mãe) ou, ainda, as assistia visando 

inculcar-lhes alguma cultura, pois sua origem cultural as privava. Será preciso (ainda) lembrar 

que as crianças, as famílias e educadoras/es já se encontram mais nas pedagogias, e que os 

bebês e as crianças pequenas “exigem que repensemos nas metáforas da pedagogia e da 

docência a partir das possibilidades e limites reais de viver” a infância (p.11). 

Quando as crianças se tornam “institucionalizadas”, as corporeidades vão, 

involuntariamente, sendo silenciadas. Vê-se se repetindo na história da creche. Em diversas 

realidades, ainda estamos como de braços cruzados assistindo pela vitrine do magazine às 

cenas da novela se repetir, esperando um final feliz. Não existe final feliz quando toda a 

história é trágica, exceto na trama romântica.  

Na trama das relações sociais (nem sempre positivas) da creche, a sensibilidade para 

com a(s) realidade(s) das infâncias e vidas adultas deve servir como inspiração para a 

proposta pedagógica (ARROYO, 2019a), com o objetivo de uma educação voltada ao 

desenvolvimento pleno do humano. Mas nem sempre as relações são positivas: gestores, 

professores, famílias e crianças estão sujeitos a práticas autoritárias que, na maioria das vezes, 

convergem na culpa das crianças.   

Sobre benefício cabe perguntar: é privilegiada a família que espera um ano (às vezes 

até dois anos) por vaga em uma creche próxima à sua residência ou relativamente próxima ao 

local de trabalho, como o caso das mães que participaram deste estudo? Quais privilégios têm 

as crianças das camadas vulneráveis que acessaram uma creche muitas vezes em condições 

aquém dos mínimos de qualidade? No entanto, justificada como “necessária naquele lugar 

para dar conta da demanda social por vaga, e proteger a vulnerabilidade social”29.  

Nada disso parece privilégio. E aí está talvez um exemplo de artimanha do discurso 

neoliberal: disfarçar como bom e vantajoso algo (bem ou produto) para atrair a aceitação do 

consumidor (público), disfarçando as arestas.   

 
29 Com base em uma conversa informal com o supervisor escolar da Diretoria Regional de Guaianases, 
responsável pelo acompanhamento das duas unidades educacionais onde se desenvolveram as entrevistas para 

este estudo (registro pessoal da pesquisadora, abril de 2019).  
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“Na minha escola não pode correr”, confidenciou, certa vez, uma criança30. Ela 

acrescentou: “não pode bagunçar, senão fica sentado, de castigo”. Questiono: qual mensagem 

ou mensagens são reveladas não apenas pela fala como no e pelo corpo desta e inúmeras 

outras crianças da educação infantil?  Quais significados a mensagem pode revelar e quais 

atitudes e reflexões exige?  

Corpos “institucionalizados”, precarizados, silenciados por uma pedagogia que não os 

compreende em sua inteireza humana, adotam mordaças e algemas simbólicas que os 

disciplinam, aprisionam e restringem sob o vocábulo do educar. Será preciso, como nunca, 

resgatar o exercício de ser criança (ARROYO, 2012) e a compreensão do corpo dos bebês e 

crianças como lugar do verbo na escola da infância (COUTINHO, 2012). Para isso, exige-se 

uma pedagogia da infância que intercruze diferentes saberes e conhecimentos relacionados ao 

desenvolvimento infantil (psicologia, sociologia, história, economia, política, direito), a fim 

de que subsidie novas formar de fazer e viver a educação e a formação de professores para 

essa etapa de políticas públicas, na totalidade do ser e da vida em sociedade (ARROYO, 

2012; 2019b).  

Por “benefício” pode se entender “vantagem” , cujo par dialético é a desvantagem. Na 

gíria comercial um produto somente oferece vantagens em relação a outro se atender 

satisfatoriamente (ou ilusoriamente) aos interesses (e desejos) do cliente. A desvantagem de 

um em relação ao outro seria baseada nas caraterísticas do produto, durabilidade e custo. 

Com respeito à creche, as “desvantagens” estão frequentemente associadas a aspectos 

negativos – “quanto mais cedo a criança for para a creche, mais chance ela tem de ficar 

doente”; “a falta de compromisso” deste ou daquele profissional quanto ao atendimento 

individual da criança e/ou da família; pouca clareza e baixo interesse das famílias quanto às 

 
30 Peço licença para contar esse “causo” de família. Miguel tem quatro anos e está na pré-escola. Ele sempre me 
conta como foi seu dia na escola municipal onde ele e outras crianças do bairro “estudam”. No começo, é 

verdade, eu lhe perguntava e tinha como resposta apenas “foi legal”, sem muito entusiasmo e nenhum detalhe. 

Mais tarde, passou a me contar voluntariamente sobre seu dia, aventuras e encrencas. Por sempre me ver imersa 

nos livros, artigos e “escrevendo no computador”, vez ou outra se junta a mim para não ficar sozinha, como ele 

diz. Por saber que estou escrevendo esta tese e saber a importância deste escrito, me contou a relevância da 

escola para ele e me pediu para escrever. Tomei nota de suas palavras, depois me pediu para ler em voz alta, para 

avaliar se escrevi exatamente o que ele falou. Depois de ver suas palavras transformadas em letras e narradas por 

outra voz, ele disse: “pode escrever na sua tese, ‘tá bom’?”. Portanto, mais uma vez peço licença ao leitor para 

quebrar o protocolo e inserir aqui suas palavras. Elas inspiram muitas reflexões contidas nesta tese. “Minha 

escola é importante porque posso brincar, ficar quieto ou escrever, ou ler, desenhar. Lá também tem a hora da 

leitura, do café e da comida. Eu posso comer lá. Eu posso fazer qualquer coisa lá, menos correr. Na minha 

escola não pode correr ou dar um chute no amigo, isso é errado. Eu tenho amigos lá. Tem dois Pedro na minha 

turma e tem o Miguel Sobral também, e a Verônica, é tudo meu amigo!” 
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questões pedagógicas; “transferência” de responsabilidade sobre os cuidados das crianças aos 

professores e professoras.  

Em todos os aspectos, “a desvantagem” está estritamente ligada a fatores superáveis, 

passíveis de esclarecimento e solução por meio de diálogo e exercício da escuta. No entanto, a 

ausência de espaços na escola contribui para gerar desconfiança, medo, dúvida e culpa.  

Concorda-se, em absoluto, com a professora Gláucia, quando declara que não é a 

sensação que a escola desperta, pois deveria encorajar e fortalecer os protagonistas – bebês, 

crianças, famílias, profissionais e toda a comunidade. 

Quanto às vantagens da creche, parecem se equilibrar entre dois extremos. De um lado 

a ideia e/ou o discurso que a relaciona ao desempenho escolar/acadêmico das crianças no 

futuro31. Do outro, a creche estaria circunscrita ao polo da proteção, do cuidado e da 

estimulação cognitiva. De um lado da balança, os aspectos parecem ter peso maior sobre 

outros tão importantes para o desenvolvimento na primeira infância, como aprender a brincar 

e compartilhar modos de brincar com diferentes pares e a interagir não como espectador, que 

aguarda o próximo comando ou o próximo “ensinamento”, mas alguém pertencente àquele 

lugar, que o reconhece como seu e se reconhece como parte dele.  

Deve-se notar que a imagem social da criança como sujeito histórico é negligenciada 

em nome de um vir a ser aluno de exitoso rendimento escolar em etapas futuras, e a criança 

como sujeito incapaz, frágil e dependente – sínteses reveladoras de processos históricos e 

ideológicos que imprimiam o lugar do silêncio e não do verbo.  

Os significados extraídos das participantes fazem crer que a noção de qualidade segue 

profundamente marcada pela concepção de criança e infância situadas em um tempo e em um 

espaço, portanto, não idealizadas ou romantizadas. Indicam que não está em atender quase 

mecanicamente à criança porque ela precisa, mas o real propósito segue alinhado à 

necessidade e à relevância das relações humanas, condições materiais e pedagógicas 

indispensáveis a viver a infância na escola infantil. 

Reflete-se a respeito da inserção da criança na educação infantil, considerando que 

pode ajudar no desenvolvimento, socialização e autonomia. Infere-se, ainda, que as vivências 

 
31Numa rápida busca na internet, a partir dos descritores sobre as vantagens da creche, é possível identificar 

aproximadamente 3.140.000 resultados em 0,29 segundos. Fonte: Google. Mais informações: 

<https://www.google.com/search?source=hp&ei=uVzxXMyzGrnX5OUPqJWjyAU&q=vantagens+da+creche&o
q=vantagens+da+creche&gs_l=psy-ab.12..0l4j0i22i30l6.114.3836..5077...0.0..1.1367.4052.0j4j2j2j2j7-

1......0....1..gws-wiz.....0.bak84RhBAls>Último acesso em: 13 de jan. 2020. 

https://www.google.com/search?source=hp&ei=uVzxXMyzGrnX5OUPqJWjyAU&q=vantagens+da+creche&oq=vantagens+da+creche&gs_l=psy-ab.12..0l4j0i22i30l6.114.3836..5077...0.0..1.1367.4052.0j4j2j2j2j7-1......0....1..gws-wiz.....0.bak84RhBAls
https://www.google.com/search?source=hp&ei=uVzxXMyzGrnX5OUPqJWjyAU&q=vantagens+da+creche&oq=vantagens+da+creche&gs_l=psy-ab.12..0l4j0i22i30l6.114.3836..5077...0.0..1.1367.4052.0j4j2j2j2j7-1......0....1..gws-wiz.....0.bak84RhBAls
https://www.google.com/search?source=hp&ei=uVzxXMyzGrnX5OUPqJWjyAU&q=vantagens+da+creche&oq=vantagens+da+creche&gs_l=psy-ab.12..0l4j0i22i30l6.114.3836..5077...0.0..1.1367.4052.0j4j2j2j2j7-1......0....1..gws-wiz.....0.bak84RhBAls
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das famílias no coletivo da creche ampliam as redes de relação, com experiências 

significativas de aprendizado que se refletem no âmbito familiar.  

Optou-se por falar em educar para o crescimento (BONDIOLLI, 2012; MELLO, 

2012) ao invés de discorrer sobre “benefícios”. Considera-se, portanto, a creche segundo a 

ótica iluminada pelas entrevistadas – lugar privilegiado e de direito, polo cultural que 

favorece a convivência com outras pessoas. Ali ocorre a fundamentação da vida. 

A creche, justificada na dimensão do direito social (HADDAD, 1991), pode ser 

entendida como “experiência de crescimento para a criança pequena” (BONDIOLI, 2012, 

p.37). Lugar onde várias infâncias são vividas sem prorrogação ou abreviações indevidas, 

respeitando-se características de cada faixa etária e sem padronizações que suprimem 

individualidades infantis e cerceiam vivências das múltiplas experiências. (SÃO PAULO, 

2015). 

Educar para o crescimento tem a ver com apropriar-se das práticas humanas, 

desenvolver um espírito de solidariedade, respeito e esperança frente à vida, às pessoas, ao 

mundo e a coisas nele existentes. Esclarece Mello (2012, p. viii): “não tem como objetivo e 

foco a preparação para os níveis posteriores de educação, mas da vida da criança que vai 

assumindo formas cada vez mais complexas - criatura e criadora”. 

Crescer na creche, portanto, significa ter a “possibilidade de enriquecimento de 

competências, de incremento de informações, de capacidade de reflexão e de encontros, de 

exercício da própria vida afetiva em formas sempre mais plenas e gratificantes” (BECCHI, 

2012, p. 9). A teoria se entrelaça aos depoimentos coletados, indicando pistas à compreensão 

dessa dimensão de análise. 

A tese inicia a apresentação e discussão das subcategorias, com o tópico “A creche 

proporciona o desenvolvimento da criança”. Em seguida, “A creche tem caráter formativo-

social”.  

5.2.1.1 – Subcategoria: “A creche proporciona o desenvolvimento da criança” 

Se nascer é trazer novidade ao mundo, como escreveu Hannah Arendt (2004), então 

deve-se refletir sobre a creche como lugar de formação para a vida. A chegada de diversas 

crianças no novo lugar de convivência ocorre quando ainda são bem pequeninas, bebês. É 
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possível pensar que a entrada de bebês e crianças na creche inaugura nova etapa em sua vida, 

na vida dos familiares, profissionais da instituição e comunidade.  

O olhar inaugural dos bebês e das crianças provoca, em cada indivíduo, sentimentos 

peculiares e inquietantes. Canais de comunicação, laços de afeto, proteção e apoio são 

estabelecidos, os novos humanos in-corporam jeitos de se relacionar, sentir, se posicionar e 

seus acontecimentos. Apropriam-se de códigos, símbolos e signos que possibilitam a 

aquisição de formas cada vez mais complexas de se relacionar com o mundo.  

De acordo com Vygotsky (1984, p.33), o processo de desenvolvimento humano é 

“profundamente enraizado nas ligações entre a história individual e a história social”. Desde 

que nascem, os bebês estão em constante interação com os adultos (e, com alguma frequência, 

com crianças mais velhas), que não apenas asseguram a sobrevivência, garantindo o 

atendimento das necessidades básicas, afetivas e de aquisição de comportamentos.  

A creche, espaço de convívio coletivo, tem como desafio e finalidade ser um lugar no 

qual meninos e meninas vivam plenamente a infância, desfrutando momentos de atenção, 

cuidado, carinho, proteção e brincadeiras. Receber apoio, se comunicar e interagir com 

diferentes membros do grupo social e com os objetos da cultura; brincar, imaginar, criar; 

subverter ou transgredir determinações definidas pelos adultos; compreender rotinas e limites 

são aprendizagens e manifestações que “permitem às crianças olhar para a realidade 

circundante com olhos transformadores, capazes de estabelecer suas próprias relevâncias nos 

processos sociais” (MARTINS FILHO, 2008, p. 103).   

Dar a manifestações ‘linguageiras’ das crianças o devido valor e buscar um cuidado 

responsivo, amoroso e estimulador que as proteja e eduque, acena como caminho seguro às 

famílias e às crianças (MARINO; PLUCIENNIK, 2013). E revela a concepção de educação 

praticada pela instituição e profissionais.  

Na visão das entrevistadas, se uma creche respeita a criança, que acolhe a família e 

tem proposta pedagógica consolidada, os aspectos do desenvolvimento serão considerados 

fundamentais e contribuirão para o crescimento pleno dos indivíduos.  

Quando perguntado a Maysa, mãe de Guilherme, como se sente em relação à creche e 

a tudo o que ele vivencia desde seu ingresso no CEI Manoel da Silva, afirma que está feliz e 

tranquila. A creche atende às expectativas e necessidades quanto à assistência educacional do 

filho, acrescentando o fato de que todos os dias, Guilherme – “seu bem maior” – chega em 

casa contando as atividades, brincadeiras, amigos e demais acontecimentos e/ou vivências. 
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O mesmo enfatiza Vanessa, mãe de Valentina, matriculada no CEI Ilídio Lima. Para 

ela, a creche é “[...] um lugar de muitas experiências, de novas vivências [...]”, onde o contato 

com outras pessoas ajuda as crianças na ampliação de sua “[...] relação com as pessoas e com 

o mundo, e isso reflete também na identidade que ela tem de si mesma [...]”. 

A partir dos relatos do filho, Maysa consegue não apenas avaliar o que o agrada na 

creche, mas conquistas e nível de interação com outras crianças e adultos. A entrevistada cita 

conquistas do filho, indicativos que a ajudam a avaliar se o trabalho da creche é de boa 

qualidade.  

Essa é a primeira creche dele. Eu acredito que é um lugar que favorece muito esse 

desenvolvimento da criança [...]. A creche dá mais autonomia, mais liberdade para a 

criança se expressar, ajuda a criança na socialização com outras crianças. [...] ele 
criou o hábito de brincar sozinho, ele mesmo inventar historinhas e conversar [...]. A 

gente vai notando uma melhora em tudo, e no sentido, até do comportamento dele, 

na alimentação [...]. Pede mais autonomia [...] ele passou a falar muito para mim 

‘sozinho mãe, sozinho mãe’ [...]. A autonomia, o desfralde foi muito tranquilo. [...]. 

A alimentação dele, a linguagem melhorou muito [...] ele conversa bastante; a 

interação com outras pessoas melhorou (Maysa, mãe do Guilherme, CEI Manoel 

Silva).  

E Maysa considerou a vivência na creche como positiva. Para ela, é etapa que “marca 

a vida dele” e favorece o desenvolvimento em diferentes aspectos, além de ser uma fase de 

novidades e grandes mudanças, inclusive na dinâmica da família.  

Aprender na creche, segundo relatam as mães entrevistadas, tem estreita relação com a 

forma como as crianças são tratadas pela equipe de profissionais da instituição e como a 

instituição conduz as diretrizes do PPP. Exemplo é a ênfase dada quanto à dimensão do 

cuidado dispensado às crianças; preocupação com a formação humana e cidadã dos filhos, 

que embora pareça projetada para o futuro – um vir a ser “humano diferente” – como idealiza 

a mãe – estão calcadas no aqui e no agora das relações produzidas pelos diferentes agentes 

sociais que trabalham/frequentam a creche.  

A multiplicidade de relações, como observou Vanessa, formam um conjunto de 

aprendizagens que auxiliam a identidade e a personalidade da criança.  

Ali as crianças depositam seu jeito de ser, sua cultura [...] Ali ela vai desenvolvendo 

autonomia, disciplina e vai cuidando de si e vai aprendendo com os outros. Não é só 

aprender as cores ou sei lá, o AEIOU, é aprender a viver. As crianças já têm uma 

bagagem e ali elas vão ampliando (Vanessa, mãe da Valentina, CEI Ilídio Lima).  

A bagagem a qual a entrevistada se refere é compreendida como a história pessoal da 

criança. Em contato com outras histórias pessoais forma nova história, história singular 
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daquele grupo ou comunidade da qual agora é membro. Entende-se a fala da participante ao 

comentar que as crianças possuem uma bagagem e na creche elas a ampliam.  

Bagagem/história que envolve a relação da criança com a família, as pessoas da 

comunidade, lugares que frequenta, compreende seu jeito de ser e se relacionar com o mundo, 

com pessoas e as coisas presentes, além de desejos, medos e fantasias. 

A partir do que disse Vanessa, é possível refletir que a história de vida da criança, 

mesmo sendo ainda bem pequena, é influenciada por questões políticas, sociais, culturais, 

econômicas, ideológicas e religiosas, todas presentes na sociedade. Portanto, compreender a 

creche como lugar que “fundamenta a vida”, onde se “aprende a viver” e onde se “apropria de 

valores, comportamentos e atitudes” necessários ao convívio em sociedade e ao exercício da 

cidadania, não será tarefa simples, se a instituição, o Estado e a sociedade não garantirem 

condições dignas de vida.  

Mello (2007) lembra que se forma como um dos compromissos a serem assumidos 

pelas instituições educativas e políticas públicas voltadas à Primeira Infância. 

Na creche, a valorização desses aspectos e o contato com elementos da cultura 

produzida historicamente não se dissociam da busca por uma educação integral, isto é, que 

compreenda educar e cuidar em sua inseparabilidade, como ressaltou a professora Stella (CEI 

Manoel da Silva).  

Trata-se de educar para o crescimento, como enfatizam Bondioli (2012) e Mello 

(2012). Em linhas gerais, educar para a vida na autonomia e alcance da liberdade.  

Diferentes exemplos são citados pelas participantes, entre os quais “deixá-lo” na 

creche, em um primeiro momento, foi difícil. Maysa chorou ao se despedir do filho, mas se 

sentiu encorajada, pela equipe da escola, a confiar. O acolhimento recebido foi fundamental 

para desenvolver um sentimento de confiança no trabalho. Como ela mesma disse “[...] o 

tempo foi passando e ele foi se adaptando superbem [...]”. 

Seu filho Guilherme conseguiu novas aprendizagens, começou a aceitar alimentos, 

demonstrar maior autonomia no dia a dia e aprendeu brincadeiras. Sua forma de se relacionar 

com outras pessoas externas ao convívio familiar se modificou. A mãe comentou: “antes da 

creche [...] aceitar dar a mão ou um sorriso para outra pessoa era meio difícil [...] ele aprendeu 

a ser mais receptivo com as pessoas”. 
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Entre as principais expectativas, observa-se que a creche traz como possibilidade às 

famílias sonhar com um mundo melhor:  

[...] o que eu acredito e o que eu espero, [...] que ele aprenda é nesse princípio de ser 

humano, da convivência e de respeito. Eu espero isso: uma ampliação de ser 

humano, no sentido do verbo mesmo (Maysa, mãe do Guilherme, CEI Manoel 

Silva).  

Em sua concepção, a creche permite experiências fundamentais ao desenvolvimento 

ulterior:  

Eles são pequenininhos, eles estão crescendo agora, lá é a fundamentação da vida. 

Os princípios estão ali, por exemplo: a questão do respeitar, do ouvir, de jogar o lixo 

no lixo, não desperdiçar água, não pegar as coisas do amigo, são questões simples 

do dia a dia, mas que ali eles vão internalizar de uma forma que eles vão crescer um 

ser humano diferente. São princípios humanos que eles vão aprender [...] nessa 

primeira fase da vida e [...] com certeza seguir [...] pelo resto da vida (grifo nosso). 

No trecho em destaque se apreende a carga de esperança e otimismo creditada na 

educação pela mãe, também professora na RME. Para Maysa, a ética, respeito, 

disponibilidade da escuta, formas de acolhimento e sensibilidade humana na relação com o 

outro e consigo próprio são os pilares fundamentais da ação educativa na creche. 

Os mesmos aspectos são mencionados por Vanessa e corroborados pela documentação 

oficial que constata que a creche favorece o desenvolvimento das crianças por meio da 

“intensificação da integração da educação com a vida, da escola com a comunidade, das 

crianças com o conhecimento e do conhecimento com os modos de vida de bebês e crianças 

[...] em sua integralidade” (SÃO PAULO, 2015, p. 27).  

Articulada a essas vozes está a da CP Elisa, que sugere a qualidade como meta e 

princípios claros: 

[...] uma creche de qualidade é aquela que tem como foco a formação humanizadora 
dessa criança [...]. E o quanto nós mostramos que elas são crianças cidadãs com 

direito. [...] o que mais me preocupa é esse aspecto da humanização. [...] esse 

processo de solidariedade, de olhar para o outro. De se construir como capaz, de 

respeitar a diversidade [...]. De respeitar a si mesmo, de entender quem o outro é [...] 

(CP Elisa, CEI Manoel da Silva). 

Ecoa a documentação oficial da Rede Municipal, que concebe a Educação Infantil em 

sua especificidade de cuidar e educar, reitera o compromisso com a humanização dos bebês e 

das crianças, ressaltando o direito de tratamento como seres indivisíveis. Devem aprender os 

diferentes conhecimentos produzidos na história da humanidade, de modo relacional e não 
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linear, por meio de uma pedagogia que compreenda a realidade social não fragmentada (SÃO 

PAULO, 2014).  

Nos depoimentos das mães Maysa e Vanessa, ressalta-se que o ingresso da criança na 

creche representou um período de grandes transformações, exigindo adaptação à nova rotina.   

A creche representa também muita mudança para ele, principalmente a parte da 

alimentação, do ambiente é muita coisa nova, é muita adaptação para a criança [...] 

(Maysa, mãe do Guilherme, CEI Manoel Silva). 

Eu sentia a mistura de saudade de ficar afastada dela e tinha medo de maus-tratos. 

Senti insegurança, senti sim, mas depois eu desencanei. Foi uma explosão de 

emoções, mas depois eu desencanei. [...]. Foi um processo, mas acredito que foi 

mais comigo do que com ela. [...]. Eu ficava com saudade, afinal ela fica lá o dia 

todo, e voltava de transporte, só à noite que nos víamos [...] (Vanessa, mãe da 

Valentina, CEI Ilídio Lima).  

Com o passar do tempo, “deixar a criança na creche” já não era tão difícil para a mãe, 

o choro ao se despedir deu lugar a outras expressões, inquietações e expectativas que se 

nutriam, e que “a própria criança vai dando em relação à creche de que está tudo bem” 

(Vanessa, mãe da Valentina, CEI Ilídio Lima).  

Para as mães, um indicador de que tudo vai bem. Por isso, ficar mais tranquila é a 

criança gostar da creche. Gostar da professora, relatar o dia, as brincadeiras, compartilhar 

histórias, músicas e outras vivências experimentadas na creche são pontos que ajudam a 

avaliar a qualidade da educação ofertada na instituição.  

Maysa considerou que a creche favorece o desenvolvimento do filho, em diferentes 

aspectos. 

[...] A creche dá mais autonomia, mais liberdade para a criança se expressar, ajuda a 

criança na socialização com outras crianças (Maysa, mãe do Guilherme, CEI Manoel 

Silva).  

Vanessa, compartilhando a mesma percepção, acrescenta que na creche a criança 

aprende a lidar com distintas situações positivas e negativas que favorecem o 

desenvolvimento.   

[...] eu penso que lá ela está aprendendo a se relacionar com o mundo brincando, 

cantando e resolvendo pequenos conflitos também [...] ela chega com histórias que 

acontecem durante o dia. [...] a gente vê que ela está vivendo situações, às vezes 

positiva ou negativa, que estão contribuindo para a formação dela (Vanessa, mãe da 

Valentina, CEI Ilídio Lima). 
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Sobressai da fala a possibilidade de interação do filho com outras pessoas (adultos e 

crianças pequenas). Na creche, diferentemente do que ocorre no ambiente doméstico, as 

formas de interação das crianças no mundo e com o mundo são ampliadas e constantemente 

ressignificadas (FREIRE, 1996).  

Em casa, devido à rotina, as crianças talvez não usufruam de relações lúdicas e 

afetivas tão diversificadas como as que se desenvolvem no CEI. Apesar da presença de 

primos, avós, tios e outros parentes, Maysa observa que em certa medida as experiências do 

filho são mais restritas, marcadas por superproteção, pois é considerado o “caçulinha” da 

família. Na creche há a possibilidade de expandir a relação social e melhorar a sociabilidade. 

A pequena Valentina vive situação semelhante. Apesar do esforço dos pais para 

garantir que seu tempo juntos seja proveitoso, Vanessa percebe que no âmbito familiar as 

experiências da filha sempre foram muito restritas ao contato com adultos. Por isso, estar na 

creche é, para ela, conquista importante. A fala se destaca e reitera o quanto a interação social 

é relevante ao desenvolvimento da criança.   

Ela é filha única, nossa família tem mais adultos; e na creche ela tem contato com 

outras crianças e com outras pessoas, além do pai, mãe, tio, tia. Eu penso que esse 

contato é muito importante para o desenvolvimento dela. Ela já aprendeu tanta coisa, 

e eu vi que foram significativas [...] e o interessante é que ela está aprendendo 

brincando, ela está feliz na creche (Vanessa, mãe da Valentina, CEI Ilídio Lima). 

Ambos os depoimentos iluminam o valor das interações no desenvolvimento infantil. 

Explicitam não apenas a vital importância da relação adulto-criança, mas da relação criança-

criança, criança-objetos e criança-mundo. Como todo ser social, desde que nasce vive em 

constante interação com o meio. E dessa interação resulta a apropriação de qualidades 

tipicamente humanas, configurando um processo de humanização complexo e dialético 

(MELLO, 2007).  

Ser humano, como enfatizou Maysa, requer a apropriação da experiência produzida na 

história da sociedade. Deve-se exigir dos adultos a disponibilidade e a aceitação de que a 

criança é ser potente, capaz de aprender e provocar transformações no meio em que vive. 

Portanto, o processo de humanização é sempre de aprendizagem e educação.  

Na Educação Infantil, as situações de interação social e o contato da criança com os 

elementos da cultura favorecem o desenvolvimento de funções psicológicas, como linguagem, 

pensamento, memória, imaginação e criatividade. Na ótica das mães, a característica da 

creche ajuda a criança a atribuir sentido e significados a tudo o que vive, vê e sente.  
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Para tornar-se humano – aprender e desenvolver características tipicamente humanas, 

como agir, pensar, sentir, comunicar-se, criar, expressar valores, conhecimentos e visão de 

mundo –, precisará crescer em ambiente social e interagir, ter contato com objetos da cultura, 

costumes e valores. A creche, a fim de cumprir a função sociopolítica e pedagógica, deverá 

oferecer condições e recursos para crianças e famílias usufruírem os direitos civis, humanos e 

sociais (BRASIL, DCNEI, 2009). 

“Ampliar-se” no sentido esperado pela entrevistada, está fortemente vinculado à 

presença e participação do outro na vida da criança, sendo inicialmente a mãe (o pai/família 

em geral), e mais tarde distintas pessoas que deverão compor o ambiente social de interação, 

como professores e crianças pequenas. As novas relações são positivas, pois ajudam as 

crianças a desenvolver a personalidade, incorporar a cultura, atribuindo significado às 

condutas e objetos formados historicamente (REGO, 2012). 

Crescer na creche, diferentemente do que ocorre no ambiente doméstico, possibilita a 

ampliação das formas de interação (FREIRE, 1996). Entretanto, a premissa poderá ser 

verdadeira apenas se, entre outros aspectos, a creche conseguir garantir-se como instrumento 

eficiente e eficaz no combate às desigualdades. 

Sobre isso, destaca-se uma das professoras, ao afirmar que na creche “[...] as crianças 

têm a oportunidade de vivenciar uma coisa que não poderiam ter em outro lugar [...]” 

(Professora Stella, CEI Manoel da Silva). 

Ao começar a frequentar a creche, ressalta Mello (2012), a criança passa a fazer parte 

de uma pequena comunidade formada por crianças pequenininhas de diferentes idades. Ali 

vivencia seu tempo de infância acessando um conjunto de experiências enriquecedoras. Na 

relação com os pares, ressignifica a história pessoal.  

Novas possibilidades de viver a infância se descortinam.  

No CEI ela tem mais liberdade, a criança é livre, só que ela tem que aprender que 

não é só a liberdade. Ela vai ter que aprender a lidar com algumas outras coisas 
como conviver com a diferença e aprender outras formas de relação com o mundo 

[...], isso vai ser importante por causa da autoimagem que a criança vai construindo 

(Professora Stella, CEI Manoel da Silva).  

Do trecho em destaque da professora Stella é possível observar a preocupação com as 

formas de relação que as crianças estabelecem.  

O dinamismo social coloca os pequenos em situação de confronto, reflexão e tomada 

de decisão. Encontram como possibilidade a não imposição de um único jeito de ser, sentir, 
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expressar e conhecer. Depreende-se que a maneira como as crianças experimentam e 

expressam a autonomia e liberdade acarretaria consequências - para o indivíduo e para o 

grupo ou meio em que vive. Diferentemente de fazer tudo o que querem, as crianças poderão 

fazer tudo o que puderem fazer.   

O acesso ao conjunto das experiências e a ampliação da capacidade de se relacionar e 

se perceber no mundo são enfatizados pela professora. As trocas estabelecidas entre os novos 

frequentadores da creche e os parceiros sociais mais experientes - adultos ou crianças, 

favorecem a apropriação e a internalização de modos de agir, pensar e sentir.  

A liberdade “concedida” ou “requerida” deve ser equilibrada, capaz de reconhecer a 

condição humana do outro, que igualmente aprende, questiona e sofre. 

Nas palavras da professora, liberdade não significa permitir tudo às crianças, mas 

ensiná-las a reconhecer os limites entre o que pode e o que não pode, e os valores para uma 

boa convivência. Paulo Freire, em seu livro a “Pedagogia da Autonomia: saberes necessários 

à prática educativa”, escreveu: “a liberdade sem limite é tão negada quanto a liberdade 

asfixiada ou castrada” (FREIRE, 1996, p. 105).   

Em obra póstuma, intitulada “Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros 

escritos”, o autor enfatiza a preocupação em relação a uma possível “[...] ‘tirania da liberdade’ 

em que as crianças podem tudo: gritam, riscam as paredes, ameaçam as visitas em face à 

autoridade complacente dos pais [e/ou educadores] que se pensam ainda campeões da 

liberdade” (FREIRE, 2000, p. 29).   

A ideia de que a “criança é livre” ou “tem mais liberdade” ou, ainda, “é muito feliz” 

na creche faz sentido somente se compreendida como possibilidade de as crianças usufruírem 

dos tempos de infância, tomando “para si a vida como grande problema a ser descoberto, 

vivido e experimentado” (GOBBI, PINAZZA, 2014, p. 33).  

Significativa a responsabilidade de educadores ao promover tempos e espaços que 

deem oportunidade ao exercício da liberdade, a fim de ajudá-las na dignificação da sua 

imagem pessoal e coletiva.  

