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Inquestionável hoje do ponto de vista constitucional, 

mas longe de se tornar uma conquista de fato, a 

criança, ao longo destas décadas, deixa de se tornar 

alguém que não é (pelo menos nas discussões 

acadêmicas) e passa à condição de cidadã (pelo 

menos na letra da lei...). 
— SONIA KRAMER 
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R E S U M O 
 
 

Este estudo enfoca a análise de políticas públicas educacionais nacionais para Educação 

Infantil que se efetivaram no município de Caiapônia, GO, no período 2013–16, 

especialmente as influências e os desdobramentos em documentos municipais que se 

materializam no atendimento a crianças de 0 a 5 anos de idade. A nossa intenção de pesquisa 

nos permitiu refletir sobre políticas públicas educacionais, sobretudo aquelas destinadas à 

Educação Infantil a partir da Constituição Federal de 1988 e do contexto político no qual 

surgiram e se materializaram; analisar historicamente a Educação Infantil no Brasil; fazer um 

levantamento de como as dimensões previstas nos documentos oficiais têm sido 

desenvolvidas nas escolas infantis de Caiapônia; e compreender se e como essas políticas se 

materializam na prática cotidiana das instituições do município, em especial o Proinfância. A 

reflexão incide nessa etapa da educação básica — sua importância e seu papel social — como 

ação necessária, pois a princípio ela desempenhou papel mais assistencialista, direcionado a 

problemas de ordem sanitária, e menos educacional. A reflexão considerou dados advindos de 

documentação legal (Constituição Federal; Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; Parâmetros Básicos de 

Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil; Parâmetros Nacionais de Qualidade para 

Educação Infantil; plano municipal de educação e lei orgânica municipal). Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa com entrevistas semiestruturadas para funcionários e questionários para 

os pais das instituições que atendem crianças de 0 a 5 anos. A fundamentação teórico-

conceitual da pesquisa e do reconhecimento da Educação Infantil — que ao menos no corpo 

da lei passa do caráter assistencial para a esfera educacional — incluiu autores como Arce e 

Jacomeli (2012), Kuhlmann Júnior (1998), Saviani (2013), Faria (1999), Rosemberg (1994; 

2002) e Kramer (1987). Os resultados revelam que garantir educação de qualidade à faixa 

etária 0–5 anos e fazer as políticas públicas nacionais chegar às instituições e ser 

compreendidas como uma conquista importante da Educação Infantil a fim de possibilitar que 

as profissionais as confrontem com sua interface municipal, pois se nota assistencialismo nos 

documentos educacionais de Caiapônia. De fato, houve avanços teóricos e legais na Educação 

Infantil de modo geral; em Caiapônia, não consideramos significativo o avanço na efetivação 

de tais políticas, inclusive o Proinfância, implementado em 2011. Não houve solução ao 

problema equacionado na pesquisa aqui descrita, uma vez que a construção de mais um 

espaço físico não abarcou a demanda das crianças de 0 a 3 anos de idade em Caiapônia. Além 

disso, há descompasso entre o dito e o feito em relação à implementação de políticas públicas 

educacionais que garantam, de fato, o direito das crianças de ter educação de qualidade. 

 
Palavras-chave: Educação Infantil. Políticas de Educação Infantil. Proinfância. 
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A B S T R A C T  
 
 

This study focuses on the analysis of Brazilian educational policies for children's education 

put into practice in the municipality of Caiapônia, Goiás state, in the period 2013–6. It seeks 

to understand their influences and developments in municipal legal documents considered in 

the offering of education for 0–5 year old children. The research has allowed: thinking 

carefully of educational public policies, above all those ones addressed to children education 

after 1988 — when Brazil new Constitution came into force and the political context where 

the tool place, understanding how legal documents dimensions have been developed within 

children schools in Caiapônia as well as understanding if and how policies turn into concrete 

actions in the everydayness of this municipality schools. It focuses on this stage of elementary 

education — its importance and social role — as a necessary action, as it has been more 

assistive — aimed at sanitary matters — than educational. This was build up data from legal 

documents (Federal Constitution, statute for child and adolescent; law of education 

guidelines; national curricular references and national curricular guidelines for child 

education; basic infrastructure parameters for child education institutions; national quality 

parameters for children education; Caiapônia’s education plan and constitution; observations 

of school infrastructure; semi structured interviews, and questionnaires. Theoretical and 

conceptual foundations for the research and the recognition of children — which at least 

legally leaves its assistive tendency to the educational sphere — included authors such as 

Arce and Jacomeli (2012), Kuhlmann Júnior (1998), Saviani (2013), Faria (1999), Rosemberg 

(1994; 2002) and Kramer (1987). Results reveal challenges: ensuring quality education for 0–

5 year old children and making national public policies reach schools and being discussed as 

an important achievement of child education by professionals so that to enable them to 

confront those national policies with its local interface, for assistance marks Caiapônia’s 

educational documents. In fact, there were theoretical and legal advances in children 

education in the entire Brazil. In Caipônia, however, it does not seem to be relevant the 

consolidation of those policies, including Proinfância, implemented in 2011. This means the 

problem this study focuses on remains partially unsolved because 0–3 year old children 

remains without schools, even with the building of a new school children. There is a 

mismatch between what is said and what is done about implementing children education 

public policies that guarantee their right to have education of good quality. 

 

Keywords: Children education. Children education policies. Proinfância program.  
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I N T R O D U Ç Ã O 

 
 
A pesquisa apresentada nesta dissertação de mestrado insere-se em discussões 

arroladas nas últimas décadas no cenário educacional brasileiro, sobretudo quanto à Educação 

Infantil. Vislumbrando “[...] o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, 

em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família 

e da comunidade” (BRASIL, 1996, p. 31), essa etapa escolar é necessária e fundamental ao 

desenvolvimento das crianças; daí a importância de refletir sobre suas políticas públicas 

educacionais.  

Este trabalho objetivou analisar as políticas públicas educacionais nacionais para a 

Educação Infantil que se efetivaram no município de Caiapônia, GO, no período 2013–16 e os 

desdobramentos em documentos municipais que se materializam no atendimento a crianças 

de 0 a 5 anos de idade. O eixo norteador da pesquisa permitiu: refletir sobre as políticas 

públicas educacionais, especificamente aquelas destinadas à Educação Infantil a partir da 

Constituição Federal de 1988 e do contexto político no qual surgiram e se materializaram; 

analisar historicamente Educação Infantil no Brasil; fazer um levantamento de como as 

dimensões previstas nos documentos oficiais tem sido desenvolvidas nas escolas infantis de 

Caiapônia; compreender como essas políticas, em especial o Proinfâcia, materializam-se na 

prática cotidiana das instituições de educação infantil do município, problematizando sua 

implementação, seus desdobramentos e seus impactos na melhoria da qualidade da Educação 

Infantil e buscando compreender suas influências e seus desdobramentos nos documentos 

municipais e no atendimento à faixa etária 0– 5.  

O reconhecimento legal da Educação Infantil parte da promulgação da Constituição 

Federal em 1988, seguido da publicação de documentos elaborados pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) para crianças de 0 a 5 anos de idade, a saber: 

• Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN), de 1996; 

• Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), de 1998; 

• Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI), de 1999, 2010 e 

2013; 

• Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil, de 

2006; 

• Parâmetros NACIONAIS DE QUALIDADE PARA Educação Infantil, de 2006; 
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• Indicadores da qualidade na educação infantil, de 2009; 

• Plano Nacional de Educação (PNE), de 2001, e PNE (2014–24).  

 

Com base em tais leis e documentos oficiais, o Brasil legitima a Educação Infantil 

como direito da criança pequena.  

O recorte temporal da pesquisa, 2013–16, justifica-se pela conjuntura política de 

Caiapônia, com a mudança de prefeito e de secretário de Educação. Nela, apresentam-se 

novas propostas para a Educação Infantil, ao menos no campo do discurso e especialmente 

pelo Programa Nacional de Reestrutura e Aquisição de Equipamentos para a Educação 

Infantil (Proinfância). Criado com o Plano de Desenvolvimento de Educação (PDE), 

instituído pela resolução 6/2007, o Proinfância tem o intuito de oferecer, ao Distrito Federal e 

aos municípios, suporte financeiro para construção, ampliação e aquisição de equipamentos e 

mobiliário a crianças na faixa etária 0–5 anos presentes em instituições escolares. O PDE foi 

sancionado em 2007, a fim de ajudar a solucionar problemas sociais que interferem na 

qualidade da educação brasileira em seus níveis elementares. A ação do plano deve ser 

desenvolvida em parceria com União, os estados e os municípios.  

Ao afirmar que a educação é um dos direitos sociais, a Carta Magna de 1988 entende 

que tal direito deve ser assegurada à criança desde o seu nascimento, por meio de ações 

complementares que envolvam a família, a sociedade e o Estado. Tal atendimento deve ser 

oferecido, prioritariamente, pelos municípios; mas exige articulação com os demais entes 

federativos via regime de colaboração. Visando orientar as instituições que recebem crianças 

de 0 a 5 anos de idade quanto a questões curriculares, o MEC elaborou e iniciou a divulgação 

do RCNEI e das DCNEI. Embora esses documentos tenham sido alvo de críticas, configuram 

um avanço no ensino para aquela faixa etária; em algumas situações, apresentam-se como 

proposta hegemônica e currículo oficial para a Educação Infantil, cuja organização até então 

não tinha referência e orientação legal no Brasil. 

Ante a legalidade e o reconhecimento dessa modalidade educacional, os documentos 

elaborados em âmbito nacional a partir de 1988 representam lutas e batalhas de mães, 

trabalhadores, sindicalistas, intelectuais e professores para a legitimação dessa etapa escolar. 

No entanto, outro desafio se apresenta e pressupõe o conhecimento, a discussão e a adaptação 

desses documentos por profissionais da educação que lidam com crianças, tendo em vista que 

a maioria não os conhece.  

Levando em consideração o processo histórico da Educação Infantil no Brasil — que 

ao longo dos anos transitou pelo assistencialismo e agora se vê forjado na antecipação do 
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ensino fundamental —, repensar como alguns documentos nacionais têm chegado e se 

materializado em Caiapônia fez-se necessário. Esse município, no ano de 2013, possuía cinco 

escolas (com o pré-escolar I e II), creche (na faixa etária 0–3), sete escolas no meio rural 

(Educação Infantil multisseriada — em uma única sala a professora atua em diversas séries do 

pré-escolar I ao 5º ano), além de propor o acréscimo de um Centro Municipal de Educação 

Infantil (CMEI) para crianças com idade de 0 a 5. Nesse sentido, a problematização 

norteadora da pesquisa convergiu, basicamente, para as políticas públicas para essa 

modalidade educacional que se efetivaram em Caiapônia no período 2013–6 e a relação com a 

qualidade do ensino no município, elencando categorias consideradas como essenciais para a 

concretização dessa qualidade. 

Nossa relação profissional com a coordenação pedagógica nesse contexto 

educacional levou a algumas questões que instigaram uma reflexão sobre como tem sido 

atendida a Educação Infantil no município para compreender, as políticas públicas aí 

efetivadas. Nessa perspectiva, a pesquisa subjacente a este estudo objetivou, no plano geral, 

refletir criticamente sobre as políticas públicas que se materializaram no contexto desse nível 

educacional em Caiapônia no período 2013–6. Para atingir esse objetivo geral, objetivos 

específicos: identificar como têm sido atendidas a crianças pequenas na Educação Infantil no 

município de Caiapônia para compreender as políticas públicas de educação efetivadas. 

Com base no pressuposto de que essa modalidade educacional se apoia em 

documentos, orientações que desenham a infraestrutura, o currículo, a formação e 

profissionalização docente, a gestão e o ensino a aprendizagem para que, em tese, a educação 

seja de qualidade, então se entende que a suposta qualidade em Caiapônia ainda configura um 

desafio. Isso porque se relaciona intrinsecamente com questões de fundo político-econômico 

do município, do estado e do país, a exemplo das ingerências internacionais. Como diz 

Enguita (2001, p. 95), “Qualquer proposição relativa a conservar, melhorar ou mudar isto ou 

aquilo, não importa o que seja, deve explicar-se em termos de qualidade [...]”, que se impõe 

como elemento recorrente nas escolas, nos projetos e nas políticas educacionais. Talvez por 

isso Campos (2005, p. 24), afirme o caráter contraditório do conceito de qualidade, no qual 

“[...] a qualidade se insere em diferentes pautas, projetos políticos, posições ideológicas e 

utopias [...] [ou seja, em] perspectivas muitas vezes antagônicas”. 

E este estudo se propôs a fazer numa abordagem qualitativa crítica, para 

compreender a essência do objeto em estudo ou, ao menos, fazer uma aproximação da 

realidade. Isso possibilitaria apreender as mediações constitutivas, ou seja, aquilo que se 

encontra além dos documentos, pois “[...] a qualidade da educação envolve dimensões extra e 
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intraescolares e, nessa ótica, devem se considerar os diferentes atores, a dinâmica 

pedagógica” (DOURADO; OLIVEIRA, 2009, p. 205). Eis por que aspectos como oferta de 

vagas, a formação, a valorização de professores, a autonomia, dentre outros, estão 

relacionados com o processo educativo de qualidade direta ou indiretamente.  

Convém reiterar que a centralidade do estudo está nas políticas nacionais de 

Educação Infantil que se efetivaram em Caiapônia, em especial no Proinfância, de 2011. Mas 

só em 2013, quando o contexto político do município mudou, é que a nova gestão da 

coligação Progresso em Dobro — tendo como representante Argemiro Rodrigues,1 do Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) — deu providências ao andamento ao 

Proinfância. Para isso iniciou a construção da nova unidade de atendimento dessa etapa da 

educação básica, denominada Centro Municipal de Educação Infantil Maria José de França 

(CMEIMJF), inaugurada no segundo semestre de 2016. 

Identificar tal problemática e entendê-la no campo a ser investigado constituiu uma 

ação fundamental da pesquisa, pois sua dinâmica se fundamenta na concepção de que a 

realidade, da forma como nos é apresentada, surge primeiramente como aparência. Daí que 

sentimos a necessidade de tentar não ver a política pública da educação infantil em Caiapônia 

— precipuamente o Proinfância — apenas na superficialidade; ou seja, buscamos fazer uma 

reflexão mais acurada e crítica para chegar a uma essência ou uma face mais real, concreta. 

 Como diz Severino (2007, p. 122), “[...] os textos tornam-se fontes dos temas a 

serem pesquisados”. Para o apoio e fundamento do nosso olhar e nossa análise da temática de 

pesquisa, realizamos o levantamento e estudo de artigos, textos, dissertações e teses sobre a 

politica de Educação infantil a fim de compor uma base teórico-conceitual para a discussão 

aqui feita. Assim após leituras, fichamentos e análise da teoria foram fundamentais para que 

ideias, dados e teorias fossem confrontados e cotejados a fim de haver aprofundamento da 

análise da realidade da Educação Infantil em Caiapônia. A literatura especifica trouxe 

proposições teóricas que analisam as contradições engendradas pelo sistema capitalista nas 

políticas neoliberais e que afetam a fundo a constituição e organização dessa modalidade 

educacional no país.  

A análise documental foi fundamental para o entendimento do objeto em estudo com 

base nos documentos oficiais produzidos pelo MEC, pelas secretarias de Educação de Goiás e 

de Caiapônia no âmbito da Educação Infantil. Embora o levantamento dos documentos 

                                                 
1 De acordo com o website do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, Argemiro Rodrigues Santos Neto, do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, venceu com 55,01% com gestão de 2013–6 no município de 
Caiapônia (TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, 2017). 
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(nacionais, estaduais e municipais) se fizesse necessário, foram analisados apenas os que se 

efetivaram em Caiapônia, tendo em vista a abrangência e complexidade do conjunto 

localizado.  

Análise documental aponta aspectos que permeiam as políticas públicas na Educação 

Infantil. Segundo Minayo e Deslandes (2009, p. 27), a análise e o tratamento do “material 

empírico e documental” podem ser divididos em ordenação, classificação e análise 

propriamente dita — esta “[...] não é uma mera classificação de opinião dos informantes, é 

muito mais”; é buscar a compreensão via interpretação com base na teoria para “[...] aporta[r] 

uma contribuição singular e contextualizada do pesquisador”.  

De início, fez-se necessário buscar documentos na base de dados do website do 

MEC. Convém frisar que incluem a Lei Magna de 1988, um divisor de águas na Educação 

Infantil que caminha para o reconhecimento legal e social e para a condição de norteador de 

documentos que se seguiram. Um deles é o ECA (1990), que reafirma pressupostos 

importantes para a proteção da infância e a garantia de seus direitos. Outro é a LDBEN 

(9.394/96), que reconhece essa modalidade educacional como parte da educação básica. Esse 

fato desencadeou a necessidade de documentos que guiassem as profissionais e as instituições 

para crianças na faixa etária 0–5 anos, a exemplo do RCNEI (1996) e das DCNEI (1999; 

2010), cujas propostas se referem ao currículo, a diretrizes e a estratégias.  

Seguindo diretrizes de organismos internacionais, o MEC lança uma série de 

documentos na década de 1990, tais como Parâmetros Básicos de Infraestrutura para 

Instituições de Educação Infantil e Parâmetros Nacionais de Qualidade para Educação 

Infantil, Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. Apresentam documentos de 

infraestrutura, currículo, formação de professores com vistas à qualidade educacional para as 

crianças com idade de 0 a 5 anos.  

De início, houve explicação do tema, dos objetivos e da intenção da pesquisa à 

equipe gestora. Com professores e gestores — tais como coordenadora pedagógica e 

coordenadora geral da Educação Infantil —, fizemos entrevista semiestruturada (APÊNDICE 

4), cuja essência transitou entre as questões profissionais e de formação às questões 

específicas de qualidade e política educacional de Caiapônia. Participaram da pesquisa 29 

profissionais atuantes na Educação Infantil: 3 monitoras, 15 professoras, 5 coordenadoras 

pedagógicas e 6 gestoras. Desse total, 8 são do CMEI e 21, das demais unidades da 

modalidade. A totalidade das participantes é do sexo feminino, desse modo é possível 

constatar que a função docente em Caiapônia ainda é delegada ao universo feminino. Diante 

disso, houve a necessidade de traçar um panorama do perfil das profissionais, pois esse é um 
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dos elementos importantes para compreensão de como se configuram a educação e o cuidado 

ofertados a crianças de 0 a 5 anos de idade em Caiapônia.  

O contato com as profissionais que atuam com crianças na creche e nas escolas foi 

estabelecido em dois momentos distintos. No início houve a apresentação da pesquisa e do 

tema, além da participação e das contribuições; em seguida, ocorreu a assinatura do “termo de 

consentimento livre esclarecido”, então vieram as entrevistas, que foram gravadas em áudio e 

degravadas manualmente e na íntegra. A entrevista foi usada na pesquisa com base no que diz 

Severino (2007, p. 124), ou seja, como “[...] técnica de coleta de informações sobre um 

determinado assunto, diretamente solicitadas aos sujeitos pesquisados”; essa técnica 

possibilita ao pesquisador apreender o que os outros pensam, sabem, representam, fazem e 

argumentam. Trata-se, portanto, de interação de quem pesquisa com quem informa ou é 

pesquisado. Nesse sentido, o contato com professoras, gestores, coordenadoras e pais das 

instituições de Educação Infantil permitiu, muitas vezes, compreender o que não está 

explícito, bem como aspectos referentes a organização, formação, instalações escolares, 

dentre outras. 

Foi aplicado um questionário com questões objetivas e dissertativas para 302 pais, 

sendo cinco de cada escola. A escolha deles foi aleatória: foram abordados nas instituições 

que seus filhos freqüentavam. As perguntas abarcam aspectos de atendimento, quadro de 

profissionais e qualificações, instalações físicas, acesso e permanência, inclusão, autonomia, 

processo de ensino e aprendizagem e outros assuntos pertinentes ao contexto infantil.  

A princípio, foram apresentados a pesquisa, o tema e a importância da participação de 

cada pai ou mãe. Em seguida, cada um assinou o termo de consentimento. Logo depois foram 

entregues os questionários, cujas perguntas tiveram como foco principal “[...] a exploração do 

conjunto de opiniões e representações sociais” (MINAYO, 2009, p. 79) sobre categorias que 

permeiam a Educação Infantil. Desse modo, fez-se necessária a participação dos pais cujos 

filhos frequentam as instituições que são aqui objetos de análise para entender as questões que 

nos incomodam na perspectiva não das profissionais mulheres que atuam nas instituições, 

mas de outras pessoas que estão envolvidos diretamente no processo de educar as crianças.  

Em relação aos procedimentos metodológicos como informações, leituras, descrição, 

inferência, interpretação e categorização, de dados e inerentes ao objeto de estudo, houve o 

cuidado de decompor em partes o material analisado, distribuí-las em categorias, descrever o 

resultado da categorização e, por fim, fazer inferências quanto aos resultados. A interpretação 

                                                 
2 Dos 30 questionários, 21 foram devolvidos. 
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se efetivou na análise de conteúdos que se encontram inseridos no objeto de estudo, que 

buscou ir além das aparências, do exposto, do explícito, conforme Minayo (2009). Decompor 

o material analisado sobre as políticas públicas para Educação Infantil em Caiapônia 

pressupôs distribuir as partes em categorias a priori para chegar a uma conclusão fundada em 

certas premissas consoantes ao pensamento de teóricos específicos. Noutros termos, passamos 

a inferir sobre o objeto de pesquisa.  

Partimos do pressuposto em que Minayo categoriza como unidades de registro aqueles 

elementos cuja decomposição fera a parte de um todo; enquanto na unidade de contexto “[...] 

devemos compreender o contexto da qual faz parte a mensagem que estamos analisando” (p. 

87). Nesse sentido, nossa primeira categoria foi a qualidade da Educação Infantil em 

Caiapônia, que se desdobra em outros, tais como: infraestrutura, formação e valorização de 

professores, autonomia da escola e o processo de ensino e aprendizagem. Com essa 

perspectiva de pesquisa, buscamos entender a priori o abismo entre o dito — os documentos 

— e o feito — o que acontece nas instituições de Educação Infantil em Caiapônia — no 

contexto das novas perspectivas socioeconômicas que despontam; buscamos trazer à tona os 

conflitos e as contradições inerentes a essa modalidade educacional e também as 

possibilidades de ação para um ensino significativo que objetive à superação e transformação 

da realidade no atendimento educacional à faixa etária 0–5 anos. 

Posto isso, a dissertação que apresenta a pesquisa se desdobra em três capítulos. O 

capítulo 1, “Educação Infantil no Brasil: interface com as políticas neoliberais”, faz uma 

retomada histórico-contextual breve da Educação Infantil — sobretudo as primeiras 

iniciativas de atendimento educacional, fundadas no assistencialismo à infância pobre — e 

reflete criticamente sobre políticas educacionais e legislações que legitimam as ações de 

educação infantil no contexto neoliberal. O capítulo 2. “A Educação Infantil e as políticas 

públicas em Goiás”, situa as políticas públicas educacionais e a legislações para Educação 

Infantil no Goiás (especificamente o Plano Estadual de Educação, documento balizador de 

documentos municipais) e configura a Educação Infantil nesse município (sobretudo políticas 

públicas implementadas e fomentadas nos quatro últimos anos em Caiapônia) para trazer à 

tona as contradições e adversidades entre a prescrição dos documentos e sua concretização na 

realidade objetiva. O capítulo 3, “Educação Infantil em Caiapônia: o que os dados revelam”, 

apresentamos as evidências da pesquisa, categorizadas em: a realidade encontrada no chão 

das instituições, o acesso e o atendimento as crianças de 0 a 5, a formação e a 

profissionalização, a infraestrutura, a autonomia e o processo de ensino e aprendizagem as 

quais foram f  
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Ante essas categorias, faz-se necessário discuti-las a fundo e com crítica na medida 

em que a valorização e discussão da qualidade na Educação Infantil devem ser construídas 

segundo a função social da escola; não apenas como alternativas que inovam as políticas 

públicas educacionais com propostas cujos discursos afirmam a eficácia e eficiência como 

forma de legitimar a ação do Estado. Tendo em vista que a melhoria denominada em grande 

medida de qualidade nem sempre se efetiva como tal, discutir, questionar e apontar faz-se 

necessário, mas não se configura como forma para alcançá-la. As demandas da Educação 

Infantil e as exigências do contexto social na qual se inserem práticas de ampliação do 

conhecimento exigem mais que a ação de refletir com crítica e profundidade, pois esta ainda 

está no nível discursivo; mas entendemos que essa compreensão seja importante para balizar 

ações, iniciativas e atividades de concretização de uma Educação Infantil que cumpra, de fato, 

suas atribuições e responsabilidades no processo de cuidado e aprendizagem. 
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1 E D U C A Ç Ã O  I N F A N T I L  N O  B R A S I L :  I N T E R F A C E  C O M  
A S  P O L Í T I C A S  N E O L I B E R A I S  

 
Em um primeiro momento, esta exposição delineia o contexto no qual os espaços das 

instituições que atendem crianças de 0 a 5 anos de idade se configuram e se legitimam no campo 

educacional. Trata-se de uma retomada sucinta do processo histórico da Educação Infantil a partir 

da Constituição Federal de 1988. Fazemos um apanhado histórico sobre a questão em nível 

nacional, pois o consideramos vital para a discussão arrolada neste estudo sobre políticas públicas 

para essa etapa educacional tendo em vista a identificação de circunstâncias que, direta ou 

indiretamente, influenciaram a configuração da Educação Infantil no município de Caiapônia, 

GO. Em que pese a importância da contextualização histórica, este texto não se estende ao 

contexto internacional e mundial desde seu surgimento. Interessados em ampliar a compreensão 

histórica dessa modalidade educacional podem recorrer a estudos de Kramer (1995; 1982), 

Kishimoto (1988), Kuhlmann Júnior (2001; 1999), Arce (2001) e outros. 

 
1.1 Noções históricas do atendimento educacional para crianças pequenas 

 
A história do atendimento às crianças de 0 a 5 anos de idade no Brasil traduz um 

cenário de desigualdade, sobretudo social, dados os processos de transformação sociopolítico-

ideológica desde o seu surgimento, no século XIX. Como diz Oliveira (2013, p. 91), 

 
A história da educação infantil em nosso país de certa forma acompanha a 
história dessa área no mundo, havendo, é claro, características que lhe são 
próprias. Até meados do século XIX, o atendimento de crianças pequenas 
longe da mãe em instituições como creches ou parques infantis praticamente 
não existia no Brasil. No meio rural, onde residia a maior parte da população 
do país na época, familiares de fazendeiros assumiram o cuidado de crianças 
órfãs ou abandonadas, geralmente frutos da exploração sexual da mulher negra 
e índia pelo senhor branco. Já na zona urbana, bebês ilegítimos de moças 
pertencentes a famílias com prestígio social, eram recolhidos nas “rodas dos 
expostos” existentes em algumas cidades desde o início do século XVIII.  

  

As desigualdades socioeconômicas não se configuravam como fator determinante de 

uma realidade menos excludente para as crianças. Mas há diferenças na história da Educação 

Infantil para ricos e pobres no Brasil. Um cenário predominante de abandono e carências, 

mesmo que em proporção meno, fez — e faz — parte da realidade do atendimento às 

crianças. Embora se diferencie do atendimento na Educação Infantil atual, tal realidade tem 

relação forte com nuances econômicas que permeiam a história do país, sobretudo as lutas e 

os embates de trabalhadores para romper com um cenário de exclusão social e 

assistencialismo — ainda patente.  
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As primeiras iniciativas de atendimento educacional infantil surgem mediante 

conflitos e movimentos dos trabalhadores — atendimento este feito, de início, pela 

comunidade. Aos poucos, os movimentos de reivindicações se direcionaram a donos de 

indústrias e, algumas vezes, ao Estado, cujas ações se configuraram como medidas paliativas 

em decorrência do descaso histórico com a criança. Como afirma Oliveira (2013, p. 97), 

 
As poucas conquistas ocorridas em algumas regiões operárias não se deram 
sem conflitos. As reivindicações operárias, dirigidas inicialmente aos donos 
de indústrias, foram sendo, com o tempo, canalizadas para o Estado e 
atuaram como força de pressão pela criação de creches, escolas maternais e 
parques infantis por parte dos órgãos governamentais. 

 

Direcionadas aos burgueses e tensionadas aos donos de indústrias e, logo, ao Estado, tais 

reivindicações da classe operária apresentavam, como pano de fundo, as mudanças de uma 

educação adequada às necessidades e modificações por que passava o país. Contudo, as primeiras 

instituições pré-escolares se configuraram como proposta educacional assistencial para crianças 

com idade inferior a 6 anos que fossem pobres. No dizer de Kuhlmann Junior (1996, p. 31), 

 
[...] no processo histórico de constituição das instituições pré-escolares 
destinadas à infância pobre, o assistencialismo, ele mesmo, foi configurado 
como uma proposta educacional específica para esse setor social, ou seja, a 
educação não seria necessariamente sinônimo de emancipação.  

 

Esse autor identifica um discurso patriótico no qual a criança é um “projeto”, algo que 

viria a ser, instituições e propostas constituídas em um viés assistencial para um público 

específico: a criança pobre. Daí que não tinha direitos prescritos nem garantidos porque a 

preocupação estava centrada no que poderia oferecer ao futuro da nação — possivelmente, mão 

de obra barata.  

Faria (2005, p. 1.021) afirma que, nessa Educação Infantil de tom assistencial, 

 
[...] as primeiras creches nasceram para atender aos interesses da elite 
que pretendeu educar as crianças das camadas populares, já que suas 
mães trabalhavam e não eram suas educadoras. Essas instituições surgem 
como substitutas das relações domésticas maternas: são religiosas, 
filantrópicas e, em tempos de predominância higienista, surgem 
patologizando a pobreza e criando o cidadão de segunda classe, inserido 
no sistema. Portanto, nesse âmbito, criança era sinônimo de criança 
pobre. Embora ainda convivamos com estes conceitos, o direito de todas 
as crianças pequenas, não só das pobres, de serem educadas em 
instituições coletivas na esfera municipal da área educacional, não 
significa obrigatoriamente que elas vão ser apenas ensinadas e preparadas 
para a primeira série, para não se acostumarem a ficar à toa. 
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Na perspectiva da sociedade capitalista — da rentabilidade econômica —, a criança 

pobre passa a ser de interesse da elite como possibilidade de extrair a força trabalho. De um 

interesse não em educá-la emancipadamente, mas em suprir a ausência do Estado na 

promoção de condições básicas para o desenvolvimento dela. Predomina a visão higienista e 

ocupacional. Oliveira (2013) explica que a criação das primeiras creches — por volta dos 

anos 1940 — estava vinculada à saúde pública e seguia princípios da filantropia. Era pouco 

valorizado o trabalho pedagógico. A filantropia — como afirma Kuhlmann Júnior (1999, p. 

61) — “[...] representaria a organização racional da assistência, em substituição à caridade, 

prática dominada pela emoção, por sentimento de simpatia e piedade”. Convém salientar 

ainda a ideia de educação pré-escolar “como compensatória”, que atribuiu — e atribui — 

função terapêutica para as “carências culturais” de crianças das classes sociais dominadas 

(KRAMER, 1982, p. 54). 

A inserção das teorias psicanalíticas e das teorias do desenvolvimento infantil 

começa a influenciar a educação escolar da infância nos anos 1950. Não apenas pelo viés do 

desenvolvimento cognitivo; também pela discussão sobre a necessidade de colaborar com as 

crianças de baixa renda. Com efeito, segundo Kuhlmann Júnior (1998, p. 85), “[...] a 

recomendação da criação de creches junto às indústrias ocorria com frequência nos 

congressos que abordavam a assistência à infância”. Nessas recomendações se percebe uma 

preocupação maior em alocar a prole de operários que não tinham onde deixá-la, o que 

caracterizava um tratamento diferente entre as classes sociais e — é claro — um atendimento 

prioritário para crianças de classe dominante.  

Rosemberg (2002, p. 32) explica que, 

 
Até o final dos anos de 1960, nota-se uma base compartilhada entre países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos, seguindo, grosseiramente (com variações 
nacionais), dois modelos institucionais: o das creches e seus similares, 
instituições que acolhem exclusiva ou principalmente crianças pobres; o dos 
jardins-de-infância, não especialmente destinados às crianças pobres.  

 

Nota-se, portanto, uma discrepância nas concepções de creche e pré-escola, uma vez 

que essa divisão, à época, separou os que podiam pagar pela educação daqueles enquadráveis 

em movimentos assistenciais; ou seja, a separação acentuou a divisão de classes. Igualmente, 

ainda no decênio de 1970, conforme Rosemberg (1992, p. 22) explicita, destacam-se dois 

movimentos: o da pertinência funcional — assistência versus educação — e o da competência 

— público versus privado. Reforçam a separação que hoje se vê entre creches e pré-escolas. 



 23 

Nessa década, com pouca legislação específica para a Educação Infantil, prevaleceram duas 

formas de atendimento pré-escolar, como esclarece Kramer (2003, p. 93): 

 
Uma é desenvolvida pela organização Mundial de Educação Pré-escolar 
(OMEP), de caráter privado e beneficente, sendo sua atuação bastante 
reduzida do ponto de vista quantitativo. A outra é realizada pela 
Coordenação de Educação Pré-escolar (COEPRE), do Ministério de 
Educação e Cultura, de caráter público federal, tendo, pois, influência direta 
na determinação das diretrizes do atendimento ao pré-escolar desenvolvido 
em nível das secretarias estaduais. 

 

Nessa lógica, a educação oferecida a crianças das camadas populares destinava-se à 

assistência. Tinha como público principal os filhos de operários. Era vista como suporte para 

famílias que precisavam se inserir no mercado de trabalho. Portanto, desvela uma intenção 

voltada ao capital com o propósito de formar mão de obra barata e suprir a necessidade do 

mercado de trabalho.  

Certa invisibilidade da criança como sujeito de direito marcou a história da criança 

carente. Vislumbram-se mudanças quando grupos sociais civis, com suas reivindicações, 

lutaram contra uma realidade em que os direitos da criança não eram garantidos, ou seja, uma 

realidade do fim do governo militar. De tal modo, o término desse governo e as influências 

dos movimentos sociais da década anterior intensificaram as mudanças nos anos 1980 e 1990. 

Com efeito, segundo Rosemberg (2002 p. 40–1), o 

 
[...] final da ditadura militar foi seguido de um intenso movimento de 
mobilização social pela elaboração de uma nova Constituição. Desta 
mobilização participaram, além dos atores sociais tradicionais, os chamados 
novos movimentos sociais, movimento de mulheres e movimento “criança 
pró Constituinte”. Também não é demais lembrar que esses novos 
movimentos sociais elaboraram uma proposta para a Constituição, a que foi 
aprovada em 1988, reconhecendo a EI [educação infantil] como uma 
extensão do direito universal à educação para as crianças de 0 a 6 anos e um 
direito de homens e mulheres trabalhadores a terem seus filhos pequenos 
cuidados e educados em creches e pré-escolas. 

 

Aliadas aos debates de pesquisadores sobre a importância dos primeiros anos de vida 

para o desenvolvimento da criança, essas questões contribuíram para delinear propostas sobre 

a educação da infância. Segundo Oliveira (2013, p. 115), 

 

[...] novas políticas para as creches foram incluídas no Plano Nacional de 
Desenvolvimento, elaborado em 1986. Começava a ser admitida a ideia de 
que a creche não dizia respeito apenas à mulher ou à família, mas também ao 
Estado e as empresas.  



 24 

No movimento das conquistas legais entre 1985 e 1986, observamos manifestações 

contra uma educação compensatória e assistencialista. Ainda no ano de 1986, cujo contexto 

era de confronto e defesa da educação infantil, visava-se suprir uma carência cultural, 

marcada pela valorização e inserção da mulher no mercado de trabalho. A luta era em prol da 

oferta de atendimento de qualidade e gratuito a crianças pequenas. Como afirma Sousa (2000, 

p. 25), a “[...] proposta tentou incorporar algumas críticas feitas pelos teóricos aos 

fundamentos de privação cultural e educação compensatória, mas careceu de clareza e era 

farta de contradições e ambiguidades”.  

O início da República (1889) à primeira metade dos anos 1980, as ações oficiais para 

Educação Infantil se mostraram contraditórias, descontínuas e não unificadas. Segundo 

Kramer (1995, p. 86): 

 
Na história desse atendimento percebeu-se como é constante a prática de 
criar e extinguir órgãos burocráticos com função de controle, o que acarreta 
a superposição do atendimento e redunda na existência de órgãos diversos 
com as mesmas funções. Essa multiplicação do atendimento não é um 
problema meramente organizacional ou de caráter administrativo. Ela 
expressa a forma estratificada como a criança é encarada: o problema da 
criança é fragmentado e pretensamente combatido de forma isolada, ora 
atacando-se as questões de saúde, ora do “bem estar” da família, ora da 
educação.  

 

A função multifacetada das instituições que atendem crianças pequenas, a 

fragmentação de ações e os investimentos pífios acentuam a função de controle e o caráter 

assistencial da Educação Infantil. Percebem-se mudanças como o debate em torno do cuidado, 

do ensino, da preservação, da preparação e das concepções sobre infância em propostas 

educacionais renovadoras atendendo às mudanças socioeconômicas e políticas vividas no 

país. Nessa perspectiva, nos anos 1990, a Educação Infantil é reconhecida pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDBEN (lei 9.394/96), como a primeira etapa da 

educação básica. A Educação Básica é composta por educação infantil (0–5 anos de idade), 

ensino fundamental (6–14 anos de idade) e ensino médio (15–17 anos de idade ). Considera-

se tal reconhecimento como recente na história do atendimento à criança e que se fazem 

necessárias muitas mudanças para que seja de qualidade, e não apenas de quantidade — ainda 

que mudanças não tenham sido prioridade nas políticas públicas educacionais. 

Desde que passou a ser vista como direito da criança, e não apenas como opção para 

mães trabalhadoras, a Educação Infantil é discutida e modificada. Mas a questão ainda é um 

gargalo em nível mais amplo, pois há muito a fazer e consolidar. Não se espera das 
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instituições que atendem crianças de 0 a 5 anos de idade apenas o cuidado e a satisfação de 

necessidades básicas; espera-se a integração desses serviços com a educação e o 

desenvolvimento integral das crianças nas especificidades de cada faixa etária. Percebem 

avanços ao longo dos anos 2000, com a lei 12.796/2013,3  que apresenta mudanças 

significativas na Educação Infantil com a determinação da matrícula obrigatória para crianças 

de 4 anos e o estabelecimento da frequência mínima em 60% das aulas na pré-escola. 

Para Saviani (2012, p. 31), 

 
Lutar contra a marginalidade por meio da escola significa engajar-se no 
esforço para garantir aos trabalhadores um ensino da melhor qualidade 
possível nas condições históricas atuais. O papel de uma teoria crítica da 
educação é dar substância concreta a essa bandeira de luta de modo a evitar 
que ela seja apropriada e articulada com os interesses dominantes.  

 

Além da luta por uma educação de qualidade, o autor atesta que um dos fatores a 

considerar são as práticas curriculares, que não devem se limitar aos conteúdos selecionados, 

ou seja, devem compreender as aprendizagens tecidas no contexto social e escolar, as 

escolhas relativas aos processos de avaliação, a busca de coerência com os princípios 

pedagógicos, a articulação entre saberes populares e saberes científicos, uma vez que o ensino 

e a aprendizagem estão direta ou indiretamente inseridos nas práticas curriculares. 

Ao longo da história, reiteram-se a estruturação da produção capitalista, o processo 

de urbanização, a reorganização da estrutura familiar e a necessidade de disponibilizar a força 

de trabalho feminino, fatos e fenômenos que implicaram mudanças nas formas de educação. 

Inauguram um novo papel para a infância, em se que requerem controle e domínio sobre as 

crianças para que, além de guardá-las e garantir-lhes a vida, fosse possível ensinar-lhes a ser 

trabalhadoras. Ou seja, protegê-las implicava educá-las, socializando-as segundo princípios 

burgueses. Faria (1999, p. 66) afirma que quando “[...] a infância nasce com a ascensão da 

sociedade burguesa, recebendo uma atenção completamente especial, seus limites nascem 

junto: na sociedade do trabalho, ninguém pode ficar à toa” e não poderia ser diferente para os 

pequenos. 

Nessa perspectiva, considera-se de relevância compreender mais do conceito de 

qualidade, que, segundo os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (2009), são valores 

relacionados com o que as pessoas acreditam,  

 

                                                 
3Altera a lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar 
outras providências. Sancionada pela presidente Dilma Rousseff. 
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[...] as tradições de uma determinada cultura; os conhecimentos científicos 
sobre como as crianças aprendem e se desenvolvem; o contexto histórico, 
social e econômico no qual a escola se insere. No caso específico da 
educação infantil, a forma como a sociedade define os direitos da mulher e a 
responsabilidade coletiva pela educação das crianças pequenas também são 
fatores relevantes (BRASIL, 2009, p. 11). 

 

Conceituar qualidade na educação da primeira infância não é tarefa fácil por conta da 

complexidade, pois envolve muitos elementos, dos quais muitos se apresentam como 

contraditórios. É preciso levar em conta o contexto da instituição de Educação Infantil. Nesse 

quesito, considera-se que são os momentos socio-históricos e os sujeitos envolvidos que 

definirão o que se quer e a qualidade que se espera do atendimento de crianças. A proposta é 

aprofundar tal questão no decorrer deste texto. Reconhece-se que a Educação Infantil, nos 

últimos anos, passou por grandes transformações; por outro lado, há muito em que avançar. 

As conquistas se concretizarão se as pessoas envolvidas no processo conhecerem e 

compreenderem de fato as políticas públicas e as pesquisas desenvolvidas sobre essa etapa de 

ensino. Com alerta Saviani (2012, p. 85–86), 

 
[...] a autonomia relativa da educação em face da política e vice-versa assim 
como a dependência recíproca anteriormente referida não têm um mesmo 
peso, não são equivalentes. Em outros termos: se trata de dependência 
recíproca, é preciso levar em conta que o grau de dependência da educação 
em relação à política é maior do que o desta em relação àquela. Poderíamos 
dizer que existe uma subordinação relativa, mas real da educação diante da 
política. 

 

Contudo, a subordinação histórica da Educação Infantil ao longo dos anos não só 

pode, mas também deve ser superada; e compreender suas políticas públicas é fundamental 

para contrapô-las, tendo em vista melhorias, valorizações e consolidação da qualidade. 

Contrapor-se a um modelo de escola que se constitui como instrumento mais acabado de 

reprodução capitalista, que submete as crianças a anos de audiência obrigatória a “saberes 

práticos” inseridos na ideologia da classe dominante. São relevantes aqui as reflexões trazidas 

por Rosemberg (1994): a partir da década de 1960, em nível federal, houve influência de 

organizações multilaterais que demarcam em suas agendas políticas para a Educação Infantil 

como ponto de pauta estratégico para o desenvolvimento econômico e social do Brasil e de 

demais países subdesenvolvidos. O Banco Mundial (BM) seria instrumento imprescindível 

nessas estratégias, como Torres (2000, p. 175) explica: 
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[...] na concepção do BM, desenvolvimento infantil e educação inicial 
constituem um apêndice e uma prolongação antecipada da escolarização, 
uma estratégia preventiva ao fracasso escolar (mais do que habilitadora do 
êxito escolar) e, nessa medida, efetiva em termos de custo (economizando 
recursos que, de outro modo, seriam investidos em repetência, evasão e 
fracasso escolar). Sua necessidade e lógica definem-se no governo central a 
partir de sua incidência sobre a escola e sobre o futuro rendimento escolar 
dos alunos. [...] A qualidade e a eficácia da educação pré-escolar mede-se, 
então, em função do desempenho e do rendimento posteriores das crianças 
na escola. 