A liberdade e a felicidade devem ser interpretadas como condições ao crescimento 

humano. E uma pergunta deve ser feita: como a creche oferece o tal “exercício da liberdade”?  

Arroyo (2019b) provoca a refletir ao assinalar que na escola se reúnem diferentes 

infâncias – humanidades quebradas, maltratadas e, por vezes, abandonadas pela sociedade. Na 
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escola, entretanto, reúnem-se e celebram a vida. Não é um oásis, disse ele, mas possibilita 

refúgio para a liberdade. As reflexões aproximam-se do que foi extraído das entrevistas. A 

liberdade, como autonomia, dignidade e felicidade, são imperativos éticos que não podem ser 

sufocados, antes exigem prática coerente que dialogue com interesses, expectativas e utopias 

de meninos, meninas, adolescentes, jovens e adultos.  

Neste ponto a tese se aproxima do aspecto formativo-social da creche, evidenciado nas 

vozes das entrevistadas. A fala de uma professora apresenta a reflexão: 

O que eu valorizo mais enquanto professora, na educação infantil, [...] é a felicidade 

da criança [...] (Professora Cecília, CEI Ilídio Lima).  

Cecília ressalta ainda que a necessidade de estrutura (espaço físico, materiais e 

mobília) é inquestionável. Mas sua ênfase recai sobre as condições de acolhimento, cuidado e 

atenção às crianças no período em que ali permanecem: “se a criança não estiver feliz, de 

nada valerá o trabalho da creche”.  

Compreende-se que a ideia de felicidade e de liberdade está fortemente ligada à 

possibilidade de a criança desenvolver pensamento e comportamento adquirindo confiança 

em si mesma, nas possibilidades de escolher, comunicar-se e ter iniciativas. Além disso, 

Guimarães (2011) acrescenta que as crianças poderão aprender a transgredir a organização 

dos espaços e de normas que fazem sentido apenas do ponto de vista dos adultos ou da 

instituição, desejando novas formas de interpretação e ressignificação da rotina, de 

experiências individuais e coletivas.  

A canção de Tom Jobim é precisa: “ninguém pode ser feliz sozinho”. Daí a relevância 

da função da professora com as crianças – preocupa-se e se importa com elas. “Cria as 

condições para que os pequenos e pequenas possam relacionar-se com a ‘vida’, com o 

conhecimento socialmente construído e que favoreça a expressão criativa por meio das 

diferentes linguagens” (SÃO PAULO, 2014b, p.17).  

No CEI a criança tem diversas possibilidades de ser feliz, afirmou a professora Stella. 

Isso mostra aos professores a exigência de uma intencionalidade na organização do ambiente 

educativo e práticas desenvolvidas com o grupo de crianças - possibilidade de emancipação, 

participação social e exercício da criatividade e da criticidade.  

Coordenadora pedagógica no CEI Manoel da Silva, figura-se expressivo o 

entendimento de que educar para a liberdade e para a vida requer transformação das práticas 
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educativas na Primeira Infância. O trabalho a ser desenvolvido deve ser “[...] voltado para a 

criança, para as suas necessidades, para as suas escutas, para os seus interesses [...]”. 

E isso requer prática coerente que dialogue com interesses, inquietações e sonhos das 

crianças e expectativas das famílias. Para a CP, a realidade sociocultural e as condições 

materiais não são justificativas para a manutenção de práticas equivocadas na creche. 

A professora Cecília ressaltou que a essencialidade do trabalho pedagógico na creche 

assume como característica a própria criança. Reconheceu que parcela de crianças atendidas 

no CEI Ilídio Lima advém de realidade sociocultural precária. Reiterou que a qualidade da 

educação oferecida deve levar em consideração as crianças em sua condição de pessoa com 

direitos. A creche deve atender à criança em todas as necessidades, não apenas em suprir 

carências: 

[...] tem que pensar na parte pedagógica; desenvolver a autonomia, cuidar dessa 

parte da identidade, da cultura da criança, a alimentação, a higiene, a proteção [...] 

(Professora Cecília, CEI Ilídio Lima). 

Segundo a professora Stella, mostra-se a função da creche:  

[...] proporcionar vivências significativas para todas as crianças. E que vivências são 

essas? Brincadeiras, cuidado, interações. Basicamente isso. Por que o que a gente 

faz na creche? A gente interage um com o outro, se relaciona, a gente se conhece. 

Proporcionar que essa criança possa se conhecer, que essa criança consiga se 

entender, e situar no mundo; se reconhecer “eu faço parte desse mundo”, mas sem 

forçá-la (Professora Stella, CEI Manoel da Silva).  

As participantes afirmaram que o tempo de creche ajuda a socialização, a autonomia e 

a busca pela felicidade. Sobressai um conjunto de qualidades, valores, comportamentos e 

desejos (autonomia, liberdade, felicidade, aprender a conviver com a diferença, aprender 

outras formas de relação com o mundo, construir a autoimagem, relacionar, conhecer e 

entender o outro e a si mesmo, situar-se no mundo, aprender) que se articulam e permeiam a 

concepção de qualidade que se orienta por um sentido ético. 

Pensar a creche como lugar de formação para a vida pode parecer utopia. Contudo, se 

o trabalho da creche não estiver a favor da vida, qual seria sua função primeira?   

Nos trechos destacados nas linhas anteriores, deve-se notar que a professora, ao dizer 

que proporcionaria vivências significativas para todas as crianças, observa uma das funções 

principais da creche – práticas que visem à promoção da igualdade de oportunidades 



186 

 

educacionais no que se refere ao acesso a bens culturais. Stella frisou que a criança se veja, se 

descubra, que brinque e receba cuidados.  

O cuidado, segundo ela: 

[...] não é só do corpo, no sentido da saúde e da higiene, mas é também no sentido 

das relações, das emoções (Professora Stella, CEI Manoel Silva).  

A professora do outro CEI contribuiu com a discussão questionando a ótica utilitarista 

da creche e reposicionando-a como espaço humanizante:  

A creche para mim é aquele espaço que tem [...] pessoas; [...] humanos que 

trabalham, que acolhem, que cuidam e, que nesse processo de desenvolvimento da 

criança, de descoberta da criança, estão ali, que proporcionam esses momentos reais 

para as crianças. Para mim, é [...] mais que um espaço. São pessoas que estão 
dispostas; são pessoas que estão lá para isso [...] (Professora Cecília, CEI Ilídio 

Lima). 

É possível aproximar as considerações da entrevistada com definições de cuidado 

apresentadas por Guimarães (2011), Azevedo (2013) e Mello (2014). Compreendem o 

cuidado como dimensão da formação. Para as autoras, a educação de crianças pequenas 

pressupõe ações inerentes ao trato – dar banho, trocar, alimentar, observar o sono, acolher os 

desejos emocionais, explicar fenômenos naturais e sociais –, e todas as ações são, em 

essência, educativas e imprimem marcas à subjetividade. 

Conforme explicitam as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica (BRASIL, 2013, p.18), em todas as ações existe um indivíduo singular, uma “criatura 

humana em formação e, nesse sentido, cuidar e educar são, ao mesmo tempo, princípios e atos 

que orientam e dão sentido aos processos de ensino, de aprendizagem e de construção da 

pessoa humana em suas múltiplas dimensões”.  

Oportuno considerar a inseparabilidade entre ações de cuidado e educação, pois, como 

afirmou a professora Stella, compreendem o direito que têm de ser atendidas com respeito e 

atenção adequada enquanto estão na creche. Educar para o crescimento significa cuidar e 

educar, respeitando e garantindo que o direito à educação tem como princípio a formação da 

pessoa.  

A garantia desse direito, como define a documentação oficial, também é desejo das 

famílias e educadores, além de uma aspiração das propostas pedagógicas das unidades de 

educação infantil. E se viabilizaria pela disposição dos envolvidos, na proposição de políticas 
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públicas ou materialização e ações no dia a dia da instituição educativa, de modo a refletir na 

vida (individual e coletiva) de todos os sujeitos.  

Fato a observar na fala das professoras é que se incluem como aprendentes na relação. 

Isso evoca a compreensão acerca do papel no desenvolvimento da criança, caracterizando a 

creche como conjunto de relações ressignificadas, constantemente, a partir “da” e “na” 

interação entre os sujeitos e contextos de vida.   

Como possibilidade, o professor não é mero facilitador ou um “alguém” que passa 

pela vida da criança, mas o mediador (BRASIL, 2009d), que se coloca para ajudar e apoiá-la 

nas vivências. Lembrou Vanessa:  

[...] não é nenhum ser vazio, ela tem experiências de casa e de fora, da família, e aí 

ela leva isso para a escola e ali compartilha com as outras crianças; elas contribuem 

[...] cada [uma] com sua parte (Vanessa, mãe da Valentina, CEI Ilídio Lima). 

A partir das falas da professora Stella e de Vanessa, e fundamentando no pensamento 

freireano, compreende-se um pouco mais a respeito da ideia de liberdade amplamente 

abordada pelas participantes. Considera-se que uma creche que forma para a vida deve ter 

como aspiração uma pedagogia em que crianças, famílias e educadores tenham condições 

para refletir, descobrir-se e conquistar-se como sujeitos de sua destinação histórica (FREIRE, 

1987).  

A esse respeito, mais uma vez a tese se reporta à matriz curricular da RME para situar 

a Educação Infantil como o “tempo, o espaço e o contexto em que [os sujeitos da educação] 

aprendem a constituir e reconstituir sua identidade” (SÃO PAULO, 2014, p.24). Liberdade, 

respeito, igualdade, solidariedade, felicidade e pluralidade tornam-se atributos éticos 

indispensáveis ao PPP de cada unidade educacional.   

Retomando-se a fala de Stella, especificamente quando diz que a criança não deve ser 

forçada, percebe-se a ação de cuidado que transcende o corpo físico, rompendo com o 

mecanicismo e o autoritarismo decorrentes de pedagogias colonizadoras e adultocentradas. 

Entende-se, portanto, que a única força possível na educação de bebês e crianças é a do 

exemplo, por meio de atitudes acolhedoras, respeitosas, éticas e democráticas exercidas pelos 

adultos (SÃO PAULO, 2015).  

O contrário disso – forçar bebês e crianças significaria violá-los em sua dignidade, 

silenciá-los em sua inquietude e, acima de tudo, negar sua humanidade, resumindo-os a 
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pequenos seres frágeis, incompetentes e submissos ao poder e à vontade do adulto. Segundo 

Freire (1996, pp. 59-60):  

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua 

inquietude, a sua linguagem, mais precisamente a sua sintaxe e a sua prosódia; o 

professor que minimiza o aluno [...] que se exime do cumprimento de seu dever de 

propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de estar 

respeitosamente presente à experiência formadora do educando, transgride os 

princípios fundamentais éticos de nossa existência. 

Durante a entrevista, a professora Stella relatou que no início de sua carreira a 

discussão sobre a criança como sujeito de direito era ainda muito incipiente, e não lhe era 

muito clara a concepção de planejamento pedagógico centrado nos interesses das crianças. 

Essa aprendizagem e essa crença, segundo ela, se consolidaram no fazer docente. Atualmente, 

em sua relação cotidiana com crianças, a professora explica que procura escutá-las. Se alguma 

delas não deseja participar de uma atividade proposta para o coletivo ou se deseja realizar 

algo sozinha, busca saber o que se passa e a respeita em sua vontade.  

[...] porque tem criança que fala assim: – ‘Pro, não quero fazer nada hoje’. Daí fica 

lá, deitado. [...] A gente tem que respeitar ele. Não quer fazer nada, não faça! Mas aí, 

criança tem um mexilhãozinho por dentro que acaba fazendo despertar. Mas tem que 

respeitar o tempo de cada um. Hoje eu tenho essa preocupação, penso em alguma 

coisa, mas antes de propor eu converso com o grupo, para ver se eles concordam, se 

se interessam (professora Stella, CEI Manoel da Silva). 

Por mais desafiadora que a atitude possa parecer, é importante porque possibilita aos 

pequenos “experimentar o mundo e a si a partir das próprias iniciativas, sendo encorajados a 

isso pelo ambiente, pela presença não invasiva dos adultos” (GUIMARÃES, 2011, p. 145).  

Esse ponto parece importante, pois remete àquilo que Maysa espera em relação ao filho na 

creche:  

[...] que a escola como um todo vá acolher e cuidar dele com respeito e com carinho, 

[...] as professoras vão olhar para ele e cuidar dele levando a sério suas 

especificidades que ele tem. [...] se ele chorar, elas vão fazer com que ele seja 

acolhido e vão ouvir ele naquilo que ele tem direito (Maysa, mãe do Guilherme, CEI 

Manoel Silva).  

 

Levar a sério as especificidades das crianças – idades, histórias individuais, culturas, 

jeitos de se relacionar, jeitos de brincar, falar, sorrir, chorar e seus tempos – e a observância 

do que a criança tem direito são questões-chave.  

Dos depoimentos da professora e da mãe, infere-se que há uma concordância quanto 

ao respeito à individualidade que, para ambas, é imprescindível na prática educativa na 
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creche. Entende-se que “deixar a criança fazer algo sozinha ou ainda permiti-la afastar-se do 

coletivo para um momento livre” ou “para não fazer nada”, não significa desprotegê-la ou 

abandoná-la à própria sorte. Ao contrário, que desfrutem de um tempo de contemplação e 

autoconhecimento.  

Experimentar o ócio e aprender a “fazer nada”, em uma sociedade cada vez mais 

exigente e mais acelerada, pode significar muito para as crianças, em especial as bem 

pequenas. Por mais paradoxal que seja, e aprende-se com João Guimarães Rosa (1908-1967), 

em “Grande Sertão: Veredas” - o nada é muita coisa.  

Na literatura infantil encontra-se um questionamento bastante provocativo feito por 

Macdonnel: “em um mundo com tantas coisas, onde eu vou encontrar o nada?”32 Para as 

crianças uma possibilidade nasce quando as permitimos explorar o vazio, o silêncio, quando a 

deixamos livres para iniciar sua busca em si mesmas.  

Soma-se à inquietante busca o depoimento de um participante do documentário “O 

começo da vida”33, de Elena Renner: “de uma perspectiva criativa, uma das coisas mais 

importantes que podemos dar a uma criança é o nada”.  

Quando Stella diz “não quer fazer nada, não faça!”, a postura pode até ser confundida 

com a de alguém desinteressado ou repressor, a depender do ponto de vista e experiências de 

vida de quem a observa. Entretanto, se se tomar como referência a explicação de Guimarães 

(2011), entende-se que ficar sozinho na companhia/proximidade de outras crianças/adultos é 

competência a ser adquirida pelos pequenos, visando a ganhar autonomia, ser reconhecido e 

crescer.  

O aspecto da rotina na creche é valorizado na professora Cecília. Relata que, em sua 

experiência como docente na Educação Infantil, aprende e valoriza o tempo e o espaço dos 

bebês. É possível captar acontecimentos e falas importantíssimas que revelam o quanto as 

crianças são sabidas.  

Dirigindo o olhar a outro ponto da fala de Stella, “criança tem um ‘mexelhãozinho’ 

por dentro [...]”, entende-se que a professora estaria dizendo é que esses momentos em que a 

criança pode se separar do grupo – o que não significa, obviamente, estado de inércia 

intelectual, emocional ou física – imprescindíveis para desenvolver processos criativos. E 

 
32 Extraído do livro: Nada de Presente, de Patrick Macdonnel. Editora Girafinha, 2007 (Tradução: Fabiana 

Werneck Barcinski). 
33Documentário produzido por Maria Farinha Filmes. Disponível em: https://ocomecodavida.com.br/filme-

completo/#. Acesso em 15 de jun. de 2019. 

https://ocomecodavida.com.br/filme-completo/
https://ocomecodavida.com.br/filme-completo/
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elaborar novas formas de brincar, refletir sobre o grupo e sua função nele, e aprender a “fazer 

outras maiores perguntas” (ROSA, 1968/2019, s/p).   

Na sociedade capitalista que tem como parte de suas regras a produtividade, o 

consumo, a celeridade, ter tempo e espaço para si, inquietações e investigações particulares é 

essencial ao desenvolvimento humano.  

Pareceu claro na fala da professora que o período de permanência na creche não 

precisa ser totalmente preenchido com atividades pedagógicas. Esse “fazer nada” tem o poder 

de trazer à existência coisas novas; representa mais uma forma “[...] de fazer o mundo caber 

nas mãos das crianças” (Vanessa, mãe da Valentina, CEI Ilídio Lima). 

Ou reflete o que “acontece na alma do homem: o que ele pensa, o que ele sente” 

(KORCZAK, 1986, p. 11). Entende-se que o “fazer nada”, isto é, desfrutar momentos de ócio, 

de tempo livre para sua busca pessoal e contemplação, compreensão e reformulação dos 

acontecimentos e fenômenos, é dedicar tempo à formação e novos modos de comunicação 

com o mundo, sempre crescendo.  

Uma creche que se quer promotora de práticas humanizadoras não pode deixar de lado 

a ideia de que as crianças têm direito a tempo e espaço que as preserve da entrada no mundo 

produtivo e que possibilite que desenvolvam sua identidade (SÃO PAULO, 2014a).  

Campos e Rosemberg (2009) salientaram que uma creche de qualidade não pode 

ignorar que a criança possui direitos fundamentais, entre os quais expressar sentimentos, o 

que significa que na creche a criança tem direito à alegria e à felicidade. Além de expressar 

tristeza e frustração, expressar sentimentos durante brincadeiras, em desenhos e 

dramatizações ou em diversos momentos e atividades.  

Querer e não querer, silêncio ou agitação, motivo da tristeza ou choro, dificuldade de 

uma criança para se integrar às brincadeiras dos grupos, às variações de humor e o ritmo 

fisiológico de cada uma delas são aspectos referentes ao direito da criança com atenção 

individual.  

Todos esses aspectos são importantes no cotidiano da creche. Como enfatizou a mãe 

do pequeno Guilherme, exigem olhar e escuta da professora às especificidades.   

O trabalho da creche é fundamental. Mello (2014) avalia que a atividade profissional 

desempenhada com as crianças bem pequenas é uma das mais importantes da sociedade, por 
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seu caráter de preparar as futuras gerações. Aspecto enaltecido na fala das entrevistadas. 

Maysa afirma: 

[...] o diferencial é o papel da professora, porque o que eu percebo é que tem uma 

preocupação delas de oportunizar para as crianças situações muito ricas numa 

linguagem que é das crianças mesmo [...] (Maysa, mãe do Guilherme, CEI Manoel 

Silva).  

A relevância do trabalho docente na creche é acentuada por outra mãe, que acrescenta:  

[...] a presença de uma pessoa ali, cuidando, orientando, é fundamental para elas 

crescerem [...].  O cuidado e o respeito são muito importantes, porque não é só olhar 

e atender nas coisas que elas precisam, como higiene, alimentação, mas é o 

pedagógico também (Vanessa, mãe da Valentina, CEI Ilídio Lima). 

O cuidado e o respeito requeridos pela mãe da pequena Valentina são enfatizados pela 

mãe do Guilherme: 

[...] independente do espaço [isto é, da estrutura predial ou da limitação de recursos 

a que a creche pode estar condicionada], o que qualifica mesmo [...] é a ética e o 

profissionalismo do professor na relação com as crianças e com as famílias (Maysa, 

mãe do Guilherme, CEI Manoel Silva). 

Quando os filhos contam sobre a rotina na creche é possível avaliar, de algum modo, o 

quanto as professoras estão presentes ou são marcantes do ponto de vista afetivo, em vínculos 

e confiança. Para as mães, saber que alguém colocará seu filho ou filha no colo quando estiver 

triste ou chorando é motivo de alívio. Como contar com a verdade e a parceria das professoras 

nas diferentes situações. Um aspecto comum nas falas, entretecida no discurso oficial, trata da 

forma de acolhimento das famílias pela instituição educativa.  

Nos diferentes depoimentos o enfoque para a afetividade, neste estudo, compreende-se 

como a capacidade de o ser humano ser afetado pelo mundo externo e interno, por meio de 

sensações ligadas a matizes agradáveis ou desagradáveis (ALMEIDA; MAHONEY, 2007).  

O polo do afeto é ressaltado por Conceição e Elisa, como meta a ser alcançada nas 

unidades de educação infantil. O papel dos docentes e demais profissionais que atuam na 

creche deve contemplar e fundamentar-se na afetividade, a fim de que não se tornem meros 

“cumpridores de tarefa” (CP Elisa). Mas serem capazes de olhar para o próximo e percebê-lo 

como pessoa, respeitando-o nas manifestações expressivas e cognitivas.  

Conhecer o caminho da afetividade da criança permite ao educador adequar sua 

prática às necessidades afetivas dos educandos nos diferentes estágios de desenvolvimento 

(DÉR, 2010). Buscar conhecer sentimentos e emoções das crianças é uma das características 
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de uma instituição cujas práticas desenvolvidas valoriza e respeita os direitos fundamentais 

dos principais protagonistas. Atrelada à afetividade, a ética surge com grande frequência nas 

vozes das entrevistadas.  

No depoimento em destaque nas linhas acima, Maysa atribui grande valor à ética 

profissional. Como visto no Parecer CNE/CEB Nº 20, de 2009, o trabalho pedagógico com as 

famílias requer serem percebidas como parceiras e exige o acolhimento das diferentes formas 

de organização familiar e o respeito a opiniões e aspirações dos pais. É possível que cada 

família veja na professora ou professor alguém que ajuda a pensar sobre o próprio filho/filha e 

troque opiniões sobre a experiência na creche se liga a esse plano (BRASIL, 2009d).  

Ao destacar que o trabalho da professora é fundamental ao desenvolvimento do 

filho/filha e qualificar o espaço institucional como de relações humanas, Maysa e Vanessa 

expressam contentamento com a creche. A mãe do Guilherme diz que percebe o cuidado da 

professora em relação ao planejamento, na interação com as crianças, e supõe que isso seja 

igualmente observado e avaliado pelo filho.  

[...] o Guilherme já conta o que ele fez na creche, então eu vejo que tem bastante 

empenho e dedicação da professora. [...]. Ele vai contando coisas que a gente vê que 

são coisas que não foram compradas pela escola, mas que foi a professora que 

dedicou tempo de preparo para ter uma rotina agradável para as crianças [...] 

(Maysa, mãe do Guilherme, CEI Manoel Silva). 

Conclui-se que a professora a quem se refere deseja criar condições e organizar 

tempos e espaços para as brincadeiras infantis, selecionando materiais de modo criativo, a fim 

de possibilitar ao grupo sob sua responsabilidade a ampliação das experiências por meio de 

diferentes linguagens. 

A referência de um ambiente acolhedor, rico em possibilidades e estimulante para o 

período de permanência da criança na creche ser significativo, foi enfatizada pelas 

participantes. Maysa considerou que o olhar da educadora deve estar na singularidade da 

criança para evitar padronizações, como a “ideia presente no imaginário social” de que 

“criança é criança, só muda de endereço” (SÃO PAULO, 2015, p. 10). Vanessa, por sua vez, 

ponderou que o papel da professora é ajudar e intervir caso haja desejos conflituosos entre as 

crianças - por características físicas, culturais ou religiosas.  

Reflexões que ajudam a entender a força inventiva e criadora. Desde pequeninas, 

interrogam e interagem com o mundo de maneira singular e por meio de diferentes 
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linguagens. Ao observar o filho brincando sozinho, inventando histórias e elaborando novos 

brinquedos, a mãe descobriu diferentes competências que desenvolvia.  

[...] ele criou o hábito de ele mesmo criar; se ele encontra alguma caixa ou alguma 

coisinha que a gente descarta, ele pega e começa a criar em cima daquilo. E tudo 

isso ele começou a partir desse momento de interação no CEI, de criatividade 

mesmo e do envolvimento com outras pessoas. [...] coisas que eu achava que ele não 

era capaz ainda, mas eu vi que sim, que ele era capaz, e só faltava eu estar 

oportunizando isso para ele (Maysa, mãe do Guilherme, CEI Manoel Silva). 

A proposta curricular da SME afirma que a organização de tempos e espaços à 

experiência lúdica, e a “proposição de vivências precisam contemplar a importância do 

brincar, a integração de saberes de diferentes componentes curriculares, as culturas infantis e 

culturas da infância em permanente diálogo” (SÃO PAULO, 2015, p. 8). Ainda no 

documento, o currículo assume caráter integrador, fundamentado no planejamento de 

propostas pedagógicas que acolham e respeitem bebês e crianças, possibilitando a eles recriar 

contextos de aprendizagem. O meio no qual a criança cresce deve ser fecundo e oferecer 

instrumentos para agir e sonhar.   

Os aspectos discutidos neste tópico são relevantes para a análise de uma creche de 

qualidade socialmente referenciada, pois expressam a preocupação e o interesse centrados na 

pessoa, e não no produto (o aluno). A ideia de educação obtida nas vozes analisadas mostra 

uma visão de qualidade voltada à qualificação do existir humano, colocando-se a serviço da 

cidadania e da formação dos sujeitos. Tem em vista a emancipação humana e social. Sinaliza, 

ainda, que a criança, em sua vida, no futuro, a partir do que constantemente lhe é oferecido, 

busca e questiona. 

[...] dar importância para essa infância e para esses primeiros momentos [...] 

qualificaria a formação da criança desde pequena. A creche é lugar de formação para 

a vida (Maysa, mãe do Guilherme, CEI Manoel Silva).  

5.2.1.2 – Subcategoria: “A creche tem caráter formativo-social” 

A creche seguiu relacionando as dimensões afetivas e de cuidado ao “papel materno”. 

Guimarães (2011) debate o tema, ao considerar relações entre bebês, crianças pequenininhas e 

adultos (profissionais, famílias e comunidade) sob o enfoque da ética. Para a autora, as ações 

comunicativas e relacionais dos bebês e crianças apresentam-se como pistas para o cuidado 

com ética. O que implica a “reflexão acerca da relação entre a instituição e as famílias, entre o 

papel da professora e dos profissionais, as figuras de referência das crianças. Trata-se de 
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assumir que o foco do trabalho na creche não é só a criança pequenininha, mas a família” 

(GUIMARÃES, 2011, p. 149).   

Se por um longo período a inserção das crianças na creche esteve marcada pela 

separação entre elas e mães, quase como algo negativo (GUIMARÃES, 2011), o intercâmbio 

entre creche e família favoreceria a troca de saberes relacionados aos modos de vida em 

diferentes contextos (casa ou creche). Além da ampliação de laços afetivos entre os diferentes 

personagens do cotidiano escolar. Os depoimentos das participantes corroboram o 

pensamento dessa autora.   

Pelo que explica o artigo 29 da LDB (1996), a Educação Infantil tem como “finalidade 

o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”. O problema é que, 

salvo alguns casos, a complementaridade nem sempre foi muito clara entre escola e famílias, 

resultando em situações conflitantes, de isolamento ou distanciamento, como esclarece 

Szymanski (1997).  

Analisem-se os trechos:  

Dificilmente você vê família questionando sobre a verba, sobre a administração 

do CEI, as reclamações são sempre muito diretas, sobre a criança mesmo, “ah 

porque fulano ficou assado, ou se machucou, ou porque fulano mordeu, sumiu uma 

roupa” – não que isso não seja importante. Poucas famílias, realmente, se 

interessam pelas reuniões de conselhos, e essas reuniões são importantes, tomamos 

decisões importantes que vão influenciar o dia a dia dos filhos deles (Professora 

Stella, CEI Manoel da Silva, grifos nossos). 

A professora avalia, a partir de sua experiência profissional, que apesar das ondas de 

renovação que ocorrem na relação entre creche e família, ainda são as preocupações 

relacionadas aos cuidados físicos dos filhos as mais frequentes. Segundo a participante, há 

uma presença reduzida das famílias em fóruns criados pela unidade educacional para discutir 

e encaminhar ações da vida escolar. A respeito de assuntos administrativos e organizacionais, 

Stella observa que pouco se questiona; há ainda a suposição de que as famílias são 

desinteressadas ou omissas.  

Como evidenciam Castro e Regattieri (2010), o mito da culpa dos pais é muito 

frequente no meio educacional, evocado para justificar algumas das principais causas de 

problemas escolares. Oliveira (2011), refletindo sobre o princípio da corresponsabilidade 

educativa da creche e das famílias, considerou que o trabalho desenvolvido com crianças e 
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familiares deve se orientar pela busca comum de soluções, na satisfação e bem-estar dos 

envolvidos.  

No âmbito da função pedagógica da creche, uma das tarefas fundamentais da 

instituição é garantir a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas 

(BRASIL, 2009 a), tornando-os acessíveis aos distintos atores escolares.  

De acordo com Vanessa e Maysa e a CP Elisa, devem contestar as educadoras sobre o 

extravio de roupas ou materiais de higiene e uso pessoal dos filhos, e demonstrar 

preocupação, dúvida ou curiosidade em relação ao comportamento do filho. Espera-se que a 

equipe da creche mantenha postura compreensiva e solidária, acolhendo os propósitos 

apresentados: “é receio de mãe mesmo, por não estar tão perto e demorar para estar ali junto 

do filho”, ressalta Maysa (mãe do Guilherme, CEI Manoel Silva). 

Seria uma forma de demonstrar zelo e marcar presença, dado o longo período que 

permanecem afastados.   

Com base na explanação de Vanessa, os temas mais abordados pelas mães dizem 

respeito diretamente ao bem-estar da criança; os demais (administrativos e financeiros) têm 

seu valor, mas precisam ser mais debatidos e conhecidos. A alegação do não interesse das 

famílias pela verba ou ausência de participação escamoteia aspectos da função sociopolítica e 

pedagógica da instituição. Deve fortalecer condições de participação nos processos de gestão, 

garantindo não apenas a transmissão de informações sobre os diferentes assuntos que 

circundam o ambiente educacional, mas tentando meios para valorização da atuação dos 

representantes dos familiares nas diversas instâncias deliberativas (CASTRO; REGATTIERI, 

2010).  

O fato de ainda ser pequena a presença das famílias no cotidiano das creches 

participantes não inviabiliza a “profissionalização pedagógica dos pais” (BECCHI, 2004). 

Consiste na inserção efetiva da família na creche, acompanhando a rotina, participando de 

trabalhos e discutindo o desenvolvimento das crianças com os profissionais. O objetivo da 

proposta é promover intercâmbio entre o saber que a família possui sobre a criança com o dos 

profissionais que trabalham na creche. Diversas são as alternativas para consolidação de um 

trabalho integrado com as famílias: 

[...] desde a realização de entrevistas até reuniões, festividades e visitas dos pais à 

escola. [...] encontros com pais ao final de cada semestre para avaliação do 

desenvolvimento das crianças, que podem ser individuais, em pequenos grupos ou 

com toda a turma reunida. [...] reuniões com a equipe da escola, onde a proposta 
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pedagógica vai sendo apresentada e discutida, [...] atividades integradoras de pais, 

crianças e da equipe da escola, com o objetivo de estreitar vínculos e os laços de 

convivência [...] criar um conselho de representantes, uma comissão de pais [...] 

(KRAMER, 1995, p.102-104).  

Mediante as possibilidades de interação, ampliam-se os saberes da comunidade em 

relação à realidade educacional, temas e propostas pedagógicas. Definir níveis de participação 

familiar na creche, além de extremamente relevante, é tarefa complexa e desafiadora. O 

estudo de Castro e Regattieri (2010) mostra a existência de pelo menos quatro tipos de 

interação escola-família praticadas pelos sistemas de ensino: educar as famílias; abrir a escola 

para participação familiar; interagir com a família para melhorar os indicadores educacionais; 

e incluir o aluno e seu contexto.  

Cada tipologia sugere um nível de envolvimento dos sujeitos escolares e explicita a 

intencionalidade da equipe escolar, revelando dimensões e compromissos assumidos no PPP e 

alcance da gestão democrática. 

Apesar do reconhecimento sobre o trabalho com as famílias, observa-se, com base no 

depoimento da professora Stella, certo grau de insatisfação pelo que entende ser falta de 

interesse ou compromisso dos pais e responsáveis. Ao manifestar aborrecimento, dúvidas 

sobre o que é obrigação ou direito de cada instância, revela uma contradição que caminha 

para a inversão perigosa de responsabilidades.  

Conceição, coordenadora pedagógica no CEI Ilídio Lima, lembra que a função da 

gestão é facilitar a entrada e a participação da comunidade. Se motivadas, as famílias tendem 

a se interessar cada vez mais pelo trabalho que influencia a dinâmica do CEI.  

A professora Cecília, por sua vez, lembra que a responsabilidade da educação e 

cuidado da criança encontra dificuldades, algumas vezes, na questão cultural da família. Antes 

de entrar em confronto ou mostrar culpados, deve-se refletir sobre quem é a criança, os 

direitos, e buscar alternativas em conjunto com os pais.  