 

Como se vê, há uma intenção econômica que vai além das questões humanas 

emancipadoras que pensamos ser o ideal para educação de nossas crianças. Percebe-se um 

retrocesso em relação a avanços e conquistas delas — o direito à Educação Infantil —, 

conforme determinam a Constituição Federal (1988) e as legislações posteriores.  

O distanciamento entre legislações e o que de fato acontece na realidade no interior 

das instituições é um dos gargalos da educação. Como afirma Campos (2005, p. 27), existe 

um distanciamento entre o que está na lei e a prática dela; e não é algo recente: vem de longos 

tempos. “[...] nossa tradição cultural e política sempre foi marcada por essa distância e, até 

mesmo, pela oposição entre aquilo que gostamos de colocar no papel e o que de fato fazemos 

na realidade”, seja por omissão do Estado ou desconhecimento das intenções presentes nas 

legislações. Dessa feita, evidencia-se uma Educação Infantil marcada por influências da 

lógica do mercado com vista ao desempenho escolar vinculado, estrategicamente, ao preparo 

de crianças para o sucesso no ensino fundamental. Um ensino infantil que convalida a 

ausência do Estado no cumprimento dos direitos básicos da criança brasileira, confluindo para 

que as políticas educacionais neoliberais direcionem o contexto educativo e cumpram seu 

papel em âmbito globalitário. 

Nessa direção, Barbosa (2008, p. 381) aponta que, 

 
As proposições políticas resultantes desse movimento vêm sendo 
caracterizadas como de natureza neoliberal, havendo uma nítida retração das 
obrigações do papel do Estado. Este outorga o dever de garantir a oferta e de 
manter os diferentes projetos de educação à chamada “comunidade”, termo 
que não representa certamente todo o jogo de forças existentes nos diferentes 
grupos e suas inter-relações. 

 

O Estado promove a oferta de projetos, ações e programas voltados à Educação 

Infantil cujo discurso é garantir os direitos à comunidade; porém, nas entrelinhas, não defende 

a comunidade efetivamente. É um jogo de interesses em âmbito mais global, de referência 

econômica maior. Nesse sentido, o repasse de responsabilidades do Estado para a comunidade 
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é legitimada por legislações e documentos que revelam interesses de organismos 

internacionais e da economia neoliberal na educação brasileira. Logo, as concepções 

presentes nas políticas educacionais para a Educação Infantil comprometem a tão almejada 

qualidade educacional, uma vez que o Estado, embasado em uma política reguladora aliada à 

avaliação de resultados, determina e legitima o que consiste a qualidade na educação. Ainda 

não se constitui um cenário inclusivo de educação. Convém aqui o que diz Nascimento (1999, 

p. 104): 

 
No caso da Educação Infantil, especialmente das creches, o cenário aqui 
delineado também nos faz refletir sobre o caráter excludente de um critério 
ainda muito em voga para a matrícula de crianças em instituições públicas 
municipais. Trata-se da prioridade de matrícula para os filhos de mães 
trabalhadoras, critério que associa a permanência da criança na creche à 
manutenção do emprego materno. Ora, além de desconsiderar que a creche 
também é um direito da criança, este critério não leva em conta que a perda 
do emprego (materno ou paterno) deveria ser fator de discriminação positiva 
da destinação de uma vaga e não de negação da criança à creche, como tende 
ocorrer.  

 

Observa-se que desde seu surgimento o atendimento a crianças com idade inferior a 

6 anos permeia um movimento de lutas pelo direito à educação. Foi — e é — um processo 

que envolve pais e mães trabalhadoras. Noutros termos, historicamente o que determina a 

vaga para a criança na creche são questões do mundo do trabalho, e não a preocupação em 

proporcionar uma educação de qualidade para qualquer criança que esteja na creche ou pré-

escola, como prescreve a LDBEN (9.394/96) e a Constituição de 1988.  

 
1.2 Políticas públicas para Educação Infantil no contexto do neoliberalismo 

 
Compreender o processo histórico das políticas públicas na Educação Infantil de teor 

assistencialista e compensatório supõe entender sua relação com o contexto que vem sendo 

empreendido e perfilado em políticas educacionais no Brasil desde 1990. Não por acaso, 

entender a discussão do neoliberalismo e sua influência nas políticas públicas para a 

Educação Infantil, o que alude à relação intrínseca entre os projetos de desenvolvimento 

econômico e o contexto político e social. Conforme Rosemberg (2002, p. 27–29), “[...] as 

políticas de Educação Infantil contemporâneas nos países subdesenvolvidos têm sido 

fortemente influenciadas por modelos ditos ‘não formais’, o baixo investimento público, 

propugnados por organismos multilaterais”.  
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Com efeito, essa responsabilidade que os organismos multilaterais agregam — sanar 

problemas sociais que o Estado não assume — é tensionada por políticas educacionais 

fragmentadas e descontextualizadas. Como afirma Barbosa (2008, p. 380), 

 
Discutir a constituição de políticas para a educação infantil é, sem dúvida, 
uma tarefa complexa, sobretudo quando analisamos os fatos e processos 
históricos de uma perspectiva dialética (Marx, 1983), que exige uma 
compreensão da realidade em movimento através de um olhar atento e 
crítico aos seus multideterminantes. 

 

Dada a importância de situar historicamente a Educação Infantil — avanços e 

retrocessos das forças produtivas, políticas, econômicas e sociais e suas relações com as 

atuais políticas educacionais —, intenta-se desvelar ideologias propostas nessas políticas e o 

que tem sido determinante na legislação para as crianças menores de 5 anos de idade. Nesse 

sentido, convém recorrer a Saviani (2012, p. ix), para quem “[...] a política educacional 

brasileira vem se caracterizando por uma equação perversa traduzida pelos seguintes termos: 

filantropia + protelação + improvisação + fragmentação = precarização geral do ensino no 

país”. Se assim o for, então a Educação Infantil tem apenas seguido os termos educacionais 

citados por Saviani; e em termos como fragmentação e improvisação, a filantropia parece ser 

tensionada e recorrente no ensino e nas instituições de ensino para esse nível educacional. 

A Educação Infantil surgiu — cabe frisar — com o objetivo de guardar as crianças 

para as mães poderem trabalhar nas fábricas, atendendo a uma necessidade do mercado e 

desvelando a lógica do capital. Isso evidentemente numa trajetória histórica marcada pela 

falta de compromisso do Estado com os direitos das crianças. Esse atendimento era realizado 

por instituições que se autodenominavam filantrópicas ou órgãos de assistência social e sem 

profissionalismo pedagógico e intenção educacional. Quando nos referimos à “educação da 

infância”, parece suscitar a ideia de que, em sua maior parte, trata-se apenas de um 

atendimento, um cuidado, um espaço onde deixar a criança de baixa renda como solução do 

Estado para problemas sociais como a fome, a pobreza e a miséria.  

Além do caráter assistencialista, nota-se a falta de formação e qualificação das 

profissionais que atuavam nas creches. Segundo Rosemberg (2002, p. 38), a ascensão para o 

título de professores na pré-escola não era por qualificação. Não havia profissionais 

capacitados. Com isso, o Estado economizava com contratações e programas aligeirados e 

emergenciais de formação; “[...] programas [que] se expandiram sem que se tenha construído 

competência e prática nacional para esse novo tipo de atendimento de massa [...]”, que exige 



 30 

preparo profissional, capacitação teórica, práticas e estudos sistemáticos referente às 

especificações de cada faixa etária. 

Para, Oliveira (2010, p. 107)  

 
Prevalecia uma política de ajuda governamental às entidades filantrópicas e 
assistenciais ou de incentivo a iniciativas comunitárias, por meio de 
programas emergenciais de massa, de baixo custo, desenvolvidos por 
pessoal leigo, voluntário, com envolvimento de mães que cuidavam de 
turmas de mais de cem crianças pré-escolares.  

 

O que parece recorrente na história do atendimento às crianças desde os anos 1960 

são o voluntarismo e o apelo à ação da comunidade; mas de modos e intenções distintas, 

marcados pelas relações de classe. Em uns casos, com a incidência de baixo investimento; em 

outros, com investimento nenhum.  

A educação em geral e a Educação Infantil em particular são marcadas por uma 

problemática histórica quanto à sua expansão e ao atendimento de qualidade. Problemática 

decorrente da não prioridade do Estado ao setor educacional. No próprio discurso, o Estado 

nega o direito ao atendimento à crianças pequenas. Esse aspecto é evidenciado na escassez de 

documentos regulatórios e de legislação direcionados a ela ou ao pré-escolar antes da 

Constituição de 1988. Ao referir-se ao campo legal, explicita-se a lei 4.024 de 1961, que 

dedicou dois artigos à educação pré-primária (BRASIL, 1961).4  O fator empresarial — 

econômico — é legitimado nesse referido documento e atrela o direito à educação ao fato de 

as mães estarem inseridas no mercado de trabalho. Junte-se a recorrência do termo 

cooperação quando se trata das políticas educacionais, discurso forjado pelo neoliberalismo, 

sobretudo na década de 1980 na referida lei. 

O compósito dos documentos legais tem a lei 5.692, de 1971, que fixa que “[...] os 

sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade inferior a sete anos recebam 

conveniente educação em escolas maternais, jardins de infância e instituições equivalentes”. 

A lei sugere que empresas que tenham funcionárias com filhos até 7 anos de idade a “[...] 

organizar, diretamente ou em cooperação, inclusive com o Poder Público, educação que 

preceda o ensino de 1° grau”. Noutros termos, o Estado não só legitimava a inserção de 

empresas no sistema educacional, mas ainda legitimava o incentivo a essa cooperação. 

                                                 
4 “Art. 23. A educação pré-primária destina-se aos menores até sete anos, e será ministrada em escolas maternais 
ou jardins-de-infância. Art. 24. As empresas que tenham a seu serviço mães de menores de sete anos serão 
estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou em cooperação” (BRASIL, 1961). 
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Nessa perspectiva educacional de compensar carências culturais, suprir e resolver os 

problemas do fracasso escolar e das eventuais carências culturais, Kramer (2006, p. 799) 

salienta as influências de agências internacionais nas politicas educacionais: 

 
[...] as políticas educacionais voltadas à educação de crianças de 0 a 6 anos 
defendiam a educação compensatória com vistas à compensação de carências 
culturais, deficiências linguísticas e defasagens afetivas das crianças 
provenientes das camadas populares. Influenciados por orientações de 
agências internacionais e por programas desenvolvidos nos Estados Unidos e 
na Europa, documentos oficiais do MEC e pareceres do então Conselho 
Federal de Educação, defendiam a ideia de que a pré-escola poderia, por 
antecipação, salvar a escola dos problemas relativos ao fracasso escolar. 

 

Importar programas educacionais dos Estados Unidos e da Europa parece ser prática 

corriqueira em países da América Latina como o Brasil; ou seja, em países em desenvolvimento 

onde as organizações internacionais financiam e orientam políticas educacionais. Esse fator se 

tornou urgente como forma de resolver problemas relacionados com o fracasso escolar e as 

“compensações” culturais, linguísticas e sociais de crianças de 0 a 6 anos de idade. Em meio a 

discursos utópicos e carregados de ideologias neoliberais, é aprovado o parecer 2.018, de 1979, 

do Conselho Federal de Educação (CFE), que também seguia, em sentido semelhante, o 

assistencialismo e a educação compensatória. O documento indica, 

 
1. Que o Governo Federal inicie estudos no sentido de encontrar novas 
fontes de recursos financeiros, para suplementar os destinados ao ensino de 
1° grau, a fim de subvencionar a educação do pré-escolar; 2. Que se busque, 
a curto prazo, a elaboração de legislação específica destinada a fixar normas 
e disciplinar procedimentos relativamente à implementação e ao 
desenvolvimento, em todo território nacional, de programas de educação do 
pré-escolar destinados ao atendimento da população mais carenciada da 
faixa etária de zero a seis anos; 3. Que, nessa legislação, se dê ênfase aos 
programas de emergência caracterizados como de “educação 
compensatória”, para a população de 6 e 5 anos ou menos, como parte 
integrante do ensino de 1° grau, na forma, aliás, do que preconiza o artigo 19 
da Lei 5.692/71. 4. Que o Conselho Federal de Educação dedique um de 
seus próximos encontros anuais com os Conselhos Estaduais, ao estudo das 
questões ligadas à educação do pré-escolar (BRASIL, 1979, p. 21–8). 

 

A ênfase dada aos programas emergenciais para uma educação compensatória, 

destinada à população mais carente, evidencia a omissão do Estado, que vem legitimando essa 

educação assistencialista permeada de intensões mercadológicas. Considerando a participação 

dos organismos multilaterais, ideologias e proposições presentes nas legislações educacionais, 

vale ressaltar que embora eles não tenham o poder absoluto nas ações de implementação legal 
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de programas educacionais suas determinações são consideradas como eixo norteador para 

tais ações. 

De acordo com Rosemberg (2002, p. 30), “[...] a capacidade nacional de contrapor 

alternativas próprias é construída, também, pelo acervo de conhecimentos disponível 

localmente”. Nessa perspectiva, as influências dos organismos internacionais são 

diferenciadas em cada período. Ela ressalta que nas décadas de 1970 e 1980 parece ter 

ocorrido influência preponderante e, em especial, ideias da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), “[...] formadores de opinião e tomadores de decisão no plano das 

políticas educacionais brasileiras [...]”; mas “[...] pouco financiamento direto de projetos para 

implantar programas de EI” (p. 31). Também critica os argumentos desses dois organismos ao 

definirem princípios e propostas de modelos de Educação Infantil para efetivar nos países em 

desenvolvimento.  

 
• a expansão da EI constitui uma via para combater a pobreza (especialmente 
desnutrição) no mundo subdesenvolvido e melhorar o desempenho do ensino 
fundamental, portanto, sua cobertura deve crescer;  
• os países pobres não dispõem de recursos públicos para expandir, 
simultaneamente, o ensino fundamental (prioridade número um) e a EI; 
• a forma de expandir a EI nos países subdesenvolvidos é por meio de 
modelos que minimizem investimentos públicos, dada a prioridade de 
universalização do ensino fundamental;  
• para reduzir os investimentos públicos, os programas devem se apoiar nos 
recursos da comunidade, criando programas denominados “não formais”, 
“alternativos”, “não institucionais”, isto é, espaços, materiais, equipamentos 
e recursos humanos disponíveis na “comunidade”, mesmo quando não 
tenham sido concebidos ou preparados para essa faixa etária e para seus 
objetivos (p. 31). 

 

A política de omissão do Estado em relação à Educação Infantil é justificada ou 

reforçada nas propostas da UNESCO e do UNICEF, apontando a prioridade ao ensino 

fundamental em detrimento da educação infantil. Ao mesmo tempo, sugere a expansão de 

programas não formais e assistenciais com vistas a combater a pobreza.  

Reitera-se, portanto, uma aproximação entre os documentos publicados pelos 

organismos internacionais e a concretização da Educação Infantil como etapa da educação 

básica, sobretudo porque sugerem princípios gerais para desenvolver programas e propostas 

de cunho compensatório. Implícita ou explicitamente, ainda hoje se encontram presentes nos 

seus documentos oficiais.  
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A política de omissão destinada à Educação Infantil e à população carente evidencia 

o esvaziamento de recursos e apoio público para efetivas ações educacionais que vão além de 

recomendações e sugestões paliativas. Entende-se que, aos poucos essa modalidade 

educacional ganha visibilidade legal, adentrando as políticas públicas educacionais. Nesse 

sentido, discuti-las sem considerar a lógica econômica presente em suas acepções é correr o 

risco de analisá-las de forma utópica e simplista. 

No movimento histórico em que as políticas educacionais para Educação Infantil se 

articulam diretamente com políticas sociais mais amplas, Shiroma, Moraes e Evangelista 

(2011, p. 8) afirmam que “[...] as políticas públicas emanadas do Estado se anunciam nessa 

correlação de forças e nesse confronto, abrem-se as possibilidades para implementar sua face 

social, em um equilíbrio instável de compromissos, empenhos e responsabilidades”. Talvez 

por isso Rosemberg (2002, p. 29) diga isto: 

 
[...] concebo a EI como um subsetor das políticas educacionais e de 
assistência ao(à) trabalhador(a), portanto, integrada às políticas sociais. 
Caracterizo as políticas sociais como uma intervenção do poder público no 
sentido de ordenamento hierárquico de opções entre necessidades e 
interesses explicitados pelos diferentes segmentos que compõem a 
sociedade. 

 

Se assim o for — ou seja, se a Educação Infantil for “subsetor” de políticas 

educacionais numa correlação de forças em que o Estado aparece como benfeitor instável e 

compromissado —, então parece distante a possibilidade de enfrentar problemas que as 

cercam historicamente. Isso porque as políticas públicas educacionais para Educação Infantil 

têm trajetória marcada por medidas paliativas e concessão de direitos.  

Entende-se, portanto, que o Estado, na impossibilidade de superar problemas da 

sociedade, vai administrando, ou seja, mantendo sob controle, as contradições 

socioeconômicas. Divide as responsabilidades e assume o controle quanto à Educação 

Infantil, mas atua de forma omissa e ambígua. Como dizem Shiroma, Moraes e Evangelista 

(2002, p. 9), as políticas públicas de forma geral tendem a contribuir para “[...] assegurar e 

ampliar os mecanismos de cooptação e controle social”, enquanto o Estado atua de forma 

fragmentada e com recursos escassos para assegurar o controle e a dependência da população. 

Nas instituições que atendem crianças de 0 a 5 anos de idade, convém lembrar que o 

divisor de águas que possibilitou romper com a lógica assistencial destinada à Educação 

Infantil foi a Constituição de 1988, que a consolidou como dever do Estado e acenou, no 

plano teórico-oficial, a valorização dessa etapa escolar. Nascimento (2011, p. 151) afirma que 
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É importante lembrar que a etapa da educação infantil foi constituída 
legalmente pela junção entre creches e pré-escolas, instituições de diferentes 
origens e histórias, o que levou as creches, tradicionalmente alocadas em 
secretarias de assistência social, a serem transferidas para as secretarias de 
educação. Além disso, do ponto de vista da visibilidade da pequena infância, 
há menos informação sobre as crianças nas creches e instituições similares 
do que nas pré-escolas, inseridas nos sistemas públicos de educação há mais 
tempo (grifo do autor). 

 

Foram esses aspectos que marcaram novas reivindicações, manifestações e pressões, 

culminando na Carta Magna de 1988. O reconhecimento da educação em creches e pré-

escolas como direito da criança e dever do Estado a ser cumprido nos sistemas educacionais 

passa a ser reconhecido, nessa Lei Maior, como instituição educativa, “[...] direito da criança 

e opção da família” (BRASIL, 1988): 

 
Art. 7º – são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: XXV – assistência gratuita aos 
filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade, em creches e 
pré-escolas; Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante garantia de: IV – Atendimento em creches e pré-escola à crianças 
de zero a seis anos de idade.  

 

Embora na Lei Magna o atendimento de crianças em creches e pré-escola ainda se 

encontre atrelado à situação trabalhista e condição social do indivíduo, vale ressaltar que a 

incorporação da Educação Infantil nas políticas públicas educacionais não se configurou 

somente por embates políticos, lutas sindicais ou por sua incorporação na legislação; também 

houve a demanda do capital, ou seja, a mão de obra feminina para novas exigências no âmbito 

da organização do trabalho. Como dizem Shiroma, Moraes e Evangelista (2002, p. 9): 

 

As políticas públicas, particularmente as de caráter social, são mediatizadas 
pelas lutas, pressões e conflitos entre elas. Assim, não são estáticas ou fruto 
de iniciativas abstratas, mas estrategicamente empregadas no decurso dos 
conflitos sociais expressando, em grande medida, a capacidade 
administrativa e gerencial para implementar decisões de governo. 
Capacidade que burocratas contemporâneos têm por hábito chamar 
governança.  

 

A ação do Estado destinada à população carente que tenha caráter social não ocorre 

de forma espontânea e bem feitora. Antes, é reguladora e gerencial. Para aquelas autoras, o 

termo política advém de uma “[...] multiplicidade de significados, um campo dedicado ao 

estudo da esfera de atividades humanas articuladas às coisas do Estado”; e na modernidade 
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“[...] o termo reporta-se, fundamentalmente à atividade ou conjunto de atividades que, de uma 

forma ou de outra, são imputadas ao Estado moderno capitalista ou dele emanam” (p. 7).  

Dito isso, analisar políticas públicas para Educação Infantil no contexto 

contemporâneo é um desafio. Também o é desvinculá-las do caráter meramente 

assistencialista, interpondo avanços, retrocessos e influências sofridas por organizações 

internacionais permitidas ou inseridas pelo Estado. Na visão de Rosemberg (2002, p. 28–9), 

 
As políticas de EI contemporâneas nos países subdesenvolvidos têm sido 
fortemente influenciadas por modelos ditos “não formais” a baixo 
investimento público, propugnados por organismos multilaterais. No Brasil, 
essas propostas já foram incorporadas em passado recente e estão 
ameaçando o presente atual. A partir dos anos de 1970, essa influência 
proveio, especialmente, da UNESCO e do UNICEF; a partir dos anos de 
1990, a maior influência provém do BM.  

 

Na intenção de incorporar propostas e projetos explicitados por organismos 

internacionais, o Estado, com um discurso ideológico, prega a descentralização como 

estratégia para garantir a autonomia. Transfere suas responsabilidades para a sociedade. 

Implanta programas não formais e assistencialistas de baixo custo à Educação Infantil.  

O enfoque dado à colaboração da sociedade e a necessária qualificação para o 

trabalho aparecem no art. 205 da Constituição  

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, p. 57, grifo nosso).  

 

Termos recorrentes na LDBEN (BRASIL, 2009, p. 21); ou seja, à ideia de educação 

como dever familiar e do Estado inspirada “[...] nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana [...]” e visando ao “[...] pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. A qualificação para 

o trabalho é tarefa primordial da educação em colaboração com a família e a comunidade.  

Essa ideia se coaduna com Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 148), para quem a 

omissão do Estado, “[...] ao descentralizar as ações educativas para a atuação da comunidade 

[...]”, o desobriga “[...] de manter políticas públicas, especialmente as sociais e repassando 

encargos para outras instâncias administrativas institucionais, porém sem poder decisório”. 