Observado o que explicitam a LDB (1996) e a Política Nacional de Educação Infantil 

(BRASIL, 2006a), a etapa exerce “função diferenciada e complementar à ação da família, o 

que implica profunda, permanente e articulada comunicação entre elas”.  

Afirmar que a Educação ocorre em complementariedade à ação familiar de educar 

para a vida não significa, obviamente, retirar a responsabilidade que lhe é devida e transferi-la 

a outro. Significa, como explica Szymanski (1997), que ambas as instituições desempenham 

função relevante na formação do indivíduo, pois    
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São elas os primeiros espelhos nos quais nos vemos e nos descobrimos (...). São 

elas, também, os primeiros mundos em que habitamos, podendo nos aparecer como 

acolhedores ou hostis, com tais e tais regras, costumes, linguagens. Ensinam desde o 

que é homem e o que é mulher até como devemos expressar os sentimentos, quais 
sentimentos são “bons” e podem ser sentidos (sem culpas) e quais são “maus” (e 

devem ser disfarçados o melhor possível, porque sentir, sentimos mesmo). 

Aprendemos o que é belo e o que é feio, o que tem graça e o que não tem. 

Aprendemos posturas, jeitos de olhar (direto ou enviesado). E por aí vai (p. 216). 

 

Apesar do ponto comum entre as instituições, a autora chama a atenção para as 

especificidades de cada uma e sintetiza a sua argumentação esclarecendo que a escola tem 

uma especificidade: “a obrigação de ensinar (bem) conteúdos específicos de áreas de saber, 

escolhidos como fundamentais para a instrução de novas gerações” (SZYMANSKI, 1997, p. 

216).  

Na área da creche, os conteúdos não são os contidos em “manuais do professor”, mas 

se manifestam, são aprendidos e compartilhados no cotidiano da creche por meio de 

diferentes linguagens, mediados pelo brincar, interações e situações de cuidado que ali se 

desenvolvem.  

Nas palavras de Alencar (2001, p. 100), é possível ressaltar que a beleza e o desafio da 

educação na primeiríssima infância centram-se em humanizar o humano, guiá-lo em um 

“sentido ético, solidário e cuidadoso com a dignidade do ser humano no mundo”. Sob esses 

argumentos entendemos a mãe do Guilherme quando diz que a creche possui caráter 

formativo e social. Abrange a educação dos bebês e crianças, educadores, e se irradia para as 

famílias e comunidade. 

[...] eu percebo que a creche é também um lugar de formação [...] para a comunidade 

[...] acho que a formação vem muito no sentido da coletividade [...] do social; da 

convivência, da interação entre todos, porque a gente aprende assim, interagindo 

com os outros (Maysa, mãe do Guilherme, CEI Manoel Silva).  

Efetivar a participação das famílias na creche e na vida da comunidade, segundo 

Szymanski (1997), tem como exigência o (re)conhecimento mútuo do valor dessas 

instituições. Como lembrou a CP Elisa, requer um novo olhar para a infância e comunidade, 

valorizando-as, mostrando que são capazes e que têm muito a oferecer e a ensinar. Para a 

autora, o reconhecimento significa “sair dos limites estreitos do preconceito e abrir-se para as 

novas possibilidades de ser do outro e de ser-com-o-outro [...] pede também um dar-se a 

conhecer, que ocorre na relação face a face, aberta e respeitosa” (p. 221). 

Guimarães (2011), Becchi (2012) e Rinaldi (2012) ajudam a refletir sobre a relação 

entre creche e famílias, sobre o lugar que ocupam no cotidiano da creche. As autoras são 
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concordes quanto ao intercâmbio e à comunicação entre as duas agências integrar a 

experiência educativa. Valorizar o saber que as famílias têm na vida das crianças e na rotina 

da creche é significativo (GUIMARÃES, 2011).  

Para Maysa, a creche oferece oportunidades e experiências ímpares não apenas ao 

filho, mas à família. Considerando as possibilidades que a creche inaugura em sua vida, a 

partir da inserção do Guilherme na instituição, a participante visualiza aprendizados que se 

refletirão não apenas na vida do filho pequeno, mas modificarão sua conduta em casa.  

[...] enquanto mãe, ainda estou aprendendo. Então, eu percebo que a creche vem me 

ajudando muito nesse sentido de tirar ele dá ‘bolha’. Aqui em casa, [...] a gente põe 

numa ‘bolha’ mesmo. E a escola [...] auxilia nesse processo de tirar criança da sua 

bolha. E também ajuda no sentido de dividir essa responsabilidade com a gente [...]. 

Hoje eu sou mãe, vivenciando essa experiência dele na creche [...] é desafiador, 

porque às vezes você está tentando fazer o certo, mas acaba fazendo o errado, está 

protegendo demais, porque você as vezes não consegue ser diferente [...]. Então 

nisso a escola vem ajudando bastante, porque também é a oportunidade de você 

conviver com outras famílias, com outras realidades (Maysa, mãe do Guilherme, 

CEI Manoel Silva).  

Vanessa comentou que em uma conversa com a professora de sua filha ficou “[...] 

admirada em ver um lado [...] que a agente não conhecia, então é como se fosse uma 

descoberta para nós, dos nossos próprios filhos. É muito interessante [...]”.  

Diferentes tonalidades emocionais ficam impressas em cada depoimento: expectativa, 

angústia e surpresas... A ambiguidade de sentimentos e emoções, tão frequentes no cotidiano 

da creche, revelam uma consciência de inacabamento humano e constante busca por 

emancipação.  

O fato de serem “mães de primeira viagem” e profissionais na educação da infância 

situa cada participante em posição de constante reelaboração pessoal. Inseguranças, 

convicções, medos e incertezas que encaravam com certa destreza são agora compartilhadas 

com outras mães e pais e professoras.  

Os depoimentos assinalam um crescimento pessoal contínuo e, ao mesmo tempo, a 

melhora na conduta como agente social e cidadã naquele território paulistano. Conhecer 

outras histórias de vida, ouvir e analisar, refletir sobre acontecimentos da creche e se colocar 

na posição de colaboradora e agente interessada na mudança são aprendizagens significativas 

que ultrapassam o plano da individualidade e refletem no entorno (casa, família e comunidade 

local).  
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Ao enfatizar que ainda está aprendendo, Maysa indica a disponibilidade em 

compartilhar a educação do filho com a instituição. E deve ser considerado, pois evita 

compartimentar o que ocorre na creche, absolutamente separado do que acontece no ambiente 

doméstico (PARO, 2018). 

Trocas entre educadores e parentes próximos são fundamentais para serem erigidos 

laços de afeto e segurança. Fortalecem os sujeitos sobre cada pessoa na educação dos 

pequenos. Pais e professores devem aprender, em relação de parceria, respeito mútuo, 

solidariedade e igualdade. Mas se deve passar do nível da superficialidade e casualidade para 

a efetiva parceria mediada pela existência de um diálogo aberto e contínuo e disposição para a 

ação (COELHO et al., 2015).  

Na medida em que a creche reconhece o protagonismo das famílias e vice-versa, tem-

se como possibilidade a abertura de canais de escuta e acolhimento que fortalecem o espírito 

democrático. Leva-se em consideração a conscientização dos atores escolares sobre o 

envolvimento no sucesso educacional da criança, resultando em maior credibilidade do 

trabalho (CASTRO; REGATTIERI, 2010).  

 Do ponto de vista da professora Stella, é “[...] papel da escola ajudar a comunidade a 

se perceber como quem tem responsabilidades também e ajudar nessa criação de uma 

consciência política mais coletiva” (CEI Manoel da Silva).  

Sobressai a função da creche e dos profissionais no processo de concepção de 

consciência coletiva, que pressupõe a existência de diálogo. E ele “só se efetiva quando o 

falante se dirige a um outro, individual ou coletivo, que faz parte do projeto de fala do falante, 

e que, para a efetivação do diálogo, é necessário que a linguagem e a situação que ela refere 

sejam do domínio comum” (GOULART, 2001, apud SÃO PAULO, 2014, p. 18).  

A maneira como educadores, profissionais da creche e comunidade entendem a 

criança e a infância influencia os modos de acolhimento e práticas pedagógicas. Não se pode 

pensar em uma creche democrática se as crianças são “objetificadas”, isto é, os corpos, as 

histórias, “a imagem como ator social de direito próprio” (OLIVEIRA, 2006, p. 26) são 

negligenciados. Ou ainda, se pais, mães, avôs e avós ou outro parente/responsável legal não 

tiver voz e ação, como se ambos – criança e família – não possuíssem uma centena de 

linguagens para se expressar (MOSS, 2009).  

Para a creche cumprir a função formativa, social e política, a ideia de “educar as 

famílias” não deve se basear na suposição de que são carentes, desestruturadas, incompetentes 
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ou omissas em relação à educação (CASTRO; REGATTIERI, 2010). Exigem-se condições 

para avançar do nível de preocupação individual para o coletivo. Observou a mãe:  

[...] ainda tem muitas coisas que nem todas as famílias sabem e nem entendem, daí a 

gente conta com a verdade [...] com a sensibilidade deles, não de induzir, mas de 

ajudar a refletir aquela realidade (Maysa, mãe do Guilherme, CEI Manoel Silva). 

Reuniões periódicas com a comunidade debatem principalmente aspectos do 

desenvolvimento e comportamento. Esclarecem temas relacionados ao currículo e às 

concepções adotadas pela instituição. Nessas ocasiões são apresentadas as propostas e os 

projetos pedagógicos, tratados planos e metas para o ano/semestre. E, algumas vezes, os 

encontros são organizados de forma lúdica, com oficinas (confecção de brinquedos, contação 

de histórias, sarau noturno) ou dinâmicas grupais. 

Ainda segundo esta CP, no CEI Manoel da Silva estratégias são utilizadas com o 

objetivo de aumentar a difusão de informações sobre a proposta pedagógica da creche, 

regimento interno, política educacional vigente, e a temas que afetam a vida familiar e escolar 

(saúde, segurança, cultura). Festividades, reuniões, palestras e encontros formativos com os 

pais e educadores são organizados segundo o calendário escolar, na ampliação da participação 

no cotidiano da instituição e estreitamento de vínculos de confiança.  

Nas ocasiões, segundo Maysa, é possível manter contato com diferentes realidades 

familiares, trocar experiências e avaliar de maneira mais coletiva como está o trabalho da 

creche em relação ao desenvolvimento da criança. As situações de trocas oferecem a 

possibilidade de ampliação de saberes e modificação da conduta pessoal:  

Dá pra ir avaliando, você vai aprendendo com o outro. [...] nas reuniões de pais a 

gente tem o hábito de conversar sobre nossos filhos, querendo ou não você vai 

avaliando [...] a gente acaba socializando algumas estratégias que fazem a criança 

despertar para determinada coisa, [...] então nisso a creche também vem ajudando 

bastante porque você aprende com isso, trazendo para sua realidade também (Maysa, 

mãe do Guilherme, CEI Manoel Silva).  

A realidade observada pela mãe do pequeno Guilherme não é retratada pela mãe de 

Valentina. Parece que para a entrevistada, as reuniões de pais e professores assumem caráter 

mais formal. A professora apresenta a produção das crianças para as famílias, comenta algum 

aspecto comportamental ou evolutivo do desenvolvimento infantil. Os momentos de 

descontração ou contato com outras famílias para “socializar” são poucos, pois a rotina de 

trabalho não compactua com a da creche. Ainda assim, no esforço de participar da vida 

escolar da filha, considera que a creche agregou a ela novos aprendizados. Em sua análise 
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particular ponderou que as experiências refletem significativamente em seu desenvolvimento 

e, dificilmente, a menina seria tão estimulada em casa. Ao refletir sobre isso, Vanessa dá a 

entender que ela e o marido aprendem com a experiência educacional da filha.  

Sobre o caráter formativo-social da creche, importa referir que, com a participação das 

famílias e da comunidade, cada instituição tem a possibilidade de organizar seu PPP, definir a 

concepção de educação e oferecer práticas de vida coletiva, sem se descurar das 

singularidades da família, bebê/criança e profissional atuante (BARBOSA, 2010). Atrair a 

presença das famílias no cotidiano da creche pode favorecer uma cultura educacional 

democrática, pela via da participação e exercício da criticidade, criatividade e disponibilidade 

de pensar novas formas de relacionamento e trabalho. 

Exige-se que as ações da instituição saiam do nível da superficialidade, deixando de 

lado a expectativa de família ideal, assumindo o envolvimento com a instituição em seu 

caráter realista (SÃO PAULO, 2014; 2019). Ou seja, integrar a criança e seus contextos de 

vida, gerando a possibilidade de aprendizagens cada vez mais profícuas, fazendo com que os 

diferentes atores sociais compreendam o significado de conceitos, normas e valores. Devem 

assimilá-los em seu comportamento, exercitando a capacidade de analisar os principais 

problemas que interferem na localidade, posicionando-se de “maneira crítica, responsável e 

construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar 

conflitos e de tomar decisões coletivas” (BRASIL, 1998b, p. 13). 

Na próxima seção, o tema da participação dos pais será ampliado, tendo em vista sua 

imprescindibilidade em uma pedagogia e política educacional emancipatórias, que tenham 

como exigência, parafraseando Freire (2005), a existência humana não muda e nem silenciosa 

ou tampouco nutrida de falsas palavras, mas palavras verdadeiras, com as quais crianças e 

jovens, homens e mulheres transformam o mundo. 

5.2.2 – Categoria: “A creche é uma instituição complexa cuja qualidade depende de 

múltiplos fatores” 

Na seção anterior alguns indícios de qualidade foram suscitados, em uma educação 

com enfoque na cidadania. Uma das grandes aprendizagens das creches e escolas básicas – 

aos pais e à comunidade – é a participação. Não se desconsidera a amplitude de outros 

conhecimentos, saberes e experiências gerados e que circulam no meio escolar, mas julga-se 
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essencial enfatizar que a noção de qualidade da educação inclui o crivo das relações que se 

estabelecem entre pais, professores e crianças. A capacidade de escutar e se posicionar, 

analisar, questionar, intervir e propor soluções são aprendizagens sociais que devem ser 

promovidas. 

Se a instituição negar a possibilidade de exercício dessa capacidade, estará “ensinando 

a passividade, a indiferença e a obediência cega. Aqui a importância do convívio escolar 

ganha amplitude, a fim de tomar a escola como espaço de atuação pública dos alunos [pais e 

comunidade geral]” (BRASIL, 1998b, p. 37).  

Pensar a qualidade como abordado no capítulo teórico sobre o tema envolve uma 

gama de fatores. Na visão das participantes, a qualidade da creche também está relacionada à 

integração entre famílias e equipe gestora; relações socioprofissionais e afetivas na 

configuração do ambiente escolar e esforço coletivo no enfrentamento de desigualdades 

sociais e educacionais.  

Um ponto bastante citado refere-se à importância do papel da gestão escolar. Pela 

avaliação que a mãe e a professora do CEI Manoel da Silva fazem, é possível perceber um 

contentamento com os gestores da creche. Esses atores se apresentam, na visão das 

entrevistadas, bastante engajados (Maysa, mãe do Guilherme, CEI Manoel Silva), 

preocupados em atrair a presença da família (CP Elisa) e abertos à participação (Professora 

Stella). 

Indicações semelhantes são elaborados por Vitor Paro (2018), ao analisar o significado 

do papel da direção escolar e considerá-la de fundamental importância para incentivar a 

participação da comunidade escolar. Com base nas contribuições do autor, entrelaçadas às 

falas das participantes, é possível inferir sobre o processo de abertura da unidade educativa à 

participação das famílias. De início, deve-se ponderar que embora essa participação não seja 

generalizada ela tem resultado no envolvimento cada vez maior da população atendida em 

questões da dinâmica da instituição, como por exemplo, a decisão sobre a utilização da verba 

(seja para a pintura do muro, aquisição de mobiliário novo ou compra de brinquedos) ou até 

mesmo a tomada de decisão em relação ao movimento de greve dos servidores municipais.  

A esse respeito, cabe salientar, que questões emergentes do contexto político mais 

amplo foram abordadas por uma das entrevistadas, introduzindo uma reflexão sobre as 

políticas educacionais, seus reflexos e suas influências sobre a escola pública, especialmente, 

a creche. O questionamento suscitado revela, ainda, a preocupação com a valorização do 
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trabalho docente e dos profissionais da educação e, por consequência, com a qualidade da 

oferta educativa na creche.   

Após organização dessas falas, propõe-se o seguinte conjunto de subcategorias:  

– A integração entre famílias e equipe gestora é decisiva para a qualidade.  

– O atual cenário político interfere nas condições de trabalho e na oferta da educação 

na creche.  

A seguir, trata-se sobre cada uma.  

5.2.2.1 – Subcategoria: “A integração entre famílias e equipe gestora é decisiva para a 

qualidade” 

Tanto a diretora quanto o vice-diretor apresentam -se sinceramente 
interessados na participação de pais e mães na escola, na dupla 

direção: de direito dos usuários a um serviço público, e da 

necessidade da escola de contar com sua colaboração para 

desenvolver bem suas funções (PARO, 2018, p. 148). 

Significações como essas também estão presentes nas vozes das pessoas entrevistadas 

para esta pesquisa. A partir de suas perspectivas, discute-se como o engajamento dos gestores 

pode contribuir para aproximar as famílias do cotidiano da instituição.  

 As contribuições de Paro (2016; 2018), Boccia (2011) e Moss (2009), somadas aos 

documentos orientadores expedidos pela RME, são empregadas neste texto a fim de melhor 

compreensão da questão de integração entre essas duas agências educativas. Segundo esses 

referenciais, diferentemente do que acontecia passado, onde a escola, na figura do diretor, 

(auto)gerenciava os processos educacionais, hoje esta instituição deve buscar a realização de 

práticas cada vez mais compartilhadas, agregando a participação de todos os atores escolares, 

incluindo-se a comunidade geral. Isso possibilitaria a formação de um meio bastante fecundo 

para a problematização e a desconstrução de práticas cristalizadas e, também, conduziria a 

escola na construção de sua autonomia e na realização da dupla dimensão destacada no início 

desta seção. 
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Partindo da definição trazida pelo dicionário da Língua Portuguesa (HOUAISS, 2010), 

integrar significa incluir em um conjunto ou grupo, formando um todo coerente; incorporar; 

fazer ou sentir-se parte da coletividade. Por integração, nesse estudo, define-se a ação de 

incorporar por completo os indivíduos à unidade escolar, criando uma comunidade única, 

onde pais, mães, avôs, avós, tios e tias e outros responsáveis e trabalhadores da educação 

(gestores, professores, profissionais do apoio e técnicos) sejam educadores. O desafio da 

integração creche-família se esbarra em delimitações as vezes simbólicas e outras vezes 

bastante objetivadas no interior da escola/instituição.  

De um lado, acredita-se que todas as famílias, desde que se permitam, isto é, queiram, 

“devem ter a oportunidade de um encontro no qual possam se apresentar e conhecer melhor o 

ambiente e as pessoas encarregadas da formação escolar de seus filhos” 

(CASTRO;REGATTIERI, 2010, p.50). De outro, há uma defesa de que a escola é uma 

construção coletiva e que as práticas ali realizadas são de responsabilidade conjunta, mas 

nesse caso, a aproximação da família e da comunidade está, em geral, ligada a problemas 

relacionados à frequência e ao comportamento das crianças, a condições materiais e de 

higiene, à ciência a respeito de questões burocráticas ou administrativas. Nesses termos, a 

aproximação da família e da comunidade ganha uma conotação negativa que estigmatiza as 

crianças e corrobora para um distanciamento dos seus familiares (CASTRO; REGATTIERI, 

2010).  

Mas quando essa aproximação assume um caráter de corresponsabilidade, favorecendo 

canais de escuta e diálogo, a integração entre ambas as instituições passa a funcionar de 

maneira mais efetiva e dinâmica. Com a equipe do CEI Manoel da Silva, aprendemos que um 

caminho inicial foi convidar a comunidade, evoluindo para a abertura da creche, para a 

participação familiar e tentativas de inclusão dos contextos de vida do educando (familiar, 

cultural, social) na proposta pedagógica da unidade. 

Por meio dos depoimentos das entrevistadas, observou-se que ao longo dos anos a 

relação entre equipe gestora e famílias pode ter assumido diferentes contornos, desde uma 

postura gerencialista e autoritária, passando por uma abordagem laissez-faire, até a construção 

de uma posição mais democrática, como ponderam Stella e Elisa. Há a necessidade de 

primazia de práticas de gestão participativa. A fala de Maysa, moradora do entorno, corrobora 

com essa observação ao enfatizar que nos últimos anos percebe que a comunidade “está mais 

ativa” no cotidiano do CEI, entretanto, ainda é participação tímida, conforme salienta a CP 

Elisa.  
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Ela conta que visando atrair a presença da comunidade o plano de trabalho da equipe 

gestora passou a prever encontros formativos com as famílias. Tendo começado em forma de 

convite visando atrair a participação e provocá-las (ou sensibilizá-las) quanto aos processos 

educativos e à importância de inteirar-se das discussões coletivas e contribuir nas tomadas de 

decisão da unidade, como também, na organização das experiências educativas das crianças. 

Assim, ao invés de acionar as famílias apenas em ocasiões específicas – reuniões, festas ou 

quando as coisas não caminhavam muito bem, quer fossem com a criança ou com a própria 

creche – essa iniciativa buscou fazer com que as famílias se envolvessem mais diretamente na 

concretização do projeto pedagógico.  

Nos depoimentos é possível inferir que há, no CEI Manoel da Silva, a tendência de 

democratização das práticas pedagógicas, em que famílias e educadores – entre eles o trio 

gestor (coordenadora pedagógica, assistente de direção e diretor escolar) – desempenham um 

papel articulado e de grande significado. Para a CP da Unidade, o incentivo à participação das 

famílias é um dos pilares da gestão educacional democrática. 

Em primeiro lugar, eu acho que nós mostramos para esses pais a importância deles 

aqui. Eles são importantes, tanto quanto qualquer funcionário. Porque a mudança 

não acontece só por nós, acontece por eles. [...]. Então é convidá-los constantemente 

[...] para dentro da escola e mostrando que eles têm essa responsabilidade também 

aqui dentro, que não somos somente nós (CP Elisa).  

Além do reconhecimento de responsabilidades, como destacado nesta fala, a presença 

da família e da comunidade na escola é positiva porque possibilita o desenvolvimento do 

sentimento de pertença ao espaço escolar e o entendimento de que a educação infantil é 

evento amplo e complexo, que não ocorreu apenas no espaço institucional. Elisa explica 

melhor a intencionalidade do convite:  

É um convite para eles olharem para o espaço que é deles. [...]. É mostrar para esses 

pais que eles também têm soluções, [...] Que não é só aqui, que educação vai 

acontecer o tempo todo, aqui e fora [...] E que isso é importante. Então acho que é 

torná-los pertencentes mesmo [...]. [...]. Chamamos os pais para bater um papo [...] É 

uma forma de escutá-los [...] Trazê-los para dentro da escola [...]. Mostrar [o nosso 

trabalho], pedir constantemente a opinião [...]. Então é constantemente chamá-los e 
mostrar realmente que eles pertencem, o equipamento não é somente dos filhos, é 

deles. E o que eles pensam sobre o CEI é extremamente importante para nós (CP 

Elisa, CEI Manoel da Silva).   

Levando em conta a ênfase no discurso sobre o reconhecimento e a valorização da 

participação da família, infere-se que é necessária. Segundo o documento Indicadores de 

Qualidade da Educação Infantil Paulistana, “constitui importante fator na compreensão, por 
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todos os envolvidos, do papel de cada um na vida dos bebês e das crianças” (SÃO PAULO, 

2016, p. 57).  

Peter Moss (2009, p. 419) discute sobre as possibilidades de práticas democráticas na 

educação infantil, e ressalta:  

Participação democrática é um critério importante de cidadania: é um meio pelo qual 

crianças e adultos podem se envolver com outros na tomada de decisões que afetam 

eles mesmos, grupos dos quais eles são membros e a sociedade como um todo. É 
também um meio de resistir ao poder e à sua vontade de governar, e às formas de 

opressão e injustiça que emergem do exercício descontrolado do poder.  

É possível fazer a aproximação entre o pensamento do autor e as falas das 

participantes sobre a participação e integração entre equipe gestora e comunidade da 

instituição educacional. Como exemplo um trecho da fala de Maysa, ao expor que o trabalho 

na creche tem grandes chances de dar certo quando ambas – escola e família – mostram 

disposição em atuar juntas. A esse respeito, Paro (2016, p. 23) traz contribuições, ao discutir 

sobre a utopia da gestão escolar democrática:   

[...] a participação da comunidade na gestão da escola pública encontra um sem-

número de obstáculos para concretizar-se, razão pela qual um dos requisitos básicos 

e preliminares para aquele que se disponha a promovê-la é estar convencido da 

relevância e da necessidade dessa participação, de modo a não desistir diante das 

primeiras dificuldades.  

A abertura da creche à comunidade – ainda que seja na forma de convite, o que 

implica a aceitação da parte convidada – ressalta a mãe ao afirmar que é significativo “[...] 

passo para alcançar essa qualidade que a gente tanto fala e tanto se busca” (Maysa, mãe do 

Guilherme, CEI Manoel Silva). 

Na visão das entrevistadas representantes do CEI Ilídio Lima, o tema da participação e 

a pretensão de integração creche-comunidade se revela de forma duplicada. Tomemos como 

exemplo projeto de leitura e contação de histórias citado pela coordenadora Conceição, o qual 

funciona como cartão-postal do CEI, pois em outra época fora premiado gerando benefícios 

para a unidade. O que se pretende dizer é que, apesar de existir um trabalho pedagógico que 

envolve as famílias, não obrigatoriamente as integra em seu cotidiano. Outras ações ocorrem 

pela equipe escolar e incluem convidar as famílias a participar de algum evento, reunião ou 

festividade, apresentação de teatro e divulgação das ações em redes sociais ou via agenda da 

criança.  
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Entretanto, conforme relata a professora Cecília, a participação da comunidade esbarra 

em dificuldades: tempo, distância entre o trabalho dos pais e a creche, horário de atendimento 

da instituição e horários das reuniões. Como relata, muitos são os pais e as mães que 

trabalham em outras regiões da cidade de São Paulo, e o bairro onde moram se torna 

dormitório. A creche, mediante a aplicação de um questionário socioeconômico e entrevista 

no ato da matrícula, reúne um conjunto de informações sobre sua clientela, podendo mapear 

com as respostas das famílias e responsáveis qual o melhor horário para atendimento e 

reuniões com os professores. Mas os horários definidos acabam privilegiando apenas os 

próprios professores, pois a maioria acumula dois cargos. Acertou-se que as reuniões com 

pais e responsáveis ocorreriam em horário em que as professoras de ambos os períodos 

estivessem presentes34, isto é “ao meio do dia”.  

Segundo a experiência profissional da autora da tese, pretende-se a integração da 

família e da comunidade à escola, e é inconcebível que reuniões sejam marcadas para um 

horário em que elas não possam estar presentes. Se as reuniões acontecem no meio do dia, 

torna-se impraticável a participação de pais e familiares que trabalham em outras zonas 

paulistanas, ou ainda daqueles que estão por perto, mas têm demandas igualmente 

importantes.  

Um aspecto importantíssimo a considerar para a busca da consolidação de práticas 

democráticas na creche (e nas escolas em geral) é o provimento de condições para a 

participação. “Não basta apenas permitir formalmente que os pais e alunos participem da 

administração das escolas; é preciso que haja condições materiais propiciadoras dessa 

participação” (PARO, 2016, p.18).  

Moss (2009) considera a participação – não aquela em que os sujeitos parecem estar 

apenas de corpo presente, mas a participação ativa, problematizadora e transformadora – 

critério importante de cidadania, meio que favorece o envolvimento dos atores escolares na 

tomada de decisões que afetam a eles próprios. Além disso, o autor considera que a 

participação democrática é resistência aos diferentes mecanismos de opressão e injustiça 

emergentes da ganância por poder.  

 
34 Na rede direta, o atendimento educacional das crianças em creches ocorre em período integral, entretanto, a 

jornada dos docentes corresponde à carga horária de seis horas diárias, das quais cinco horas são em efetivo 

trabalho com o grupo de crianças. Deve haver pelo menos um docente responsável por período em que a 

criança/grupo é atendido.  



208 

 

A professora, compreendendo a complexidade, explica que quando convocados, os 

pais se esforçam para comparecer ao CEI; sendo as reuniões e festividades programadas aos 

sábados há presença maior da comunidade. Buscam-se outras formas de comunicação, 

especialmente pela agenda das crianças. Ela acrescenta em sua narrativa que não percebe a 

“[...] rejeição da comunidade em estar na creche, eu vejo uma dificuldade clara, para garantir 

essa presença dos pais na escola [...]” (Professora Cecília, CEI Ilídio Lima). 

Passando do nível do “convite” ou da “convocação” para a tentativa de abertura da 

creche, tem-se como possibilidade um olhar sobre o espaço escolar como “polo cultural” (CP 

Elisa), cuja utilização pode ser ampliada com atividades comunitárias, oficinas, debates sobre 

temas de interesse social. 

Conforme o estudo de Castro e Regattieri (2010), abrir a creche/escola é uma das 

formas de aproximação mais difundidas no meio educacional. Inscrevem-se diferentes 

políticas (federais, estaduais e municipais) e ações que objetivam cumprir as diretrizes de 

gestão democrática. Para a mãe:  

Essa visão de abrir para a comunidade autoriza a comunidade a participar mais 

ativamente, e deixa a gente mais confortável para entrar e para ajudar a decidir e 

também para vivenciar um pouco dessa experiência que nossos filhos vivem [na 

creche] (Maysa, mãe do Guilherme, CEI Manoel Silva).    

A professora Stella considerou a abertura da escola e a presença da família critérios 

importantes de qualidade. O diálogo e o apoio mútuo são fundamentais ao desenvolvimento 

das crianças, “[...] mas tem aqueles que a gente sabe que não podem e não conseguem estar 

muito presentes [...]” (Professora Stella, CEI Manoel da Silva).  

Nesses casos, a saída encontrada é via da representação dos pais, tratados como 

membros da comunidade escolar do CEI, representados por seus pares em diferentes fóruns 

(conselhos, associações, projetos, avaliações institucionais). Alguns participam como 

voluntários em projetos ou ações esporádicas (sala de leitura, contação de histórias, 

contribuindo na elaboração e divulgação de um jornal institucional). Entretanto, os eventos 

abertos ao público são, de modo geral, planejados pela equipe escolar que consulta/comunica 

as famílias. 

A polifonia das vozes analisadas indica envolvimento das famílias e da comunidade 

com a instituição e com o processo de aprendizagem. Considerando que as 

“famílias/responsáveis muitas vezes precisam de apoio para que possam efetivamente 

colaborar com o processo educativo das crianças e para compreender as intenções 
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pedagógicas, sociais e culturais” (SÃO PAULO, 2019, p.184), do ponto de vista das 

profissionais e das mães entrevistadas, atrair a presença e a participação estaria condicionado 

a uma série de fatores. Entre eles, a postura assumida pela equipe gestora em relação à 

educação na instituição. Segundo Maysa,  

[...] se a gestão compartilha, se a gestão está junto, se a gestão apoia, e a família vê 

que você dá importância para o do filho dela, que você se preocupa, a família vai vir 

para perto [...] muitas mães que já construíram confiança, porque as trocas são bem 
interessantes. [...] a gente percebe que a maioria tem uma relação de proximidade, de 

respeito, isso é muito legal (Maysa, mãe do Guilherme, CEI Manoel Silva).  

A mãe comenta que sempre teve bom relacionamento com a creche. Observa: “tem 

uma troca e um respeito [...] e ele – o filho – percebe isso”. Acrescenta que a postura das 

professoras ao dar retorno à família, a disponibilidade para a conversa diária, postura engajada 

da equipe gestora em orientar a participação das famílias, em instruí-las quanto ao que 

desejam em benefício da vida das crianças. A seu ver, o esforço dos profissionais da creche, 

de chamar a comunidade “para participar, para criar vínculo e ajudar a pensar alguma coisa 

para melhorar o dia a dia das crianças [numa] relação recíproca de respeito”, coloca em 

evidência “o quanto é importante estar perto da escola” (Maysa, mãe do Guilherme, CEI 

Manoel Silva).  

Dourado, Oliveira e Santos (2007) ressaltam que o conceito de qualidade no campo da 

educação requer a identificação de condições que articulem a natureza da educação às 

finalidades educativas da instituição e à fase de desenvolvimento da vida dos educandos. Isto 

implica a existência de um conjunto de fatores, como “condições de trabalho, pessoal 

valorizado, motivado e engajado no processo educativo” a ser definido em consonância com 

as políticas educacionais e gestão da educação” (p. 10). 

O engajamento, portanto, conforme explicitado pela participante, é elemento 

constituinte e constitutivo das relações subjetivas e objetivas que circundam o conceito de 

qualidade. Na visão da outra mãe participante, ser acolhida em suas demandas pessoais 

(esclarecer dúvidas pontuais, pedir informações, agendar uma reunião com a professora ou 

com a coordenação da creche) é fator primordial à qualidade da educação e à integração 

efetiva das famílias.  

Em qualquer momento que eu for lá eles vão me atender bem, e eu percebo isso com 

outras famílias também. Eu tenho amigas com filhos lá e é assim também. Esse CEI 

é muito bom e o pessoal de lá, todo mundo se mostra assim, disponível, acolhe 

mesmo [...] (Vanessa, mãe da Valentina, CEI Ilídio Lima).  
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Segundo observaram as entrevistadas, o clima da creche, revelado nas relações 

cordiais entre os profissionais e entre eles e a comunidade qualificam o ambiente institucional 

e a aproximação das famílias e da comunidade. 

Entende-se que a gestão escolar não é prática burocrática, mas se desenvolve em 

articulação e diálogo com as demais instâncias da escola e comunidade. Segundo o Currículo 

da Cidade – Educação Infantil – publicado pela SME, ao assumir a gestão democrática do 

processo pedagógico, o CEI assume que bebês e crianças, e as famílias, podem e devem fazer 

escolhas e são coautoras do planejamento da unidade educacional. Todos são agentes na 

proposta pedagógica da instituição quanto os profissionais. O documento enfatiza:  

A gestão democrática, que requer e remete às práticas participativas construídas no 

encontro e no diálogo entre os diferentes sujeitos e os diferentes saberes, alarga-se 

na partilha de significados, processos e ações do fazer pedagógico. Organiza-se 

numa ação situada, por meio da qual os sujeitos envolvidos pensam sobre as suas 

próprias ações e realizações, perguntam sobre elas, investigam os seus fazeres, 

expõem crenças, contradições e ambiguidades, para então problematizá-las e 

transformá-las (SÃO PAULO, 2019, p. 187).  

Elisa colabora com a discussão ao expressar que a “gestão é um percurso”. Boccia 

(2011) explica que o percurso é o meio pelo qual a escola pode concretizar a autonomia em 

diferentes aspectos, garantindo maior participação e aproximação com a realidade da 

comunidade, entendimento compartilhado nesta pesquisa. Maysa e Stella explicitam ações 

promovidas pela creche com essa finalidade: organização de festas, reuniões de pais e 

conselho em horários mais flexíveis, visando a um maior número de participantes.  

Além das ações previstas no calendário escolar da RME, o CEI Manoel da Silva criou 

meios alternativos de comunicação, usando redes sociais, e elaborou um projeto que deseja a 

ampliação da comunicação da escola com as famílias, a comunidade e parceiros – associações 

culturais locais e Unidade Básica de Saúde (UBS). O desenrolar do projeto teve a atuação de 

um grupo de professores, que constantemente pesquisa e divulga passeios, atividades 

artísticas e culturais, oficinas gratuitas, programação adequada à faixa etária do público 

atendido e acessível à comunidade. Além disso, no âmbito desse projeto institucional, são 

propostas atividades culturais externas à unidade educacional articuladas à proposta educativa 

e que reúnem professoras, famílias e crianças com o propósito de ampliar o olhar desses 

atores escolares e fortalecer o PPP.  

Paro (2016, p. 24) explica que a participação da comunidade na dinâmica escolar, 

“como todo processo democrático, é um caminho que se faz ao caminhar, o que não elimina a 
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necessidade de se refletir previamente a respeito dos obstáculos e potencialidades que a 

realidade apresenta para a ação”. A ideia pode ser apreendida na fala de Elisa quando, em 

determinado momento da entrevista, sugere que nem sempre o caminho democrático é fácil, e 

que gerir democraticamente inclui o desafio de promover: 

[...] relações com a comunidade estendendo a ação pedagógica para além dos muros 

da escola, buscando atingir não só a criança, mas seu entorno (CP Elisa, CEI Manoel 

da Silva). 

Relaciona-se a essa fala o conceito de Cidade Educadora, presente nos documentos 

mais recentes da SME, que pressupõem a integração da unidade educacional a outros espaços: 

[...] a diversidade de fontes de cultura existente [é] fundamental para o 

fortalecimento da escola pública na articulação ao desenvolvimento comunitário, na 

perspectiva do atendimento integral aos bebês e às crianças na Cidade de São Paulo 

(SÃO PAULO, 2016, p. 61).  

A entrevistada completa: 

Então como é que nós podemos resolver isso? Se os documentos pregam a cidade 

educadora [...] o quanto nós estamos realmente ofertando de oportunidade do 

entorno dessa Cidade educadora para eles? (CP Elisa, CEI Manoel da Silva).  

Refletir sobre obstáculos e valores de cada creche é processo que deve se desenvolver 

com a parceria da creche e famílias. O questionamento da profissional sugere um 

distanciamento entre aquilo que dizem os documentos oficiais e o que de fato vivenciam os 

atores escolares. A constatação pode ser observada nas demais professoras e mães, quando 

comentam sobre as poucas opções de lazer e cultura que o entorno oferece: pracinhas e 

parques nem sempre em condições adequadas de uso pelas crianças, ruas movimentadas, 

distância entre os pontos culturais da região e o local onde as famílias residem, dificuldade de 

locomoção.  

No caso específico do CEI Ilídio Lima, a dificuldade parece se revelar no total 

silenciamento das profissionais em relação ao tema. Apenas Vanessa sugere que seria positivo 

para as crianças vivenciar outras experiências além das “paredes” e “muros” da creche. Mas 

sua referência ainda está circunscrita à infraestrutura da unidade. Pela sua percepção possui 

espaços limitados.  

 O fato de as famílias trabalharem e não terem tempo para “aproveitar aquilo que a 

cidade oferece” (Professora Stella) – as potencialidades do território, como disse a CP Elisa, 

referindo-se a espaços públicos anteriormente improváveis, mas que passaram (timidamente) 
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a ser frequentados pelas crianças do CEI Manoel da Silva – é frequentemente relembrado nas 

falas das professoras e coordenadoras pedagógicas.  

De acordo com o relatório da RNPI, publicado em 2015 e intitulado “A criança e o 

espaço: a cidade e o meio ambiente”, proporcionar a experiência de aprendizado estendendo-a 

a outros locais além dos muros da escola, garantir o direito ao brincar, tão caro ao 

desenvolvimento infantil, é papel de um município que quer ser educador. Dentre as 

conclusões, o documento elenca: 

As históricas desigualdades sociais que marcam nossa sociedade, somadas aos 

hábitos de vida atuais, têm feito com que as crianças brasileiras passem cada vez 

mais tempo em lugares fechados. [...] isso impacta a saúde e o desenvolvimento 

social infantil. Humanizar as ruas das cidades brasileiras é urgente. Via pública 

também é lugar de criança andar, brincar, usar bicicleta ou patins, passear, e fazer e 

reforçar amizades, sempre com a devida segurança. Mesmo nos bairros onde a 

natureza não é abundante, estar ao ar livre faz um bem enorme. [...]. Brincar e se 

desenvolver de forma lúdica é um direito infantil e não uma concessão dos adultos 

para as crianças. Por isso, é necessário ter orçamento, estrutura e lugares específicos 

para estas finalidades. As brincadeiras e a cultura também devem invadir os espaços 

tradicionais de educação. Uma escola formadora, que educa para a vida, estende sua 

atuação para além de seus muros e abre as portas para a comunidade onde está 

inserida (RNPPI, 2015, p. 76).  

Tornar o entorno social extensão da creche, lembra Elisa, é “uma coisa que nós não 

consolidamos ainda. Nós estamos no vermelho. Mas estamos tentando [...]”. Esse 

entendimento é de que a cidadania das crianças não se limita ao perímetro dos espaços 

tradicionalmente direcionados à infância, mas se “esparrama” por todos os lugares onde 

queiram, possam e precisem estar. Analisemos o excerto a seguir. 

Nós já usamos a praça, tem uma praça aqui embaixo [...]. Então nós montamos os 
territórios lá, com cabanas para as crianças [...]. Pedimos autorização; levamos de 

mãozinha dada [...]. Mas é [...] uma coisa que eu te digo que não foi consolidada 

ainda [...]. Não por falta de vontade, de sonhos, mas por questões mesmo 

financeiras, de como vamos tirá-los daqui. Então, qual é a nossa alternativa? É 

mandar bilhetes para os pais dizendo onde essas crianças realmente podem conviver 

com essa cultura (CP Elisa, CEI Manoel da Silva).  

Tal proposta se guia pela crença do “direito à cidade que, em última instância, 

preconiza a participação social e a valorização do bem-estar das pessoas, em detrimento dos 

interesses privados” (RNPI, 2015, p. 76).  

A experiência relatada mostra o significado da gestão pedagógica dos espaços e como 

a comunidade escolar, a partir de uma dificuldade real, pode transformar o cotidiano das 

crianças abrindo múltiplas possibilidades e experiências de exploração e ocupação do 

território. Infere-se que, além do “sair da creche” com as crianças, a proposta indica um 
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esforço de proporcionar o contato com a vida em todos os espaços que dizem respeito à 

infância na cidade; promover encontros com outros atores sociais e desnaturalizar a 

“exclusividade” ou a “periculosidade” dos espaços urbanos, integrando-os à unidade 

educacional e transformando-os em espaços para estimular a formação humana – e isso 

entende-se estar relacionado à vontade e aos sonhos que, segundo Elisa, não faltam à equipe 

escolar.  

Somente o querer e o sonhar, no entanto, não bastam; deve-se ainda lidar com 

questões práticas, como analisar o local antes da visita ou passeio, organizá-lo para que as 

crianças possam brincar num ambiente seguro e limpo.  

Tem o Parque [...] aqui perto, que nós utilizamos, porém assim: é um parque que 

tem muitos usuários de drogas. Então nós tentamos sempre ir [...] dar uma olhadinha 

antes, limpar o ambiente que as crianças estão, porque às vezes tem seringas, tem 

essas coisas... nós levamos as profissionais da limpeza [...] então a gente tem esse 

cuidado [...] (CP Elisa, CEI Manoel da Silva). 

Esta fala revela aspectos da complexidade na vida cotidiana na periferia paulistana, 

envolvendo fatores relacionados à falta de articulações entre políticas públicas das áreas da 

saúde, meio ambiente, educação e direitos humanos, que resultem efetivas. Segundo o Plano 

Municipal pela Primeira Infância (PMPI), em vigência de 2018 a 2030, ao “desafio de 

melhorar a situação da primeira infância acrescenta-se a tarefa da articulação intersetorial. A 

atuação do poder público está estruturada numa lógica setorial que impõe barreiras ao 

atendimento integral” das crianças na Primeira Infância e suas famílias (SÃO PAULO, 2018, 

p. 16).  

No período de reconhecimento da região de abrangência das duas creches municipais, 

lócus da pesquisa, observou-se que apesar da limpeza das ruas e calçadas, há baixa atenção 

dos equipamentos públicos em relação às crianças bem pequenas. Lixeiras altas, calçadas 

irregulares em alguns pontos e nas pracinhas, em geral aparelhos de ginástica ou poucos 

brinquedos, incompatíveis para os bebês. Apesar de passar por várias creches conveniadas e 

indiretas no trajeto, nenhuma vez foi possível avistar crianças brincando nos parques ou 

quintais dessas unidades, tampouco ocupando os locais públicos externos ao CEI de 

referência. Certamente também não nos viam. Em geral, o contato com a natureza nessas 

instituições é restrito.  

O RNPI e o PMPI defendem que nenhuma política pública pode ser pensada 

isoladamente, e iniciativas voltadas à população infantil devem ser feitas em conjunto com 
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toda a comunidade, considerando inclusive e, principalmente, a participação das crianças. Em 

uma gestão democrática, incluir as crianças e seus contextos de vida não elimina a 

necessidade de se pensar e discutir com a família e com a comunidade local a organização e a 

dinâmica de utilização dos equipamentos públicos além da creche. Deve-se pensar políticas 

internas articuladas às políticas distritais e municipais em defesa dos direitos da infância.  

Ouvir as crianças e tomar iniciativas em conjunto com a comunidade escolar e local 

devem ser os passos que guiam a ação da equipe gestora no que se refere à atitude de 

transgredir os limites do espaço institucional como uma “forma de reivindicação [...]. Se nós 

não começarmos, ninguém vai reivindicar”, diz Elisa. Por outro lado, é forma de apropriação 

territorial e de resistência à lógica do consumo na infância. Ela comenta: “você pergunta para 

a criança onde ela foi; foi em tudo quanto é lugar, menos numa praça, menos no teatro, menos 

numa biblioteca [...]”. Seu tom não é de acusação, talvez de frustração, porque parece que a 

escola está perdendo a batalha para o interesse do capital. No entanto, apenas parece. É o que 

se espera e se leva a crer numa visão de otimismo e utopia.  

O desabafo da entrevistada abre outras pautas de discussão, como o consumo infantil, 

a alimentação saudável, o pouco estímulo à fruição artística, poética, a baixa frequência a 

locais abertos, o pouco contato com a natureza. Essas pautas urgem ser discutidas na escola. 

Em última análise, Elisa acrescenta que é papel da gestão proporcionar uma experiência 

estética de aprendizado que dignifique a vida das crianças, das famílias e dos profissionais da 

instituição, caracterizando-se como alternativa para qualquer tipo de comunicação 

mercadológica dirigida ao público infantil. O Currículo da Cidade para a Educação Infantil 

registra a seguinte observação: 

Oferecer dignidade para a vida dos bebês e crianças no marco de uma alternativa 

àquela proposta pelo consumo é função da escola ao apresentar a cultura como um 

bem comum que não pode ser comprado, mas alcançado nas relações sociais, desde 

a apreciação dos materiais naturais como na atenção com os demais presentes nas 

brincadeiras mais simples (SÃO PAULO, 2019, p. 29).  

Além da creche, pensar o espaço público no contexto de uma Cidade Educadora 

implica refletir quais outros espaços as crianças e famílias ocupam no bairro/cidade onde 

moram? O que a creche representa para a comunidade local? Na busca por respostas, é 

possível indagar, ainda, qual o outro lugar para promover essas discussões senão a própria 

instituição? Qual seria o outro caminho a percorrer senão pela via do diálogo?  
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Ninguém faz nada sozinho, lembrou Stella em determinado momento da entrevista, 

quando falava sobre o papel da gestão escolar. Esse aspecto é apreciado por Maysa, Cecília e 

Conceição, quando dizem perceber um interesse crescente das famílias em participar do 

cotidiano da creche.  

No decorrer das entrevistas com as mães, foi possível apreender certo contentamento 

com o trabalho e com a postura dos gestores escolares. No trecho a seguir, uma das 

entrevistadas sugere que a integração entre famílias e unidade educacional está subordinada 

ao estabelecimento de uma relação baseada na confiança e no diálogo.   

[...] eu vejo que a escola se esforça para chamar para esse diálogo, dando 

oportunidade para a comunidade [...] propiciando [...] vivências [...] abrindo os 

portões mesmo. [...]. Eu vejo que as professoras e a gestão estão engajadas, isso me 
tranquiliza, então eu vejo com bons olhos tudo isso (Maysa, mãe do Guilherme, CEI 

Manoel Silva). 

Também Vanessa e Cecília sugerem que o engajamento da equipe escolar é 

fundamental para creditar mais confiança na relação entre as instituições educativa e familiar. 

Assim, contar com a verdade e a sinceridade das professoras e dos gestores, como disse 

Maysa em outro momento, é algo que todos esperamos em relação ao outro. Não é diferente 

quando se trata da relação entre escola, família e comunidade. Um ponto ressaltado nas falas 

das mães diz respeito às formas de acolhimento às famílias por parte da equipe escolar, que 

segundo os relatos, podem indicar a concepção de educação infantil praticada na creche. 

A CP Conceição corrobora essa opinião, pois para ela o cuidado, o carinho e o respeito 

com os quais são atendidas as crianças e suas famílias refletem as relações socioprofissionais 

que se desenvolvem na creche.  O clima institucional, segundo ela, percebido pelas crianças e 

pela comunidade reflete a necessidade de se trabalhar por um reconhecimento positivo da 

instituição.  

Ser atendido em suas necessidades, conversar e explorar o meio social e cultural, 

dialogar, discutir e discordar ou mesmo brigar, são elementos que promovem o 

desenvolvimento infantil e estão presentes nas relações socioprofissionais e educativas da 

creche. Portanto, aprender formas de se relacionar coletivamente é uma necessidade que 

merece atenção dos profissionais do CEI (SÃO PAULO, 2007), especialmente da equipe 

gestora. Deve atuar como articuladora e ser capaz de conduzir dialogicamente diferentes 

segmentos, propiciando um clima de abertura e respeito para que todos possam pensar e 

colaborar para uma gestão democrática, dinâmica e participativa.   
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De acordo com Boccia (2011, p.80), “a gestão democrática acontecerá principalmente 

pelas pequenas, mas importantes ações”. Serão as pequenas ações, realizadas conjuntamente, 

que conduzirão a creche ao estreitamento de suas relações com a comunidade e garantirão o 

fortalecimento da instituição e do PPP.  

Integrar pode significar chamar para perto, incluir, compartilhar. Gestão origina-se do 

verbo latino gero, gessi, gestum, gerere, cujo significado compreende: levar sobre si, carregar, 

chamar a si, executar, exercer, gerar (CURY, 2005). Tais ações implicam a existência de um 

sujeito ou um coletivo de pessoas comprometidas em “fazer nascer” algo novo, em 

transformar uma dada realidade. A participação, em seu sentido pleno, é mobilização de 

esforços individuais para um espírito de equipe, objetivos sociais e individuais 

adequadamente entendidos e assumidos (LUCK, 2008).  

 A gestão democrática é prática indispensável ao ambiente escolar. Nesse ambiente de 

abertura, participação, diálogo e mesmo de conflitos acontece a inserção da comunidade e 

torna-se possível chamar para a existência o que somente existe como ideia e desejo dos 

atores escolares.  

Nesse ambiente as responsabilidades são partilhadas, desafios são analisados, novos 

projetos são sondados e discutidos e decisões são tomadas, conferindo-lhes coautoria na 

gestão dos processos educativos. Por essa razão a creche/escola deve atrair a presença da 

comunidade, mantendo-a informada e envolvida na dinâmica da unidade educacional, 

aprimorando ações participativas e reflexivas. A manutenção de práticas democratizantes 

favorece o diálogo e fortalece a confiança das famílias no trabalho, propiciando maior 

integração entre as duas instâncias, qualificando o ambiente para aprendizagens e vivências.   

A variedade de temas aglutinados nessa subcategoria indica as complexidades da 

creche, cuja qualidade não é dada, a priori, mas está sendo formada dialogicamente. 

Diferentemente do que o ideário neoliberal almeja, “despolitizar a vida, reduzindo tudo a 

questões de valor monetário e cálculos, práticas de gerenciamento e técnicas” (MOSS, 2009, 

p. 420). Se se quiser caminhar para uma educação transformadora, uma escola que forma para 

a vida e não para o mercado, isto é, uma educação que humaniza o humano (ALENCAR, 

2005; STRECK, ZITKOSKI 2010), tem-se que romper as amarras ideológicas que ora se 

apresentam. E seguir caminhando em direção a uma escola que priorize o respeito à vida e à 

dignidade humana (PARO, 2016).  
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Enquanto essa caminhada for de mãos dadas, uns com os outros, é preciso ser capaz de 

transmitir o “sentimento de renovação, fé e esperança na educação” (GERALDI, RIOLFI, 

GARCIA, 2004, p. 15). 

Esperançar é tão necessário quanto urgente. Pensar a educação não tem a ver só com 

os saberes sistematizados, mas com a vida humana, o sentido de ser e estar no mundo e com o 

mundo (FREIRE, 1996).  

A ideia sobre a creche ser um lugar de formação para a vida não se limita à categoria 

anteriormente analisada, mas se revela no conjunto de categorias a partir da análise dos 

conteúdos das entrevistas para a pesquisa. Dialogam com essa utopia o desejo de, cada vez 

mais, relações e práticas verdadeiramente democráticas tomarem lugar no cotidiano escolar, 

de que a escuta dos atores sociais se efetive, fundamentada na ética, no pluralismo, no 

respeito às diferenças, na sensibilidade e respeito à vida desde a primeiríssima infância, onde 

meninos e meninas não sejam meros alunos ou consumidores de um serviço, mas que antes de 

tudo sejam a causa e a inspiração da escola. 

Em tempos de liquefação ética e de crescente banalização do mal35, assim temos visto 

quase que diariamente na televisão, nos jornais, nas ruas e nas casas e nas escolas, 

corroborados por um discurso conservador que se diz “remidor” da moral e dos bons 

costumes, “resgatador” dos valores da família tradicional brasileira, de desmontagem de 

políticas sociais, precarização e desvalorização do trabalho. Tempos em que a “educação 

parece perder a batalha contra as forças do interesse material, mesquinho, imediato e 

consumista” (ALENCAR, 2005, p.99), a utopia se faz necessária. Esperançar, no sentido 

freireano, por uma escola viva, dinâmica, solidária, onde seus atores sociais possam usufrui-la 

com alegria, não pode ser motivo de vergonha.  

Se os tempos atuais são de desencanto, educar exigirá ainda mais esperança 

(GENTILI; ALENCAR, 2005), mais abertura ao diálogo, mais compromisso ético e político e 

mais participação. Exigirá de nós, educadores e comunidade em geral, medidas corajosas 

contra a barbárie “contra a inércia e contra o desencanto que dão o tom cinzento que 

 
35 Trecho inspirado na fala do Professor José Carlos Libaneo durante o encerramento do IV Seminário do 

Mestrado Profissional em Educação: Formação de Formadores – Formadores, pesquisas e projetos de 

intervenção: demandas da escola contemporânea, realizado em parceria com o Grupo de Pesquisa Contexto 

Escolar, Processos Identitários da Formação de Professores e Alunos da Educação Básica, liderado pela 

Profa. Dra. Vera M. N. de S. Placco, no período de 28 e 30 de maio de 2019, na Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo.  
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descolore nossos dias e congela as tão propaladas mazelas da educação brasileira” 

(GERALDI; RIOLFI; GARCIA, 2004, p. 20).  

Como reagir? Como desconstruir essa arquitetura ideológica que coloca a creche no 

subsolo do arranha-céu da educação? Uma possibilidade que surge dos discursos das 

participantes e é corroborada por Arroyo (2019b): dar – a essas infâncias e vidas adultas – 

voz, atenção, espaços e tempos para que possam exercer suas cidadanias e desenvolver suas 

humanidades, ou ainda, reconstruí-las.  

De acordo com Paro (2016, p. 17), “a escola só poderá desempenhar um papel 

transformador se estiver junto com os interessados, se se organizar para atender aos interesses 

(embora nem sempre conscientes) das acamadas às quais essa transformação favorece, ou 

seja, as camadas trabalhadoras”. A creche, no entanto, jamais poderá atingir esse propósito– 

formar para a vida–  ou sonhá-lo, se estiver morta, estática, se não “chamar para dentro” a 

comunidade, se não abrir seus portões (e as grades depois deles) para o diálogo, para o 

questionamento e aprendizado mútuo, ou seja: sem um compromisso com uma ação 

verdadeiramente democrática, “que leva em conta a heterogeneidade e a diversidade real das 

crianças como ponto de partida, procurando assegurar a todas um desenvolvimento sadio e 

pleno e, simultaneamente, o acesso aos conhecimentos imprescindíveis ao exercício pleno de 

sua cidadania” (KRAMER, 1995, p.106).   

É preciso se mobilizar, mostrar-se viva, buscando dar visibilidade às existências dos 

indivíduos que a compõem e a habitam; a instituição enquanto equipamento físico não é capaz 

disso, portando essa mobilização deve ser por parte de um coletivo empenhado e com desejo 

de transformação. “É improvável que a instituição de educação infantil como um local para a 

prática democrática ocorra por acaso”, nos alerta Moss (2009, p.426), antes essa 

transformação requer intencionalidade explícita, escolhas devem ser feitas no sentido de 

romper com práticas e concepções cristalizadas, reconhecer os profissionais (professores, 

gestores e funcionários), as crianças e as famílias como atores sociais, participantes integrais 

da experiência educativa. 

5.2.2.2 – Subcategoria: “O atual cenário político interfere nas condições de trabalho e na 

oferta da educação na creche” 
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O “projeto neoliberal continua a demonstrar uma vitalidade impressionante. Seu 

dinamismo ainda não está esgotado” (ANDERSON, 2012, p.17). As reformas na década de 

90, século XX, promoveram mudanças profundas tanto na dinâmica da educação pública 

quanto no papel do Estado, incorporando a estes um ideário da administração gerencial, que 

parece se repetir na atualidade (com maior intensidade), apesar do falso ar de ineditismo e 

inovação das atuais agendas de governo. Ontem e hoje o que se observa é a atuação de um 

Estado “diminuído em sua base social, mas burocraticamente eficaz para servir o capital” 

(BORON, 1994, p. 81).  

A adoção de diferentes slogans passa a relacionar a educação como principal 

estratégia para redução da pobreza, assim “as possibilidades do processo educativo eram 

superestimadas a tal ponto que nele pareciam estar contidas as soluções para os problemas do 

país: sociais, econômicos e políticos” (EVANGELISTA, MORAES, SHIROMA, 2003, p. 

17).  

A discussão que vimos propondo ao longo deste trabalho tem como princípio a 

educação como prática transformadora, emancipatória, que visa promover indivíduos capazes 

de interpretar, questionar e transformar seu contexto político-econômico-social-cultural. Um 

processo nada fácil, contudo, possível.  

A análise desta subcategoria está apoiada basicamente em trechos dos diálogos de 

Stella e Elisa, do CEI Manoel da Silva, e de Cecília e Conceição, profissionais no CEI Ilídio 

Lima, sobre como elas observam as mudanças que estão ocorrendo na esfera pública e seus 

reflexos na creche municipal da rede direta. Cabe destacar que embora não seja um tema 

pautado nas entrevistas com as mães, assuntos correlacionados surgem com alguma 

frequência nos depoimentos de Maysa e Vanessa, que consideraram aspectos ligados às 

condições materiais do trabalho docente relacionada a condições de viver a infância em 

contexto de vida coletiva, além da burocratização da atividade docente citada por uma das 

profissionais entrevistadas,  são elementos essenciais à discussão sobre qualidade da educação 

e indispensáveis à garantia de uma de creche “boa” qualidade.  

Tocante à valorização dos profissionais, as participantes consideram esse um fator 

determinante para o trabalho de qualidade e indicam, a partir de seus relatos e diferentes 

experiências de vida e profissionais, uma compreensão de que o tema da qualidade é 

complexo e diretamente vinculado a acontecimentos mais amplos sociais e políticos. Tendo 

essa clareza, Stella diz: “Eu tenho medo do nosso futuro”, mas o diz referindo-se ao presente. 
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Já no caso das coordenadoras pedagógicas “o futuro” não ganhou notoriedade discursiva; há a 

emergência de se realizar ações no aqui e agora da creche visando materializar tão propalada 

qualidade. Pensar no futuro também é algo inquietante para a professora Cecília e para as 

mães de Guilherme e de Valentina. No caso destas últimas, por se tratar de uma professora-

mãe e uma mãe que se tornou professora, observou-se um espectro discursivo do Estado (ou 

contrário a ações que impactam diretamente a vida profissional e o cotidiano das crianças na 

creche) pairando em suas reflexões pessoais.  

Referente aos fatores extraescolares que podem afetar ou favorecer a qualidade da 

educação, são citados pelas participantes a restruturação política e curricular da Rede 

Municipal ampliada no período da gestão Dória-Covas36, pautada numa lógica gerencialista, 

encarada com resistência por uma parte dos trabalhadores da Educação. Os novos Projetos de 

Lei, o novo currículo da Cidade e a nova abordagem pedagógica na RME, em alinhamento 

com uma política conservadora e liberal como a que está em exercício na atualidade, são 

vistos com bastante preocupação pelas docentes entrevistadas.  O cenário político também é 

tema abordado informalmente por Maysa, mãe com filho matriculado no CEI Manoel da 

Silva, logo após o encerramento da gravação. A participante, assim como as demais, revela 

preocupação. A recorrência com que foram abordados temas relacionados ao contexto social e 

político mais amplo nos provocou a reflexão que se desenvolverá nas páginas a seguir.  

Em concordância com Dourado, Oliveira e Santos (2007) são múltiplas as 

determinações que envolvem a ideia de qualidade o que remete à busca de compreensão dos 

elementos (objetivos e subjetivos) presentes ou que se manifestam no interior da vida escolar, 

que se relacionam com o constructo ou com o ideal de escola de qualidade.  

Os significados apreendidos dos depoimentos revelam preocupação com o curso que o 

trabalho do professor vai seguindo e com as mudanças que as políticas educacionais vão 

imprimindo à educação infantil. As participantes abordam questões do plano político e 

econômico que segundo ajuíza Cecília, sucateiam a educação pública e abandonam o 

trabalhador à sua própria sorte. Dificuldades sinalizadas pelas profissionais nos levam a crer 

que, a despeito de sua vontade e determinação, a atividade docente segue muitas vezes, 

impedida ou refreada por situações do próprio ambiente escolar e pelo cenário político.   

 
36 Em 2017 o empresário João Dória assumiu a Prefeitura Municipal de São Paulo após ter sido eleito com 

53,29% dos votos válidos. No ano seguinte deixou a administração municipal para assumir o cargo de 

Governador do Estado de São Paulo, Bruno Covas assumiu o cargo de prefeito da Capital dando andamento aos 

projetos da chapa peessedebista.  
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No esforço de tornar mais claras suas palavras, discorreremos sobre uma angústia 

apresentada pelas entrevistadas que pode indicar que tempos difíceis estão por vir. 

Contribuições advindas dos estudos de Clot (2007; 2010) referente ao “real da atividade” e à 

“atividade real" serão incorporadas nessa discussão, visando entender melhor as 

complexidades da creche, tocante ao trabalho educativo ali desenvolvido, a partir das 

representações construídas pelas profissionais entrevistadas.  

Compreende-se que tais conceitos propostos por Yves Clot na Clínica da Atividade 

são de difícil compreensão, por isso tentaremos explicá-lo brevemente. Antes, porém, 

ressalta-se que esta pesquisa não se insere na Psicodinâmica do Trabalho, contudo, 

acreditamos que as ideias difundidas pelo autor podem lançar luz ao que se identificou nesse 

estudo a partir das falas das participantes. Importa esclarecer que essa corrente de pensamento 

toma a perspectiva materialista-dialética como teoria e método e auxilia na compreensão da 

atividade docente considerando as dimensões sociais, políticas, históricas, culturais e 

subjetivas que constituem tanto a atividade quanto a pessoa que a realiza. 

Clot (2007 p.116) esclarece que a atividade não se refere apenas àquilo que o 

indivíduo realiza, mas também por aquilo que deixa de fazer ou que poderia ter feito e não 

fez. Segundo este autor:  

[...] o real da atividade é também aquilo que não se faz, aquilo que não se pode 

fazer, aquilo que se busca fazer sem conseguir – os fracassos – aquilo que se teria 

querido ou podido fazer, aquilo que se pensa ou que se sonha poder fazer alhures. É 

preciso acrescentar a isso – o que é um paradoxo frequente – aquilo que se faz para 

não fazer aquilo que se tem a fazer ou ainda que se fez sem querer fazer (CLOT, 

2007, p.116).  

A atividade constitui-se nas e pelas ações dos indivíduos, num processo de escolhas 

permanentes. Na medida em que deixam de fazer aquilo que deveria ser feito ou o fazem de 

modo diferente do que estava prescrito, os indivíduos ressignificam sua atividade e atribuem, 

por exemplo, novos sentidos e novos estilos. 

De acordo com Clot (2007, p.116), “a atividade é uma prova subjetiva em que cada 

um enfrenta a si mesmo e aos outros para realizar aquilo que tem que fazer”.  Na abordagem 

do autor, também há uma clara diferenciação entre a atividade prescrita (tarefa) e o trabalho 

real (o que se fez a partir do que foi prescrito).   

Murta (2008, pp.50-51), ao tratar desta diferenciação, considerou que “a tarefa é o 

prescrito ao trabalhador, é imposta e, assim sendo, é exterior, determina e constrange sua 

atividade, mas ao determinar a atividade do trabalhador, ela o autoriza”. Ainda segundo a 
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autora, “a distância entre o trabalho prescrito e o trabalho realizado é a manifestação concreta 

da contradição sempre presente no ato do trabalho”. 