Essa questão requer reflexão quanto à responsabilização ou não que o Estado delega aos 

municípios. Segundo esses autores, “[...] o poder é categoria essencial para compreender o 

processo de centralização ou descentralização na problemática da organização do ensino” (p. 
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153), tendo em vista que o controle financeiro e fiscal é centralizado. As responsabilidades, 

estas — sim — são descentralizadas e fiscalizadoras. 

A referência à descentralização no campo educacional alude ao processo de 

transferência de poder e tomada de decisões. Conforme Novaes e Fialho (2010, p. 589), o 

“[...] conceito de descentralização se caracteriza como um processo que confere às estruturas 

político-administrativas locais, autoridade para a formulação e decisão acerca de suas 

políticas e necessidades de natureza locais”. Portanto, é preciso empreender relações 

complexas nesse processo, relações de poder, empoderamento de autonomia — que a palavra 

sugere — e a hierarquia empreendida em cada gestão escolar. São relações que envolvem 

tensão e conflitos inerentes ao processo educacional.  

Ainda segundo os autores, assim como nos países da America Latina, no Brasil 

houve dois momentos em que as medidas de descentralização se manifestaram com mais 

afinco: nos anos 1980 e 1990.  

 
A primeira distingue-se pela transferência do poder de decisão centrada no 
governo federal para estados e municípios, processo que ocorreu 
notadamente na década de 1980. A partir da década de 1990 ocorre nova 
geração de medidas de descentralização cujo foco volta-se para a delegação 
de poderes para as escolas. É importante sublinhar que as duas gerações de 
medidas se desenvolvem num processo contínuo onde a primeira e a 
segunda passam a coexistir simultaneamente (NOVAES; FIALHO, 2010, p. 
589).  

 

Essa transferência de responsabilidades do Estado aos municípios, teve e ainda tem 

consequências para uma educação infantil efetivamente de qualidade, termos e situação 

recorrente no campo educacional a apropriação de linguagem oriunda da administração, da 

política, do direito e da economia e mais uma vez, a educação toma para si termos como 

centralização e descentralização sem conceituação ou definição coerentes com seu campo de 

reflexão. Têm como referência a relação de poder em que ela se dispõe: a de “transferência de 

poder” e a de “delegação de poderes”. Ambas as relações passam a coexistir nos anos 1990.  

Portanto, entende-se que a Educação Infantil vai se configurando legalmente em 

meio a um cenário de reestruturação da economia e da política nacional; de ideias defendidas 

com base na liberdade individual, na acumulação de riquezas e no fortalecimento do 

capitalismo. Nesse ideário, várias questões de cunho educacional foram reformuladas para 

suprir a demanda econômica e política ora em expansão no país. Como afirmam Shiroma, 

Moraes e Evangelista (2002, p. 52), 
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[...] a capacitação de professores foi traduzida como profissionalização; 
participação da sociedade civil como articulação com empresários e ONGs; 
descentralização como desconcentração da responsabilidade do Estado, 
autonomia como equidade; cidadania crítica como cidadania produtiva; 
formação do cidadão como atendimento ao cliente; a melhoria da qualidade 
como adequação ao mercado e, finalmente, o aluno foi transformado em 
consumidor. 
 

Nessa lógica, a educação passa a ser compreendida como mais uma mercadoria 

disponível no mercado; e o que até então era considerado como direito do cidadão passa a ser 

visto como concessão. Noutros termos, a educação configura outra significação, a que Mészáros 

(2008, p. 17) chama “interiorização” de condições que legitimam o sistema explorador do 

trabalho como mercadoria de modo a induzir que seja aceito com passividade. Aí se incluem 

discursos ideológicos veiculados por documentos e legislações vazios de concretude. 

Na Educação Infantil, os efeitos do modelo econômico atual se resumem, 

basicamente, a investimentos pequenos e ausência de ações educacionais efetivas e política 

séria de formação de profissionais que trabalham nessa etapa escolar. A corrente econômica 

denominada neoliberalismo reforça o ideal da competitividade no livre mercado e a retirada 

da influência do Estado sobre a economia, e este passa a regular em função dos interesses do 

mercado. Quando se refere à liberdade, esta se caracteriza como econômica, com isso o 

Estado nega toda e qualquer interferência no social do indivíduo. Na educação, uma das 

estratégias do neoliberalismo está centrada em transferi-la da esfera pública para a esfera 

privada atendendo às novas exigências do mercado de trabalho e a educação como campo de 

lucro ao capital. Mészáros (2008, p.16) explica que 

 
No reino do capital, a educação é, ela mesma, uma mercadoria. Daí a crise 
do sistema público de ensino, pressionado pelas demandas do capital e pelo 
esmagamento dos cortes de recursos dos orçamentos públicos. Talvez nada 
exemplifique melhor o universo instaurado pelo neoliberalismo, em que 
“tudo se vende, tudo se compra”, “tudo tem preço”, do que a mercantilização 
da educação. 

 

O vocábulo mercantilização tem permeado cada vez mais o jargão da área 

educacional, sobretudo com a intensificação de privatizações e cortes orçamentários. Na 

intenção de cumprir exigências do mercado de trabalho, a educação básica passa a se 

caracterizar como escolaridade mínima para progressão em estudos posteriores. Assim, o 

pensar na educação como direito garantido a todos os brasileiros — como prescreve a 

LDBEN e a Constituição — passa a ter uma nova especificidade: baseada na lógica neoliberal 

e regulada pelo mercado.  
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Com efeito, as reflexões de Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 114) apontam esse 

pressuposto: 

 
[...] a orientação política do neoliberalismo de mercado evidencia, 
ideologicamente, um discurso de crise e de fracasso da escola pública, com 
decorrência da incapacidade administrativa e financeira de o Estado gerir o 
bem comum. A necessidade de reestruturação da escola pública advoga a 
primazia da privada, regida pelas leis de mercado. Desse modo, o papel do 
Estado é relegado a segundo plano, ao mesmo tempo em que se valorizam os 
métodos e o papel da iniciativa privada no desenvolvimento e no progresso 
individual e social. 
 

O discurso ideológico do Estado que ressalta sua incapacidade administrativa, 

financeira e administrativa para gerir escolas públicas legitima e reforça iniciativas de 

instituições educacionais privadas. Percebem-se direitos sociais e educacionais sendo 

protelados em nome do mercado e firmados no discurso de descentralização das funções 

administrativas, até então incumbidas apenas ao Estado, discurso esses que foram tensionados 

por Fernando Collor de Mello5 (1990–2000). 

 Durante o governo Collor, alguns objetivos para a educação foram mais enfáticos: 

universalização da educação fundamental, erradicação do analfabetismo e escolas de “tempo 

integral” são exemplos. O governo contava com assessores conservadores, inclusive no 

Ministério da Educação. Havia muito discurso e pouca ação. Ainda assim foram criados os 

programas: de alfabetização e cidadania (1990), setorial de ação (1991–5) e Brasil, projeto de 

reconstrução nacional (1991). Os pontos fortes nessa área foram em prol da alfabetização de 

crianças, jovens e adultos, além do surgimento das ideias de equidade, eficiência, qualidade, 

competitividade e autonomia.  

Essa época foi marcada por programas e documentos que “pregaram” a 

responsabilidade igualitária entre governo, sociedade e iniciativas privadas. As propostas 

foram criadas por empresas e organismos internacionais, mas não foram implementadas. A 

educação não foi elemento prioritário da plataforma do governo. De acordo com Peroni 

(2012), o governo de Collor articulou programas de governo que atenderam aos interesses da 

burguesia, ou seja, que buscaram “[...] a minimização do papel do Estado com as políticas 

sociais e um longo processo de privatização e mercantilização do público”. Descaracterizava-

se, assim, o papel social do Estado, que acaba por terceirizar funções essenciais da sociedade. 

Como ressalta Sanfelice (2003, p. 1.394), 

                                                 
5 Itamar Augusto Cautiero Franco foi um político brasileiro filiado ao Partido Popular Socialista e 33º presidente 
da República, pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Assumiu o mandato em 29 de dezembro de 1992 e foi até 1º 
de janeiro de 1995 (CARVALHO, 2016). 
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[...] restringe-se a esfera pública enquanto fortalece-se a privada. O Estado é 
forte, pouco interventor, mas o poder regulador, sob a forma do “político”, é 
o econômico. O Estado transfere suas antigas responsabilidades para a 
sociedade civil, mas avalia, financia, fiscaliza conforme políticas 
influenciadas pelas agências multilaterais. 

 

Nesse viés regulador, a educação passa a ser vista como produto, ou seja, a ser 

oferecida por empresas. O Brasil vivenciava uma onda de reformas sob o ideário do 

neoliberalismo. Impõe-se um Estado mínimo centralizado e descentralizado. Libâneo, 

Oliveira e Toschi (2012, p. 162) assinalam que centralização e descentralização como 

categorias “[...] estão vinculadas à questão do exercício do poder político [...] desde o final do 

século XX, a descentralização vem atrelada aos interesses neoliberais de diminuir gastos 

sociais do Estado”. Centralizam-se decisões e descentralizam-se ações e responsabilidades de 

execução. 

No discurso de Estado mínimo e a utilização de termos como centralização e 

descentralização a expansão neoliberal torna-se natural com governos subsequentes na 

tentativa de inserir o país no cenário hegemônico mundial, mesmo de forma associada 

e subalterna. O governo interino de Itamar Franco (1992–5) implementou o plano 

Real6 e provocou problemas para o capital, isto é, de dívida interna e externa. Já no 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995–2002),7 sob o ideário de situar o Brasil 

no primeiro mundo, ocultou a legalidade com que o neoliberalismo entrou no país 

(ARCE, 2001). Nesse sentido, compreender políticas públicas e reformas educacionais 

supõe entender sua lógica em meio aos multideterminantes que as envolvem e à 

produção social, política e econômica que interfere na concepção de homem, sociedade 

e educação.  

Na perspectiva de reforçar o sistema de produção e neoliberal ora em expansão no 

país, a Educação Infantil ganha visibilidade na intenção de amenizar problemas sociais; ou 

seja, no  

 

                                                 
6 Segundo Oliveira (2009, p. 199), o plano Real foi desenvolvido pelo Ministério da Fazenda — gestão de 
Fernando Henrique Cardoso como ministro — como forma de estabilização econômica. O objetivo foi controlar 
a hiperinflação — após quase três décadas de inflação elevada — com a substituição de moeda a partir de 1º de 
julho de 1994.  
7 Presidente de mandatos consecutivos (1994–7; 1998–2002), Fernando Henrique Cardoso foi eleito pelo PSDB 
e teve como marca maior a implantação da política neoliberal (DANTAS, 2016).  
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[...] conjunto de revisões que foram impostas ao sistema produtivo 
capitalista e [n]a concepção de educação como prática de preparo do 
trabalhador para atuar segundo a lógica do mercado. Tal processo, pelo que 
podemos perceber, demandou novas teorias de aprendizagem e novos 
conteúdos e habilidades a serem reforçados e/ou aprendidos desde a 
infância, tornando esta etapa um dos pontos nodais a serem debatidos no 
bojo das propostas de políticas sociais públicas, no âmbito da educação, da 
saúde e da assistência. Deste prisma, a educação da infância de baixa renda é 
apresentada como vital para o controle da convulsão social decorrente do 
agravamento das crises econômicas, da pobreza e da miséria da maioria da 
população do planeta (BARBOSA, 2008, p. 380). 

 

Mesmo com as conquistas legais da Educação Infantil no campo das políticas 

educacionais, há continuidade do assistencialismo para socorrer o Estado em sua 

(des)responsabilização quanto a problemas decorrentes da crise econômica. Onde a lógica de 

mercado determinou — e determina — os caminhos educacionais, de novo quem perde é a 

população de baixa renda, a quem se inviabiliza e se nega o direito fundamental à educação 

como forma de preparação para a vida pessoal e profissional. 

Impulsionadas pela lógica da globalização, da desregulamentação e do encolhimento 

do mercado, seu objetivo era reconstruir o Estado e implantar a reforma gerencial.8 Nesse 

contexto de reformas em que as políticas sociais deixam de ser consideradas como exclusivas 

do Estado, os reflexos se traduzem em crise política, crescimento do trabalho informal, 

recessão econômica, conflitos sociais e precariedade nas áreas social, educacional e da saúde 

— para ficar em três exemplos elementares. Para Bresser-Pereira (2010, p. 116), a 

característica principal dessa reforma foi a “[...] distinção entre atividades exclusivas do 

Estado que envolvem poder de Estado e as atividades não exclusivas que devem ser realizadas 

por organizações públicas não estatais”; o que caracteriza bem a intenção do Estado de 

descentralizar atividades até então exclusivas de seu poder. 

É nesse cenário de fortalecimento das ideias neoliberais que as políticas educacionais 

e os documentos oficiais do Ministério da Educação para a Educação Infantil surgem, 

                                                 
8 Segundo Bresser-Pereira (2010, p. 116), “A Reforma Gerencial nasceu da pressão por maior eficiência ou 
menores custos que se seguiu à transformação do Estado Democrático Liberal em Estado Democrático Social. 
Por outro lado, ao significar, do ponto de vista administrativo, a transição do Estado Burocrático para o Estado 
Gerencial, revelou-se um instrumento fundamental das sociedades modernas para neutralizar a ideologia 
neoliberal que buscava diminuir o tamanho do Estado na medida em que, ao tornar mais eficiente (embora 
jamais tão eficiente quanto gostaríamos) a provisão dos serviços sociais públicos ou coletivos, legitima o próprio 
Estado Social, e garante seu aprofundamento futuro”.  
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marcados pela intervenção de mecanismos internacionais como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), BM,9 UNICEF e UNESCO.  

Aliados à submissão do governo brasileiro à economia mundial, seguem um 

raciocínio economicista que teve repercussão decisiva sobre a educação (Educação Infantil) 

mediante investimentos pífios. Freitas (2012, p. 63) destaca que “[...] aprofundam-se as ações 

que visam acelerar internamente o cumprimento das metas firmadas internacionalmente com 

os organismos multilaterais”. Pode-se entender que as reformas do Estado interferem 

diretamente na educação — em específico na Educação Infantil —, repercutindo em questões 

decisivas nas instituições escolares, tais como currículo, práticas pedagógicas e políticas 

públicas para a infância.  

Com efeito, a ação do BM foi preponderante na década de 1990 mediante 

empréstimos financeiros. Além disso, como diz Rosemberg (2002, p. 32), “[...] a difusão de 

ideias, por meio de assessorias, continua ocupando posição proeminente na ação 

contemporânea do BM no setor educacional”. Ainda, segundo ela, “Quando o BM entra em 

cena no campo da EI nos anos 90, recupera propostas equivalentes às da Unesco e do Unicef 

dos anos 70, desconsiderando o pequeno percurso brasileiro na construção de uma EI 

democrática” (p. 40). Assim, o que era para ser um marco nessa etapa escolar se apresenta 

com uma nova roupagem que reafirma propostas alheias ao desenvolvimento educacional e 

intelectual de crianças com idade de 0 a 5 anos. 

No contexto de ações do BM, na educação, foi promulgado o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), em 1990, que concretiza conquistas previstas na Constituição de 

1988. Houve uma nova política de educação perfilando na publicação da LDBEN, 

considerada marco, em especial para a Educação Infantil, que ganha especificidades legais. 

Em seguida, são publicados documentos específicos: referencial curricular nacional, em 1998, 

e diretrizes curriculares nacionais,10 em 1999. Contudo, importa salientar que as legislações, 

os documentos e as decisões importantes são concebidos e construídos por especialistas que 

não pensam na educação como possibilidade de emancipação do sujeito e comprometimento 

social.  

Na intenção de suprir as demandas e exigências dos organismos internacionais, o 

MEC publica os parâmetros de qualidade para a educação infantil (2008), os parâmetros 

                                                 
9 O BM “[...] foi concebido na Conferência de Bretton Woods em julho de 1944, como instrumento para 
financiar a reconstrução dos países destruídos pela Segunda Guerra Mundial, sobretudo os da Europa” 
(ARRUDA, 2003, p. 45–6).  
10 Esse documento foi publicado pelo Ministério da Educação, gestão do ministro Paulo Renato Souza (1º/1/95 a 
1º/1/2003), “economista” e político.  
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básicos de infraestrutura para suas instituições (2008), seus indicadores da qualidade (2009) e 

as diretrizes curriculares nacionais (2010)11 — este último foi o único documento mandatório. 

Todas as instituições que atendem crianças de 0 a 5 anos de idade devem seguir suas 

orientações. 

Considerando o contexto sociopolítico do período, nota-se um fortalecimento dos 

ideários neoliberais nas políticas para a educação: quantidade em detrimento da qualidade, 

educação oferecida pela sociedade com participação do Estado, enxugamento da máquina 

estatal e aproveitamento ao máximo de recursos humanos e materiais. Azevedo (2004, p. 17) 

faz um alerta sobre esses ideais nas políticas educacionais: 

 
Quando, pois, a política educacional é estudada segundo as categorias 
analíticas próprias á tradição de pensamento neoliberal, a sua dimensão 
como política pública — de total responsabilidade do Estado, é sempre posta 
em xeque. Neste contexto, os problemas que se identificam como causadores 
da crise dos sistemas educacionais na atualidade são vistos como integrantes 
da própria crise que perpassa a forma de regulação assumida pelo Estado no 
século XX. No extremo, concebe-se que a política educacional, tal como 
outras políticas sociais, será bem-sucedida, na medida em que tenha por 
orientação principal os ditames e as leis que regem os mercados, o privado.  

 

Autores como Shiroma (2003), Freitas (1999), Rosemberg (2002) e Saviani (2013) 

demonstram, em suas análises, como as políticas neoliberais e os organismos internacionais 

têm influenciado e implantado concepções nas políticas educacionais brasileiras. A questão 

que se apresenta é como os conceitos de focalização, privatização e descentralização, 

propostos pelo neoliberalismo, fazem-se presentes na política educacional para a criança 

brasileira. 

No governo de Luiz Inácio Lula da Silva12  (2003–10), as políticas públicas 

educacionais, em especial na Educação Infantil, configuraram medidas fracassadas e 

ineficientes, simplesmente reeditadas, travestidas. Esse governo implementou o que já estava 

em execução nas propostas do BM, do FMI, do UNICEF e da UNESCO — como afirma 

Freitas (2012). A autora explica que a herança histórica de fracasso educacional atravessa a 

gestão do Estado e que os dilemas práticos e teóricos não foram enfrentados de forma 

adequada pelas políticas públicas.  

                                                 
11 Nesse momento tem-se como ministro da Educação Fernando Haddad (29/7/2005 a 24/1/2012), outro 
“economicista e político” lidando com os rumos da educação. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, trabalhou 
como analista de investimento no Unibanco (VEJA, 2016).  
12 Luiz Inácio da Silva foi eleito para o quadriênio 2002–6 e reeleito para o segundo mandato, em 29 de outubro 
de 2006. 
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Como afirmam Shiroma, Moraes e Evangelista (2000, p. 9), no primeiro mandato, 

foi mantida a reforma educacional do governo anterior, conservando as mesmas iniciativas 

destinadas à educação básica. Continuou sem políticas regulares; mas foram criados 

programas focados numa população fragilizada e carente. No último ano do mandato, por 

questões políticas, o governo criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais de educação básica (FUNDEB), que substituiu o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF). 

Alguns programas foram criados para ampliar o número de alunos. Um deles foi o 

Bolsa Família, benefício a pais que matriculassem sua prole. Os programas sociais foram 

direcionados estritamente aos mais pobres, assim como foram para as escolas públicas. Deles 

emanou a exigência de ser cumpridos pelos docentes programas que não se encaixavam como 

políticas regulares. 

Para descentralizar a gestão educacional, foi criado o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), que buscou uma educação superior em parceria com os municípios. A 

prioridade é o desenvolvimento da educação básica. Para medir o índice de qualidade na 

educação, ou seja, o desempenho do sistema educacional com o intuito de mostrar as 

condições de ensino no Brasil, foi implantado o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). Com a apresentação desses dados, o MEC oferece apoio técnico e financeiro 

aos municípios com índices baixos de qualidade de ensino. Também se inicia a elaboração do 

Plano de Ação Articuladas (PAR), em que o governo federal oferta aos municípios assistência 

técnica e busca parceria entre governo e qualidade na educação. Desde então, o MEC criou 

metas de desempenho bianuais para as escolas e redes até 2022. 

Mesmo apresentando rupturas e mantendo políticas do governo anterior, o governo 

Lula buscou resgatar direitos e garantias constitucionais. 

 
[...] as políticas educacionais, mesmo sob semblante muitas vezes 
humanitário e benfeitor, expressam sempre as contradições [...]. Não por 
mera casualidade. Ao longo da história, a educação redefine seu perfil 
reprodutor/inovador da sociabilidade humana. Adapta-se aos modos de 
formação técnica e comportamental adequados à produção e reprodução das 
formas particulares de organização do trabalho e da vida. O processo 
educativo forma aptidões e comportamentos que lhes são necessários, e a 
escola é um dos seus locais privilegiados. 
 

Com efeito, acreditar que a educação é independente e autônoma é crença ingênua. A 

educação está a serviço dos interesses do Estado, e este está maciçamente a serviço do capital. 

Talvez por isso Mészáros (2008, p. 12) afirme que a “[...] criação de uma alternativa 
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educacional significativamente diferente” requer uma quebra da lógica capitalista. Na 

perspectiva neoliberal, a Educação Infantil — que muitos veem como alicerce educacional do 

indivíduo — passa a seguir ditames do Estado via políticas educacionais vazias e 

fragmentadas. Intensificam-se os interesses mercadológicos direcionados à produção e 

reprodução de formação técnica e mão de obra barata. Eis por que se diz que os princípios 

neoliberais são notórios na política educacional brasileira e que impactam em todos os seus 

níveis.  