Visto desta maneira, não se pode negar o papel de importância que a subjetividade 

possui na constituição da atividade, em especial a docente que, conforme veremos mais 

adiante, segue “tensionada por todos os lados” como assinalou uma das professoras 

entrevistadas. O desencanto, conforme explicitou Cecília, bem como os desafios e as 

frustrações da profissão podem ser compreendidas tanto a partir daquilo que estas 

profissionais não podem fazer, como a partir daquilo que elas efetivamente realizam. 

Outro ponto marcante das falas das professoras é a colocação de um sujeito coletivo 

para atestar a realização ou o impedimento de determinada tarefa profissional, sendo assim 

elas dizem: “[...] a gente tem que direcionar o olhar”; “[...] a gente tem que planejar”; “[...] a 

gente tem que atender [bem] a criança”; “[...] temos que propor situações variadas”. Suas 

falas ainda nos remetem a questões e desafios nos quais sua atividade se esbarram, os quais 

podem atestar certo “condicionamento” (Stella) ou um processo de “desconstrução”, nos 

quais os envolvidos vão [ou não] “se permitindo” (Cecília) aprender e crescer.  

Segundo Clot (2007, p.116), a existência dos indivíduos “é tecida nesses conflitos 

vitais de que para se livrar, eles buscam transformar em intenções mentais. Essas 

transformações são parte da atividade e não apenas seu resultado estabilizado no objetivo 

imediato da ação”. Nesse sentido, pode-se dizer, com base no autor, que a atividade não 

ocorre de maneira estanque, sem que se considere a subjetividade, já que ambas estão 

imbricadas. “A atividade é uma prova subjetiva em que cada um enfrenta a si mesmo e aos 

outros para ter uma oportunidade de conseguir realizar aquilo que tem que fazer”, explica o 

autor. 

Tocante a esse aspecto, Cecília, refletindo sobre um possível ciclo das políticas 

públicas educacionais e seus efeitos na escola, especificamente na creche, concluiu que “a 

política está em tudo”. Desde a merenda escolar, passando pelo tempo que as crianças 

permanecem na instituição, bem como a qualidade desse tempo destinado a atendê-las, a 

formação e a valorização dos trabalhadores da Educação até a organização do sistema de 

ensino (o currículo, as leis educacionais, a conjuntura política), confrontando, em alguns 

momentos, com aquilo que ela acredita e tenta praticar no âmbito do seu fazer docente, seja 

no CEI ou na EMEF onde ela atua.  
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Diferentes conflitos pessoais (frustração, sensação de fracasso, desejo de poder fazer 

mais, sonhos e projetos a curto e longo prazo) perpassam a atividade profissional das 

docentes, conforme esclarecem as participantes do estudo que, algumas vezes, se veem 

impedidas de realizar um trabalho mais significativo junto às crianças, suas famílias e à 

comunidade, devido a circunstâncias e condições a que estão submetidas. Dissemos isso a 

partir da explanação da coordenadora do CEI Ilídio Lima que considera que algumas 

orientações advindas da SME ou da própria DRE acabam por redirecionar o curso das ações 

junto às crianças e também junto às educadoras:  

[...] esse ano veio uma situação, meio que uma ordem para a gente trabalhar o 

currículo durante o ano, e é isso que a gente está fazendo, então fica faltando 

algumas formações que ampliam o nosso trabalho, nossa visão em relação ao 
desenvolvimento da criança, o aspecto físico-motor, neuropsicológico também, 

neurossocial [...] seria bom que a gente tivesse pelo menos um pouquinho. Mas não 

tem (CP Conceição, CEI Ilídio Lima). 

O apontamento feito pela participante sugere que algumas tarefas presentes no 

contexto educação infantil advém de “imposições naturais” de uma reorganização curricular 

da rede municipal. Com base na explanação da coordenadora, a finalidade do trabalho 

educativo na creche, que segundo consta na documentação oficial e no discurso replicado no 

meio educacional, tem a criança como centralidade, é subjugada ao impulso da objetivação, 

da padronização e da racionalização do contrato pedagógico (ROPÉ,1997). 

Assim, o verbo vir, utilizado pela coordenadora, pode indicar uma determinação 

unilateral, “pensada de cima para baixo” ou ainda pode significar passividade da mesma 

quanto ao cumprimento da “ordem” que, nesse caso, poderia ser traduzida como uma forma 

de promover junto ao corpo docente rodadas de estudo e discussões referente à nova proposta 

curricular do município, articulando-se a saberes e fazeres já constituídos pelo grupo. Note-se 

que o advérbio meio indica que ela compreende a instrução não completamente enquanto 

ordem, mas assim a incorpora em sua prática e em outras ações com a equipe docente, em 

prejuízo de outras atividades formativas e reflexivas que poderiam ser realizadas na unidade. 

Ao decidir pela aplicação do estatuto que veio “de cima”, é possível que esta profissional, 

bem como as professoras que compõem o quadro de docentes da instituição, se sintam 

desprovidas de autonomia, confusas quanto à possibilidade de um fazer coletivo, reflexivo e 

dinâmico (ROPÉ, 1997).  

A fala de Conceição, do CEI Ilídio Lima, evidencia como ela age em suas escolhas 

trazendo à tona um conflito por ela vivido. De um lato têm-se as questões que considera 
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essenciais para aquilo que ela chama de “ampliação da visão em relação ao desenvolvimento 

da criança”, as quais remete às dimensões do cuidar e educar. De outro, as normas e os 

direcionamentos que ela deve acatar, ou dito na sua maneira, “se pautar”, ainda que isto 

signifique não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, ainda que as demandas da 

unidade e focos de interesse do grupo de professores sejam outros no momento.  

Para ela, uma creche de qualidade  

[...] é aquela que percebe a necessidade da criança, que procura sanar essa 

necessidade, que procura trazer a sua comunidade para dentro da unidade, para que 

eles percebam que o trabalho é feito com excelência, que é um trabalho feito dentro 

das normas, [...] pautado dentro dos documentos da rede (CP Conceição, CEI Ilídio 

Lima).  

Uma contradição parece saltar de sua fala. Revelando que entre o prescrito, o sonhado 

e o vivido existe um distanciamento. Parece-nos que a preocupação de “passar” o conteúdo 

pautando-se na documentação oficial não, necessariamente, reflete a necessidade e os 

interesses do grupo de professores, tampouco das crianças. Sua fala evasiva resgata chavões 

tais como “trazer a comunidade para dentro da unidade” e “trabalho de excelência”, mas não 

elucida verdadeiramente como isso acontece. Por outro lado, reconhecemos que a adoção de 

tais discursos “pedagógicos” remonta ao que a professora, recém-chegada na coordenação 

pedagógica, sonha e deseja.  

Em seu papel de gestora, ela busca conciliar as relações na unidade para que sejam 

harmoniosas. Entre suas crenças, percepções, desejos e medos, bem como a tarefa a ser 

realizada tal qual lhe fora recomendada pela chefia, estão outras vidas cheias de suas histórias, 

marcas, desejos e necessidades que precisam ser contempladas pelo programa de formação e 

pela proposta pedagógica da instituição escolar.  

Parafraseando Ropé (1997), não é certo que gestores, formadores e professores 

queiram ser transformados em técnicos que replicam diretivas e conteúdos elaborados por 

especialistas, em geral alheios à realidade escolar em que estes profissionais atuam, visto que, 

se assim agirem o sentido do seu trabalho lhes foge. Refletir sobre sua realidade 

socioprofissional, perceber o que os educandos e a comunidade consideram importante, trazer 

a existência pelo diálogo e pelo trabalho coletivo aquilo que não existiria de outro modo é 

uma possibilidade que se abre cotidianamente para a construção de escolas verdadeiramente 

democráticas e comprometidas com as vidas das crianças e da comunidade em geral.  
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Para a coordenadora do CEI Manoel da Silva, no entanto, as recomendações da DRE e 

da SME são traduzidas em ações previamente discutidas e partilhadas pelo grupo, mas que em 

alguns casos não são postas em prática, quer seja por “desconfiança” ou devido a um “não 

querer fazer” por parte de alguns docentes do grupo. Ela defende que o caminho formativo 

trilhado pela equipe de docentes deve buscar, primeiramente, avaliar a realidade local, 

trazendo para o centro das discussões os reais interesses e necessidades das crianças e da 

comunidade local, articulando a documentação da rede a saberes e experiências produzidos e 

vividos pelo coletivo da instituição, a fim de fortalecer o projeto político pedagógico e a 

participação da comunidade na gestão da unidade educacional.  

[...] nós discutimos quais funções essas crianças praticam aqui, sem as intervenções 

e com as intervenções das professoras. Toda vez no horário coletivo nós discutimos 

quem realmente são nossas crianças. [...] vamos trabalhar com crianças reais, nós 

vamos conhecer essas crianças e a partir daí, [...] estudamos; nós [...] para 

posteriormente discutirmos quais autores dizem isso, falam a respeito do que nós 

observamos (CP Elisa, CEI Manoel da Silva). 

O vivido – o realizado na creche – é a síntese de um conjunto de possibilidades 

recriadas, repensadas e desenvolvidas a partir da interação dos diferentes atores sociais. 

A jovem professora Cecília aponta alguns dificultadores para a realização da atividade 

docente na creche. Segundo ela, trabalhar na creche sempre foi um sonho, entretanto, o maior 

desafio que se coloca, enquanto professora na primeiríssima infância, é a questão do tempo 

associada à quantidade de crianças sob sua responsabilidade.  

[...] então assim, a criança fica 10 horas na creche, eu fico no período da manhã, as 

outras professoras no período da tarde, porém é uma quantidade de crianças que 

não permite que você desenvolva um trabalho realmente que você possa dizer 

que é rico. Para você desenvolver tem que ter toda uma estrutura, é uma questão, 

assim, de cultura da própria unidade escolar, do próprio espaço escolar [...]. E 

não é da noite para o dia [que isso] acontece [...] você decide que vai fazer essa 

atividade e a creche inteira vai se mobilizar ou que você vai conseguir dar conta 

entre uma troca, um banho, uma alimentação, uma organização da sala. Então assim, 

as atividades, elas são, na realidade, cronometradas (Professora Cecília, CEI 

Ilídio Lima, grifos nosso).  

Esta professora sustenta que estudar a documentação oficial da Rede tem sido 

importante. Os educadores precisam se apropriar dos discursos e dos temas que circundam o 

meio de trabalho, entretanto, ao analisar sua realidade profissional ela percebe um 

“distanciamento” entre o que está escrito e o que vivencia diariamente em sua unidade 

educacional.  
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O real, segundo ela, é um trabalho que demanda muito, física e psicologicamente, dos 

professores, onde o possível a se realizar se limita ao fator do tempo e das condições materiais 

que o CEI dispõe. 

Eu estava estudando o currículo na Educação Infantil para poder fazer os relatórios 
[do] desenvolvimento das crianças [...]. E ali, você lendo, você vê [...] relatos, [...] 

experiências [...]. Mas essa não é a minha realidade, não é a realidade das 

minhas crianças. Conheço o currículo, tenho estudado e ele é belo, é rico, é 

importante, mas estou em conflito, como vou preparar ambientes que favorecem a 

aprendizagem com tantos bebês[...]. Eles entram até às 7h, crianças chegam até às 

8h. Estão no café nesse momento. Subimos e as trocas, às 9h frutas e temos até às 

10h para dar atividades. Daí almoço, trocas e sono. São atividades rasas, corridas 

e na maioria das vezes não abrange todos. Rotina e cotidiano estão ali 

(Professora Cecília, CEI Ilídio Lima, grifos nosso).  

A fala inicial da professora Cecília alude ao pensamento de Shiroma, Campos e Garcia 

(2005), quando asseveram que nos textos que compõem as documentações oficiais, os 

sentidos não são dados, são produzidos aquém e além de palavras e expressões que os 

compõem, por isso nem sempre se articulam com os interesses, os valores, as crenças e as 

perspectivas dos sujeitos da ação nas escolas.  

Referente à beleza, riqueza e importância do documento, conforme citado pela 

professora, um ponto a considerar diz respeito ao fato de que essa é uma importante 

“estratégia de persuasão” ao leitor (SHIROMA; CAMPOS; GARCIA, 2005). Os relatos de 

professores, gestores e outros atores escolares que compõem a narrativa do novo currículo da 

rede municipal, ao mesmo tempo que têm relação com seus contextos particulares– o que o 

torna “belo e rico”, forma um “discurso pedagógico” replicável nas vozes de diferentes atores 

escolares, o que pode evidenciar contradições e discordâncias presentes no contexto das 

práticas educativas.  

O fazer docente junto às crianças bem pequenas, devido a sua especificidade, tem 

como exigência a realização de atividades previamente organizadas temporalmente, tendo em 

conta as condições de permanência dos bebês e das crianças na instituição, suas necessidades 

biológicas, psicológicas, sociais e históricas que dizem respeito à cultura e ao estilo de vida de 

cada indivíduo (BARBOSA; HORN, 2001).  

Ao avaliar a realidade do seu ambiente profissional, a professora interroga suas 

próprias condições de trabalho ao passo que reflete a respeito das dificuldades presentes na 

realização de uma prática emancipatória.  
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A existência de uma rotina massificadora, no sentido de ter de cumprir tarefas segundo 

uma linha do tempo aparentemente fixa e inflexível, acarreta constrangimentos em relação ao 

querer fazer dos docentes e das próprias crianças. O rotineiro – habitual – rouba do interior da 

vida escolar a possibilidade do inédito e do surpreendente, e coloca em evidência o caráter 

pejorativo que a palavra rotina possui, remetendo à ideia de mecanização, algo sistemático 

que deve ser seguido dogmaticamente (BRASIL, 1998; BRASIL, 2009a; BARBOSA, HORN, 

2001; BASSEDAS, HUGUET, SOLE, 1999).   

Na Educação Infantil, a rotina tem um papel importante não apenas para a organização 

do tempo, mas também no que se refere ao desenvolvimento e à aprendizagem das crianças e 

dos adultos. Rotinas rígidas e inflexíveis desconsideram tanto a criança quanto o adulto, pois 

torna seu trabalho monótono, repetitivo e pouco participativo (BRASIL, 1998), tal como 

parece indicar a fala desta professora. Aí nos pareceu haver um impedimento daquilo que ela 

planeja ou deseja realizar. E nesse ponto, entre o prescrito e o desejável, está o que é possível 

de se realizar, segundo sua capacidade de adaptação. Mas na verdade, segundo Clot (2007), 

com a realização de uma dada atividade, outras não desaparecem; elas ficam abandonadas, 

atravessando a atividade que a docente está realizando.   

Em outro trecho da entrevista, Cecília relaciona temas referentes a políticas de 

currículo, formação e valorização dos profissionais da Educação Básica à política de 

bonificação da Secretaria Municipal de Educação que, apesar de não estar vinculada às 

avaliações externas, mas principalmente à assiduidade e ao desempenho das unidades 

educacionais no âmbito da SME, tem como tendência avaliar o desempenho dos docentes, 

exclusivamente, por meio desses dados, visando a formações pouco significativas ou 

transformadoras das realidades que estes profissionais enfrentam diariamente em seus 

contextos de trabalho.  

A fala a seguir ilustra bem essa complexidade e nos leva a refletir sobre a existência de 

um Estado avaliador, que associa o desempenho das escolas à política de bônus geradora de 

competitividade e rankings, que lança mão de recursos para inovar sua gestão sem, contudo, 

assegurar condições dignas de trabalho aos profissionais e de vida coletiva aos educandos.  

Quando você vê o PDE37  sendo vinculado à quantidade de crianças matriculadas 

[...] que a demanda está indo todinha para as creches conveniadas, quando você 

 
37O Prêmio de Desenvolvimento Educacional (PDE) é um programa de bonificação instituído pela Lei 14.938 de 

30 de junho de 2009. Referente ao exercício de 2018, o decreto municipal Nº 58.282, de 20 de junho de 2018, 

dispôs sobre o pagamento do prêmio aos servidos da educação, fixando entre outras regras “o desempenho das 

unidades” no âmbito da SME (artigo 4º). A aferição do desempenho se dá pelo índice de abandono, retenção por 
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entende que os profissionais estão cansados, de repente a gente tem 

planejamento, diário de classe, diário de bordo, desenvolvimento de  atividades; 

quando você vê essa saturação, [...] aos poucos vai fazendo com que o 

profissional, queira migrar, com a falsa ilusão de que na EMEF talvez não tenha 
tanto trabalho,[porque] ‘são crianças mais autônomas, então vai ser mais 

fácil’(Professora Cecília, CEI Ilídio Lima, grifo nosso). 

Dois pontos destacaremos desta fala, o primeiro é em relação ao programa de 

bonificação citado pela professora. Tomamos por base a afirmação de Laval (2004, p. 313) de 

que o imperativo da produtividade começou a se impor na escola a partir do momento em que 

ela passou a ser “concebida como uma organização produtora de serviços úteis e mensuráveis 

em tempo de ‘valor agregado’ de ‘competências’, e em última instância, de preço sobre o 

mercado de trabalho”.  

A administração na ótica gerencial admite que a adequação dos recursos humanos se 

constitua em tarefa prioritária, exigindo uma política orientadora, destacando-se desde a 

capacitação de novos servidores, o desenvolvimento de pessoal, um sistema remuneratório 

que estimule o desempenho e a performance dos profissionais por meio de incentivos, e a 

criação de carreiras/cargos compatíveis com as necessidades do aparelho estatal modernizado. 

Fato a observar é que no caso do PDE as regras para recebimento do prêmio geram ao 

mesmo tempo competitividade, desânimo e cansaço nos profissionais. Para fazer jus ao 

incentivo financeiro, exige-se dos trabalhadores da educação frequência, sendo consideradas 

prejudiciais ao percebimento do prêmio faltas justificadas ou abonadas pela chefia, bem como 

licenciamentos, ainda que considerados como de efetivo exercício. Somado a essa competição 

silenciosa, os profissionais ainda se ocupam na busca por pacotes de formações variadas, 

almejando, ao final de um determinado período, possuir um total de pontos que lhes permitam 

progredir funcionalmente na carreira. A evolução funcional é assim, outra forma de incentivo/ 

competição instaurada na escola pública que, incorporada ao discurso da valorização 

profissional, parece brincar com os anseios e as necessidades do professorado.  

Quanto ao segundo aspecto, se olharmos este excerto sob o enfoque dado por Clot 

(2007) torna-se possível a compreensão de que a atividade docente compreende não apenas as 

realizações profissionais, mas também um conjunto de atividades não realizadas ou 

impedidas, que geram, neste profissional, a sensação de cansaço, saturação em relação ao 

 
frequência e ocupação escolar (artigo 5º). No caso específico da Educação Infantil, o valor do prêmio a ser pago 

será determinado pela relação existente entre a capacidade da unidade e o número de crianças efetivamente 

matriculadas (inciso II). 
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ambiente profissional, fazendo com que se fantasie um trabalho que lhe renda algum tipo de 

reconhecimento e maior valorização.  

Atentando-nos a outra possibilidade de reflexão sobre as complexidades da creche e 

do trabalho docente desenvolvido no âmbito dessas instituições, recuperamos um trecho em 

destaque da fala da professora Cecília, em que ela sugere haver uma burocratização do 

trabalho docente na Educação Infantil. Ela cita que o planejamento e a variedade de registros 

para a composição da documentação pedagógica e indica que o tempo para a realização 

dessas tarefas é incompatível com o grau de reflexividade que exigem. A evidência de 

saturação do trabalho docente em creches parece ganhar mais força quando analisada a 

Instrução Normativa SME Nº2, de fevereiro de 2019 (SÃO PAULO, 2019b), que dispõe 

sobre as formas de registro na Educação Infantil. O documento orienta para quatro 

modalidades de registro: 

• Registros para o planejamento do trabalho pedagógico: planejamento anual como 

carta de intenções; planejamento contínuo do trabalho docente; semanário como 

instrumento de registro: transição para o diário de bordo; diário de bordo. 

• Registros para a comunicação do trabalho pedagógico: murais, painéis, paredes, 

muros; imagens: fotos, vídeos e produções infantis; redes sociais institucionais; 

agenda; caderno de passagem; caderno de observação e registro do bebê e da criança. 

• Registros para avaliação das aprendizagens: relatório do acompanhamento da 

aprendizagem; portfólio. 

• Registros para a formação permanente: registros de reuniões formativas; reuniões 

pedagógicas; formação permanente/ em serviço para os docentes; cartas pedagógicas. 

A documentação oficial da área atribui ao registro uma grande importância na 

constituição de uma escola da infância de qualidade. No âmbito da SME, por exemplo, têm-se 

os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana enfatizando o papel da 

documentação pedagógica na consolidação e na historicização do processo educativo, e ainda 

como eixo estruturante do Planejamento e da Gestão Educacional.  

O Currículo da Cidade, por sua vez, explicita a tripla função da documentação 

pedagógicas no âmbito da Educação Infantil, qual seja: estabelecer um diálogo entre a 

unidade, docentes, famílias/responsáveis e a comunidade; apoiar e sistematizar o 

acompanhamento da trajetória escolar das crianças, criando memórias da vida individual e 
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coletiva do grupo; constituir material pedagógico para a reflexão acerca do processo 

educativo (MELLO; BARBOSA; FARIA, 2017,apudSÃO PAULO, 2019a). 

Ao enfatizar sua concepção de currículo, o referido documento evoca a 

responsabilidade dos educadores sob o argumento de que nos momentos destinados à 

produção, reflexão e análise desses registros, há a possibilidade de aprimoramento da prática 

educativa; construção de formas pessoais e grupais de aprender e dar visibilidade às suas 

produções e ao trabalho que realiza (BARBOSA; HORN, 2008, apud SÃO PAULO, 2019a). 

No entanto, há que se considerar o alinhamento da discussão sobre registros pedagógicos às 

pautas da Agenda 2030 que abrange o Desenvolvimento Sustentável das nações até 2030, 

especificamente no que concerne às metas 16.6 e 16.7, as quais objetivam o desenvolvimento 

de instituições eficazes, responsáveis e transparentes, bem como a garantia da tomada de 

decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa, respectivamente.  

Em consonância com Laval (2004), é possível observar, com base na fala da 

professora e após a análise da proposta curricular da RME, que ações dos professores seguem 

pela via da padronização, enquanto a essência do seu trabalho reclama uma participação ativa 

e organizada porque educar e cuidar supõem um trabalho específico de formação, visto que 

compreendem os eixos estruturantes da ação pedagógica com crianças pequenas.  

O cansaço de Cecília ou a saturação a qual se refere também pode ser entendida como 

sintomas da burocratização do trabalho docente na creche. Todavia, há que se lembrar que a 

docência é uma atividade profissional que não pode ser desenvolvida sem autonomia e “exige 

uma ética profundamente interiorizada, incompatível com uma prescrição e um controle 

estreito da tarefa. A ação pedagógica supõe uma ‘convicção presa ao corpo’ no valor do ofício 

que se faz e na sua importância social” (LAVAL, 2004, pp. 304-305). Ainda segundo o autor, 

o enfraquecimento dessa convicção acarreta a banalização do ofício de professor, reduzindo-o 

a um administrador ou um técnico, e incide paradoxalmente na diminuição da eficácia global 

do sistema de ensino.   

Esta professora acrescenta que devido à demanda de trabalho no CEI onde atua 

dificilmente é garantida a representatividade docente para discutir, elaborar e avaliar o projeto 

institucional. Seu desencanto beira a desesperança quando somada às dificuldades de realizar 

aquilo que intenciona ainda se depara com a falta de reconhecimento profissional.  

Meu desencanto na Educação Infantil é também por causa disso [...]. Dentro da 

Educação Infantil, por mais que eu tenha um diploma de pedagoga, eu não sou 

reconhecida [...]. Me entristece quando alguém da gestão ou o próprio colega não 
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reconhece o nosso trabalho, e isso é mais claro nesse cenário (Professora Cecília, 

CEI Ilídio Lima). 

A histórica cisão entre creche e pré-escola e a fragmentação da imagem profissional 

das docentes que trabalham em creches é tema presente nas discussões e nos estudos ligados a 

essa área. Silva (2015) avaliou que dentro da organização de diferentes sistemas de ensino 

existe uma hierarquização, muitas vezes reforçada legalmente, entre os profissionais que 

atuam na educação das crianças pequenas e aqueles que atuam com as crianças maiores. O 

imaginário de que a professora, sobretudo aquela responsável pela educação e cuidado de 

crianças de 0 a 3 anos é menos “educadora” do que as demais, segue reforçado pelo não 

reconhecimento social da especificidade do trabalho educativo na Primeiríssima Infância.  

A respeito do tema valorização, uma das professoras entrevistadas traz a seguinte 

reflexão: 

[...] valorizar o profissional que está trabalhando com a criança é muito importante, 

obvio! [...].  Ele vai trabalhar feliz, teoricamente [...] vai estar mais entregue ao seu 

trabalho [...]. Mas, desmotivados por ‘n’ fatores, problemas pessoais, [...] os 

próprios problemas da escola em si, da comunidade [...][...] Aí sabe o que acontece? 

A gente se adequa [...] (Professora Stella, CEI Manoel da Silva). 

Valorizar o profissional e o trabalho desenvolvido por ele significa, entre outros 

aspectos, garantir condições dignas para realização de sua atividade (formação; remuneração 

adequada; um ambiente saudável ao desenvolvimento do sentimento de pertencimento ao 

grupo; participação movida pelo interesse geral, entre outros aspectos). A respeito da 

valorização dos profissionais, a CP Elisa compreende que a mesma engloba desde as ações 

mais simples do dia a dia, na escola, até as questões mais complexas, em termos de políticas 

públicas. 

A professora Stella, no entanto, em seu anseio por valorização parece confrontar-se 

com a barbárie que o capitalismo gera. Falou da política do mérito, travestida nas palavras 

evolução e progressão, criticou “programas de formação” que não priorizam o conhecimento, 

mas a produção de diplomas; referiu-se à greve como ato político, como possibilidade de 

libertação. Lembrou da escola como lugar para formação de consciência crítica e politização 

dos indivíduos. Falou da importância de unir-se a outros que lutam e assim como ela 

acreditam na escola e, que o “poder hegemônico não tem, nem terá nunca a última palavra” 

(GENTILI; ALENCAR, 2005, p.21).  
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Stella e Cecília, bem como as mães entrevistadas, parecem concordar que a 

valorização dos profissionais que atuam na Primeira Infância é fator importantíssimo à 

qualidade da educação. Ocorre que na perspectiva do gerencialismo pedagógico, as políticas 

educacionais atuais contribuem para a promoção de processos que valorizam mais a 

racionalidade técnica e subjetiva do que a qualidade social dos processos educativos. Nesse 

modelo, a organização do trabalho docente tem como centralidade o próprio profissional; o 

sucesso ou fracasso passa a ser medido pela responsabilização desses sujeitos e não mais por 

sua profissionalidade; o companheirismo é substituído pela competição e comparação 

interpessoal de performances, com implicações diretas na valorização e no reconhecimento da 

atividade profissional. Essas novas configurações de poder exploram as incertezas e as 

convicções do sujeito disciplinado (BALL, 2005).  

As falas destacadas chamam a atenção pelo fato de que a valorização profissional 

também se relaciona a questões do domínio afetivo, como ser reconhecidas como docentes, 

poder trabalhar mais felizes, mais motivadas e sem precisar temer o futuro. No entanto, não 

bastasse o não reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, as educadoras parecem a todo 

momento sujeitas a uma série de desafios que estão além de suas possibilidades de solução, 

gerando nelas certo desencanto, medo, incerteza e, ao mesmo tempo, obrigando-as a se 

conformarem ou se adaptarem às regras do jogo.  

Como explicam Gentili e Alencar (2005, p.19), sob essas condições “o sentido do 

trabalho educacional vai se perdendo, o desencanto vai apoderando-se da ação e o ceticismo, 

oculto atrás de um suposto realismo, leva a muitos a reconhecer que qualquer esforço para 

mudar é inútil”. Adequar-se em nosso modo de analisar essas contribuições não significa 

aceitar a lógica maquineísta. É preciso seguir em frente, vislumbrar outros caminhos em 

defesa da escola pública, resistir e tentar “fugir do desencanto que insiste em colonizar nossos 

corpos e almas” (p. 23).   

Essas são algumas das marcas deixadas por uma política educacional regulada por 

interesses econômicos contrários aos interesses dos servidores, mas que se sustenta pela arte 

do disfarce, com um discurso que diz: “os bons funcionários nada têm a temer”. A 

culpabilização e a responsabilização dos agentes públicos são travestidas de uma retórica que 

anuncia a “dignidade do servidor público, cuja missão deve ser a de bem servir a 
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população”38. No bojo de suas argumentações, mais valorização, mais motivação profissional, 

melhor remuneração ou pelo menos uma que seja condizente com o mercado de trabalho 

nacional, além de uma razoável sensação de segurança no emprego são decantadas a fim de 

legitimar a lógica do mercado.  

Atravessando esses temas, tem-se a aprovação de uma proposta que prevê a ampliação 

da cobertura de vagas na creche por meio de parceiras com organizações da sociedade civil. 

Nesse ponto, segundo Cecília, cabe questionar:  

[...] se não for dessa maneira, de outra não seria possível? Essa é a única forma de 

atender a demanda? [...]. Por que a creche conveniada virou a menina dos olhos da 

Prefeitura? (Professora Cecília, CEI Ilídio Lima). 

O processo de terceirização de serviços básicos na Educação Infantil é uma realidade 

há muitos anos, como evidenciaram os estudos realizados por Craveiro (2015), Franco (2015) 

e Panizza (2018). Esse tema é lembrado pelas participantes que, por um lado, consideram que 

ampliar o número de bebês e crianças atendidas na rede municipal é algo urgente, mas por 

outro, as condições em que esta iniciativa se desenvolve não parecem nada animadoras. 

Expandir o convênio significa, segundo Panizza (2018), na maioria das vezes, contribuir com 

a segmentação e a dualização institucional entre muitas outras coisas.  

Das entrevistas de Cecília e Elisa podemos inferir a respeito de possíveis interferências 

que o CEI direto vem sofrendo devido à ampliação da rede conveniada no distrito Cidade 

Tiradentes, entre as quais é apontada uma diminuição da demanda, fato observado pela CP do 

CEI Manoel da Silva como uma triste consequência do alargamento de uma política pública.  

[...] esse ano está sendo atípico, porque com esse negócio de rede parceira, nós 

estamos perdendo muitas crianças. É, hoje assim, a realidade está triste para nós, em 

termos de crianças, porque é muito baixa a nossa demanda (CP Elisa).  

Sem entrar no mérito se a política é boa ou ruim, esta profissional pondera que a 

educação na primeira infância é direito. Esse aspecto é importante de ser discutido porque 

mostra a profissional preocupada com o destino da unidade escolar e ao mesmo tempo revela 

uma posição de liderança que, apesar de possuir opiniões pessoais, segue demonstrando 

lealdade com a instituição, reproduzindo um discurso compatível com a “moralidade 

 
38Argumentação extraída do documento Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado – Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), Brasília, 1995. Disponível em: 

http://bresserpereira.org.br/documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf. Acesso em 18 de dez. 2019.xxxx. 

http://bresserpereira.org.br/documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf
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administrativa”, ao mesmo tempo que endossa o discurso em prol dos direitos da crianças à 

educação, à saúde e à proteção, “contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida”39. 

Sua fala ainda revela uma complexidade evidente e aponta para as tensões que a 

equipe gestora precisa gerir, como por exemplo: a diminuição do número de uma determinada 

faixa etária, pode implicar na não abertura (ou fechamento) de turmas/agrupamentos, 

alteração na composição do quadro docente, levando alguns professores/as à condição de 

excedentes. Tal condição impõe ao docente buscar acomodação em outra unidade 

educacional. Um processo, algumas vezes, angustiante. Por outro lado, também acarreta 

transtornos à população. Famílias que nutriram certa expectativa em relação ao ingresso e ou 

à continuidade do filho no CEI podem ser frustradas pela possibilidade de não conseguirem a 

vaga na unidade de sua preferência.  

É importante pontuar que, se de fato a queda da demanda por vagas nos centros de 

educação infantil da rede direta está associada à expansão da rede parceira, um estudo mais 

aprofundado poderá revelar. Fica aqui uma lacuna a ser preenchida por pesquisa futura. Outro 

ponto a ser considerado diz respeito à possível relação entre a proposta de estruturação da 

carreira do magistério municipal, principalmente no que se refere ao cargo de professor/a de 

educação infantil, com as reformas mais amplas que o governo municipal vem 

implementando.  

O “negócio”, valendo-nos das palavras da CP Elisa, com organizações sociais visando 

a ampliação de vagas na creche surge como iniciativa para aplacar a desigualdade e turbinar a 

qualidade da educação nessa etapa, mas até então parece fracassar em seu intento, pois 

continua gerando formas de exclusão por dentro do sistema. Exemplos disso podem ser 

extraídos dos estudos de Correia (2013) e Panizza (2018).  

A primeira pesquisa citada concluiu que a demanda por vagas é a tônica e seu 

equacionamento é um poderoso pretexto para a expansão da cobertura da rede conveniada em 

todo o Município. Assim, verificou-se que aspectos como a condição dos espaços e a 

formação dos profissionais são frequentemente colocados em segundo plano (CORREIA, 

2013). 

Panizza (2018), discorrendo sobre uma experiência profissional na supervisão escolar, 

apontou que em grande parte das vistorias realizadas constatou a necessidade de inúmeras 

adequações aos espaços. As condições materiais e imateriais em que se realiza o atendimento 

 
39 Trecho da poesia O direito das crianças, segundo Ruth Rocha. Companhia das Letrinhas, 2014. 
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educacional em ambos os segmentos (público e privado/parceiro) são reveladoras de 

assimetrias em torno da concepção de infância praticada pela SME. No caso das creches 

diretas, o atendimento é realizado em prédios públicos, construídos especificamente para este 

fim, o que não é verdade para um grande número de creches conveniadas vinculadas à RME. 

Nesses casos, casas, galpões, salões e igrejas são adaptadas para atender a população. 

Associado a isso, a pesquisadora considerou haver certo despreparo dos ocupantes dos cargos 

de direção e coordenação pedagógica para transformar esses locais adequados à experiência 

educativa para um conjunto de crianças bem pequenas. 

Entre muitas outras diferenças, existe ainda uma grande desvalorização em relação às 

profissionais que atuam em creches conveniadas, que se revela não apenas na forma de 

contratação, mas também na extensa jornada de trabalho e remuneração.  

As docentes contratadas pelas instituições parceiras trabalham sob regime de 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com jornada de 40 horas semanais junto às 

crianças, “sem a garantia de momentos contínuos, sistemáticos e coletivos para estudo, 

reflexão e planejamento das propostas pedagógicas que desenvolvem” (PANIZZA, 2018, p. 

20). Essa diferença, se comparada às PEIs que atuam na rede direta, perfaz um total de 

15horas semanais.  

Salienta-se, de modo geral, que estudos e pesquisas têm constatado que a qualidade da 

educação é perpassada por um conjunto de características essenciais presentes na função 

docente. Destarte, Dourado, Oliveira e Santos (2007, p.22) assinalam que no âmbito do 

sistema de ensino se deve assegurar  

[...] titulação/qualificação adequada ao exercício da função, vínculo efetivo de 

trabalho, dedicação a uma só escola, formas de ingresso e condições de trabalho 

adequadas, valorização da experiência docente, progressão na carreira por meio da 

qualificação permanente [...].   

No âmbito do docente, de modo articulado ao sistema de ensino, os autores 

argumentam que escolas consideradas de qualidade precisam assegurar horário específico na 

jornada de trabalho para o desenvolvimento/realização de outras atividades, além daquelas 

dedicadas ao ensino propriamente dito (atividades desenvolvidas em sala de aula/de 

convivência com as crianças). Esse tempo pode ser melhor aproveitado pelo professor, 

favorecendo a pesquisa, a formação e a socialização de saberes. Ademais, “favorece o estudo 

individualizado, a integração entre os docentes, o trabalho coletivo, o planejamento de 

estudos, a organização de eventos, o atendimento à comunidade, proporcionando maior 
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qualidade ao trabalho realizado pelo professor” (DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS, 2007, 

p.23).  

Ter um tempo para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao ensino, mas que 

não sejam propriamente a de preparação de conteúdos para serem aplicados junto ao grupo de 

crianças, contribui para a melhoria do ambiente de aprendizagem e condições de trabalho, 

abre a possibilidade para a instauração de um ambiente de pesquisa e compartilhamento de 

conhecimentos e saberes, além de estabelecer – na creche – um ambiente mais propício ao 

desenvolvimento profissional.  

No quadro a seguir, sintetizamos um conjunto de informações a respeito da condições 

salariais e jornada e trabalho das profissionais da educação infantil nos segmentos direto e 

conveniado.   

 REDE DIRETA REDE CONVENIADA 

Cargos Professor (a) Educação Infantil Professor (a) Desenvolvimento Infantil 

Salário inicial 

Habilitação em Magistério –      

R$ 2.969,20 Habilitação em Magistério ou Pedagogia 

– R$ 2.228,45 Habilitação em Pedagogia –      

R$ 3.586,89 

Jornada de trabalho 

com crianças 
25 horas semanais 40 horas semanais 

Condições de 
acesso e vantagens 

do cargo 

Concurso público de provas e 

títulos; vínculo estatutário; 

progressão na carreira; 

bonificações.  

Contratação em regime celetista. 

Os “benefícios” dependem de cada 

empregador contratante. 

Tempo destinado à 

formação em 

serviço 

5 h/a semanais, sendo 3 coletivas 

na Unidade Educacional e 2 em 

local de livre escolha + 4 reuniões 

pedagógicas anuais 

Reuniões pedagógicas anuais 

Quadro 8 – Comparativo das condições de trabalho das professoras da rede direta e conveniada. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de consultas realizadas nos sites de Sindicatos especializados.40 

 

Note-se pelas informações apresentadas que é grande a variação salarial entre as 

docentes que atuam na educação de bebês e crianças na esfera da Secretaria Municipal de 

Educação, representando uma situação de desigualdade que impacta negativamente nas 

 
40 Para mais informações sobre as condições salariais das profissionais que atuam em creches parceiras, acesse: 

http://www.sitraemfa.org.br/images/documentos/convencoes/2017/cct-2016-2017.pdf. Acesso em 05 de jan. 

2020.. 

http://www.sitraemfa.org.br/images/documentos/convencoes/2017/cct-2016-2017.pdf


237 

 

possibilidades de garantia de condições para a oferta de uma Educação da Primeira Infância 

com qualidade para um grande número de crianças na faixa etária de zero a três anos e onze 

meses.  

A forma de contratação também diz muito a respeito da qualidade educacional. O 

vínculo efetivo reduz a rotatividade docente (DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS, 2007), em 

contrapartida, profissionais com vínculo celetista convivem com o fantasma da demissão, 

diferentemente do que ocorre em regimes estatutários. Também não existe para elas a 

possibilidade de evolução funcional por titulação, o máximo que se pode almejar é ser 

coordenadora ou diretora da creche, e isso não significa, necessariamente, uma melhoria 

salarial.  

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à 

Criança, ao Adolescente e à Família do Estado de São Paulo (SINTRAEMFA), o 

percebimento salarial do diretor escolar na rede parceira é de R$2.439,60, resultando numa 

diferença de R$ 211,15 em relação ao cargo de professora. Se comparado o salário da diretora 

em regime celetista com o de uma da diretora concursada, em início de carreira na RME, a 

distância salarial sobe para R$ 2.225,82 (em 2015, com projeção para R$ 3.443,45 a partir de 

novembro de 2019) apenas no primeiro ano. Uma profunda diferença se instala quando 

comparado o salário da diretora em regime celetista com o de uma diretora em regime 

estatutário mais próxima do final da carreira, quando esta poderá receber até R$ 11.761,31, 

segundo cálculos atualizatórios realizados pelo Sindicato dos Professores e Funcionários do 

Ensino Municipal  de São Paulo- APROFEM41.  

Fato a observar é que no caso de servidores municipais, estes constituem em pré-

requisitos para investidura no cargo de gestor escolar (coordenação pedagógica, direção e 

supervisão): ser docente rede municipal, visto que os concursos para essas áreas são de acesso 

e não de ingresso; ter experiência mínima de três anos no magistério. O último edital 

publicado ainda exigiu que os interessados comprovassem, no ato da posse, possuir diploma 

de curso de Licenciatura Plena em Pedagogia; ou Pós-graduação stricto sensu em Educação; 

ou Pós-graduação lato sensu em Educação, de no mínimo 800 horas e nos termos das 

Deliberações do Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP) N° 26/2002 e N° 

53/2005as quais fixam normas para os cursos de especialização destinados a formação de 

profissionais da educação. 

 
41 Disponível em: <http://portal.aprofem.com.br/leitura-conteudo/00000598>. Acesso em 01 de jan. 2020. 

http://portal.aprofem.com.br/leitura-conteudo/00000598
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Além destas, outras desigualdades podem ser observadas na composição do quadro de 

creches oriundas da parceria público-privado – nível de escolaridade/formação das docentes, 

gestoras e demais profissionais; condições do espaço físico e materiais pedagógicos 

disponíveis; número de funcionários, acesso à formação continuada e nível de remuneração; 

variedade de atividades oferecidas às crianças, entre outras – refletindo também na qualidade 

de vida dessas profissionais, entretanto, segue mascarada pelas vozes ligadas aos interesses 

econômicos que usam de muitos ardis para propagação em massa de seus ideais, 

posicionando-se contrárias à ampliação dos direitos sociais, dentre os quais se situa o 

trabalho. Assim, a retórica econômica propalada no campo da Educação insiste que o 

alargamento da política de convênios e a terceirização de setores educacionais, como a 

merenda e a limpeza por exemplo, são saudáveis à manutenção do Estado enquanto a 

ampliação de direitos, poderia resultar catastrófica à economia local e/ou do país. 

Retomando a pergunta disparada pela professora Cecília, essas breves informações e 

reflexões ajudam-nos a entender o que está por trás da política de convênios a Prefeitura de 

São Paulo. No entanto, cumpre-nos questionar, como promover ações de valorização 

profissional quando as ações no cenário político apontam uma direção contrária? 

Sucateamento, privatização, programas de incentivo baseados no desempenho, cortes de 

verbas, desprestígio do profissional que atua no serviço público, entre outras. 

Referente às condições de permanência das crianças na creche, os desafios são muitos. 

Analisando a realidade sociocultural onde sua unidade de trabalho está inserida, esta 

professora sugere: 

[...] quando você analisa a merenda que vem num governo e a merenda que vem no 

outro. Quando você a falta de investimento na alimentação automaticamente ela está 

remetendo ao uniforme, ao material, porque tudo isso é suplementar para aquelas 

crianças. E suplementar significa o quê? Para mim significa garantir a falta de 

alguma coisa, nesse caso a alimentação, né? [...]. Daí você compara: “nossa num tal 
governo ela tinha tantas refeições, no outro reduziu”. [...]. Daí você se pergunta, o 

que tem por traz disso? A mesma verba que ontem era destinada a merenda porque 

não é hoje? (Professora Cecília, CEI Ilídio Lima). 

No município de São Paulo a merenda escolar é gerida por empresa terceirizada. O 

município contrata um serviço de preparo e fornecimento de alimentos, insumos, mão-de-obra 

e equipamentos de apoio. A empresa contratada fica responsável pela adequação, 

equipamentos da cozinha, manutenção de uma equipe de nutricionistas que constitui as 

responsáveis técnicas pela prestação do serviço e contratação e treinamento das profissionais 

que atuarão diretamente nas unidades educacionais (SILVA; PERON, 2017). Uma das 
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contradições do gerencialismo educacional reside no “mantra” da eficiência, nesse sentido, o 

alvo das ações do Estado estaria “na satisfação das necessidades do cidadão-cliente”42. Para 

atingir esse objetivo, inspira-se na lógica da administração de empresas esperando que, 

através do mercado, o interesse coletivo seja atendido.  

A tensão ilustrada na fala da professora anuncia a necessidade de deslocamento do 

debate entre público e privado para a defesa de uma outra escola da infância, no sentido de 

reafirmar seus princípios, seu compromisso social e acentuar o papel de seus profissionais, 

das crianças e famílias atendidas como agentes sociais produtivos, dotados de condições de 

participação e mobilização para definição do trabalho educativo que interrogue a ideia de 

serviço entre prestador e beneficiário, entre prestador e consumidor (SARMENTO, 2004, 

apud VISEU,2017), contrapondo, portanto, a noção de educação como um bem de mercado.  

Ao falar da merenda escolar, a profissional retoma a ideia de direito social das 

crianças, a qual inclui uma alimentação digna e saudável. Para as mães, esse também é um 

aspecto fundamental e com implicação direta na condição de desenvolvimento infantil. Na 

visão de Vanessa e Maysa, crescer é sinônimo de ser bem cuidado, e na creche isso inclui uma 

alimentação saudável, adequada à cada fase da vida dos bebês e das crianças. 

Concomitantemente, parece-nos que ao abordarem esse tema, as protagonistas 

chamam a atenção para a necessidade de uma defesa da “gestão local participativa”, integrada 

por gestores, professores, famílias, educandos e outros atores interessados na unidade escolar 

e na melhoria dos processos educativos, para que haja equidade. Compreende-se, ainda, que 

por esse filtro passa também a valorização da gestão local da instituição educativa 

(BARROSO, 2005), bem como a ideia de creche como o lugar onde “se vive a democracia, 

onde se aprende [...] a exercer o direito à palavra, usando-a para pensar o mundo e nele 

intervir” (CANÁRIO, 2008, p. 80).   

Como é sabido, a qualidade identifica se relaciona não apenas aos aspectos subjetivos, 

isto é, com aquilo que se pensa, espera ou deseja para a vida das pessoas, em especial por se 

tratar da creche e das crianças, mas há questões sociais, políticas, econômicas e culturais mais 

amplas, por esta razão considerou-se relevante acrescentar análise a discussão iniciada pelas 

participantes a respeito da reforma administrativa municipal.  

 
42 Cf.: Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado – Ministério da Administração Federal e Reforma do 

Estado (MARE), Brasília, 1995.  
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No ano de 2019, o período letivo iniciou com quase dois meses de atraso em parte das 

creches e escolas públicas municipais, isso em razão da votação, na Câmara Municipal, do 

Projeto de Lei – PL 621/2016 que propõe uma ampla reforma do sistema previdenciário da 

Prefeitura de São Paulo. O texto, de autoria do Poder Executivo, institui o regime de 

previdência complementar para os servidores públicos municipais (artigo 1º); fixa o limite 

máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo Regime Próprio de Previdência 

Social do Município de São Paulo – RPPS (Artigo 3º); e autoriza a criação da Entidade 

Fechada de Previdência Complementar do Município de São Paulo – SAMPAPREV (artigo 

5º)43.  

O aumento da alíquota de contribuição de 11% para 14% e a criação do sistema de 

previdência complementar foram pontos abordados pela professora. 

Além do aumento no desconto do Iprem [instituto da Previdência Municipal de São 

Paulo44] ainda tem a questão da previdência, que dizem que vai favorecer 

investimentos na Cidade [...] Não vai; porque a Educação infantil [...] está a maior 

parte nas mãos do convênio (Professora Stella, CEI Manoel da Silva). 

As falas das participantes ainda revelaram profundo incômodo e desencanto em 

relação ao momento que a educação atravessa:  

A reforma da Previdência, ela veio para desanimar o trabalhador, ela veio como... eu 

vejo que ela veio para sacramentar aquilo que governos anteriores tentavam fazer, 

que é sucatear e privatizar (Professora Cecília, CEI Ilídio Lima).  

[...] essa onda de ataques aos direitos dos professores, no caso dos servidores 

municipais, mas falando dos professores, afeta na qualidade do ensino e na 

qualidade do nosso rendimento no trabalho [...]. [...] a reforma não valoriza nem um 

pouco a nossa profissão, [...] não pensam o quanto nós trabalhamos aqui e o quanto 

isso é fisicamente desgastante, porque você abaixa e levanta o tempo todo e está 

sempre com crianças no colo. [...]. [...] a Reforma da Previdência, não só pra área da 

educação como para as demais áreas, ela veio só para sepultar o trabalhador vivo. 

Realmente eu não me imagino trabalhando 30 anos num berçário, eu não vejo como 

que isso vai ter qualidade. Como que isso vai refletir nas crianças? (Professora 

Stella, CEI Manoel da Silva). 

Os efeitos possíveis das reformas administrativas aparecem nos depoimentos das duas 

professoras entrevistadas como nefastos. Exemplos podem ser vistos nos trechos destacados, 

os quais também apontam para um refinamento cultural e político via gerencialismo, o qual 

tornou-se um modelo global para reformas, relacionando noções de desenvolvimento de 

estado e inovação (NEWMAN; CLARKE, 2012; LAVAL, 2004). 

 
43Disponível em:http://documentacao.camara.sp.gov.br/iah/fulltext/projeto/PL0621-2016.pdf. Acesse e leia o 

documento na íntegra. Acesso em 15 de jul. 2019.   
44Disponível em: <previdencia.prefeitura.sp.gov.br/ >. Acesso em 15 de jul. 2019. 
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 Newman e Clarke (2012, p. 359) explicam que o gerencialismo também se caracteriza 

por “uma série de discursos superpostos que articulam proposições diferentes – até mesmo 

conflitantes – a respeito de como gerir e do quê deve ser gerido”, enfocando liderança, 

estratégia, qualidade e assim por diante, visando a produção de um campo complexo e 

mutante de conhecimento gerencial.  

As falas das professoras refletem uma situação que complexifica a vida de 

trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. No caso das mulheres que trabalham em creches e 

centros educacionais infantis, o trabalho apesar de gratificante é também árduo, intenso e 

demanda muito do corpo, do intelecto e das emoções destas profissionais, que por muitas 

vezes possuem dupla ou até mesmo a tripla jornada de trabalho, conciliando atividades 

profissionais, estudos e rotina doméstica. Quanto maior for a idade da professora e menor a 

idade da criança sob sua responsabilidade, maior será a demanda e o impacto sobre sua saúde, 

culminando com uma alta probabilidade de adoecimento e consequente afastamento das 

atividades laborais por questões médicas45.   

Os relatos colocam em evidência não apenas como o modelo de seguridade social no 

Brasil tem sido orientado por demandas elitistas e por novas lógicas de governança que 

privilegiam o alargamento, tanto do poder corporativo como da autoridade gerencial, na 

prestação de serviços públicos essenciais (NEWMAN; CLARKE, 2012), como também 

sugerem que essas transformações afetam sobremaneira a atividade docente realizada na 

Primeira Infância.  

A provocação feita pela professora, sobre como essas mudanças refletirão na vida das 

crianças, obriga-nos a analisar com mais acuidade o termo “qualidade”. Não bastassem os 

organismos financeiros, agências multilaterais, tais como: Banco Mundial (BM), a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), entre outras, relacionadas 

à lógica de mercado, também se interessam pelo discurso da qualidade e o aplicam de maneira 

convincente, quase que sedutoramente, com o propósito de produzir pessoas cada mais 

adaptáveis e flexíveis aos interesses do sistema capitalista.  

Para essas agências, o estandarte da educação é erguido como saída para a crise do 

Estado, em prol da eficiência e da produtividade. A ideia de qualidade adotada é amplamente 

 
45 Informativo Sindical sobre a Reforma da Previdência Municipal – “60 Nenhuma professora aguenta! 

Corpos inteiros e mentes sãs na Educação Infantil”. SEDIN, jun./2019 Disponível em: 

https://issuu.com/nandolula/docs/revista_sedin_60_nao. Acesso em 18 de dez. 2019.  

https://issuu.com/nandolula/docs/revista_sedin_60_nao
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difundida sempre associada a palavras de ordem, como cidadania, liberdade e igualdade, 

visando ao convencimento social, escamoteando sua verdadeira face.   

No bojo da recente reforma administrativa municipal, outros pontos também são 

considerados pelas participantes, os quais concorrem simultaneamente visando incorporar 

metas e ações consonantes com a agenda política (conservadora e liberal) nacional e 

internacional.  

• A nova proposta curricular da rede municipal é orientada pela associação entre os 

Objetivos de Aprendizagem da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) e 

as metas e ações da chamada Agenda 2030, que reúne os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), que correspondem ao conjunto de programas, 

ações e diretrizes que orientarão os trabalhos das Organizações das Nações Unidas 

(ONU) e de seus países membros rumo ao desenvolvimento sustentável.  

• O Projeto de Lei nº 68/2017 em tramitação na Câmara Municipal, que propõe a 

alteração da Lei Municipal nº14.660, de 2007, que diz respeito ao quadro dos 

profissionais da Educação do ensino municipal e na visão de sindicalistas, militantes e 

profissionais dessa etapa, representa “o começo do fim” da Educação Infantil 

paulistana. O PL sugere a transformação dos cargos de professor de educação infantil 

(PEI) que atua em CEI, para professor de educação infantil e ensino fundamental 

(PEIF) que atua na EMEI e nos anos iniciais do EF. Além disso, abre a possibilidade 

de migração de professores/as de um nível para o outro, sem, contudo, assegurar a 

permanência de direitos já conquistados pela categoria que atua em CEIs.  

Observando a narrativa de Cecília, seus questionamentos e constante busca para 

compreender os mecanismos de controle presentes nas políticas educacionais têm relação e 

coerência com os anseios de uma escola de qualidade. Como ela mesma disse, não tem como 

se conformar com uma falsa neutralidade. Para a professora Stella, como uma enorme 

engrenagem “essa questão da reforma [...] mexe com todos os setores da sociedade, tanto na 

questão da qualidade quanto na quantidade da prestação dos serviços, principalmente nós que 

trabalhamos com pessoas” que se encontram na fase de desenvolvimento da vida que mais 

inspira cuidados e atenção. 

Gentili e Alencar (2005, p. 17) avaliam que “a redução do gasto público nas áreas 

sociais ameaça estruturalmente a possibilidade de manter ou de elevar os níveis de qualidade 

dos processos pedagógicos”. A confirmação vem pelo depoimento da professora Cecília, 
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quando ela problematiza, por exemplo, a política de alimentação escolar vinculando-a às 

políticas em evidência na esfera social mais ampla, ou ainda quando ela lembra que no âmbito 

do Município os programas de governo são frequentemente abandonados a cada nova de 

gestão, acarretando agravos à qualidade do atendimento educacional ofertado às crianças bem 

pequenas. Nisso, vale pontuar, que as políticas de currículo têm sofrido uma sucessiva ruptura 

pedagógico-administrativa quer seja por falta de tempo para sua consolidação ou por questões 

ideológicas e realinhamentos políticos, como o que vem ocorrendo em escala nacional.  

De acordo com Laval (2004), na filosofia gerencial, a elaboração dos programas se 

caracteriza cada vez mais pela prescrição de tarefas, determinação fina de noções e conceitos, 

pela definição de tempos de ensino para cada sequência e mesmo pela recomendação do 

percurso pedagógico a seguir. Como cita uma das participantes, a proposta curricular rede é 

bela, o texto apresenta depoimentos reais, é iluminado por experiências exitosas, mas para 

Cecília e Conceição, profissionais do CEI Ilídio Lima, isso não é o bastante, visto que a 

proposta curricular não contempla em sua totalidade a realidade educacional da Rede, em 

especial a realidade da periferia.   

De modo bastante claro, o documento explicita seu alinhamento junto a 

recomendações de agências multilaterais como a Unesco, visando ao fortalecimento da 

governança da Educação municipal por meio de ações de inovações à qualidade educativa e à 

gestão democrática (SÃO PAULO, 2019). A sofisticação do seu discurso leva a crer na 

existência de compromisso real com a humanização dos bebês e das crianças, com as vidas de 

adolescentes, jovens e adultos não apenas com a sua instrução ou inserção no mercado de 

trabalho. A qualidade, ainda que proferida sob (o disfarce de) um tom progressista e lembrada 

como qualidade social da educação, segue induzida por políticas neoliberais que têm como 

foco a educação para eficiência, produtividade e consumo. Na próxima seção discorremos 

sobre a centralidade da criança e da infância nos discursos e nas propostas pedagógica e de 

formação continuada.  

5.2.3 – Categoria: “A criança como centro da proposta pedagógica” 

Esta categoria é composta por significados e temas que sobressaem das falas das 

entrevistadas nos levando à compreensão de que para além do campo discursivo, a 

centralidade da criança e da infância nas propostas de formação, no currículo e no PPP requer 
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ações conjuntas, esforços que visem à construção de práticas não dualizantes, em consonância 

com uma Pedagogia “para” e “com” a infância.  

Assim sendo, a visão de criança como prioridade constitui um tônus discursivo nesse 

campo educacional, apropriado pela maioria de seus profissionais, bem como pelas 

participantes deste estudo (ainda que incorra-se o risco de esta apropriação ser irrefletida). 

Quer seja referente à consecução do currículo do sistema de ensino ou da proposta pedagógica 

de cada unidade educativa, ou quanto à formação continuada de suas profissionais, ou ainda 

às formas de interlocução da creche com outros órgãos ou setores públicos – a visão de 

“criança como centro” sempre é lembrada. 

Tocante ao currículo, o princípio da centralidade se revela, sobretudo, na forma como 

creches e pré-escolas organizam seus espaços, tempos, materiais, relações e projeto 

pedagógico na direção de um trabalho pedagógico que considere a criança em sua 

integralidade (SÃO PAULO, 2014; BRASIL, 2009a; BONDIOLI, 2013). 

Considerar a criança como um ser pleno de potencialidades e capacidades é um dos 

fundamentos da proposta curricular da RME de São Paulo, que compreende o currículo como:  

[...] algo vivo e dinâmico, não havendo assim possibilidade de desvinculá-lo da vida. 

O currículo que se dá no espaço e no tempo vivido, na relação e interlocução entre 

as crianças e os adultos, mas também no tempo do recolhimento, da individualidade 

e da imprevisibilidade, dos acontecimentos do cotidiano e, bem ainda para além das 

situações planejadas (SÃO PAULO, 2014, p.14).  

De tal modo, o currículo da educação infantil deve compreender um caráter integrador 

e estabelecer-se envolvendo todos os protagonistas do processo educativo, tendo as interações 

e as brincadeiras como eixos para a ação pedagógica junto a bebês e crianças pequenas 

(BRASIL, 2009a; SÃO PAULO, 2014; 2019), rompendo com práticas e atitudes 

homogeneizadoras e prescritivas, bem como, com a cisão existente entre creche e pré-escola e 

desta com a etapa seguinte.  

No âmbito de um currículo comprometido com as humanidades infantis e adultas que 

compõem, alteram e reconfiguram a educação infantil com suas vidas, suas histórias, 

sentimentos e crenças, pensar a escola da infância requer sua aceitação como espaço social da 

esfera pública cujo compromisso engloba a equidade, a educação inclusiva e a educação 

integral, educação na perspectiva da educação inclusiva, das relações etnicorraciais e de 

gênero; a educação para o desenvolvimento socioambiental sustentável, a cultura de paz e a 
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democracia na vida social e nos processos educativos (BRASIL,2006a; 2009a; 2013a; SÃO 

PAULO, 2019).  

Para uma educação infantil de qualidade é necessário que haja um perfil de 

educador/educadora da infância articulado às concepções de criança e currículo, que 

compreenda e as materialize no cotidiano escolar, visando à formação e ao pleno 

desenvolvimento de bebês e crianças ali inseridos. Um adulto que acredite na busca da criança 

pela vida, vendo-a não como um ser frágil, sofredor, incapaz, mas como pessoa que pede que 

a olhemos com olhos diferentes (RINALDI, 2012).  

Segundo Moss (2009), a escola da infância é o lugar do encontro e da descoberta de si, 

é o espaço da esfera pública onde se constrói e recria histórias de vida pessoais e coletivas. 

Semelhantemente, o Currículo da Cidade de São Paulo para a Educação Infantil trata a 

Educação Infantil como:  

[...] um lugar para estar, viver, aprender, (re)conhecer, (re)ver e (re)pensar o mundo 

e a vida a partir das experiências estabelecidas. [...] um lugar onde se aprende a 

conduzir a existência, tendo em vista o interesse comum, e não apenas os desejos e 
interesses individuais. Na Educação Infantil, os espaços possibilitam o exercício da 

ação coletiva e da autonomia dos bebês e das crianças nas suas investigações, isto é, 

na sua descoberta de si e dos outros e no conhecimento do mundo. Estar nesse 

espaço educativo possibilita aos bebês e às crianças criar uma voz própria, com 

autoria e protagonismo. É um tempo para identificar os seus sentimentos e desejos, 

construir um estilo pessoal frente ao mundo, aprender a compreender as pessoas e a 

diversidade de seus modos de ser e estar, fazer escolhas desenvolvendo significados 

pessoais e significações sociais. Por isso, o acolhimento dos bebês e das crianças, 

essencial na construção de sua identidade, é um compromisso (SÃO PAULO, 2019, 

p. 23).  

Entre os principais objetivos da creche, o documento supracitado destaca sua 

capacidade de oferecer às novas gerações oportunidades para encontrar pessoas e construir 

conhecimentos que lhes propiciem novas experiências, que provoquem e criem 

acontecimentos, promovam trocas, constituindo outros modos de ser e de participar da vida 

coletiva (SÃO PAULO, 2019). Nesse lugar, onde pulsa a vida, onde se aprende princípios que 

regerão a vida ulterior dos meninos e meninas, como se tratou na análise da categoria 

“Creche: lugar de formação da vida”, a existência de profissionais qualificados é 

indispensável para a consolidação de experiências humanas emancipadoras desde a 

primeiríssima infância.  

Bondioli (2013), tratando das tarefas e responsabilidades dos órgãos administrativos e 

de suas estruturas educativas à Primeira Infância, propõe uma reflexão muito pertinente. 

Segundo a autora, a qualidade deve ser promovida e, para tanto, a definição de padrões e a 
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garantia de controle social não são o suficiente para promover a melhoria global do sistema 

educativo. É preciso construir e difundir uma “cultura da qualidade” que, entre outros fatores, 

inclui a definição e concretização de “um projeto de crescimento para cada criança”, 

substanciado em experiências e atividades que exigem, para seu sucesso, a presença de um 

outro mais experiente, consciente do seu papel de mediador, capaz de preparar, verificar e 

projetar, em parceria com as famílias e com outros profissionais da creche, a experiência 

educativa que se vivencia.  

Dirigindo nosso olhar à documentação oficial mais recente, tem-se o entendimento de 

que um trabalho educativo integrado compreende a presença e a participação das famílias e da 

comunidade, e dialoga com as políticas setoriais e do sistema de ensino ao qual a unidade 

escolar se vincula, visando a definição de uma “fisionomia educativa” (BONDIOLI, 2013) de 

cada unidade e da rede como um todo, de modo que efetivamente se atinja patamares 

qualitativos, que a despeito de suas características particulares não sejam desveladores de 

desigualdades como, à guisa de exemplo, as discutidas na seção anterior.  

Passaremos, a seguir, à apresentação e à discussão das subcategorias que compõem 

este último bloco de análise, iniciando com o tópico “A criança é a prioridade (?)” que 

ressona hormônico das vozes das entrevistadas em relação a vozes de especialistas e da 

documentação oficial. Apesar disso, salta da melodia ecoada por essas múltiplas vozes a 

necessidade de se romper com práticas adultocentradas e buscar um outro olhar sobre a 

infância em contextos de vida coletiva, como a creche da periferia paulistana. Focaliza-se o 

planejamento baseado na escuta às crianças, contemplando as dimensões do cuidar e do 

educar, do brincar e das interações com a cultura. 

Diante dessas reflexões, tem-se a compreensão de que a formação dos professores e 

dos profissionais que atuam com bebês e crianças deve se orientar por aquilo que é específico, 

considerando-os como sujeitos centrais na discussão e no planejamento da proposta 

pedagógica e na formulação de ações que visam a irradiação da vida da creche para além de 

seus muros. Seguindo esta linha, tem-se a subcategoria “Formação pautada na escuta das 

crianças”, cujos significados explicitam a necessidade de se romper com “uma pedagogia da 

pobreza” (CP Elisa), que se vincula a práticas adultocentradas, assistencialistas ou 

compensatórias. As vozes apontam como imperativa a ampliação do olhar para a infância e 

para as crianças na construção da proposta pedagógica e da proposição de iniciativas que 

alarguem o papel social desta instituição sobre seu território. Conjectura-se, a partir da 

experiência profissional das participantes, que a noção de qualidade tem um sentido ético, ou 
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seja, atravessado por um jeito de agir e proceder, alicerçado no compromisso com as vidas 

que compõem a comunidade escolar – as crianças, os professores enquanto formadores, a 

comunidade e o entorno social. 

A seguir discorre-se sobre cada uma delas visando alcançar um conjunto de elementos 

que favoreça na compreensão do conceito de qualidade socialmente referenciada.  

5.2.3.1 – Subcategoria: “A criança é a prioridade (?) 