Um agravante nas políticas públicas são as descontinuidades das propostas 

educacionais. Cada governo, secretário e ministro intentam imprimir suas marcas. Para 

Saviani (2013, p.109), essa inconstância inviabiliza avanços porque 

 
[...] a política educacional precisa levar em conta essa peculiaridade e 
formular metas não apenas a curto prazo mas a médio e longo prazo e 
instituir propostas que possam, de fato, ser implementadas e avaliadas no seu 
processo e nos seus resultados, sendo corrigidas, quando for o caso, mas que 
tenham sequência, e que permitam criar situações irreversíveis de tal modo 
que as mudanças de governo não desmantelem aquilo que está sendo 
construído. 

 

Diante desse quadro, é preciso explicitar e combater a influência dos ideais 

neoliberais na Educação Infantil para, então, vislumbrar uma autonomia efetiva para uma 

educação crítica e emancipadora. Por vezes, isso só será possível ao se compreender essa 

modalidade educacional dentro do processo de reestruturação econômica, cultural, política e 

educacional; ao se perceber que, à feição humanitária e benfeitora das políticas educacionais, 

subjazem incoerências (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2002, p. 9). 

Embora a Educação Infantil tenha se configurado de forma positiva nas políticas 

educacionais, ainda persiste a instabilidade, que, no dizer Rosemberg (2002, p. 57), “[...] 

dificulta a construção de uma experiência nacional do que sejam programas de EI de 

qualidade abertos a qualquer criança”; ou seja, a construção de elementos legais definidores 

das políticas públicas educacionais para Educação Infantil como direito da criança e dever e 

obrigação do Estado (poder público); como primeira etapa da Educação Básica com oferta, 

pública e privada, regulamentada no âmbito dos sistemas educacionais; como opção da 

família para crianças de 0 a 3 anos de idade e como obrigatoriedade de matrícula para 

crianças de 4 a 5, dentre outros pontos alterados na LDBEN por meio da lei 12.796, de 4 de 

abril de 2013. 
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1.3 Educação Infantil: a qualidade como centralidade  
 
Como se pode deduzir das reflexões aqui manifestas sobre Educação Infantil, toma 

centralidade o debate da qualidade nas políticas públicas educacionais, que, ao menos no 

campo do discurso, é vista como tarefa prioritária. No entanto, como afirma Corrêa (2003, p. 

88), “Mais importante que sua conceituação exaustiva, é o processo de sua discussão”. Com 

efeito, essa perspectiva guia este texto e sua intenção de, em vez de tentar conceituar 

qualidade, discuti-la problematizando dimensões que são — ou precisam ser — consideradas 

quando nos referimos a delineamentos da qualidade na Educação Infantil. 

Até a década de 1980, a ênfase do debate sobre a educação era direcionada ao acesso 

educacional. Depois a garantia da qualidade na educação ganha visibilidade com as reformas 

educacionais e exigências de organizações internacionais. De acordo com Corrêa (2003, p. 

86), as políticas educacionais, sobretudo “[...] as chamadas ‘reformas educacionais’ ao menos 

no plano do discurso, justificam suas propostas e projetos com base na necessária busca da 

melhoria da qualidade da educação”. Além da visibilidade política, esse discurso da qualidade 

tem se tornado um dos eixos norteadores das políticas públicas educacionais, o que nos 

instiga identificar e refletir sobre as concepções que a norteia.  

Para Dourado, Oliveira e Santos (2007, p.7). 

 
As concepções e as representações sobre o que vem a ser uma Educação de 
Qualidade alteram-se no tempo e espaço, especialmente se considerarmos as 
transformações mais prementes da sociedade contemporânea, dado as novas 
demandas e exigências sociais, decorrentes das alterações que embasam a 
reestruturação produtiva. 

 

Levando em consideração as políticas públicas da Educação Infantil, faz-se necessário 

alinhar o pensamento desses autores com o que Janaína João (2007, p. 20), pesquisadora da 

temática da qualidade da Educação Infantil para quem “[...] o conceito de qualidade [...] é 

uma construção cultural e, portanto, coletiva, transmitida, ressignificada e internalizada pelos 

indivíduos ao longo de seu processo de vida”. Caso se possa dizer que essa condição impõe 

dificuldades a reflexão sobre qualidade no âmbito educacional e perfilá-la na Educação 

Infantil, também alude a uma responsabilidade ímpar. Isso porque — diz a autora — 

precisamos considerar a construção cultural de cada indivíduo quando nos referimos à 

qualidade. Cada indivíduo se apropria e internaliza isoladamente de fatores, situações e ações 

associáveis com a ideia de qualidade.  
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Nesse sentido, torna-se necessário repensar e considerar as dimensões múltiplas que a 

definição de qualidade envolve; é preciso uma “[...] compreensão dos elementos objetivos e 

subjetivos que se colocam no interior da vida escolar e na percepção dos diferentes sujeitos 

sobre a organização da escola” (DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS, 2007, p. 10), fatores de 

total relevância ao se falar de qualidade.  

Dourado e Oliveira (2009, p. 201) expõem delineamentos, explicitações, dimensões, 

fatores e indicadores de qualidade úteis para a abordagem de qualidade neste estudo e seu 

tratamento da “[...] perspectiva de uma escola de qualidade socialmente referenciada”. Seriam 

fatores das dimensões interna e externa que envolvem escolas. Seus apontamentos e suas 

colocações vão ao encontro das “categorias” que permeiam a pesquisa subjacente a este 

estudo ao discutirmos a qualidade que se efetiva nas instituições de Educação Infantil de 

Caiapônia. Não por acaso, um desafio complexo e dinâmico que vislumbra a “[...] construção 

de referências analíticas para a qualidade da educação” (p. 201). 

Para Enguita (2001), o caráter multifacetado da qualidade possibilita uma amplitude 

de ações em prol da qualidade na educação e um discurso presente nas organizações civis e 

em meios a educadores, intelectuais, políticos e empresários, de forma que a apropriação da 

palavra por tais sujeitos se torna, ao menos no campo do discurso, objetivo prioritário; mesmo 

que seja “[...] mera retórica, na agenda de governos, movimentos sociais, pais, estudantes e 

pesquisadores do campo da educação” (DOURADO; OLIVEIRA, 2009, p. 202).  

Enguita reforça os modismos da palavra qualidade na educação (2001, p. 95),  

 
Se existe hoje uma palavra em moda no mundo da educação, essa palavra é, 
sem dúvida, “qualidade”. Desde as declarações dos organismos 
internacionais até as 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 o objetivo prioritário ou 
como um dos muito poucos que merecem consideração.  

 

Se a qualidade for uma meta que todos dizem buscar, estará submetida a quais 

entraves a sua efetivação no contexto escolar? Há vários fatores a ser considerados. Dentre 

eles, está a concepção do que seja qualidade e do que se entende por educação.  

Embora seja dinâmico e se altere dependendo do contexto social, o conceito de 

qualidade tem sido apropriado no viés político de forma subjetiva e para atender a uma esfera 

específica da sociedade. Como dizem Dourado e Oliveira (2009, p. 205),  
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Qualidade da educação é um fenômeno complexo, abrangente, que envolve 
múltiplas dimensões, não podendo ser apreendido apenas por um 
reconhecimento da variedade e das quantidades mínimas de insumos 
indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem; 
nem, muito menos, pode ser apreendido sem tais insumos.  

 

Dadas a complexidade e as dimensões múltiplas citadas pelos autores, 

compreendemos o desafio que é discutir historicamente o conceito de qualidade, ao qual têm 

se associado significados diferentes, atendendo a interesses ideológicos e políticos da classe 

dominante. Na educação, concebe-se um sistema que atenda a um grupo ou uma classe com 

qualidade educacional predeterminada.  

De fato, o conceito de qualidade carrega variáveis de caráter social, econômico e 

cultural. Partindo-se do pressuposto explicitado por Frigotto (2002, p. 1), qualidade é “[...] 

uma categoria, polissêmica cujo sentido é atravessado pelos conflitos e interesses das classes 

fundamentais, frações de classe e grupos sociais”. Nesse sentido, faz-se necessário pensar na 

qualidade para a Educação Infantil refletindo-se e desvelando-se os interesses que essa dita 

qualidade vem atender; isso porque esse nível educacional é elemento basilar do atendimento 

substancial à primeira infância em detrimento da perspectiva assistencialista ou até da 

antecipação do ensino fundamental, imprescindível a cada faixa etária infantil.  

Discutir qualidade é salutar e necessário, porém é preocupante demais, considerando 

que é um princípio da educação presente já na Carta Magna de 1988 e reafirmada na LDB, no 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB/2007), no Plano Nacional de Educação (PNE/2014) e 

em documentos estaduais e municipais (planos de educação). Afora essa afirmação legal, há 

parâmetros de qualidade fundados em índices e metas, como o Índice da Desenvolvimento da 

Educação Básica, a Provinha Brasil, a Avaliação Nacional da Alfabetização, dentre outras.  

Na Lei Magna, a qualidade se expressa nestes artigos: 

 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] 
VII – garantia do padrão de qualidade; Art. 209. O ensino é livre à 
iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: [...] II – autorização e 
avaliação de qualidade pelo poder público; Art. 211. [...] §1° – A União 
organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 
instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, 
função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de 
oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino 
mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios. Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, 
de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de 
educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 
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estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades 
por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 
federativas que conduzam a: [...] III – melhoria da qualidade de ensino 
(grifo nosso). 

 

Como é possível observar, no que se refere ao campo legal, a qualidade educacional 

tem sua visibilidade e importância garantidas. Mas essa qualidade legitimada nos documentos 

chega ao chão das instituições de educação caracterizadas por metas, estratégias e índices, 

acentuando dia a dia uma educação de resultados cujo objetivo é a “[...] aquisição de 

diferentes ‘competências’, que capacitarão os alunos a se tornarem trabalhadores diligentes; 

para outros, líderes sindicais contestadores, cidadãos solidários ou empreendedores de êxito, 

pessoas letradas ou consumidores conscientes” (CARVALHO, 2004, p. 329). Com efeito, no 

dizer de Carvalho (2004, p. 329), o viés mercadológico dado ao conceito de qualidade 

educacional enaltece conflitos de possibilidades e  

 
[...] evidencia a competitividade por critérios máximos de qualidade, no 
entanto, não considera que as “competências” que definiriam a “qualidade” 
em uma proposta educacional significariam um fracasso — ou ausência de 
qualidade — em outra.  

 

Dito de outro modo, mensurar uma qualidade voltada para competências e 

habilidades sem considerar os ditames que a envolvem é reafirmar o viés mercadológico dado 

a essa categoria no âmbito escolar e nas políticas públicas educacionais.  

Para Freitas (2012, p. 91), 

 
[...] os indicadores de qualidade da educação acabaram por evidenciar a 
gravidade da crise educacional, e o fracasso das reformas, demandando dos 
governos de feição democrática e popular, que assumem a partir dos anos de 
2000, novas políticas educativas e rupturas com o modelo de reformas 
implementadas. 

 

A educação, que já era bandeira de luta em décadas anteriores, ganha nova 

dimensão: a da qualidade, defendida por segmentos sociais e respaldada no artigo 4º da 

LDBEN, que prescreve padrão de qualidade mínimo. Convém discutir o que a lei apresenta 

como padrões mínimos e os parâmetros considerados ao se mensurar a qualidade da Educação 

Infantil.  

De fato, uma “[...] uma forma interessante para pensar a qualidade no atendimento à 

criança relaciona-se à ideia de garantir a efetivação de seus direitos, já consagrados 

universalmente e, do ponto de vista legal, bem definidos” (CORREA, 2003, p. 91); mas de 
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qual qualidade estamos falando? Como é estabelecida no âmago das instituições de Educação 

Infantil essa qualidade socialmente referenciada?  

Quando se propõe uma discussão sobre o conceito de qualidade considerando apenas 

indicadores e índices do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), pressupõe-se que tal qualidade seja igual e unânime em todas as esferas da 

sociedade, ou seja, desconsideram-se fatores determinantes para uma qualidade educacional 

efetiva. No caso da qualidade na Educação Infantil em Caiapônia, é fundamental definir quais 

dimensões são passíveis de ser considerados ao se mensurá-la numa perspectiva de escola 

como função social.  

De acordo com Dourado e Oliveira (2009, p. 207), “[...] a qualidade da educação é 

um conceito polissêmico e multifatorial, pois a definição e a compreensão teórico-conceitual 

e a análise da situação escolar não podem deixar de considerar as dimensões extraescolares 

que permeiam tal temática”; seja em âmbito social ou nas obrigações do Estado. É 

polissêmica porque elementos qualificadores, avaliadores e de precisão da natureza, das 

propriedades e dos atributos desejáveis de um processo educativo de qualidade social 

evidenciam uma concepção de mundo, de sociedade e de educação e por ela se definem 

(DOURADO; OLIVEIRA, 2009). São princípios que devem permear todo processo 

educacional — extraescolar ou intraescolar.  

Aspectos primordiais de nossa análise — fundados em Dourado, Oliveira e Santos 

(2007) — apontam caminhos a ser seguidos em um processo de reflexão para chegar à ideia 

de qualidade. Esses autores apontam duas dimensões: a extraescolar — com dois níveis 

elencados e — a intraescolar — com quatro níveis explicitados. Também apontam aspectos 

essenciais a cada nível vislumbrando a efetivação da qualidade e sua conceituação na 

educação. Alguns foram pontos de inferência na elaboração de questionários, entrevistas e 

observações no espaço social do sistema educacional para compor a base de dados da 

pesquisa aqui apresentados e discutidos. 

Nos textos a seguir, abordamos aspectos elencados nos instrumentos de análise e 

explicitados no decorrer deste estudo: “Nível do Estado: a dimensão dos direitos, das 

obrigações e das garantias”, elencado para os autores como a “[...] necessária ampliação da 

educação obrigatória como um direito do indivíduo e dever do Estado e a garantia de padrões 

mínimos de qualidade, incluindo a igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola” (DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS, 2007, p. 25). Da dimensão extraescolar, 

abordamos as condições de oferta do ensino que visa a aspectos relacionados com gestão e 

organização do trabalho docente: 
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[...] informação e comunicação entre todos os segmentos da escola, 
gestão democrático-participativa, mecanismos de integração e de 
participação dos diferentes grupos e pessoas nas atividades e espaços 
escolares (p. 26).  

 

Ao tratarmos de aspectos referentes ao nível do professor — profissionalismo e ação 

pedagógica —, alguns pontos são relevantes:  

 
 
 
[...] titulação/qualificação adequada; vínculo efetivo; formas de ingresso e 
condições de trabalho; ambiente profícuo ao estabelecimento de relações 
interpessoais que valorizem atitudes e práticas educativas, contribuindo para 
a motivação e solidariedade no trabalho (p. 27).  

 

No que se refere ao nível do aluno (acesso, permanência e desempenho), elencamos 

alguns pontos:  

 
Acesso e condições de permanência adequadas à diversidade 
socioeconômica e cultural e à garantia de desempenho satisfatório dos 
estudantes. Consideração efetiva da visão de qualidade que os pais e 
estudantes têm da escola e que levam os estudantes a valorarem 
positivamente a escola, os colegas e os professores, bem como a 
aprendizagem e o modo como aprendem, engajando-se no processo 
educativo (p. 27).  

 

Como se lê, caminhamos rumo ao estabelecimento de pontos que se fizeram 

presentes em nossas análises com base nos autores referidos nesta discussão, nas análises das 

entrevistas, nos questionários, nas observações em instituições que atendem crianças de 0 a 5 

anos de idade e nas falas dos participantes da nossa pesquisa.  

Portanto, mais que conceituar ou definir se as escolas de Educação Infantil de 

Caiapônia têm ou não têm qualidade, intentamos interpretar determinações e significações 

que cada participante do processo entende por qualidade e as implicações das políticas 

públicas educacionais para crianças com menos de 5 anos de idade. Não por acaso, impôs-se 

um desafio: analisar políticas públicas de Educação Infantil e suas implicações nesse 

município nos últimos anos para aumentar a qualidade considerando a história, o território e a 

cultura local, bem como o conceito de qualidade socialmente construído pelas escolas, 

sobretudo de Educação Infantil.  

A quantidade tem sido objetivo das políticas educacionais. Esse matiz se manifesta 

nas políticas públicas em Educação Infantil desde os primórdios, o que permite afirmar que o 
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embate em torno de quantidade e da qualidade não é discussão recente: tem marcado, de 

maneira catastrófica, a historicidade da educação para as crianças da faixa etária 0–5 anos.  

A seguir, intentamos discutir a qualidade na Educação Infantil considerando fatores 

que para Dourado, Oliveira e Santos (2007, p. 14) se apresentam como “[...] múltiplas 

determinações e as possibilidades de superação das condições de vida das camadas sócias 

menos favorecidas e assistidas”. São dimensões como infraestrutura, formação, valorização, 

autonomia e processo e ensino aprendizagem, num movimento articulado com as políticas 

públicas educacionais e buscando compreender as vertentes que envolvem uma educação de 

qualidade socialmente construída em Caiapônia.  
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2 EDUCAÇÃO INFANTIL E POLÍTICAS PÚBLICAS EM CAIAPÔN IA  
 

O município de Caiapônia está situado no sudoeste de Goiás, a 327 quilômetros da 

capital Goiânia. Tem quase 20 mil habitantes e economia marcada pela agropecuária e 

agricultura — as culturas principais são soja, milho, arroz e feijão. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), a população tem crescido quando comparada à do 

estado, que ficou em 1,85% ao ano, e inferior à taxa de 1,93% ao ano da região Centro-Oeste. 

O município conta com quatro escolas urbanas, duas creches e sete escolas rurais. Entretanto, 

vamos nos ater à Educação Infantil das escolas urbanas,13 pois nossa intenção é compreender 

como ocorre o atendimento às crianças em creches e escolas da cidade de Caiapônia.  

De acordo com o Censo Demográfico (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA/IBGE, 2010), o município evidencia um declínio no 

porcentual de crianças atendidas na rede educacional, que era de 2,2% — 0–3 anos de idade 

— e 80,9% — faixa etária 4–5 —, o que demonstra uma discrepância no atendimento 

oferecido em creches. O Gráfico 1 expressa a situação no período 2010–15.  

 

GRÁFICO 1. Porcentual de crianças atendidas na rede educacional de Caiapônia, GO 
(2010–15).  

Quantidade de crianças em creche e pré-escola 
na zona urbana no município de Caiapônia - Go
(2010-15)

35 49 49 24 31 21

248 262 259 272

315 314

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonte: INEP - março 2017
Creche Pré-escola

 
 

 

Ao analisarmos a quantidade de crianças 0 a 3 anos de idade matriculadas no período 

de 2010 a 2015, percebemos que no município de Caiapônia ainda perdura uma fragmentação 

                                                 
13 Todas as escolas rurais têm alunos do pré-escolar I e do pré-escolar II matriculados. 
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da Educação Infantil como se fossme atendimentos e direitos distintos e fragmentados. 

Embora creche e pré-escola tenham marcas históricas diferentes, estas precisam ser superadas 

com políticas públicas coesas que oportunizem o direito à Educação Infantil (0–5 anos de 

idade). De acordo com o Gráfico 1, as políticas municipais têm se mostrado afinadas com as 

políticas nacionais, acentuando a fragmentação da Educação Infantil tendo em vista que o 

número de crianças atendidas na creche é inferior ao atendimento na pré-escola.  

Conforme os dados levantados no ano de 2013, Caiapônia possuía quatro escolas que 

atendiam (e atendem) a Educação Infantil: Cristino de Castro,14 Ana Esméria,15 Geuza da 

Costa Abreu,16 Ana Rosa de Jesus17 e Creche José de França Barbosa18 — vale ressaltar que, 

essa creche não provém do Proinfância. Esses dados sugerem ser uma das causas da condição 

díspar apresentada no Gráfico 1, considerando o cenário de quatro unidades (4–5 anos de 

idade); para o atendimento de 0–3, uma creche. Em 2011, o município recebeu o Proinfância, 

que, em tese, ampliaria os espaços físicos e viabilizaria o atendimento de crianças da faixa 

etária 0–5. Nessa perspectiva de reconhecimento legal, a Educação Infantil vai se efetivando 

em Caiapônia como etapa essencial ao desenvolvimento educacional e social, embora as 

políticas não se materializem no sentido da efetivação do direito da criança.  

 
2.1 Proinfância: finalidade e implantação em Caiapônia 

 
Durante a pesquisa aqui apresentada, a intenção de identificar políticas públicas 

educacionais efetivas no município de Caiapônia levou ao Proinfância. Aprovado pela 

resolução 6, de 24 de abril de 2007, do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), ele destina recursos federais para a construção de 

unidades de Educação Infantil. O foco são o acesso e permanência de crianças de 0 a 5 anos 

de idade com a ampliação da oferta de vagas e financiamento com recursos federais. Nesse 

sentido, em 2011, iniciou-se a construção de uma unidade de Educação Infantil, 

                                                 
14 Cf. projeto político pedagógico de 2015. Foi criada e fundada pela lei municipal 609, de 2 de dezembro de 
1969. Localiza-se no setor sul e atende à educação básica primeira fase.  
15 Cf. projeto político pedagógico de 2015. Criada em 25 de setembro de 1987, pela lei 781. O nome foi dado em 
homenagem à mãe do então prefeito Joaquim Mores dos Santos. Situa-se na rua 15 de Novembro, 91, setor Vila 
Nova. A escola atende à educação básica primeira fase. 
16 Cf. projeto político pedagógico de 2015. Criada e fundada pela lei 1.157, de 14 de novembro de 2001. Está 
localizada na rua das Esmeraldas, 240, 240, Q 42, Lt. 1, setor Narciso Vilela. Atende à educação básica primeira 
fase. 
17 Cf. projeto político pedagógico de 2015. A escola foi cria através da lei 1.137, de 22 de dezembro de 2000. 
Situada na avenida Prudênciana Maria de Jesus, 780 Qd. 23 Lt 1, Jardim Goiás. Atende à educação básica 
primeira fase. 
18 Cf. projeto político pedagógico de 2015. Foi criada e fundada pela lei 1.157, de 14 de novembro de 2001. Está 
localizada na rua das Esmeraldas, 240, Q 42, Lt 01, no setor Narciso Vilela. 



 54 

inaugurada no segundo semestre de 201619. Nesse ano, Caiapîonia passa a contar com 

duas creches. 