Notadamente, a documentação educacional e jurídica, assim como nos meios 

acadêmico, escolar e privado, a ideia de que a criança pequena tem prioridade de atenção, 

cuidado, segurança e proteção, vigora com maior fervor desde a implantação e a difusão de 

dispositivos legais que reiteram sua dimensão de pessoa com direito. O ponto de interrogação 

presente no final da frase tem como propósito lembrar que para muitos educadores e 

pais/responsáveis, que esta não é uma ideia muito clara.  

A primazia dos direitos sociais e civis das crianças é uma ideia fortemente presente na 

legislação brasileira e incorporada ao discurso político, econômico e educacional, entre 

outros. Mas o que, de fato, significa ainda parece ser um mistério que precisa ser revelado, dia 

após dia, através das ações de escuta, planejamento, formação, organização de espaços para a 

acolhida das crianças e de seus familiares, por meio de ações compartilhadas entre os 

profissionais da creche, entre estes e as famílias, afim de legitimar a creche como um 

ambiente socioeducativo democrático e coletivo, construído segundo os interesses e as 

convicções comuns (SÃO PAULO, 2013).  

Um fato realçado na voz da CP Elisa, no CEI Manoel da Silva, quando reflete sobre as 

condições materiais e subjetivas que envolvem o trabalho na creche, diz respeito à proposta de 

formação de professores e às expectativas em relação ao local de atuação. Sua fala é bastante 

contundente quando se trata de uma Pedagogia para a Infância: “[...] não existe isso, porque 

eu trabalho na periferia, então é a pedagogia do pobre, não!” Sua fala coloca em questão as 

abordagens pedagógicas limitantes que consideram na criança carente – pedagogia da pobreza 

ou da submissão (KUHLMANN JR, 2010); e não a criança potente (CORREIA, 2013). 

Nessas abordagens, a perspectiva do direito e a potencialidade da criança são retiradas em 

nome de um projeto de educação considerado como favor à população (ROSEMBERG; 

CAMPOS, 1985).  
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Embora essa visão distorcida a respeito do atendimento em creche ainda esteja 

presente em muitas realidades brasileiras, há que se refletir sobre os argumentos utilizados 

tanto para a manutenção como para questionar práticas assistencialistas. Em tempos atuais, o 

que se julga por assistencialismo na creche em muito se difere daquilo que fora praticado no 

passado, quando as creches ainda estavam na sombra do campo educacional. Referir às ações 

de cuidado como não sendo especificidade vital da educação de bebês e crianças é um 

equívoco e um grave erro. O trabalho com crianças pequenas exige um olhar crítico e, 

consequentemente, a renovação dos saberes profissionais de modo a romper com a lógica que 

identifica a pedagogia da infância com o cuidado materno (RAMOS; ROSA, 2012). 

Para a CP do CEI Ilídio Lima, é preciso considerar que em comunidades muito pobres 

a demanda e a expectativa das famílias em relação ao trabalho educativo giram em torno do 

caráter “assistencial”, isto é, daquilo que a creche pode favorecer em termos de nutrição, 

proteção e cuidados. Não queremos dizer com isso que, ao cumprir com tais obrigações visto 

que corresponde à sua função sociopolítica e pedagógica, a unidade está praticando uma 

pedagogia aquém daquela idealizada e evocada pelos agentes da secretaria municipal por 

meio de suas diretrizes e documentos oficiais.  

Chamamos a atenção para o fato de que cada unidade educacional tenha a autonomia 

para direcionar suas ações segundo sua realidade sociocultural e em conformidade com aquilo 

que o coletivo elegeu como prioritário. Aqui ou lá, “atender bem” as crianças e as famílias 

tem sido o foco na busca para a consolidação dos direitos de cidadania da infância, o que 

inclui ser acolhido, educado, sentir-se respeitado, protegido, amado, compreendido e a salvo 

de quaisquer formas de discriminação, exposição e exploração ou violência física ou 

simbólica. 

Ao dizer que as crianças são o “centro do planejamento e da proposta pedagógica” 

deve-se ter em mente que se trata de um trabalho voltado para a criança em todas as suas 

dimensões, e como espera Vanessa, mãe da pequena Valentina, a creche tem a obrigação de 

respeitar as crianças em todas as suas especificidades.  

Conciliar as prioridades da escola com as das famílias é um jogo que exige 

disponibilidade ao diálogo, requer da equipe de profissionais engajamento para ajudar os pais 

e/ou responsáveis na compreensão do papel da unidade escolar na vida das crianças, na vida 

da comunidade e na compreensão da especificidade do trabalho educativo em cada fase da 

vida. Desse modo, deve-se ressaltar que a centralidade das crianças na proposta pedagógica 
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ou no currículo se manifesta, inclusive, no grau de importância que a unidade atribui à 

presença das famílias na creche e na maneira como a creche os recebe e acolhe suas 

demandas; isto é se as famílias recebem ou não uma atenção especial quer seja durante o 

período de adaptação ou em outro momento, se for necessário (SÃO PAULO, 2014) e na 

intencionalidade expressa pelo planejamento de todas ações desenvolvidas na unidade.   

A intencionalidade do planejamento se vincula a uma concepção de criança 

competente a qual concebe o brincar e as interações como elementos estruturantes do trabalho 

educativo. Assim sendo, em diferentes relatos, a reflexão sobre o desenvolvimento e as 

aprendizagens infantis tiveram como parâmetro as brincadeiras e as interações das crianças. 

Nas palavras da professora: 

[...] a primeira coisa a pensar:  o que minha criança precisa. Que criança é essa? 

Aqui no CEI a gente bate muito na tecla da concepção de criança, então a gente 

parte daquilo que ela demonstra que gosta. Então tudo o que eu propunha levava em 

consideração os interesses delas. Eu penso assim: um planejamento focado nas 

brincadeiras enriquece muito as aprendizagens das crianças, mas é claro que eu 

preciso ter uma intenção por trás disso [...]. Ali brincando, as crianças estão 

observando as coisas, elas analisam o dia a dia. Nesse processo [...] a gente observa 

como as crianças brincam, como interagem com os espaços, com os objetos e com 

as outras crianças. A gente observa com mais atenção e mais cuidado para saber um 
pouco como elas estão produzindo culturas [...] (Professora Stella, CEI Manoel da 

Silva). 

Em suas brincadeiras, bebês e crianças encontram a oportunidade de aprender partilhar 

de significados, criar enredos e reelaborar tramas através de suas expressões, atitudes, gestos, 

movimentos e vocalizações (RAMOS; ROSA, 2012). Como se faz notar pela fala da docente, 

mostrar-se observadora atenta e interessada às realizações infantis é um caminho em direção à 

construção de uma prática pedagógica integradora (SÃO PAULO, 2019), fundamentada numa 

atitude de escuta às crianças, que se desdobra em ações que evolvem o respeito, a dignidade e 

o acolhimento em relação a elas e a tudo aquilo que lhes diz respeito no âmbito da creche.  

A partir da fala da professora e em consonância com os documentos mais recentes, 

compreende-se que essa escuta se realiza quando os professores observam as crianças em suas 

diferentes interações; quando se realiza o registro da ação educativa, buscando ressaltar e 

entender as particularidades de cada criança ou grupo; quando se constroem caminhos para o 

diálogo com elas e com seus familiares/responsáveis. A escuta ocorre ainda quando meninos e 

meninas são considerados e respeitados em suas iniciativas, reconhecidos e valorizados como 

sujeitos sociais e históricos, quando são acolhidos, cuidados – ou amados – como referiu-se a 

professora Cecília em relação à especificidade do cuidado na creche.   
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A escuta acontece quando a creche articula-se com outros órgãos públicos ou não-

governamentais, com vistas a melhorar a experiência educativa das crianças, das famílias e 

dos profissionais, por meio de ações de caráter sociocultural; quando a unidade educacional se 

empenha para adotar uma atitude permanente de respeito e valorização das culturas familiares 

e da cultura regional/local; quando convida meninos e meninas a pensarem coletivamente a 

organização das salas e ou a indicarem melhorias para a vida escolar (SÃO PAULO, 2019; 

BRASIL, 2009a; 2013); quando a unidade estabelece em sua proposta pedagógica a dimensão 

do cuidar em sua perspectiva ontológica e chama “para perto” a família e, conjuntamente, 

discutem e elaboram um plano para  minimizar os efeitos das desigualdades e das injustiças 

sociais refletidas/vividas na escola.  

Partindo da premissa de que a creche deve assegurar condições adequadas de 

permanência a todas as crianças, ressalta-se que a atitude da escuta constitui o elo necessário 

entre profissionais, crianças pequenas, famílias e comunidade, pois gera “um sentimento de 

segurança e de pertencimento que favorece o bem-estar” de todos na unidade educacional 

(SÃO PAULO, 2019, p. 74).   

O brincar é uma dimensão bastante citada pelas participantes; nas vozes das mães está 

frequentemente relacionado ao bem-estar, ao desenvolvimento e à aprendizagem das crianças, 

enquanto que nas vozes das professoras e coordenadoras é enfatizado como uma importante 

linguagem do universo infantil, a qual precisa ser cuidadosamente planejada. Tocante a isso, 

Elisa julga que uma creche de qualidade precisa favorecer às crianças infinitas possibilidades 

de descobrir e rearranjar o mundo. A professora da mesma unidade escolar desta 

coordenadora complementa:  

Quando eu era criança ninguém pensou que a minha brincadeira era importante e 

que eu estava aprendendo e me desenvolvendo naquilo. Então, pensar na 

brincadeira da criança como fonte de conhecimento, fonte de desenvolvimento 

e de experiências para a vida é um compromisso que a gente tem assumido e a 

gente chama a atenção das famílias e da comunidade para se importar 

também[...] (Professora Stella, CEI Manoel da Silva, grifos nosso).  

Na brincadeira, diferentes linguagens são vividas e ressignificadas por bebês e 

crianças, representando uma forma mais significativa e legítima em seu jeito de se expressar 

no mundo, se conhecer e se desenvolver (SÃO PAULO, 2015).  

Segundo analisam as profissionais entrevistadas, ao brincar a criança tece novas 

narrativas, elabora teorias e desenvolve capacidades humanas. Assim sendo, cumpre aos 

profissionais da creche se preocuparem com essas múltiplas linguagens e criarem as 
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condições para que as crianças as desenvolvam e as experimentem. As palavras de Elisa 

exprimem o entendimento de que o papel do professor é o de observar, acreditar e 

potencializar tais vivências, o que exige intencionalidade no planejamento e o reconhecimento 

da creche como polo cultural onde as crianças, desde muito pequenas, têm acesso a uma 

formação voltada para a sua realização pessoal e o pleno exercício da cidadania (BRASIL, 

2013; SÃO PAULO, 2019). 

A questão do planejamento, na perspectiva das mães, se mistura àquilo que elas 

acreditam e vivenciam enquanto professoras, entretanto, quando perguntadas especificamente 

sobre seus filhos e em como elas percebem a dimensão da organização do trabalho 

pedagógico, centraram suas análises naquilo que – em casa – as crianças falam ou 

demonstram que aprenderam durante sua convivência na creche.  

As mães Vanessa e Maysa ponderaram que a organização da rotina das crianças se 

baseia naquilo que elas necessitam e “buscam” – seus interesses.  Elisa e Stella 

complementam essa observação declarando que a planejamento pedagógico é precedido de 

uma reflexão, realizada em consonância com os estudos promovidos pelo grupo de docentes, 

no âmbito do projeto institucional de formação continuada e em diálogo com os interesses e 

as necessidades formativas globais das crianças. 

Na perspectiva da organização de tempos e espaços para as vivências éticas, estéticas e 

políticas das crianças e de seus familiares, os depoimentos chamam a atenção para o fato de 

que a creche não é um espaço para ser preenchido (sic), mas constitui-se em um lugar 

habitável, como salientou a coordenadora Elisa, do CEI Manoel da Silva.  

Aqui o espaço não é um vácuo para preencher com alguma coisa; é um espaço 

habitado para crianças[...] o espaço precisa ser habitado por crianças, então [é] 

preciso ter muitas possibilidades [...] (CP Elisa).   

A gente tem que direcionar o olhar para esses momentos e organizar as rotinas [...]. 

Essas vivências vão dando forma para o nosso planejamento e [...] e isso diz muito 

sobre o PPP, sobre o que a gente acredita [...] (Professora Stella).  

Pensar os diferentes tempos e espaços da creche implica na humanização da rotina e a 

compreensão do tempo de creche como um tempo de viver em coletividade. Sendo assim, a 

organização dos espaços e sua transformação em ambientes educativos traduz formas 

humanizadas de uso da creche. Em rotinas muitos inflexíveis ou massificadoras, onde a 

educadora se sente na obrigação de estar sempre produzindo uma atividade com as crianças e, 

em decorrência, disso perde-se o “espaço do novo, do imprevisto” (BARBOSA, 2006). 
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De acordo com os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil Paulistana, avalia-se 

a qualidade da oferta educativa a partir de um conjunto de dimensões, entre as quais explicita-

se a autonomia, a liberdade e a responsabilidade de cada unidade educacional quanto à 

elaboração de seu Projeto Político Pedagógico, decidindo seus rumos, delineando suas ações, 

mencionando as metas e os objetivos que se deseja alcançar, sempre numa perspectiva de 

participação e gestão democrática (SÃO PAULO, 2014). 

O planejamento da ação pedagógica e o planejamento institucional são dimensões que 

compõem esse lugar habitado (sic), pois abrem possibilidades para se pensar a creche e o 

papel que ela ocupa/desempenha na comunidade como uma rede tecida por relações sociais 

que promovem significações e sentidos transformados pela história e pela cultura dos 

habitantes/usuários.  

Dourado, Oliveira e Santos (2007) acrescentam que a qualidade, no nível da gestão e 

da organização do trabalho educativo, compreende, dentre muitos aspectos: o planejamento, o 

acompanhamento e a avaliação de programas e projetos institucionais; a compatibilidade da 

organização do trabalho pedagógico com os objetivos educativos estabelecidos pela unidade 

educacional tendo em vista a garantia da aprendizagem e o pleno desenvolvimento dos 

educandos; o projeto pedagógico coletivo que abarque os fins sociais e pedagógicos da 

instituição; a definição de um currículo e de propostas relevantes e condizentes com as 

diferentes etapas e ciclos de vida dos bebês e das crianças na creche; planejamento e gestão 

coletiva do trabalho pedagógico; e, garantia de tempos e espaços apropriados à atividades 

educativas. 

Tal como observam as professoras Cecília e Stella, a qualidade compreende um 

conjunto de elementos que se articulam entre si para formar uma estrutura ajustável e 

portando questionável e passível de melhorias. A ausência, a insuficiência ou a ineficiência de 

quaisquer destes elementos pode comprometer toda sua dinâmica estrutural, sendo necessárias 

contínuas reelaborações. 

5.2.3.2 – Subcategoria: “Formação pautada na escuta das crianças” 

Em seu percurso, a creche, suas profissionais e as políticas direcionadas a esse 

segmento tiveram que superar inúmeras barreiras, entre elas o estigma de que se tratava de um 

atendimento para a infância pobre, tal qual já explicitado em capítulos anteriores. 
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Sendo a creche um espaço voltado para “os carentes”, políticas emergenciais – em 

desalinho com o projeto de educação do país – eram favorecidas. Embora a conjuntura 

política e econômica tenha sofrido alterações ao longo do tempo, ainda se encontra no 

discurso do senso comum a ideia de que a creche é um lugar “só para deixar as crianças” ou 

que as professoras de creche “são menos professoras” do que as demais que compõem o 

quadro do magistério nas redes municipais, visto que “só cuidam” das crianças e que o 

“cuidar de criança pequena é tarefa fácil”. Se analisarmos com mais cautela, veremos que essa 

“percepção popular” tem raízes profundas.  

Em uma sociedade marcada pelo patriarcalismo, minimiza-se o papel da mulher nas 

diferentes esferas que compõem a dinâmica da vida social, incorporando um discurso 

impregnado de elementos ideológicos que traduzem, fundamentam e validam diferentes 

formas de opressão.   

A dicotomia entre o público e o privado teve como uma de suas marcas a diferença nas 

relações de gênero. Isso possibilitou ao campo da educação infantil ser compreendido como 

extensão da formação moral e intelectual praticada no seio da família; admitia-se que a 

educação de bebês e crianças seria “melhor realizada” por mulheres, visto que estas eram 

“possuidoras” de um conjunto de características essenciais para formar “o futuro da 

sociedade” (ARCE, 2001b).   

A creche, circunscrita ao polo da proteção, do abrigo e da assistência, orientou-se 

durante um longo período sob uma concepção de cuidado como um processo naturalizado, 

para o qual a condição de ser mulher era considerada suficiente, em detrimento da formação 

acadêmica, da profissionalização e da valorização salarial entre outros aspectos e condições 

essenciais à educação na primeira infância, corroborando também para a descaracterização e o 

desprestígio do papel profissional da educadora (ARCE, 2001b, CERISARA, 2002b; 

OLIVEIRA, 2012; SILVA, 2015). 

A busca pela superação dessa concepção de mulher naturalmente apta para cuidar de 

crianças foi a tônica de diferentes movimentos que reuniam feministas, sindicalistas, 

professores e acadêmicos crentes de que a valorização do papel da mulher na sociedade e sua 

inserção no mercado de trabalho deveria, entre outros aspectos, compreender seu 

reposicionamento em lugares de prestígio na estrutura societária. Exemplo disso, tem-se nas 

décadas de 1960 e 1970, em que importantes movimentos representativos da organização das 

classes populares contribuíram dando maior visibilidade para as mulheres através de suas 
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reivindicações pelo direito ao voto, por melhores condições de acesso à educação e à 

instrução, eliminação das desigualdades sexuais e superação da divisão sexual do trabalho, 

entre outros(ALMEIDA, 1996).  

O Movimento de Lutas por Creches, na mesma direção de outras mobilizações 

feministas, exigiu do poder público a modificação e a reelaboração de políticas sociais com 

vistas a suprir a demanda populacional por atendimento integral às crianças pequenas. Desse 

modo, pressionava-se pelo incremento de políticas públicas que estimulassem a criação e a 

implementação de serviços gratuitos e de qualidade, visto que os existentes à época eram 

inadequados e insuficientes (CAMPOS, ROSEMBERG, FERREIRA, 2006; SANCHES, 

2003).  

O acesso à creche, reivindicado como um direito, possibilitaria às mulheres maior 

autonomia financeira e reconhecimento de seu direito ao trabalho no campo produtivo e 

abriria caminhos para uma possível reconfiguração do padrão de trabalho doméstico, visando 

à superação da divisão sexual do trabalho por meio do endosso legal ao compartilhamento da 

educação e do cuidado das crianças pequenas entre homens e mulheres e com a sociedade. Da 

pressão popular resultaram importantes conquistas refletindo no refinamento do arcabouço 

jurídico quanto à ampliação dos direitos sociais da primeiríssima infância.  

Paradoxalmente, a supremacia feminina na Educação Infantil, em especial a que se 

realiza na creche, parece confirmar a escolha das mulheres por esse campo de atuação 

profissional mesmo com a ampliação, nas últimas décadas, do leque ocupacional em 

diferentes setores produtivos (ALMEIDA, 1996). Entretanto, como nos lembrou esta autora, 

essas profissionais, historicamente, vêm realizando seu trabalho sob condições bastante 

adversas 

[...] que vão desde o descaso dos poderes públicos para com o sistema escolar e os 

pouco investimentos materiais, até as mais variadas acusações que lhes são feitas de 

despreparo para o magistério e insuficiência cultural [...]. Como se não bastasse isso, 

ainda têm que conviver com a incompreensão dos meios intelectuais quando 

asseguram que gostam de ensinar, que sentem prazer com a profissão e até gostam 

de criança! Como se isso fosse motivo de vergonha e não fruto da realização que 

cada um carrega dentro de si (ALMEIDA, 1996, p.77).  

Ainda segundo Almeida, educar é um ato complexo que exige uma esperança e uma 

fé, firmadas em base sólida e construída coletivamente. Depreendemos que desde o enfoque 

do senso comum, das pesquisas acadêmicas e das políticas educacionais, a formação de 

professores constitui-se atributo indispensável para a qualidade da educação nas diferentes 
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etapas e modalidades de ensino. Entretanto, ocorre que no caso da Educação Infantil, quer 

seja no âmbito da formação inicial ou continuada, os conhecimentos difundidos e as 

discussões produzidas nem sempre contemplam os saberes e os fazeres que caracterizam a 

docência com bebês e crianças na faixa etária até três anos (KISHIMOTO, 2005; CAMPOS, 

ROSEMBERG, FERREIRA, 2006). 

Pensar a formação de professores que irão atuar ou que já estão em exercício nessa 

etapa educativa, envolve uma complexidade de conhecimentos, saberes e práticas que 

extrapolam o modelo de professor requerido em outros níveis de ensino, visto que 

especialmente a creche incorpora a tríade educação, cuidados e brincadeiras às marcas da sua 

especificidade. De acordo com Kishimoto (2005, p.185):  

[...] faltam Pedagogias que dão voz às crianças, que utilizam as observações do 

cotidiano, as histórias de vidas nas quais crianças, pais, professores(as) e a 

comunidade, como protagonistas, assumem o brincar como eixo entre o passado e o 

presente, entre a casa e a unidade infantil, entre o imaginário e a realidade, 

constituindo-se em uma rede que estimula a comunicação, a aprendizagem e o 

desenvolvimento infantil.  

A CP do CEI Manoel da Silva acrescenta a essa reflexão a necessidade de reverter o 

olhar, de desconstruir posturas equivocadas e realçar a imagem profissional das docentes que 

atuam na primeira infância. Em suas palavras,  

[...] a educação é ética, é compromisso com as crianças, com você como formadora 

[...] com a tua comunidade [...]; a qualidade tem que perpassar pela ética [...] no 

sentido de realmente haver um respeito por todos, falo de atuação profissional, de 

compromisso social e compromisso político [...] de atender ao verdadeiro elemento 

desse trabalho [que são] as necessidades das crianças, não só [...] físicas, mas 

necessidades afetivas, de conhecimento [...] (CP Elisa). 

Em sua trajetória como coordenadora pedagógica da rede municipal, Elisa sempre 

observou a necessidade de a formação afetar as professoras, ou seja: provocá-las a 

interrogarem-se sobre suas próprias crenças a respeito da atividade profissional 

desempenhada. Para esta profissional, gostar do que faz é um ponto de partida, mas não é o 

suficiente quando se lida com a educação de um outro ser humano. Viu-se, então, a 

necessidade de reorganizar, em conjunto com o grupo de docentes, a pauta das formações no 

CEI, focalizando o compromisso com a mudança e a transformação da realidade local.  

Dialogar com o grupo de professores, tendo em visa contemplar as crianças em seus 

anseios e necessidades e levantar indícios para uma educação focada no interesse à vida e nas 

possibilidades que a creche enquanto extensão territorial oferece, foram as estratégias 
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utilizadas para a garantir que essa mudança fosse aceita da maneira menos conflituosa 

possível. Nesse contexto, como esclarece Bondioli (2013), a figura do coordenador 

pedagógico assume um papel chave para a promoção da qualidade, visto que possui uma 

função organizacional que favorece a articulação, a continuidade e a coerência dos projetos 

educativos.   

Em seu intuito de “[...] mostrar para os professores que eles precisam olhar para os 

mestres [...] as crianças [...]”, a CP agarrou-se à esperança de que a reflexão sobre a prática 

serviria como parâmetro para a tão desejada melhoria do trabalho pedagógico com as 

crianças. Estar disposta a afetar as educadoras, contagiá-las com sua forma de olhar as 

crianças e de observar seus processos criativos, sem se aprisionar em conceitos extraídos de 

manuais acadêmicos ou fazer da documentação oficial seu único instrumento, pareceu-nos um 

forma de transgressão e superação em busca de uma nova pedagogia, com a marca da 

subjetividade do grupo que compõe aquela instituição.   

A professora Stella comentou que “formações teóricas” são esvaziadas de sentido ao 

grupo de professores, que desejam compreender outros aspectos presentes no âmbito de sua 

atuação com as crianças. Vimos isso em momento anterior quando a CP do CEI Ilídio Lima 

comentou que, ao cumprir a demanda formativa expressa pela DRE, o grupo sente falta da 

discussão de temas mais específicos, os quais inevitavelmente estão presentes no cotidiano da 

creche. Para a professora Cecília, formações descoladas da realidade que o CEI enfrenta não 

agregam valor ao grupo e dificultam a compreensão acerca da especificidade do trabalho 

educativo.  

No caso do CEI Manoel da Silva, observar as crianças, registrar, refletir e discutir com 

o coletivo qual é a função do docente e o papel desempenhado pelas crianças e/ou 

oportunizado a elas pelos adultos foram ações realizadas visando a construção de uma 

“teoria” própria, isto é, de um trabalho autoral, sustentado em um corpus teórico e 

consubstanciado pela compreensão de que o protagonismo na escola da infância engloba uma 

dupla dimensão – a do professor e a da criança– e esta, por sua vez, não deve ser vista como 

mera beneficiária ou usuária de um serviço público, mas como pessoa cujo direito de ser 

atendida, educada e cuidada deve ser plenamente assegurado. 

O protagonismo do professor, por sua vez, não está referendado na ideia que ele é o 

detentor do saber ou “o poderoso” na relação com as crianças. Também não se relaciona a um 
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discurso de compensação pelas mazelas deixadas pela histórica naturalização da docência na 

creche.  

Na visão de Elisa, é preciso que as professoras tenham clareza a respeito do seu papel 

profissional “[...] assim sendo, “não tem mais como atuar achando que nós somos as 

poderosas [...] nós somos apenas parceiras de um conhecimento [...] que a criança ainda não 

tem”. De igual maneira, ela enfatiza que não se pode escolher a creche da periferia como seu 

campo de atuação e replicar uma pedagogia aquém dos sonhos, dos desejos, dos direitos e das 

necessidades de bebês, crianças, seus familiares e comunidade.  

Ao considerar a professora uma parceira e não a detentora de um saber que está em 

constante transformação, a entrevistada nos aproxima de uma reflexão freireana, a qual reitera 

que o ato “ensinar se dá numa relação dialética com o de aprender” (FREIRE, 1996, p. 66). 

A formação pela via da superação do “clientelismo”, da transmissão bancária de 

saberes, do autoritarismo e da falta de fé em relação ao potencial do aluno, corresponde à 

busca pela autoridade docente democrática que, segundo este autor, se manifesta na segurança 

que a docente expressa, “na firmeza com que atua, com que decide, com que respeita as 

liberdades, com que discute suas próprias posições, com que aceita rever-se” (p. 66). Nesse 

sentido, é que se compreende as falas das professoras entrevistadas quando dizem que a 

dimensão do trabalho educativo na creche assume um caráter desafiador e ao mesmo tempo 

instigante, pois obriga estas profissionais a repensarem, constantemente, suas práticas 

focalizando aquilo que é essencial a bebês e crianças.  

Na sequência, um trecho do depoimento desta CP reitera a importância dos momentos 

formativos na creche:  

Os estudos, as conversas, tudo isso levam a trocas de experiências, a refletir, a gente 

socializa a nossa prática [...] repensa a nossa rotina [...], além de conseguir 

acompanhar melhor as crianças, respeitando as individualidades [...] (CP Conceição, 

CEI Ilídio Lima). 

A professora Stella observa que a partir das discussões oportunizadas no ambiente de 

formação continuada, houve entre o professorado da creche uma evolução do pensamento 

sobre a criança, sobre o papel da docência na Educação Infantil e sobre o trabalho ali 

desenvolvido.  Em seguida, ela discorre sobre o tema do projeto coletivo de formação 

desenvolvido no CEI, denominado “Territórios”, cuja premissa baseia-se na ideia da creche 

como lugar da criança; isto é, reconhece a unidade como habitat natural e polo cultural que 

acolhe a potência lúdica infantil e favorece o exercício pleno da infância.  
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[...] nós temos estudado esse tema e as possibilidades que ele traz para a educação 

infantil. Então, a gente vai estudando e propondo vivências em torno de várias 

linguagens. [...]. Isso é desafiador, porque obriga a gente a pensar todo tempo 

naquilo que seria mais interessante para as crianças.  [...] é trabalhoso montar, 
desmontar, pensar, observar a criança, deixar a criança explorar livremente e ser 

feliz, isso é muito difícil. [...]. A gente foi condicionada a montar ou a fazer algo 

esperando já um resultado, e hoje a gente precisa desconstruir isso. [...]. Então, a 

proposta dos territórios parte de uma pergunta, de um questionamento [...] e a gente 

vai estudando e dialogando com o grupo e com as crianças também (Professora 

Stella, CEI Manoel da Silva). 

O projeto citado pela professora incorpora metodologias variadas e abrange uma 

multiplicidade de saberes advindos de diferentes áreas do conhecimento (arte, história, 

ciências naturais e política) articulados ao brincar, ao imaginar, à exploração dos espaços 

internos e no entorno da unidade, numa perspectiva de enriquecimento cultural, de 

valorização e afetividade com as crianças, configurando caminhos e possibilidades para a 

proposição de novas experiências (OSTETTO, 2012; 2017) .  

Ao estudarem um tema especifico, nascido dos questionamentos do grupo de 

professores e das observações que realizam perante o grupo de crianças, torna-se possível, 

apesar dos desafios, propor situações mais ricas para as crianças, contemplando-as de uma 

maneira mais digna com seu modo de ser e conceber o mundo. Também o fato de poder 

discutir com os colegas docentes, compartilhando inclusive as frustrações e as angústias, ecoa 

das falas das entrevistadas como algo positivo ao fortalecimento da imagem docente.  

Para as mães entrevistadas, o tema formação assume uma dimensão que ora reflete sua 

condição de mãe com filho/a pequeno/a na creche, ora de professora submetida às tensões 

causadas pela lógica gerencialista aplicada ao sistema de ensino. Em suma, os depoimentos 

deixam transparecer um inconcluso entendimento sobre o tema, o qual para ser objetivado 

apoia-se no discurso oficial da rede.  

Assim sendo, Maysa considerou que a qualificação do ambiente educativo demanda 

investimento não somente financeiro para aquisição de recursos materiais, mas de tempo e 

esforços para que quaisquer projetos idealizados tomem forma e saiam do papel. Ela ressalta 

que para isso o professor precisa continuamente se colocar em processo de formação, de 

pesquisa e reflexão, visando ao aperfeiçoamento de sua prática e à ampliação dos saberes 

infantis, por meio de ações intencionalmente planejadas.  

A esse respeito, a mãe de Valentina considerou que a existência de um programa de 

estudos para as professoras da creche possibilitaria aos profissionais reunir indícios para a 
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problematização da docência na educação infantil e estimular, nas crianças, novas formas de 

ler o mundo.  

Tem um estudo e uma estrutura por trás das propostas, das vivências. Então assim, o 

desenvolvimento da imaginação, a criatividade e a interpretação das coisas [...]. Ela 

vê símbolos, no trem ou no ônibus e ela quer saber o que é. Ela sempre está fazendo 

perguntas, explorando coisas quando está em casa, eu vejo que isso é muito pelo que 

a creche estimulou. Acredito que essa parte foi bastante estimulada. A leitura de 

mundo dela foi muito estimulada (Vanessa, mãe da Valentina, CEI Ilídio Lima).  

A coordenadora Conceição considera que a realização de projetos coletivos de 

formação possibilita “uma grande transformação no CEI”, irradiando para a comunidade que 

também passa a ter um novo olhar em relação ao trabalho desenvolvido na unidade 

educacional. Reforçando as palavras de Vanessa quanto aos “estímulos” proporcionados pela 

creche, esta CP avalia que quando os professores se colocam numa posição de pesquisadores 

provocam “uma formação mais ampla para o mundo infantil”.  

Seguindo esta linha, as participantes reiteram que a formação é um pilar importante na 

construção de práticas que rompam com o adultocentrismo, com o assistencialismo e com a 

escolarização antecipada – ideias presentes na creche e que se revelam quando os docentes se 

julgam possuidores de um saber maior, quando focalizam mais a atividade em si (aquilo se 

pode mostrar referente ao que foi realizado – os resultados) ou, ainda, quando expressam uma 

preocupação em preencher o tempo da criança, colocando-a em uma condição de passividade, 

sem necessidades específicas (OSTETTO, 2012).  

Um outro aspecto que sobressai das falas é que a formação permite a aproximação 

entre conhecimentos teóricos e práticos. Isto porque os estudos, as discussões e as reflexões 

feitas ao longo dos encontros permitem a compreensão da realidade em que estas profissionais 

atuam. Tal compreensão, segundo Souza e Kramer (1992, p.60), com base no documento da 

Secretaria de Educação de São Paulo, publicado em 1990:  

[...] fomenta e renova constantemente o conhecimento teórico e prático que o 

educador vai construindo no seu dia a dia. Nesse sentido, uma proposta de formação 

de educadores precisa considerar que o sujeito constrói o conhecimento na interação 

com os outros através do estudo da prática de seu trabalho e da teoria que a 

fundamenta.  

Concordamos com Souza e Kramer (1992) e Kishimoto (2005) quando afirmam que a 

atividade docente na primeira infância requer formação profissional específica para seu 

exercício, nesse sentido, concebe-se que as propostas de formação de educadores da Educação 

Infantil precisam incorporar os conhecimentos produzidos em diferentes áreas (conhecimento 
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científico) aos conhecimentos produzidos pela experiência (prática), visando a superação da 

fragmentação do saber-fazer na creche e da manutenção de práticas que não dialogam com a 

concepção atual de criança, infância, currículo e profissão docente.  

Seguindo esta linha, as participantes reiteram que a formação é um pilar importante na 

construção de práticas que rompam com o adultocentrismo, com o assistencialismo e com a 

escolarização antecipada – ideias presentes na creche e que se revelam quando os docentes se 

julgam possuidores de um saber maior, quando focalizam mais a atividade em si (aquilo se 

pode mostrar referente ao  que foi realizado; os resultados), ou quando expressam uma 

preocupação em preencher o tempo da criança, colocando-a em uma condição de passividade, 

sem necessidades específicas (OSTETTO, 2012).  

Com a professora Stella entendemos que a formação continuada na creche exige e 

provoca uma “formatação” no jeito de ser, pensar, sentir e agir, baseando-se no compromisso 

com as histórias de vida tecidas na cotidianidade da instituição. Para ela, a qualidade resulta 

de um processo complexo de mudanças que inclui a mudança nas mentalidades dos atores 

escolares – gestores, professores, funcionários, famílias e comunidade em geral. 

No exemplo a seguir, ela discorre sobre um tema de trabalho surgido entre as crianças, 

o qual revela indícios de um processo de metanoia essencialmente pedagógica e aponta para a 

configuração de um fazer pedagógico construído e reproduzido pelos diferentes atores sociais.   

[...] surgiu um outro tema, relacionado bolhas. [...] e a partir daí os próximos 

desenhos que surgiram remetiam a formas circulares como bolhas mesmo. Teve um 

dia que eu propus uma vivência relacionada a isso e as crianças saíram desenhando 

bolhas pelas paredes, no azulejo. Desenharam em tudo. [...]. Aquelas bolhas ficaram 

lá durante muitos dias, as profissionais da limpeza não limparam de imediato, mas 

antes [...] elas logo limpavam, porque achavam que era sujeira. Foi preciso 

conversar e explicar “olha não lava, porque todo desenho tem uma história, é um 

registro importante para as crianças” e tal.  Todo desenho tem um contexto. [...]. 
Mas até chegar na construção de que isso não é sujeira, mas é uma expressão 

da criança, demora um pouco, precisa de formação e do professor e da escola 

querer[...]. A gente já entende isso e respeita porque sabe que faz parte do processo 

das crianças de criar, de inventar, de expressar aquilo que elas estão aprendendo 

(Professora Stella, CEI Manoel da Silva, grifos nosso).  

Os bebês e as crianças têm a necessidade de descobrir, aprender e entender sobre tudo 

o que os cercam; essa curiosidade, esse desejo e encanto pela vida necessitam de uma atenção 

especial dos adultos que lhes educam e cuidam. No entanto, a espontaneidade, o improviso ou 

a ação instintiva (quase que maternal) dos educadores não são suficientes. Há a exigência de 

uma dinâmica em que estes profissionais, em especial professores, se sintam continuamente 

desafiados a reverem suas práticas pedagógicas, suas concepções e seus modos de agir frente 
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aos acontecimentos e na busca pela qualificação da educação desenvolvida na creche, 

assumam o compromisso com a construção e a consolidação de uma pedagogia própria para a 

Primeira Infância, centralizada no respeito aos direitos fundamentais das crianças.   

A partir dos relatos, tem-se a compressão de que a formação é uma realidade 

dinâmica, heterogênea e contingenciada. Tal qual a educação da primeiríssima infância é 

forjada em ações coletivas e objetiva a construção da integralidade dos indivíduos e grupos 

que, em interação social, vivenciam a pluralidade, a diversidade e promovem trocas de pontos 

de vista e opiniões, expressam-se de diferentes formas, ampliando suas redes de relações e 

saberes, atribuindo novos significados ao mundo a sua volta.   

Tocante à temática da ética, presente nos depoimentos coletados para esse estudo, 

observa-se que a mesma tem sido, reiteradamente, relacionada a um conjunto de frases de 

efeito, que ora se apoiam em fatores políticos ou de ordem econômica, ora em questões de 

ordem moral e cultural, perpassadas por aspectos subjetivos. Apoiando-nos na explanação de 

Souza e Kramer (1992, p.61), consideramos que a ética “é fundamental para a compreensão 

das relações estabelecidas na escola, relações que, por serem sociais, envolvem a dimensão da 

distribuição do poder e do saber”. E por essa razão, exige uma abertura para discussão de 

outros temas que afetam profundamente os atores escolares em seus hábitos, em sua 

linguagem e naquilo que realizam e fazem no cotidiano.  

Nessa direção e encaminhando-nos para uma reflexão final, recuperamos um 

fragmento da fala da CP Elisa, quando ela lembra que uma educação de qualidade deve 

assumir como princípio e meta a humanização dos indivíduos, entretanto, isto não se dá em 

espaços e tempos paralelos, mas ocorre no momento presente das relações culturais, políticas, 

sociais, econômicas, afetivas, de gênero, raça, entre outras.  

Essa questão de humanizar, essa questão do aprender; a importância do 

conhecimento, a importância de se quebrar essa desigualdade, de mostrar que [a 

escola] é para todos, que essas crianças têm direito, que nós temos direitos [...] é um 

ponto forte da nossa preocupação com a qualidade, [...] no sentido de mostrar que a 

educação é para todos e [...] que essa diversidade precisa ser contemplada (CP Elisa, 

CEI Manoel da Silva).  

Reverter o olhar, como enfatizaram nossas entrevistadas requer não apenas rever o que 

já foi visto, vivido ou feito, mas ter um novo olhar sobre a realidade socioprofissional. Um 

caminho para a concretização da ética nas ações de formação, na realização da prática 

educativa, no alcance da parceira com as famílias, na integração da comunidade à vida da 

creche, pode estar na abertura que se dá para a discussão de outros temas, muitas vezes 
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ignorados ou colocados em segundo plano, mas que têm tudo a ver com o conhecimento que 

está sendo gerado ou transmitido (KRAMER, 1995; SOUZA;KRAMER, 1992; 

ROSEMBERG, 2003).  
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CONSIDERAÇÕES SOBRE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIALMENTE 

REFERENCIADA NA CRECHE 

Nesta pesquisa, que tem como tema central a Qualidade Social da creche, procurou-se 

responder ao objetivo geral proposto: analisar diferentes percepções de qualidade social nas 

vozes do Estado por meio de documentos legais e orientadores, das famílias, das professoras e 

das gestoras escolares atuantes em creches públicas da Rede Municipal de Ensino de São 

Paulo.  

Buscou-se identificar o que é uma creche de qualidade na ótica dos diferentes atores e 

investigar como as percepções de qualidade se entrelaçam, além de destacar convergências e 

divergências quanto à qualidade na Educação Infantil nas múltiplas vozes.  

Diante da ampla possibilidade de discussões envolvendo o tema, optou-se por abordá-

lo na visão da educação infantil como direito das crianças e em contraposição ao discurso 

neoliberal. Utilizando palavras de ordem, subverte-as segundo as próprias lógicas. A análise 

do material coletado por meio de entrevistas semiestruturadas de caráter reflexivo permitiu 

refletir sobre a qualidade como princípio e, ao mesmo tempo, fenômeno complexo e 

multideterminado – desejado e esperado, como citaram as protagonistas do estudo.   

A fundamentação da análise exigiu pesquisa bibliográfica a fim de compreender como 

o conceito de qualidade está assimilado e difundido nas políticas educacionais, além dos 

desdobramentos em relação a interesses e valores dos sujeitos da ação nas escolas 

(professores, gestores, alunos, famílias e demais envolvidos). Essa etapa compreendeu a 

leitura e análise de um conjunto de documentos oficiais publicados pelo Ministério da 

Educação e Secretaria Municipal de Educação. Forneceram elementos sobre as unidades 

educacionais e como explicam a realidade e desenvolvem ações em concepções atualizadas de 

criança, infância e educação em um cenário humanizador.  

Como se o viés econômico não compusesse a narrativa, os documentos enfatizam os 

conceitos de justiça, cidadania, solidariedade, equidade, coesão social, inclusão, participação, 

igualdade de oportunidades, sustentabilidade e cultura de paz. Incorporados pelas vozes dos 

diferentes atores sociais e escolares, que evidenciam “não apenas a penetração da ideologia do 

gerencialismo na educação, mas [...] também a conformação e produção de um novo ‘léxico’ 

educacional, híbrido de pedagógico e gerencial” (SHIROMA; CAMPOS, GARCIA, 2005, p. 

438). 
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Professores, gestores e demais agentes devem estar atentos e aptos a decifrar os 

elementos dos textos legais e documentos orientadores expedidos pela SME. Com isso, 

compreender objetivos, métodos, entraves e possibilidades da política educacional no 

contexto das práticas com crianças pequenas e famílias.  

Um exercício parece estar sendo colocado em prática pela professora Cecília, quando 

observa que a política, na verdade, está em toda parte e se manifesta de modos distintos, com 

vocábulos sedutores, mas que nem sempre condizem com o que vivencia em sua unidade 

educacional.  

Cita as condições de vida da população que mora no entorno da creche e infere que as 

políticas educacionais, em desacordo com as políticas setoriais ou distritais, fomentariam 

formas de desigualdade que se refletem no ambiente escolar. Além de representações sociais 

negativas em relação a quem reside nas zonas periféricas e quanto ao “tipo” de educação 

ofertada nas unidades educacionais.  

Professores tendem a migrar para escolas em bairros menos vulneráveis (menos 

perigosos) e mais próximas de casa ou de outra escola, em caso de dupla jornada. Os que 

optam por ficar nem sempre são capazes de valorizar o capital sociocultural das famílias. 

Segundo se observou, as famílias demonstram profunda valorização pela utilidade da creche, 

respeito aos profissionais e encanto e entusiasmo com as práticas desenvolvidas.  

Um capital que se expressa em forma de “gratidão”. Sabem que na creche receberão 

alimentação e atenção. E a reconhecem como lugar propício ao desenvolvimento e à 

identidade da criança. Crescerão interagindo com diferentes elementos de sua cultura, 

desenvolvendo a imaginação, criatividade, linguagem, motricidade, aprendendo formas de se 

relacionar com outras pessoas, demonstrando e aceitando carinho e cuidado. 

A análise permitiu afirmações a respeito do valor da creche ao desenvolvimento 

infantil: 

• Do ponto de vista cognitivo, as trocas entre crianças pequenas, as diferentes atividades 

em grupo e/ou individualmente, sob o olhar atento da educadora, são ricas e variadas, 

nos momentos de brincadeiras ou situações de conversa, cuidados com o corpo ou 

alimentação, entre outras; as interações favorecem a estruturação de noções e 

conceitos relacionados ao mundo físico e social. Nas diferentes atividades as crianças 

enfrentam desafios, trocam informações, questionam, apropriam-se de uma gama de 

conhecimentos, desenvolvem habilidades comportamentais, expressam ideias, desejos 
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e sentimentos. Por tudo isso, quanto maior a possibilidade de vivenciar experiências e 

mais estimulante e rico for o ambiente, mais aprimorarão e ampliarão a comunicação, 

organizando o pensamento de modo cada vez mais sofisticado e complexo. 

• Afetivamente, destacou-se a concepção de autoimagem positiva e a percepção de que 

cada indivíduo possui identidade própria, além da valorização das possibilidades de 

ação individual, na aceitação e convívio com as diferenças. 

Vínculos, demonstrações de afeto, segurança e confiança foram frequentemente 

ressaltados pelas participantes. O entrelaçar das vozes revelou que estão fortemente ligados à 

noção de promoção da saúde e bem-estar dos pequenos. Na condição de pessoa em contínuo 

desenvolvimento, referiram-se a práticas educativas com bebês e crianças pequenas, que 

abrangem experiências de educação e cuidado. Têm em sua ótica a ampliação de experiências 

de aprendizagem que dizem respeito aos cuidados fisiológicos e relacionais. 

• Observou-se que as crianças são partícipes ativos na criação de seu conhecimento e 

interação com pares; meninos e meninas apreendem o mundo social à sua maneira, 

explicando-o e o ressignificando.  

As vozes analisadas reforçam a concepção de que a criança é sujeito de seu 

desenvolvimento. Desde o nascimento aprende ser capaz de estabelecer relações 

diversificadas com o entorno social. Na creche, respeitam regras/combinados básicos de 

convívio social. Em interações e brincadeiras formam sua autonomia, se relacionam com o 

ambiente natural e social; negociam brinquedos, espaços e lugares e observam melhor as 

condutas dos pares, incorporando determinados aspectos. Por meio da interação em contextos 

lúdicos diversificados e da vivência/expressão de distintas linguagens, bebês e crianças 

acessam o patrimônio cultural produzido historicamente, reconhecem e compartilham culturas 

infantis.   

Para as mães, a dimensão da creche e o apreço à qualidade têm estreita ligação com a 

maneira como as crianças vivem o tempo de infância na instituição, sendo bem cuidadas, 

protegidas e estimuladas, com atividades planejadas. E se existe algum grau de 

comunicabilidade entre professores e crianças; professores e famílias, professores e gestores e 

famílias; a proposta pedagógica está consolidada, a equipe gestora apoia, participa e os 

profissionais da creche estão comprometidos não apenas com prática imediatista e 

espontaneísta, mas educativa, salientada na vida, no compromisso com a ética e a 

emancipação humana. Saber que os filhos gostam da creche e dos profissionais, percebem que 
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são queridos pelos educadores, é sinal de que a creche caminha para a qualificação do 

trabalho.  

O reconhecimento da função pedagógica da creche, na visão dos sujeitos do estudo, 

inclui a certeza de um lugar em que as crianças se relacionam socialmente, crescem e se 

apropriam de qualidades humanas. Pais e responsáveis podem estabelecer novos significados, 

modificando a vida pessoal, familiar e conduta social, articulando-se com a experiência de ter 

filho/a pequeno/a na creche.  

As informações retiradas das entrevistas foram observadas como forma de capital das 

famílias, no esforço em fazer parte da vida escolar dos filhos, pela comunicação via agenda ou 

indo a reuniões, eventos, festividades ou em colegiados.  

Apesar de barreiras que precisam enfrentar, as famílias entrevistadas consideram a 

dimensão da presença na vida escolar dos filhos desde a primeira experiência educativa. 

Igualmente, professoras e coordenadoras entrevistadas consideraram que essa participação 

deve ser estimulada. Não para as famílias se sentirem obrigadas, mas a fim de perceberem o 

papel fundamental na organização democrática da escola.  

A experiência das mães entrevistadas ressaltou a função da creche como instrumento 

de educação cidadã, capaz de contribuir para a transformação do ser humano no processo de 

desenvolvimento de sua autonomia e alcance da liberdade e da felicidade. Amoldam-se à 

afirmação de Casali (2013, apud SÃO PAULO, 2014a, p.15), quando explicaram que a 

“qualidade social da educação dá qualidade à vida e vice-versa”. Orientaram-se “por valores 

intangíveis, que regem a forma de relação entre as pessoas e das pessoas com o ambiente”. 

Sob essa análise, os desafios da creche em direção à qualidade social tornam-se maiores, pois 

além das condições materiais, acarretam fatores de domínio subjetivo, os quais somente 

seriam satisfeitos mediante o estreitamento das relações entre creche, famílias e comunidade, 

incluindo representantes locais do governo. 

Dentro da concepção neoliberal a autonomia, liberdade e felicidade estão associadas 

ao agir individual, à competitividade e a “conquistar um lugar ao sol”, mas a visão 

apresentada pelas participantes reiterou a análise freireana, que elege os princípios como 

compromisso histórico entre homens e mulheres e os associa a uma ética universal e a uma 

pedagogia libertadora (FREIRE, 1996).  

Nas entrevistas com mães e profissionais, disseram respeito as condições para a oferta 

educativa a bebês e crianças, valor de grande peso: profissionais bem formados e/ou 
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capacitados ao atendimento e à acolhida dos propósitos infantis e famílias. São gestores “com 

espírito” de educador e não de “gerente escolar”; conduta dos profissionais mediante vidas 

que habitam e compartilham o ambiente; abertura da escola à participação da comunidade na 

tomada de decisões. Aspectos que se sobrepõem aos de caráter estrutural – como espaço físico 

e mobília – na visão dos sujeitos entrevistados, que acreditam que uma creche de qualidade 

necessita de professores motivados, gestores parceiros e pais interessados.  

Os pontos levantados pelas profissionais foram de fundamental importância e 

compõem um conjunto de resultados esperados de uma educação de qualidade socialmente 

referenciada, segundo o caderno de subsídios do Programa Mais Educação (SÃO PAULO, 

2014a). O caderno destaca a possibilidade de vivenciar experiências locais de exercício crítico 

da cidadania, convívio social e cooperativo na diversidade, e alude ao exercício da 

solidariedade como ator social, cultural e político.  

O documento indica como resultado a ser alcançado que os profissionais da educação 

se apropriem da identidade profissional. Mas, contraditória e complementarmente, as 

educadoras entrevistadas evidenciaram lacunas nas práticas dos docentes quanto à formação. 

A pergunta é onde encontrar a motivação, tendo em vista o cenário de medo e desencanto 

descrito pelas professoras Stella e Cecília, e reforçado pelo clima de instabilidade profissional 

gerado nas reformas municipais e federais alinhadas a políticas neoliberais.   

A qualidade é “medida” ou “pesada” tendo em vista um conjunto de fatores e 

dimensões, que podem ajudar a compreensão da qualidade da educação na creche. E ela não 

se limita ao fato de estar (aparentemente) funcionando bem. Casali (2013, apud SÃO 

PAULO, 2014a) reafirma a intangibilidade e multiplicidade de fatores concretos, e revela que 

nem sempre certezas e determinações orientam o trabalho. Deve-se, entretanto, esperançar, ter 

utopias (FREIRE, 1996; 2018). 

Como observado nos capítulos teóricos sobre o tema qualidade, existe a relação com a 

noção de quantidade, constitutivos e constituintes uma da outra. Exemplo pode ser retirado 

das falas das entrevistadas, quando mostraram os aspectos positivos da creche e tudo o que a 

instituição oferece, favorece e propicia a crianças e famílias. Foram considerados “bons”, 

“satisfatórios” e “adequados”. Indicaram-nas a distintas mães, e perguntou-se se estavam 

felizes com a creche do/a filho/a e se a recomendariam – família, amigos e conhecidos. 

Na ótica das mães, quando a creche é boa torna-se possível haver expectativas em 

relação à experiência educativa. Vanessa espera que a filha Valentina cresça:  
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[...] faça novos amigos, que se desenvolva mais ainda, porque criança, quanto mais a 

gente dá estímulo, mais ela se desenvolve. [...] que ela possa aprender mais coisas e 

ser feliz [...] conheça profissionais bons, como os que ela teve até agora [...] e a 

creche, que ela continue assim [...] que a creche consiga manter essas pessoas 
(professores) porque as crianças criam vínculo, que respeitem os profissionais, para 

que eles permaneçam e se sintam bem, e que eles transmitam isso também para as 

crianças. Continue acolhendo as famílias, fazendo esse trabalho transparente, 

dedicado. É sempre importante valorizar esses vínculos, traz mais segurança e dá 

mais confiança no trabalho [da creche] para as famílias (Vanessa, mãe da Valentina, 

CEI Ilídio Lima).  

Mas tudo o que é bom pode ser melhorado, afirmou Vanessa. O trecho ilumina a 

compreensão acerca do que se disse – funcionar bem não é o mesmo que ter qualidade. 

Sugeriu-se que em diversas oportunidades a creche teve êxito, entretanto, é possível novas 

ações e metas serem colocadas em prática. Nas palavras de Casali (2013, apud SÃO PAULO, 

2014a, p. 16), “tudo que é bom (qualidade) desejamos mais (quantidade) e melhor (mais 

qualidade)”. Ordenamento da busca pela qualidade social da educação na primeiríssima 

infância.   

Nada diferente quando se trata da luta dos docentes pela valorização profissional e 

garantia de direitos. Com as professoras Stella e Cecília evidenciou-se que uma educação de 

qualidade social não ocorre sem luta, resistência e formação de uma mentalidade política 

(individual e coletiva). E ainda sem o exercício crítico de cidadania, formação de uma escola 

que produza sujeitos conscientes, livres, responsáveis, autônomos e questionadores, 

“apropriados de todo o seu processo de formação, capazes de produzir a si mesmos e de se 

apropriar de si como projeto de subjetividade e de identidade jamais esgotável” (SÃO 

PAULO, 2014a, p. 20).  

A valorização dos professores e dos profissionais da educação compõe a dimensão da 

qualidade. No atual cenário político e econômico brasileiro a educação pública se encontra 

terrivelmente ameaçada pelas políticas de ajuste econômico e privatização. Elementos surgem 

para aprofundar a distância entre o que se julga ideal (professores bem formados, bem 

remunerados, respeitados, plano de carreira estruturado, sistema de avaliação transparente) e o 

real. Professores desanimados, em crise, desencantados, sobrecarregados, “enterrados vivos” 

(Cecília) na burocracia, massificação da rotina em duas escolas, devendo trabalhar além do 

tempo previsto para a aposentadoria.  

Como lembram Gentili e Alencar (2005), o campo educacional sofre com a invasão, 

desencanto e constante descrença nos profissionais por parte de quem defende reformas, ou se 

orienta irrefletidamente por discursos que culpam os professores pelo “fracasso” do sistema 
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escolar público. Há quem diga que o professor trabalha pouco, ganha bem e desempenha mal 

as funções. Mas professores “formam gente”, e ajudar a estruturação do humano não é 

simples.  

Hoje mais do que nunca, há razões de sobra para afirmar que um outro mundo é 
necessário, urgente e possível. Um mundo que começa a ser engendrado nas lutas e 

ações dos movimentos sociais e populares, nas multidões que escrevem a história 

nascente deste século nos protestos, nas marchas, nas manifestações contra o 

globalitarismo excludente (...). Não pode haver espaço escolar desconectado desse 

conflito, dessa efervescência, dessa encruzilhada originalíssima da humanidade. A 

libertação acontece nas escolas, oficinas, palcos e escritórios, também se faz em 

rede. Num caleidoscópio de lutas que, com sua poesia, alimenta nossas esperanças 

por um mundo onde os seres humanos não se reduzam a meras mercadorias 

(GENTILI; ALENCAR, 2005, p.21).  

A professora Cecília considerou que a tendência de burocratização da atividade 

profissional apresenta novas dificuldades à gestão do tempo, mas não apenas isso, pois o 

número de crianças por turma/agrupamento, quando associado à ausência de professores 

suficientes ao atendimento e à dinâmica própria do CEI, “em geral, muito corrida, preenchida 

com atividades contínuas”, traz agravos à tão “propalada” qualidade. Em sua visão, as 

condições materiais estão intimamente ligadas às imateriais e requerem atenção específica 

para combater ou diminuir a enorme sombra da desigualdade que cobre as creches 

paulistanas, especialmente em territórios vulneráveis. 

A CP Elisa observa que uma creche de qualidade precisa responder à série de 

elementos sobre a vida em plenitude (acesso à saúde, cultura, lazer e condições melhores de 

moradia, alimentação e transporte). Exige-se a articulação da unidade com diferentes setores, 

respaldada por políticas e ações pedagógicas coletivas e capazes de dar maior visibilidade às 

crianças, aos trabalhadores da creche, ao trabalho educativo desenvolvido nas unidades 

educacionais e à comunidade.  

Entre as contribuições teóricas utilizadas na elaboração dos capítulos e na análise das 

entrevistas, alguns aspectos foram fundamentais, como a noção de historicidade e sujeito de 

direitos, amplamente difundidos e defendidos pelo aporte teórico adotado e realçado nas 

mulheres/mães e trabalhadoras da educação. Enfatizaram o brincar, o cuidar e o educar na 

interação entre a cultura infantil, a cultura familiar e a cultura da instituição, em constante 

diálogo e concepção coletiva - todos aprendem e todos ensinam. 

 Foi unânime a afirmação de que a creche favorece o desenvolvimento da criança nas 

múltiplas possibilidades. A base para essas afirmações diz respeito à compreensão de que para 

a criança é importante aprender a conviver com outras crianças e adultos, histórias e culturas. 
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“Nessas relações as crianças aprendem muito; [...] elas aprendem a compartilhar, fazem trocas 

[...] criam vínculos [...], desenvolvem a criticidade, mesmo diante de coisas simples”; fazem 

amizades e aprendem a transitar em diferentes grupos – “existe um diálogo com os amigos e 

um diálogo com a professora”, destacou Vanessa (mãe da Valentina, CEI Ilídio Lima). 

As famílias sempre aprendem. “Eu estou sempre aprendendo (...)”. O aprendizado que 

a creche oferece aos pais e mães os ajuda a perceber que o filho está crescendo, e como 

exigência da experiência de crescimento, as crianças precisam de mais autonomia, ocupar-se 

com novas explorações, usufruir de tempos e espaços de aprendizagem diversificados, falar 

de situações, sonhos e brincadeiras e conversar. Segundo o relato das mães, a creche lhes 

possibilitou o conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, tendo como referência não 

mais os filhos/filhas de outras mulheres, mas os próprios filhos e filhas.  

Conhecer gera muitas surpresas. Como disse Vanessa, na creche a criança se mostra 

de outra maneira.  

A partir da experiência de ser mãe, as entrevistadas aprenderam, na prática, que a 

criança pensa, entende e age de maneira muito singular. Não devem, portanto, ser colocadas 

todas na mesma bacia. Indivíduos singulares, precisam de atenção, escuta. Entender que a 

brincadeira é “coisa séria”. Brincar solitariamente ou com diferentes parceiros é essencial ao 

desenvolvimento. Refletiu a mãe de Guilherme que as aprendizagens (maternas) modificaram 

sua conduta profissional, principalmente no que se refere à relação adulto-criança e à 

convivência social, explicou Maysa.  

O caráter formativo e social da creche não se limita à função específica com crianças 

(formá-las para a vida). A meta não é e jamais deverá ser preparar alunos para etapas futuras. 

Esse caráter deve se expandir à comunidade por meio de ações que possibilitem reconhecer as 

potencialidades do território onde vivem.  

Mediante o desenvolvimento das capacidades, por meio da abertura da creche à sua 

comunidade e permanente diálogo com as famílias e com agentes da esfera pública e 

organizações da sociedade civil, é possível “sonhar com um mundo melhor”, conforme a 

expectativa das mães.   

Devem ser percebidas as condições que viabilizariam a qualidade social: infraestrutura 

global, condições e acessibilidade, considerando a geografia local e não apenas as creches 

(transporte público, rampas de acesso, calçadas regulares e pisos táteis); unidades 

educacionais devidamente equipadas; condições adequadas ao atendimento dos bebês e das 
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crianças (materiais de higiene - luvas, toalhas, lenços, papel higiênico e alimentação 

balanceada); recursos pedagógicos em quantidade suficiente e em boas condições de uso; 

projeto pedagógico elaborado coletivamente e em permanente execução, com participação da 

comunidade; formação continuada em horário de serviço com propósitos da comunidade e 

articulando aspectos do desenvolvimento e aprendizagem infantil a aspectos políticos, 

culturais. sociais, econômicos, etnicorraciais, de gênero e religiosas; carreira docente 

transparente e efetiva; processos de avaliação transparentes do desempenho dos profissionais 

da educação; gestão democrática representativa e participativa (SÃO PAULO, 2014a; 

BRASIL, 2013).  

Um dos elementos que a análise revelou é ser possível elencar um conjunto de práticas 

promotoras da qualidade social, a começar pelo exercício diário de efetivação de um currículo 

vivo, dinâmico e elaborado coletivamente. Deve favorecer um ambiente educativo em que as 

relações de ensino-aprendizagem/educar-cuidar-brincar sejam assumidas como “experiências 

de valor vital em todas as dimensões, para todos: cognitivas, simbólicas, estéticas, políticas, 

corporais e intelectuais, comunicativas, criativas, responsáveis, participativas, prazerosas” 

(SÃO PAULO, 2014a, p. 19).  

No âmbito do currículo, institucional ou de cada turma/agrupamento, repercute 

unissonantemente que a função dos professores e professoras é fundamental para a formação e 

o desenvolvimento pleno das crianças. Por meio de seu engajamento e demonstração de afeto 

e respeito, “desperta” nas famílias laços de confiança, reciprocidade e coparticipação nos 

processos educativos e gestão institucional.  

Ao elaborar planos e projetos em parceria com a comunidade e famílias, cada creche 

tem a possibilidade de criar e estruturar as próprias ações, conexas ao conjunto das demais 

práticas educativas consideradas válidas para a sua realidade. A propósito, deve-se salientar, a 

qualidade social na creche envolve constante efetivação de práticas democratizantes, que 

permitam o posicionamento da unidade educacional como local estratégico para uma efetiva 

rede de proteção integral dos educandos (CASTRO; REGATTIERI, 2010). E possibilite, à 

comunidade escolar, ser uma comunidade aprendente em permanente desenvolvimento (SÃO 

PAULO, 2014a).  

A análise das entrevistas e esta síntese possibilitam não apenas responder aos objetivos 

propostos, mas são consistentes na defesa da creche e de suas especificidades na formulação, 

publicização e efetivação de políticas públicas. Os efeitos afetam não apenas servidores, mas 
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crianças e respectivas famílias, especialmente as residentes em regiões vulneráveis, cujas 

humanidades são sistematicamente quebradas (ARROYO, 2019) por contradições geradas na 

sociedade capitalista.  

Por fim, porém não menos importante, refletiu-se sobre a dimensão da criança como 

sujeito central da idealização à efetivação de políticas e práticas educativas. Nas diferentes 

vozes, as aprendizagens infantis inspiram os adultos a olhar a primeira infância com maior 

apreço e sensibilidade. E exigem a certeza de que o desenvolvimento infantil supõe ações de 

cuidado que excedem o aspecto nutricional ou de higiene, envolve a dimensão relacional e 

afetiva que remete à vivência dos diferentes sentimentos e emoções, fundamentada na 

experiência ética da segurança e da confiança transmitida pelo adulto que se ocupa de sua 

educação/cuidado. Envolve ainda a dimensão política, na qual ressalta-se a “condição de 

partícipes da produção do amanhã” (FREIRE, 2018, p.77). 

Em um momento histórico de sensíveis retrocessos e desmedido ataque à soberania 

nacional e à democracia, em que a violência, o ódio, a intolerância, o pessimismo e o medo 

são crescentes, o sonho e a utopia são imprescindíveis. Concordamos com Paulo Freire 

(2018): 

Todo amanhã, porém, sobre que se pensa e para cuja realização se luta, implica 

necessariamente o sonho e a utopia. Não há amanhã sem sonho, sem projeto sem 
utopia, sem esperança, sem o trabalho de criação, sem o desenvolvimento de 

possibilidades que viabilizem sua concretização (p. 77). 

Há, portanto, que se envolver a defesa intransigente das liberdades democráticas dos 

direitos políticos e sociais, combater veementemente a violência, discursos de ódio, 

intolerância e preconceito46. Não se pode admitir um recuo das políticas públicas das áreas 

sociais - infâncias, formação e valorização de professores. Enfim, para a educação. Há que se 

defender a criança em sua concentricidade e transitoriedade. Há que se defender a 

especificidade da primeira infância em sua integralidade, articulando no trabalho coletivo e na 

formação permanente de profissionais o saber do povo e das famílias com o saber 

historicamente produzido e acumulado pela humanidade. Trata-se de todos se levantarem em 

defesa de uma escola pública de qualidade e com equidade, que tenha a criança como 

prioridade, resistir e encontrar esperança mesmo em tempos tão sombrios. 

 

 
46 Inspirado no texto do documento Manifesto pela Democracia, Soberania Nacional e Direitos do Povo 
Brasileiro. Disponível em: https://ptnosenado.org.br/wp/wp-content/uploads/2018/04/manifesto_democracia 

COMPCO.pdf. Acesso em 17 de jan. 2020. 

https://ptnosenado.org.br/wp/wp-content/uploads/2018/04/manifesto_democracia%20COMPCO.pdf.
https://ptnosenado.org.br/wp/wp-content/uploads/2018/04/manifesto_democracia%20COMPCO.pdf.
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APÊNDICES 
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