Integrado às ações do PDE20e atrelado ao financiamento da educação e de outras 

políticas sociais, o Proinfância emergiu da necessidade de uma política educacional que 

viabilizasse o cumprimento das metas prescritas no PNE (2001–10). Dentre várias metas 

em todos os âmbitos educacionais, estabelecia-se para a Educação Infantil, até o fim da 

década, a matrícula de 50% das crianças de creche e de 80% daquelas em idade pré-

escolar. Verifica-se, assim, um possível aumento no número de matrículas na faixa etária 

0–5 anos.  

Contudo, segundo Saviani (2011, p. 284), esse aumento no número se matrículas 

na Educação Infantil não decorreu do cumprimento do plano. Decorreu — isso sim — de 

“fins eleitorais”. “[...] nem os Municípios evocavam o PNE, para tomar suas decisões, 

nem o MEC fazia isso quando formulava um programa”. Embora o PNE se configure 

como conquista para a educação — conjunto de metas de tudo que deveria ser feito para 

que a “[...] educação atinja níveis desejáveis de investimentos, qualidade, quantidade de 

vagas nas escolas e universidades” —, para Saviani (2011, p. 281; 283) o plano foi 

solenemente ignorado; caracterizou-se como “[...] plano manco, com jeito de carta de 

intenções”. Tal situação parece ser recorrente na educação com discursos provenientes de 

qualidade e investimento versus documentos, metas e políticas que cumprem apenas as 

exigências legais sem força de ações na realidade da educação.  

Entre os anos de 2007 e 2011, o Proinfância investiu na construção de 5.678 

escolas infantis, por meio de convênios com entes federados. Esse número significativo 

representou muito ante as políticas até então fragmentadas e desconexas das necessidades 

educacionais das crianças menores de 5 anos de idade. Segundo dados do FNDE (2008), 

o MEC exige dos municípios adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação e elaboração de um plano de ações articuladas (PAR) de sua localidade para 

receber a assistência (FNDE, 2016). Ao aderirem, passam a preencher o sistema do PAR, 

que é um instrumento balizador das ações a ser implementadas em cada município de 

acordo com o planejamento e diagnóstico da situação educacional. 

                                                 
19 Dados compilados no ano de 2016. O município atendia nove turmas de Educação Infantil, ou seja, 419 
crianças.  
20 O PDE é um programa de apoio financeiro às escolas municipais com o objetivo de apoiar a cumprimento de 
repasses de recursos e auxiliar a gestão.  
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Com a implementação do PDE em 2007, estados, municípios e Distrito Federal, 

em regime de colaboração, passam a programar políticas de melhoria da qualidade 

educacional. São programas eivados dos conceitos de centralização e descentralização, 

por exemplo, e afinados ao discurso de eficiência e eficácia em busca da qualidade. Para 

Saviani (2011, p. 30), o plano segue a lógica de “pedagogia de resultados”, “[...] lógica de 

mercado que se guia, nas atuais circunstâncias, pelos mecanismos das chamadas 

‘pedagogia das competências’ e da ‘qualidade total’”. Programas como o índice de 

qualidade21 e transporte escolar,22 dentre outros prescritos até o ensino superior, visam 

atender, ampliar vagas ou elevar as taxas de qualidades.  

Ao ser lançado, o PDE contava com 37 programas. Hoje há mais de 53 ações. 

Para Saviani (2011, p. 123), “[...] o MEC perdeu a oportunidade de tomar uma medida de 

impacto que viesse a galvanizar fortemente a opinião pública e toda a sociedade em torno 

da elevação da qualidade da educação básica no país [...]”, inchando o programa com 

múltiplas ações e sem organicidade. Dentre os programas do PDE está o Proinfância, 

direcionado para o atendimento as crianças de 0 a 5 anos de idade.  

Buscamos problematizar a implementação do Proinfância e identificar 

desdobramentos e impactos na melhoria da qualidade da Educação Infantil em Caiapônia 

tendo em vista que foi a ferramenta de uma nova proposta para atender crianças de 0 a 5 

anos de idade em nível nacional. Segundo dados do sistema integrado de monitoramento, 

execução e controle do MEC23 divulgados em junho de 2015, houve avanço com a 

inclusão do Proinfância no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC-2).24 Essa inserção, 

já no mandato da então presidente da República Dilma Rousseff, contribuiu para 

desonerar e incentivar o investimento e aperfeiçoamento das políticas públicas 

educacionais destinadas a crianças menores de 5 anos de idade; em especial por meio do 

programa Proinfância, que possibilitou atender 8.728 novas unidades em todo o país, 

como mostra o gráfico a seguir.  

 
 

                                                 
21 Indicador de qualidade da educação lançado em 2007. Analisa o conceito de fluxo — taxa de aprovados e 
reprovados — e aprendizagem — resultado das avaliações nacionais.  
22 Dois programas despontam: Caminho da Escola, em que os municípios, por meio de uma linha de crédito 
concedida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, adquirem ônibus, micro-ônibus e 
outros; e o PNATE, que destina recursos financeiros para custear reforma, seguro, licenciamento, imposto e 
pagamento de serviços terceirizados do transporte. 
23 Disponível em http://www.fnde.gov.br/index.php/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao 
24 PAC é um programa de aceleração do crescimento lançado no mandato do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva no ano de 2007. Foi renovado no ano de 2011 visando a ações de estímulo à economia, infraestrutura, 
segurança e ao acesso a serviços como creche, saúde, esporte, cultura e lazer.  
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GRÁFICO 2. Creches que tiveram apoio do Proinfância no período 2007–14 

Número de Creches Apoiadas por ano pelo 
Proinfância

513 454
691 627

258

1507
1628

2092

958

2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

Fonte: SIMEC - junho de 2015
Antes do PAC-2 Depois do PAC-2

 
 
 
De acordo com o gráfico, é perceptível o apoio à Educação Infantil. Após a adesão 

ao PAR pelos municípios, implanta-se o programa para ampliar a oferta de vagas por meio do 

crescimento físico da Educação Infantil, sobretudo no ano de 2013. No entanto, corroboramos 

com o pensamento de Macedo e Dias (2011, p. 173) que é necessária uma análise dos dados 

com mais afinco, não simplista. Isso porque essas evoluções seguem a “[...] política de 

financiamento, que, mesmo insuficientes para promover uma maior ampliação com qualidade, 

são bem vindos, tendo em vista o quadro precário em que se encontrava a educação infantil 

no Brasil nos anos anteriores”. 

O apoio constitui um conjunto de ações que visa, de acordo com os objetivos do 

Proinfância, proporcionar às crianças mais acesso a creches e pré-escolas que tenham mais 

qualidade em ambientes, equipamentos e infraestruturas adequadas ao desenvolvimento da 

aprendizagem. O MEC e o FNDE estabelecem critérios para classificar os municípios 

interessados em aderir ao programa. Destacam três dimensões essenciais: 

 
a) populacional: prioridade aos municípios com maior população na faixa 
etária considerada, maior taxa de crescimento da população nessa faixa 
etária e como maior concentração de população urbana; b) educacional: 
prioridade aos municípios com menores taxas de defasagem idade-série no 
ensino fundamental e com maiores percentuais de professores com formação 
em nível superior; c) vulnerabilidade social: prioridade dos municípios com 
maiores percentuais de mulheres chefes de família, com maiores percentuais 
de jovens em situação de pobreza e com menores disponibilidades de 
recursos para financiamento de educação infantil (FNDE, 2008).  
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Foi dentro desse quadro de exigências que Caiapônia foi contemplada com o 

Proinfância, em 2011. À medida que integrou o programa, passou a contar com o apoio do 

governo para a construção e instalação do imobiliário da nova unidade de atendimento a 

Educação Infantil: o estabelecimento denominado Centro Municipal de Educação Infantil 

Maria de França Araújo, cuja inauguração se efetivou em 2016. 

Importa esclarecer que o FNDE oferece cinco opções arquitetônicas para a 

construção e implementação do Proinfância: 1) capacidade de atendimento de 376 

crianças nos turnos matutino e vespertino ou 188 crianças em período integral; 2) 

capacidade de atendimento de até 188 crianças em turno matutino e vespertino ou 94 

crianças em período integral; 3) capacidade de atendimento de até 188 alunos em turno 

integral. Há ainda o tipo B — capacidade de atendimento de até 224 crianças em turno 

matutino e vespertino e 112 crianças em período integral — e o tipo C — capacidade de 

atendimento de 120 crianças em turno matutino e vespertino e 60 crianças em período 

integral. Também se disponibiliza o módulo de Educação Infantil, com capacidade de 

atendimento de até 96 crianças em dois turnos, matutino e vespertino, e 48 crianças em 

período integral. É destinado às escolas que possuem espaço para construção e ampliação 

para atender público da Educação Infantil (FNDE, 2016). 

Caiapônia aderiu ao projeto tipo B, atendendo a modalidade: maternal — alunos 

de 3 anos de idade; pré-escolar I — alunos de 4; pré-escolar ii: alunos de 5, no turno 

vespertino, conforme explicita o Gráfico 3.  

 
GRÁFICO 3. Número de crianças atendidas em creches e pré-

escolas em Caiapônia em 2016 nas escolas urbanas 
 

 
 



 58 

Esses dados chamam atenção tendo em vista que mesmo com a inauguração da 

unidade de ensino proveniente do Proinfância não houve aumento significativo de crianças 

matriculadas no município. Nessa perspectiva, evidenciamos a exclusão das crianças de 0 a 3 

anos de idade nas instituições de Educação Infantil em Caiapônia. O poder público teve a 

possibilidade de ampliar esse atendimento para elas mediante a inauguração do Centro 

Municipal de Educação Infantil (CMEI); mas não o fez. Com a inauguração dessa instituição 

de CMEI, que tem capacidade para receber 376 crianças nos turnos matutino e vespertino 

ou 188 crianças em período integral, o município podia ter oportunizado o acesso de 

crianças que estão tendo seus direitos negados. Esses dados vão ao encontro da realidade 

dessa modalidade educacional em esfera nacional, como mostra o gráfico a seguir. Embora se 

demonstre avanço nos últimos anos ao atendimento às crianças de 0 a 3 anos, ainda se vê 

distância do necessário para universalizar essa etapa da educação básica. 

 
 

GRÁFICO 4. Crianças presentes em creches urbanas e rurais — âmbito nacional (2010–15) 

 
 
 

Partindo da premissa de igualdade no acesso e na permanência garantidos à educação 

pela Constituição de 88, os dados expressam atendimento preterido a crianças menores de 3 

anos de idade. Isso desvela que as políticas públicas educacionais direcionadas a essa faixa 

etária ainda são incipientes, nacional, estadual e localmente, sobretudo em Caiapônia, lócus 

da pesquisa aqui descrita. Como demonstra o Gráfico 1, o município enfrenta um desafio 

quando se refere ao atendimento das crianças de 0 a 3 anos. De acordo com o Plano 
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Municipal de Educação (CAIAPÔNIA, 2015), em 2010 apenas 2% das crianças do 

município, na faixa etária de 0–3 anos tinham seus direitos garantidos, dado que vai ao 

encontro da marginalização ainda presente no atendimento em creches. Faz-se necessário, 

portanto, ressaltar que há descontinuidade de políticas públicas para a Educação Infantil e 

omissão do Estado, considerando o número de crianças dessa faixa etária excluídas. Após 20 

anos de aprovação da LDBEN (1996), que inclui a creche e a pré-escola no sistema 

educacional e garante atendimento gratuito, não se encontram consolidados certos direitos 

constitucionais, tendo em vista que ainda é significativo. Essa “[...] constatação revela o 

quadro complexo, relativo ao estabelecimento de parâmetros de qualidade em um cenário 

desigual e combinado que caracteriza a educação brasileira” (DOURADO; OLIVEIRA, 2009, 

p. 204). Desigualdades que se relacionam em aspectos intra e extraescolar, cenário que não 

difere do município de Caiapônia, onde não há creches no âmbito privado. A creche 

municipal se inclui no compósito das discussões aqui arroladas.  

De acordo com os dados, não houve aumento significativo no atendimento de 

crianças de 0 a 3 anos de idade em Caiapônia a partir de 2010. Mas três pontos merecem ser 

ressaltados: 1º) uma creche municipal; 2º) não garantia do direito das crianças menores de 3; 

3º) lógica mercadológica da creche com critério para disponibilização de vaga mediante 

comprovação de vínculo trabalhista dos pais. Não tivemos acesso a essa informação em 

nenhum documento municipal nem na creche, mas é explicitado na fala da gestora que  

 
[...] a mãe tem que estar trabalhando e a criança andando, começando por aí, 
ou a mãe estar estudando, ou fazendo um curso, ou fazendo um estágio, que 
esteja aquele horário ocupada. Então a creche é pra atender essas mães que 
esteja fazendo algo por ela, pela família dela, pela sociedade (G1).  

 

Torna-se relevante pensar na educação na perspectiva de ampliar a possibilidade de 

fazer uma Educação Infantil plena e que abarque concepções pedagógicas para além de 

objetivos voltados ao capital e ao imediatismo, nesse sentido, a fala acima alude à concepção 

de Educação Infantil no viés da lógica de mercado.  

Retomando dados do Gráfico 1, evidenciamos a discrepância entre o número de 

crianças atendidas na creche e o total daquelas atendidas na pré-escola em Caiapônia (2010–

15). As reflexões se coadunam com o que Pinto (2009, p. 129) explicita acerca dos desafios 

do atendimento para essa faixa etária em nível nacional: no ano de 2000, não chegava a 10%. 

Isso aponta percalços para efetivar o atendimento a crianças com menos de 3 anos de idade. 

Relacionando dados oficiais municipais com aqueles de âmbito nacional, 

reafirmamos que há distanciamento entre legislação e sua concretização na prática. 
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Municípios se veem em meio a metas engendradas por políticas públicas educacionais; 

porém, têm opções escassas de recursos que possibilitem mais investimento na 

infraestrutura, formação de professores, acesso, permanência e gestão escolar.  

É evidente que os dados trazem à luz questões inerentes à Educação Infantil no 

que se refere ao direito de acesso e à permanência da criança na creche. No entanto, deve-

se ressaltar que, diante de descompasso entre demanda e oferta de vagas para crianças menores 

de 3 anos de idade em Caiapônia, os dados revelam um cenário de desregulação e omissão 

quanto ao direito constitucional da criança à Educação Infantil de 0 a 3 anos de idade. 

Reforçamos o longo caminho a ser percorrido para chegar ao ideal no município de Caiapônia, 

tendo como norteador os dados alarmantes da diferença quanto ao atendimento nas creches e 

pré-escolas evidenciando, ainda, nessas instituições, o viés assistencialista.  

Com a contemplação do município ao Proinfância, a construção do prédio foi um 

divisor de águas para a Educação Infantil; marco social para pais, professores e comunidade em 

geral; possibilidade de atendimento de qualidade para crianças de 0 a 5 de idade em uma 

instituição de estrutura arquitetônica e espaço físico de referência no país.  

A tentativa de entender as políticas públicas para Educação Infantil em Caiapônia 

exigiu relacionar as legislações, ações e determinações de âmbito estadual com o Plano 

Municipal de Educação de Goiás25 para destrinçar seus desdobramentos como políticas 

implementadas no município. A proposta é um olhar mais profícuo aos documentos 

oficiais da Educação Infantil em seu sentido meso e articulado ao macro na tentativa de 

compreender a questão educacional além de seus condicionantes sociais; “[...] ou seja, 

visando a transformação da sociedade e não sua manutenção, a sua perpetuação” 

(SAVIANI, 2013, p. 80). Assim, foi conveniente retomar pontos fundamentais do plano 

estadual de educação e buscar a articulação de suas diretrizes com as políticas de 

Educação Infantil engendradas no município.  

No movimento de análise do PEE, abrangendo as políticas públicas de Educação 

Infantil, percebemos suas ingerências e determinações no âmbito dos municípios, em especial 

no que se refere aos ditames educacionais das políticas neoliberais que têm como discurso a 

primazia da liberdade do indivíduo. Sobre essa questão, Arce (2001, 253) alerta que 

 

                                                 
25 Goiás tem 246 municípios, 18 microrregiões e 5 mesorregiões. Em 2014, a população era de 6.110.703 
habitantes, pouco mais de 3,0% da população do país. Mais de 437 mil estão na faixa etária 0–5 anos (IBGE, 
2015). 
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Dentro deste corpo de argumentação, segundo o qual o indivíduo é incapaz 
de abarcar a totalidade, o Estado, enquanto órgão que procura totalizar 
ações, está fadado ao fracasso e, para que atenda melhor os anseios dos 
indivíduos, sem privá-los da liberdade, deve ser mínimo, reduzido, deixando 
que micropoderes localizados exerçam sua função de forma a garantir que 
cada indivíduo tenha o máximo de liberdade para perseguir seus interesses. 

 

Nessa lógica, o Estado caminha no sentido de minimizar ações, liquidar gastos 

desnecessários, privatizar empresas estatais, erradicar sindicatos e diminuir gastos com 

despesas sociais e econômicas por meio de programas sociais; sobretudo, dissemina, na 

mesma proporção, a ideia de liberdade. Nesse contexto, “[...] a educação é eleita como chave 

mágica para a erradicação da pobreza” (ARCE, 2001, p. 254), daí ser proeminente e legítimo 

problematizar o próprio plano estadual de educação no que se refere à Educação Infantil para 

entender como vem sendo colocado e relacionado, inclusive com o Proinfância. Tal 

documento, obviamente, norteia a política educacional do estado e o constitui como  

 
[...] instrumento balizador dos planos de governo do Estado e dos Planos 
Municipais de Educação, contribuindo para a intensificação das ações 
parceiras na execução dos programas educacionais, tendo como objetivo 
maior a educação com qualidade para todos os cidadãos [...] O Plano 
Estadual de Educação (PEE) é o documento definidor da política 
educacional do Estado de Goiás para os próximos dez anos. Sua finalidade é 
definir os parâmetros das ações do Poder Público na esfera da Educação do 
Estado de Goiás e de seus municípios, no direcionamento dos Planos 
Plurianuais, dos Planos de Desenvolvimento da Educação (PDE), dos Planos 
de Ações Articuladas (PAR), sendo o seu caráter de Plano de Estado que 
extrapola gestões governamentais (GOIÁS, 2008, p. 3–4; 9).  

 

Há evidências de que, em busca da consolidação da gestão do ensino público no 

estado, as finalidades propostas no plano estadual têm relação estreita com planos e 

projetos de âmbito nacional, em destaque o PDE e o PAR — logo, com o Proinfância. 

Nesse sentido, é imprescindível a análise de seus fins e definições para as crianças de 0 

a 5 via políticas nacionais em regime de colaboração com aquelas desenvolvidas no 

município de Caiapônia. 

Na leitura atenta do documento, vemos apresentados objetivos gerais para 

educação: “Melhoria da qualidade de ensino em todos os níveis; Redução das 

desigualdades sociais e regionais, no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, 

na educação pública; Democratização da gestão do ensino público” (GOIÁS, 2008, p. 

16). Também se leem o diagnóstico e as diretrizes para Educação Infantil, a 

historicidade da infância a partir do século XX, o movimento da Educação Infantil como 

ação assistencialista para um espaço de direito à educação e um panorama das 
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conquistas legais do ensino infantil após 1988. Enfatiza-se a importância desses 

documentos como norteadores das ações que se seguiram. Explicita-se, ainda, o deficit 

de atendimento às crianças com idade de até 4 anos em 2006 no estado de Goiás, bem 

como variações de matrículas dessa etapa escolar em âmbito nacional e subsequente, nos 

demais estados de 2005 a 2006.26 Com efeito, esta reflexão caminha no sentido de que o 

plano de educação goiano encontra-se afinado com diretrizes, programas e ações mais 

recentes da política educacional em âmbito nacional e reafirma a obrigação do 

município com o atendimento a crianças de 0 a 5 anos de idade, conforme a Carta 

Magna de 88 (GOIAS, 2008). 

Macedo e Dias (2011, p. 175) confirmam a municipalização da Educação Infantil 

por meio de dados de 1996 a 2009: “Enquanto os municípios têm atendido a 73,3% da 

população de 0 a 5 anos de idade os estados atualmente atendem a apenas 2,7% e a rede 

privada a 24%. No âmbito federal a participação é de praticamente 0%”. Tais índices 

põem em relevo esse processo de responsabilização que o Estado tem delegado aos 

municípios quanto ao atendimento a crianças na faixa etária 0–5 anos. Noutras palavras, o 

“[...] Estado assume minimamente os financiamentos e ao seu máximo a definição dos 

conhecimentos que devem circular entre os indivíduos” (ARCE, 2001, p. 259), num 

processo centralizador. 

Cabe dizer que o plano de educação de Goiás estabelece normativas em objetivos e 

metas, que somam 20 e devem ser cumpridos pelos municípios, que se veem ante imposições 

estadual. Acresce-se o agravante da situação em que se encontra a maioria das creches e 

unidades educacionais de pré-escolar I e o pré-escolar II, uma vez que “[...] necessitam de 

profissionais qualificados, mobiliário adequado, equipamentos e outros materiais pedagógicos 

suficientes em número e qualidade” (GOIÁS, 2008, p. 15).  

Embora esse documento apresente metas e objetivos para os municípios no intento de 

viabilizarem com eficácia uma Educação Infantil de qualidade, não evidencia medidas nem 

investimentos direcionados a cada nível/etapa/modalidade educacional; antes, apresenta 

programas e recursos antigos, e não perspectivas de melhoria ou de mais investimento na 

educação. Não se mensura uma intervenção na realidade das escolas para tal melhoria. 

O processo de municipalização das creches e pré-escolas tem se efetivado segundo 

diretrizes internacionais e nacionais de descentralização e centralização. A “[...] educação 

deixa de ser encarada como direito, tornando-se uma mercadoria escrava dos princípios do 

                                                 
26 Para mais informações, acessar <http://www.gabinetecivil.go.gov.br/>. 
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mercado, atrelada a um reducionismo economicista de sua função” (ARCE, 2001, p. 258). Do 

caráter centralizador do Estado e das políticas neoliberais, Arce ressalta que cabe ao governo 

— e só a ele — “[...] definir sistemas nacionais de avaliação, promover reformas 

educacionais, estabelecer parâmetros de um currículo Nacional e estabelecer estratégias de 

formação de professores centralizadas nacionalmente”; enquanto aos municípios fica a 

responsabilidade de gerir recursos e cumprir determinações governamentais. 

De modo geral, a configuração da Educação Infantil em Goiás a partir da década de 

1990 não se deu de forma ingênua para atender a sociedade e suas necessidades. Por isso 

faz-se necessário apreender as determinações do Estado para o ensino infantil e, assim, 

compreender as dimensões e os interesses políticos e econômicos que sustentam tal ação. 

Isso porque o “[...] panorama apresentado que revela a insuficiência das fontes atuais de 

recursos para o financiamento da educação brasileira e da educação infantil em especial, e 

a urgência de uma redistribuição mais equitativa entre estados e municípios” (BASSI, 

2011, p. 128).  

É notória a base legal que a Educação Infantil conquistou em nível nacional, estadual e 

municipal. Também é possível afirmar que tais conquistas são frutos de “[...] intensas 

pressões da sociedade civil organizada (Movimento Feminista por Creche, Movimento 

Interfóruns de Educação Infantil do Brasil – MIEIB – e Fóruns Regionais e Estaduais)” 

(MACEDO; DIAS, 2011, p. 176). Pressões tensionadas quando direcionadas às crianças de 0 

a 3 anos de idade, faixa etária cuja educação permeia um processo de fragmentação, 

fragilidade e descontinuidade de políticas públicas.  

Nesse sentido, pensando na Educação Infantil como responsabilidade do município, 

sentimos a necessidade de ler crítica e analiticamente o plano de educação de Caiapônia para 

relacionar desafios e limites materialmente consolidados. Esse documento, já em sua 

introdução, explicita sua importância como política públicas e as legislações que embasam 

sua criação. Em seguida faz um panorama do município, elencando aspectos históricos, 

físicos, geográficos, turísticos, econômicos, agropecuários e de renda per capita, além de 

explanar de forma sucinta aspectos relevantes. 

Sobre a educação, o documento apresenta dados do IDEB de 2005 a 2009, taxa de 

rendimento das avaliações nacionais como Provinha Brasil, além de explicitar suas metas, que 

abarcam desde a educação básica até o ensino superior, passando pelo técnico e 

profissionalizante. Trata de qualidade, gestão, plano de carreira e financiamento. Toma corpo 

em seu texto uma relação forte com o PNE (2014–24).  
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O que se destaca mais são as metas destinadas à Educação Infantil — objeto deste 

estudo. A meta 1 disciplina a universalização da “[...] educação infantil na pré-escola para as 

crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade” (CAIAPÔNIA, 2015, p. 50); por outro lado, 

estabelece ampliação de só 20% da oferta em creches: “[...] ampliar a oferta de educação 

infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 20% (vinte por cento) das crianças de até 

3 (três) anos até o final da vigência deste PME”. Tal meta é diminuta em relação à prevista 

pelo PNE, que presume ampliação e oferta de Educação Infantil em creches para suprir a 

demanda de, “[...] no mínimo, 50% [...]” até 2024 (BRASIL, 2014). Lê-se aí um déficit de 

30% de vagas para crianças do município ante a meta nacional para crianças com idade 

inferior a 3 anos. 

A discrepância no porcentual da meta do PNE não é justificada em Caiapônia, mas 

pode ser compreendida pelo índice de crianças de 0 a 3 anos de idade que não frequentam 

creche, como mostra o Gráfico 1. Divergem da taxa de crianças de 4 a 5 anos atendidas em 

201027 — 80%. Daí se poder falar em fragmentação das políticas voltadas a crianças com 

idade menor que 5 anos. 

Tais índices podem ser compreendidos ou analisados na perspectiva de 

desresponsabilização do Estado pela Educação Infantil. Macedo e Dias (2011, p. 165) alertam 

que esse cenário se intensifica no discurso político-econômico do Estado. Este apresenta sua 

minimização do Estado por meio de  

 
[...] uma descentralização restrita, ou seja, o governo central pressionado por 
questões conjunturais repassou responsabilidades aos poderes locais sem a 
devida transferência de recursos, enquanto outras funções foram assumidas 
pelo poder central. 

 

Desse modo, embora o índice municipal de 80% de atendimento a crianças de 4 e 5 

anos de idade seja superior ao estadual, o desafio de universalizar o atendimento em dois anos 

— como sugere o plano de educação do município — configura um desafio dados o espaço 

tempo e a conjuntura política e econômica. Corroboramos Bassi (2011, p. 122): “[...] a frágil 

posição da área econômica do governo federal em ampliar os recursos para o financiamento 

da educação infantil [...]” impede esse desafio, senão o intensifica. Desse modo, consideramos 

relevante refletir sobre os dados do Gráfico 5. 

 

                                                 
27 Embora o recorte da pesquisa seja 2013–16, é importante retomar os dados de 2010–13, pois se trabalha com a 
hipótese de que as políticas, também, foram pensadas segundo tais dados. 
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GRÁFICO 5. Índice de população de 0 a 5 anos de idade frequente na escola 

 
 
 

Os dados revelam que a universalização da pré-escola constitui desafio nacional, 

estadual e municipal, caso se considere o município de Caiapônia, cuja pretensão é corrigir o 

deficit de 20% das crianças de 4 a 5 anos de idade fora da escola; ou seja, excluídas de um 

direito delas. O deficit poderia ter sido minimizado com a inauguração do prédio construído 

com recursos do Proinfância, pois a instituição comporta 224 crianças, em turno matutino e 

vespertino, e 112 em período integral. O que se constatou foi que a Secretaria Municipal de 

Educação transferiu para o CMEI apenas as crianças com idade de 4 e 5 de uma das escolas 

que ofertavam o pré-escolar; as crianças de 0 a 3 anos não tiveram oferta para novas 

matrículas, permaneceram sem atendimento na rede municipal. A nosso ver, o direito à 

educação dessas últimas foi negligenciado dentro de uma política de inclusão.  

Noutros termos, o Proinfância, como política pública de ampliação do atendimento a 

crianças de até 5 anos de idade, tornou-se, em Caiapônia, apenas uma escola para o pré-escolar I 

e II. Em tese, não houve estudo sistematizado das necessidades educacionais nem planejamento 

com vistas à ampliação de vagas e infraestrutura — isto é, ao ensino de qualidade à faixa etária 

0–5. O desafio se torna maior quando observamos os dados da população de 0 a 3 que frequenta 

a escola. Eis por que se evidencia dubiedade na referência à Educação Infantil como direito de 

crianças de 0 a 5 em âmbito nacional e à promoção da democracia e da qualidade na educação. 

Essa meta vai além das barreiras do estado e do município. Como percebemos, o gráfico a 

seguir ajuda a entender e pensar na problemática das crianças que frequentam as instituições de 

educação infantil no Brasil em geral. 
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GRÁFICO 6. Índice de população de 0 a 3 anos de idade frequente na escola 
 

 

 
 
 
 
Como se lê, em 2010 o municípiode Caiapônia atendia somente 2,2% da faixa 

etária 0–3 anos, por isso podemos dizer que o desafio é grande. De acordo com plano 

municipal de educação, objetiva-se suprir a demanda mínima de 20%. Assumimos a 

premissa de que tal porcentual ainda é insuficiente se considerarmos que o direito à 

Educação Infantil foi garantido pela Constituição em 1988. Quiçá, tal reflexão nos permita 

reafirmar que a Educação Infantil, mesmo garantida por lei, não conseguiu ainda 

efetivamente cumprir o seu papel. Os dados de 2010 revelam que 80,9% das crianças de 4 

e 5 em Caiapônia foram atendidas nas instituições de ensino e que 2,2% da faixa etária 0–

3 tiveram seus direitos garantidos. Tal cenário permite afirmar que o direito à educação 

foi negado a 78,7% de crianças de 0 a 3 no município. Acentua-se, portanto, a 

fragmentação de políticas, planos, programas e ações para a Educação Infantil. É nesse 

sentido que, ao entender as crianças em sua totalidade histórica no tocante à educação e ao 

cuidado, há muito que fazer, sobretudo quando consideramos os dados explicitados em 

pesquisas, livros, dissertações e teses onde lemos sobre índices elevados de crianças à 

margem da lei. 

Talvez por causa de situações símiles Macedo e Dias (2011, p. 73) afirmem que a 

maioria das instituições de Educação Infantil ainda se encontra “[...] funcionado de forma 
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precária no Brasil, sobretudo nas regiões mais pobres do país, onde a grande maioria dos 

municípios sobrevive do repasse de verbas federais”. Se assim o for, então se configura o 

descaso do Estado com as crianças, pois são destinados investimentos ínfimos para a 

formação escolar delas. 

Relacionar a construção do CMEI com esse cenário permite entender que cumpriria 

o papel de ampliar o acesso ao ensino infantil, porém proveu seis turmas, ou seja, 131 vagas, 

que correspondem só a um terço das crianças do município na faixa etária 4–5 anos. Isso 

implica afirmar que a maioria da população infantil não foi atendida nessa nova instituição — 

como se esperava. 

De acordo com os dados apresentados, percebemos um movimento fragmentado no 

processo da Educação Infantil em Caiapônia. Do ponto de vista quantitativo, a ênfase é maior 

na pré-escola do que na creche. Não por acaso, situação recorrente na historia da creche e pré-

escola desde os primórdios. Tal fragmentação se sustenta segundo dados da pesquisa desde 

2010, quando o município atendia 35 crianças de 0 a 3 anos e 248 com idade entre 4 e 5 anos. 

Essa especificidade denota o momento delicado que as crianças menores de 3 vivenciam — 

não só no âmbito do município, mas ainda em todo o país. São recorrentes na história da 

consolidação da Educação Infantil o descaso e — por que não dizer? — a exclusão das 

crianças de 0 a 3, sobretudo dos processos que as envolvem como sujeitos de direito. 

Negligenciam-se ao cidadão, desde cedo, direitos estabelecidos pela Lei Maior e por leis 

comuns, a exemplo da garantia de educação gratuita em creches e pré-escolas a todas as 

crianças da faixa etária 0–5.  

Por algum tempo — cabe frisar —, havia uma creche da cidade, insuficiente para toda 

a população na faixa etária 0–3 anos. Critérios para o ingresso nessa instituição eram dois: a 

inserção da mãe no mercado de trabalho e o desenvolvimento motor da criança. O relato a 

seguir é sintomático dessa situação: 

  

Tem aqueles outros que estuda em outra escola, que faz jardim 1 e jardim 2, 
porém fica aqui um horário, porque não tá estudando, ele fica aqui um 
horário que a mãe trabalha, por exemplo, o dia inteiro, ou que faz um curso, 
qualquer coisa que a mãe esteja envolvida a benefício da sociedade, a 
benefício da família dela, como eu disse. Mas a creche atende todos esses 
requisitos tá (G1). 
 

Observamos que a Educação Infantil em Caiapônia destinada às crianças menores de 3 

anos de idade vem, morosamente, consolidando-se como direito delas e dos pais, direito 
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conquistado à custa de lutas e embates civis, ainda que nos deparamos com discursos que 

reafirmam e intensificam a visão de um atendimento voltado ao neoliberalismo. Convém 

salientar que a política de oferta de vagas na creche fere direitos assegurados na Constituição 

e na Lei Orgânica Municipal: 

Art. 152 – O dever do Município com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os 
que não tiverem acesso na idade própria; IV – atendimento em creche e pré-
escola às crianças de zero a seis anos de idade (CAIAPÔNIA, 1990, p. 63–
4). 

 

O não atendimento, como prevê o referido documento, de certo modo inviabiliza 

o cumprimento da meta 1 e da estratégia 1.2: “Assegurar a oferta de educação infantil em 

três anos a partir da vigência do documento, para 50% das crianças de 0 a 3 anos em 

creche e pré-escola, conforme a demanda das famílias do município” (CAIAPÔNIA, 

2015, p. 50). Com efeito, “[...] a frágil posição política dos municípios diante dos 

governos estaduais e a resistência da área econômica do governo federal em ampliar os 

recursos para o financiamento da educação infantil” (BASSI, 2011, p.122) contribuem 

para essa situação em Caiapônia e na Educação Infantil. 

A garantia do acesso gratuito e com qualidade a todas as crianças com idade de 0 

a 5 anos precisa ir do nível da prescrição legal para o da consecução prática no dia a dia 

das instituições educacionais que se propõem a educar essa faixa etária. Não basta 

apresentar formalmente programas como o Proinfância, além de decretos, resoluções e 

qualquer outra política. É necessário efetivá-los concretamente no chão da escola. Bastaria 

construir mais um prédio, e a Educação Infantil caiaponiense seria de qualidade? É 

necessário pensar na qualidade como algo além de uma questão instrumental, ou seja, 

como algo que abarca conceitos e concepções de uma educação social útil à formação de 

sujeitos emancipados. 

Se as análises evidenciam as contribuições positivas do Proinfância para ampliar 

o atendimento à faixa etária 0–5 anos em nível nacional e municipal, contraditoriamente 

reafirmam exclusão, fragmentação e descontinuidade do direito constitucional de 

atendimento as crianças de 0 a 3, especificamente. Embora Caiapônia já construa suas 

políticas públicas, essa elaboração ainda tem o sentido de cumprir obrigações legais 

predeterminadas, de mero formalismo (SANDER, 2008). Faltam a análise e discussão 

necessárias e devidas das contribuições que tais ações têm na realidade das escolas e seus 

profissionais. Assim, mesmo que a atenção à criação e oferta de vagas na Educação 

Infantil já seja preocupação legal — essa atenção permeia políticas educacionais e 
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documentos educacionais direcionados a ela —, a oferta de vagas para todas as crianças 

de 0 a 5 ainda é um desafio. Isso não nos impede, porém, de refletir sobre a qualidade da 

Educação Infantil ofertada em Caiapônia, tendo como apoio os dados encontrados na 

pesquisa empírica.  
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3 EDUCAÇÃO INFANTIL EM CAIAPÔNIA: O QUE OS DADOS 
REVELAM 

  
A leitura e a análises de dados quantitativos com a leitura atenta da fala dos entrevistados 

apontam que, 28 anos após a publicação da Constituição de 1988 (suposto da educação como 

direito de todos e dever do Estado e da família), não há completude no que se refere à Educação 

Infantil; precipuamente, no atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade. Essa constatação 

preliminar, que parece chocar com o axioma de que o acesso gratuito e com qualidade ocorre 

naturalmente, derivou de um movimento de reflexão derivada de categorização temática: 

qualidade, formação e valorização de professores, gestão, participação e autonomia dos sujeitos 

e processo de ensino e aprendizagem. Para Arce (2001, p. 255), tais categorias “[...] encontram 

eco no processo de transnacionalização e hegemonia do capital financeiro, que tem levado o setor 

público a ser responsabilizado pela crise, ineficiência e clientelismo em contraposição à 

eficiência, qualidade e equidade que caracterizam o mercado privado”. Assim, fortalece o 

discurso de que escola pública não tem qualidade. Aqui, são apresentadas criticamente, 

considerando a mercantilização presente nas escolas. 

 
3.1 Qualidade da Educação Infantil em Caiapônia 

 
Ter a qualidade como objeto de estudo supôs, como preocupação primeira, entender 

como os pais viam a qualidade da Educação Infantil ofertada a seus filhos em Caiapônia. Por isso, 

buscamos refletir sobre o olhar desses sujeitos. Dos 25 pais participantes da pesquisa, 80% 

consideram a qualidade das escolas como alta e 20%, como muito alta. 

Ao fazer um levantamento da qualidade do ensino, procuramos cotejar a visão dos 

pais que têm seus filhos matriculados no CMEI (prédio novo proveniente do Proinfância) e 

dos pais cujos filhos estudam em outros estabelecimentos de Educação Infantil de Caiapônia, 

Vale ressaltar que participaram da pesquisa cinco pais de cada instituição de Educação 

Infantil.  

O resultado foi, no mínimo, intrigante. Dos pais de crianças do CMEI, 100% 

afirmam que a instituição é considerada referência. Com base nos dados anteriores, ela não se 

configura como tal; o gráfico anterior demonstra que 100% dos pais consideram essa 

qualidade como alta, ou seja, contramão ante as demais escolas, em que essa qualidade varia 

entre alta e muito alta. Buscamos, em nossas análises, contrapor a concepção dos pais com o 

que se apresenta no âmbito das políticas públicas e do que determinam programas, projetos e 

ações para melhorar a qualidade da Educação Infantil. Nesse caso, a má qualidade ora se 

atribui à falta de formação dos professores, ora à incapacidade da escola de gerir recursos e 
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estratégias que melhorem o ensino. Esses argumentos justificam propostas e projetos, pelo 

menos no plano do discurso, de reformas educacionais advindas de imposições de organismos 

internacionais sem considerar a realidade educacional e as divergências socioeconômicas do 

país. Nesse sentido, qualidade na educação tem sido relacionada com ações neoliberais, que 

veiculam valores, metas e orientações embasados na demanda por mão de obra barata. 

Na perspectiva dos pais, os dados nos revelam um índice alto de satisfação com a 

escola. Esse fato leva a pensar que, na Educação Infantil, as crianças recebem das referidas 

instituições uma educação de qualidade. Ao serem indagados sobre a satisfação com a 

educação que seus filhos recebem, 100% dos pais responderam que estão satisfeitos com o 

trabalho desenvolvido na Educação Infantil. Apontam pontos diversos para justificar essa 

satisfação: “Percebo que ele aprende bastante” (P18), “valoriza a educação e a inclusão” 

(P20), “Meu filho está desenvolvendo muito”28 (P12).  

Destaca-se a falta de argumentos quando vão se referir ou afirmar que estão 

satisfeitos com o trabalho desenvolvido e ao dizer que as crianças estão se desenvolvendo. Os 

pais não pontuam em quais aspectos ocorre o desenvolvimento: se de ordem psicológica, 

motora ou social; ou se a satisfação é de ordem externa ao aluno: formação docente, gestão e 

autonomia da escola. Nesse sentido, hipoteticamente não entendem muito do que considera ou 

avalia quando se referem à qualidade. São desinformados ou não têm conhecimento sobre 

aspectos a elencar. 

Procuramos entender os fatores que os pais consideraram relevantes e que 

contribuíam para o sucesso escolar — a qualidade da educação — de seus filhos. Dos 25 

participantes, 13 ressaltaram como fator preponderante a formação docente, o trabalho em 

equipe e a receptividade dos funcionários a eles e a seus filhos,  
 
“Os professores estão bem qualificados para exercer o cargo, a equipe 
trabalha de maneira ética e uniforme” (P3); “Pela formação da professora, 
pela equipe toda que trabalha na escola e temos uma boa recepção” (P8); “A 
professora ter ensino superior e gosta do que faz e o comprometimento com 
o ensino e a aprendizagem” (P5); “[...] os professores são formados e 
trabalham em equipe, são compromissados com o ensino” (P2).  

 

Cinco participantes não souberam — ou não quiseram responder; sete deram 

respostas que versam sobre socialização das crianças, o fato de aprenderem a ler e escrever 

desde cedo — “Porque já consegue ler e escrever” (P24); “Por que desde o jardim I aprendem 

a ler e escrever” (P1). As respostas apontam que o processo de ensino aprendizagem é ponto 

fulcral para a qualidade educacional; para uma aprendizagem que possa levar a criança à 

                                                 
28 Mais seis participantes se referiram ao desenvolvimento da criança ao justificar sua satisfação. 
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superação do senso comum e “[...] ao reconhecimento do saber científico por incorporação do 

mesmo a sua vida cotidiana” (ARCE, 2008, p. 384); para um processo de ensino e 

aprendizagem em uma perspectiva emancipatória. Trata-se de questão de total relevância no 

panorama de uma educação de qualidade que envolva mais que índices e metas, sobretudo, 

que abarque como os autores ressaltam, práticas curriculares, gestão, formação e participação. 

Salientamos mais uma vez que os pais demonstram satisfação com a qualidade da 

Educação Infantil em Caiapônia. Contraditoriamente, essa satisfação afirmada sem argumentos 

que apontem aspectos de tal qualidade. Esse cenário denota falta de conhecimento e envolvimento 

dos pais no processo de melhoria da qualidade da base educacional do município.  

Contudo, quando o questionário afunila para quais fatores influem nessa qualidade, os 

pais pontuam com mais assertividade que a formação dos professores, o trabalho em equipe e a 

receptividade a eles contribuem para o sucesso escolar do município. A refletir sobre a qualidade 

na Educação Infantil, percebemos que ela é abordada especificamente em dois principais 

documentos: nos indicadores da qualidade (2009) e nos parâmetros de qualidade (2008), 

lançados como proposta de avaliação de fatores educacionais e de infra-estrutura por uma 

Educação Infantil de qualidade.  

Entretanto, como diz Correa (2003, p. 87), “[...] um dos problemas mais recorrentes é 

que especialmente os documentos legais que apresentam a busca de melhoria da qualidade 

como meta não especifica o que ela seria, como se expressaria ou em quais critérios poderia 

se pautar [...]”; ou seja, não discriminam quais ações viabilizariam sua efetivação.  

A pesquisa evidencia desconhecimento das profissionais entrevistadas em relação 

aos referidos documentos; talvez uma incompreensão das propostas neles apresentadas. 

Quando questionadas se conhecem os indicadores e parâmetros de qualidade, 83%29 disseram 

que não e só 17% disseram que sim, nestes termos:  

 
Eu não sei como que isso se refere, mas assim, sempre as escolas procuram 
estar atendendo a criança no melhor possível, suas especificidades, suas 
necessidades, porque a educação infantil é uma série que exige menos. E que 
tem que ter muito a parte lúdica. Então, a gente procura estar atendendo 
(C5).  

 

Faz sentido o que diz Oliveira (2012, p. 20): é necessário que os profissionais 

conheçam as políticas do setor no qual atuam de forma “[...] a terem maior autonomia e 

possibilidade de crescimento nas tarefas que executam”, estudar, problematizar e refletir 

                                                 
29 A indagação “você conhece os indicadores e os parâmetros de qualidades em curso para a Educação Infantil” 
foi direcionada apenas à professoras e monitoras. 
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criticamente sobre orientações e ações trazidas expostas neles. Esse movimento contribuirá 

para a efetivação de uma prática docente emancipatória e autônoma. O professor que se atém 

a tais diretrizes pode confrontá-las e questioná-las ante a realidade que experimenta dia a dia. 

De outra forma, não será possível vislumbrar a qualidade na Educação Infantil, uma vez que 

os profissionais que atuam nela não conhecem as diretrizes que a embasam. 

Nesse sentido, os dados divergem, pois ao serem indagadas se as escolas, as creches 

e o CMEI seguem os critérios previstos nos parâmetros de qualidade, 90%30 das entrevistadas 

disseram que sim e uma entrevistada disse que não. Essa discrepância leva a questionamentos: 

como é possível a instituição seguir critérios previstos nesses documentos se a maioria dos 

profissionais diz não conhecê-los? Como atuar, discutir, questionar e se contrapor às políticas 

educacionais ignorando-as, sem saber se estão implantadas, ou não, nas instituições onde 

trabalhamos? Essas dúvidas retomam um problema inerente à educação. 

Entendemos que a desarticulação do que está nos documentos oficiais e o que ocorre 

de fato em sala de aula denota precarização do trabalho docente ante o que se discute em 

âmbito maior; expressa a obtusidade do professor em relação à sua profissão, às orientações 

maiores, enfim, às diretrizes epistemológicas e pedagógicas em âmbito de atuação. Como 

ressalta Saviani (2013, p. 98; 99):  

 
Em tais condições, fica difícil para esses professores assimilar as propostas 
teóricas e procurar implementá-las na sua prática. Evidencia-se aí um quadro 
de precariedade que repercute na teoria, colocando óbices para o seu 
desenvolvimento e para a verificação do grau em que as propostas teóricas 
de fato podem ser alternativas para um trabalho qualitativo pedagogicamente 
diferenciado. 

 

Atemo-nos a essas questões porque as consideramos fundamentais para discutir, no 

âmbito deste estudo, a qualidade da Educação Infantil em Caiapônia. Esses são os pontos 

fulcrais de nossa investigação. 

Embora o conceito de qualidade seja socialmente construído, por vezes divergente e 

dependente dos critérios a ser avaliados, 100% das profissionais participantes da pesquisa, ao 

ser indagadas sobre a qualidade da escola onde trabalham, consideram a educação e a escola 

como de qualidade. Por isso, parece ser importante compreender os fatores relacionados com 

essa qualidade: como professoras e gestores concebem qualidade da Educação Infantil? 

                                                 
30 A questão foi direcionada a diretoras e coordenadoras.  
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Foram recorrentes indagações sobre31  quais fatores são relevantes na escola e 

contribuem para o sucesso escolar e a qualidade da educação. Para os participantes da 

pesquisa, os critérios de qualidade se referem ao apoio, suporte e trabalho em equipe:  

 
“É o suporte, o apoio, é a experiência de professores, porque a maioria já 
vem com longa jornada, ele tem a oportunidade de estar melhorando” (C5); 
“[...] o apoio das meninas lá na prefeitura, muito bom, sempre ajuda muito a 
gente, sempre passa material, orienta bastante” (C6); “É o apoio, o trabalho 
em grupo e a exigência, tem que exigir porque, querendo ou não, a gente 
volta lá no tradicional, porque é claro que hoje trabalha com o lúdico, com 
brincadeira... Tudo bem que faz parte, mas não pode ficar só nisso, porque a 
gente tem que exigir” (C4).  

 

Parece ser inerente ao profissional que atua na Educação Infantil relacionar 

qualidade com fatores que se relacionam com sua prática ou com a instituição onde atuam. De 

acordo com as falas, há uma valorização do conhecimento adquirido no trabalho. Outra 

questão intrigante é o fator de relacionarem o “tradicional” com a não qualidade e a exigência. 

O que parece inerente para o sucesso escolar e a qualidade é o apoio da Secretaria Municipal 

de Educação; esse apoio mencionado pelas entrevistadas pode ser compreendido na lógica da 

“[...] gestão democrático-participativa, incluindo condições administrativas, financeiras e 

pedagógicas, além de mecanismos de integração e de participação dos diferentes grupos e 

pessoas nas atividades e espaços escolares” (DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS, 2007, p. 

49); ou seja, segundo critérios para uma educação de qualidade. 

Tentamos compreender como as entrevistadas veem as políticas públicas para a 

Educação Infantil — pontos positivos e negativos. Elas responderam com base em 

justificativas internas da instituição, isso quando a maioria afirmou desconhecer.  

 
“Essa política, ela... assim, o que eu vejo muito é a questão da falta, das 
famílias desajustadas” (G1); “Eu acho assim, que eles valorizam muito 
trabalhar com os jogos, mas quase não tem e o que tem a gente tem que 
confeccionar” (C1); “[...] não conheço as políticas públicas” (P3); “Não, 
conheço as políticas públicas” (P4); “Acho que a política interfere em tudo. 
Mas assim, pontos negativos, positivos. Eu acredito que a escola tá indo tão 
bem, então não tá interferindo em nada” (P10); “Das políticas públicas para 
educação infantil, sinceramente eu não parei para pensar ainda. Negativas, 
não parei pra pensar, a gente sabe que sempre tem uma coisa a desejar, mas 
confesso que não sei” (C2); “Tinha que ouvir mais os professores, 
geralmente a gente recebe tudo pronto, nós não somos ouvidos” (G5).  

 

 

                                                 
31 Esses questionamentos só foram direcionados as coordenadoras pedagógicas e geral. 
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De fato, o atendimento a crianças de 0 a 5 anos de idade avançou nos últimos 

anos, mas as conquistas tendem a chegar de forma morosa aos municípios, 

especificamente às instituições de educação. De acordo com as falas acima, fica claro que, 

mesmo elas atuando no meio público e político, não se inteiram do assunto, ficam à margem, 

recebendo o que vem “de cima”. Apenas cumprem o papel de executar ordens. Parece faltarem a 

esses profissionais o conhecimento, a conscientização do que envolve o trabalho do professor: 

desde políticas em nível macro até aquelas que se efetivam no “chão da escola”. Por isso, torna-se 

questão complexa melhorar a qualidade do ensino; e, embora haja grande produção de 

documentos, legislação e políticas públicas direcionadas para a Educação Infantil, não se 

efetivam de fato para crianças menores de 5 anos. 

Este estudo, que visou identificar políticas públicas para Educação Infantil que se 

efetivaram em Caiapônia e a relação delas com a qualidade do ensino no atendimento a 

crianças de 0 a 5 anos, aponta que a filantropia, a improvisação, a desvalorização, a 

fragmentação e a precarização têm sido recorrentes no atendimento à faixa etária 0–5. Daí 

que, ante o exposto, é complexo conjecturar melhoria da qualidade na educação – na 

Educação Infantil. Dificilmente um profissional que não conhece, entende ou dialoga 

sobre determinada questão se sentirá autônomo o suficiente e em condições de lutar por 

isso; essa situação tende a se intensificar à medida que a formação docente aligeirada se 

prolifera. 

Embora seja realidade da educação brasileira, a falta de conhecimento, em meio 

aos envolvidos no processo – em especial os educadores –, das legislações que regem e 

determinam a maioria das ações das escolas na Educação Infantil é intensificada pela 

visão assistencialista no atendimento as crianças de 0 a 3 anos e propedêutica no 

atendimento às crianças do pré-escolar. 

 
3.2 Formação e valorização de professores da Educação Infantil em Caiapônia  

 
Ante as conquistas legais da Educação Infantil, consubstanciadas em basicamente 

três décadas, faz-se necessária uma análise da formação e valorização das profissionais que 

atuam com crianças de 0 a 5 anos de idade em Caiapônia; uma análise “[...] numa concepção 

crítico-emancipadora de formação de professores e de trabalho docente” (LIMONTA; 

SILVA, 2013, p. 173). Essa categoria foi fundamental para compor este trabalho. A Tabela 

132 aponta a realidade encontrada em Caiapônia no percurso da pesquisa aqui apresentada. 

                                                 
32 Entre as profissionais que atuam na Educação Infantil, nenhuma tinha título de mestre nem estava cursando 
mestrado 
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TABELA 1. Perfil de formação das profissionais atuantes na Educação Infantil em Caiapônia, GO 
ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO GR ADUAÇ ÃO 

CONC LU ÍDA  
ESPEC IALIZAÇ ÃO MESTR ADO 

2 5 6 16 0 
6,89% 17,25% 20,69% 55,17% % 

FONTE: dados da pesquisa — entrevistas. 

 
A taxa de docentes que têm só ensino fundamental e ensino médio chega a 24%, dado 

relevante e que ecoa os índices de profissionais que atuam na educação brasileira sem 

qualificação. É o reflexo da “[...] intensificação de uma visão pragmática e tecnicista tanto do 

conhecimento quanto do trabalho pedagógico” (LIMONTA; SILVA, 2013, p. 173). Dados do 

Observatório do PNE ajudam a compreender tal situação (GRÁF. 7). 

 
GRÁFICO 7. Porcentagem de professores da Educação Básica com curso superior 

 

Fonte: INEP (2015). 
 

Como se lê, houve aumento significativo nos índices de professores com ensino 

superior na educação básica; mas ainda é assustador constatar que, no atendimento a crianças 

de 0 a 3 anos de idade em Caiapônia, 100% das profissionais não têm graduação. Outra 

reflexão que se faz necessária diz respeito à formação a que essas profissionais estão sujeitas 

em uma sociedade cada vez menos emancipatória e reflexiva. Para Limonta e Silva (2013, p. 

173). 

 
As escolas e aos professores têm sido oferecidos inúmeros programas e 
projetos de formação e de ensino, verdadeiros “pacotes” que vulgarizam o 
trabalho a ser realizado em sala de aula e tornam ainda mais frágil o 
conhecimento dos professores, apresentando-lhes “ fórmulas” rápidas para 
resolver históricas questões que necessitam de muito estudo, conhecimento, 
investimento e tempo para planejar e a realizar um bom ensino. 
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Desse modo, sentimos necessidade de trazer à discussão o perfil das docentes que 

atuam na Educação Infantil de Caiapônia, de forma a refletir sobre fatores que determinam o 

fazer docente e o ato de ensinar e fazê-lo com qualidade. 

 
TABELA 2. Perfil da formação docente das professoras atuantes na Educação Infantil de 0 a 3 e 4 a 5 

anos em Caiapônia, GO 
0–3 ANOS 

PROFISS IONAIS SEM 

ENSINO SUPER IOR 

0–3 ANOS 

PROFISS IONAIS C OM 

ENSINO SUPER IOR 

4–5 ANOS 

PROFISS IONAIS SEM 

ENSINO SUPER IOR 

4–5 ANOS 

PROFISS IONAIS C OM 

ENSINO SUPER IOR 
6 0 0 23 

100% 0% 0% 100% 

FONTE: dados da pesquisa — entrevistas. 
 

Embora no município de Caiapônia 100% das profissionais do pré-escolar possuam 

nível superior, os dados nacionais são preocupantes, segundo o INEP (2017) dos 311.406 

profissionais que atuam na pré-escola apenas 66, 9% tem ensino superior; o gráfico a seguir 

demostra essa realidade: 

 
GRÁFICO 8. Porcentagem de professores da pré-escola por nível de escolaridade (2016) 

 
 
 
O que nos parece recorrente é a contratação de pessoas leigas, assim como a 

substituição de profissionais formados por auxiliares e merendeiras. Acentua-se um quadro de 

precarização das instituições e do trabalho das profissionais que nelas atuam. Essa situação se 

efetiva, sobretudo, na creche: no atendimento às crianças de até 3 anos de idade: 100% das 

profissionais são concursadas para outra função ou/e não têm formação superior. Segundo 

dados do INEP (2017, p. 24), no ano de 2016, 61% dos profissionais que atuam em creches 

possuem ensino superior, “20%tem magistério, 6,2% ensino médio completo e 0,5% possuem 

ensino fundamental completo. Isso se contrapõe aos dados de Caiapônia, que, ao nosso ver, 
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ainda se encontra arraigada de ideologias na construção da historicidade da creche com o viés 

assistencialista em uma vertente voltada apenas para o cuidar de crianças sem a necessária 

reflexão de teorias e práticas acerca desse cuidado e do trabalho desenvolvido nas creches; ou 

seja, os profissionais que lá atuam necessariamente não precisam da formação devida e 

necessária. 

Pensar criticamente na situação leva a perceber que a ideia de fazer uma educação 

enxuta e com mão de obra barata é uma política favorável aos interesses do capital, pois 

possibilita a relação de poder, submissão e aceitação de políticas fragmentadas e 

descontextualizadas. 

Com efeito, quando questionadas se participam de cursos de 

capacitação/aperfeiçoamento, 59% das profissionais entrevistadas afirmaram que sim, 

enquanto a resposta de 41% foi não. Quando indagadas com que frequência e quando foi o 

último curso de capacitação de que participaram, muitas demonstraram desejo de participar, 

mas a maioria disse que só participa quando é ofertado pela secretaria de Educação: “Umas 

duas vezes por ano. Quando eu fiz pela Secretaria Municipal de Educação e, às vezes, a gente 

faz algum por distância” (C2). Essas falas suscitam reflexão à luz de Limonta e Silva (2013, 

p. 173), para quem uma educação de qualidade requer “[...] a constituição de uma sólida base 

teórico-epistemológica no percurso do processo formativo que se materializa no processo do 

trabalho”. Em muitos casos, isso não ocorre em formações a distância e cursos aligeirados: “A 

gente fazia mais frequente, agora é mais quando a prefeitura promove (P17)”; “[…] nem sei 

quantas vezes a gente é chamada. Todas as vezes que eu sou convidada pela prefeitura” (P13). 

O que se destacou mais foi a afirmação de 100% das funcionárias da única creche do 

município: não participam de nenhum curso de capacitação — “[...] não faço, não! Faz só 

aquelas reuniões” (P3); “Eu nunca participei” (P6); “Não, quase que não” (D1). Fora essa 

constatação de grande parte das profissionais não participar de cursos de capacitação, a 

situação tem outro agravante: atuam com crianças até 3 anos de idade sem ter formação 

inicial. No cotidiano da sala de aula, essa condição se abre a um viés assistencialista, à 

secundarização da teoria, à supervalorização da prática; numa palavra, ao senso comum 

pedagógico. Assim, evidenciamos a precarização do processo de ensinar na Educação Infantil 

em Caiapônia, reflexo de uma política voltada ao capitalismo, onde possibilita o poder, a 

submissão e a aceitação de uma política descontextualizada. 

A esse quadro se junta o desconhecimento das profissionais acerca de orientações 

pedagógicas publicadas pelo MEC. Estas não são conhecidas, estudadas nem discutidas pelos 

docentes em geral, menos ainda por educadores do ensino infantil, dadas as condições de 
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formação. O professor se vê ante teorias e perspectivas pedagógicas que não conhece ou de 

que nunca ouviu falar. De acordo com Arce (2001 p. 251), a tendência com esse processo é ao 

 
[...] aligeiramento da formação de professores, a gradativa perda de controle 
dos mesmos sobre seu exercício profissional e a transformação das salas de 
aulas de educação infantil em laboratórios de implementação dos ideários 
pedagógicos, afinados com o neoliberalismo e o pós-modernismo. 

 

O movimento de aligeiramento, a falta de autonomia e o desconhecimento de teorias 

pedagógicas se acentuam quando profissionais sem formação ou mesmo os que tiveram uma 

formação superficial e pragmática, com menos formação teórica, apropriam-se de ideários 

pedagógicos revestidos de conceitos, ideologias e objetivos do contexto mercadológico. Essa 

realidade é evidente na formação de quem atua no ensino de crianças em Caiapônia. Sobre o 

vínculo profissional dos docentes da Educação Infantil no município, evidenciamos um 

processo de omissão e desvalorização de sua formação, num processo intensificado em meio a 

profissionais da creche. 

Embora a privatização nas instituições de formação de professores e nas instituições 

de educação em geral seja tendência no país, em Goiás33 esse fenômeno é internalizado e 

apropriado pelo Estado, cujo discurso veicula sua ineficiência em suprir as necessidades do 

ensino fundamental com qualidade; o processo ainda é moroso, e seus efeitos, desafios e 

custos na qualidade da educação permeiam todas as suas esferas. Nesse processo de 

desresponsabilização do Estado, o mercado garante lucro com a gestão compartilhada 

(público-privada) das escolas, deixando à mercê conquistas históricas dos educadores (plano 

de carreira, piso salarial, concursos públicos e outros).  

A formação docente na Educação Infantil de Caiapônia explicita os pressupostos 

trazidos de Arce. O Quadro 6 expressa de certa forma a situação funcional dos professores.  

 
TABELA 3. Vínculo contratual dos profissionais que atuam na 

Educação Infantil em Caiapônia, GO 
CONCURSADA 

PAR A EDUC AÇ ÃO 
CONCURSADA PAR A 

OUTR AS FUNÇÕES 
CONTR ATO (SEM 

CONCURSO)  
17 3 9 

58 % 10 % 32 % 

FONTE: dados da pesquisa — entrevistas 
 

                                                 
33 Desde 2001, Goiás vem passando por um processo de desestatização com a implantação das chamadas OS, em 
2014 houve uma intensificação dessa ação na educação. “Nesse cenário emerge o neoliberalismo, política que 
adota a privatização das empresas estatais, a desregulamentação da economia e a liberalização unilateral do 
comércio exterior, como medidas para estimular o desenvolvimento econômico” (SOUZA; FLORES, 2017, p. 
2.018). 
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Verifica-se que quase 42% das profissionais da Educação Infantil no município estão 

sobre a égide do conceito mercadológico do capital humano presente na educação ou estão em 

desvio de função ou são contratos. Nesse contexto, um elemento fundamental a ser pensado é 

a questão de considerar a Educação Infantil como lugar de dar assistência às crianças sem a 

necessidade de profissionais qualificados para desenvolver funções educacionais específicas 

— isso sem mencionar a omissão das políticas educacionais que legitimam essa situação, 

desvelando um movimento aparentemente contraditório de profissionalização versus 

regulação e flexibilização. Tais elementos confluem para uma educação sem qualidade, como 

diz Freitas (2004, p. 93–4) ao analisar a LDBEN e como esse movimento ocorre: 

  
a) manutenção da formação em nível médio dos professores para a educação 
infantil e séries iniciais do ensino fundamental; instituição de novas 
instituições formadoras de professores [...]; flexibilização da formação para 
o magistério e desregulamentação da profissão ao instituir a possibilidade de 
formação pedagógica para qualquer bacharel proveniente das demais áreas e 
profissões [...]; recuperação da concepção de “formação em serviço” [...] e 
de “aproveitamento de estudos”, como fundamentos da formação do 
profissional da educação [...]; instituição da certificação de professores como 
mecanismos de avaliação e premiação dos professores [...]  

 

Nessa tessitura, notamos a intensificação da formação docente em instituições 

privadas, com cursos esporádicos, carga horária mínima e incentivo à formação em serviço. 

Isso suscita a reflexão sobre o aligeiramento da profissionalização, já precária e acrítica, 

voltada ao atendimento de interesses do mercado, legitimada por um documento norteador da 

educação — a LDBEN (FREITAS, 1999). O Quadro 7 aponta essa situação, uma vez que no 

município de Caiapônia, das 29 profissionais34 entrevistadas 68% tiveram sua formação 

inicial em instituição pública e 32%, em instituição privada. O reflexo disso é que se 

minimiza a reflexão acerca da prática pedagógica, cuja intenção caminha rumo ao ponto em 

que o “[...] professor não necessita ser um intelectual com uma base teórica e prática 

fortemente fundamentada em princípios filosóficos, históricos, metodológicos; os seus 

atributos pessoais passam a ser valorizados em detrimento da formação profissional” (ARCE, 

2001, p. 262).  

Nessa dinâmica, vislumbramos uma formação deficitária, fragmentada com padrões 

e ações pedagógicas hegemônicas que deságuam na atuação dos futuros profissionais, 

confluem para a efetivação dos objetivos mercadológicos e cumprimento de suas exigências; 

seja em instituições privadas ou públicas. Com efeito, Chauí (2003, p. 6) adverte que a 

                                                 
34 Não têm formação superior 9%. 
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[...] docência é pensada como habilitação rápida para graduados, que 
precisam entrar rapidamente num mercado de trabalho do qual serão 
expulsos em poucos anos, pois se tornam, em pouco tempo, jovens obsoletos 
e descartáveis; ou como correia de transmissão entre pesquisadores e treino 
para novos pesquisadores. Transmissão e adestramento. Desapareceu, 
portanto, a marca essencial da docência: a formação. 

 

Com base nas tabelas 3 e 2, compreende-se que a Educação Infantil em Caiapônia está 

seguindo preceitos de uma formação prática em detrimento da teórica, com pesquisa e 

extensão. Tal tendência tem embasamento teórico e ideológico nas políticas nacionais 

desenvolvidas à guisa das determinações internacionais com desdobramentos e intervenções 

importantes na apropriação docente e no cenário educacional. Nesse sentido, é relevante a 

reflexão de Arce (2001, p. 267): o currículo voltado para a formação dos professores da 

Educação Infantil vem incorporando “[...] os preceitos neoliberais, oferecendo ao professor 

um novo status como técnico da aprendizagem, o de ser um profissional reflexivo, que não 

poderá, com a formação proposta, refletir a respeito de nada mais do que a sua própria 

prática”.  

Esse movimento que exalta a prática em detrimento da teoria é recorrente no 

município de Caiapônia, tendo em vista os discursos arraigados das profissionais e os índices 

de profissionais que atuam sem formação inicial e sem perspectivas de formação continuada. 

Tudo leva a uma atuação sem reflexão.  

Além disso, percebemos, ao indagar as docentes se elas se consideram motivadas e 

se sentem satisfeitas no trabalho que realizam com a intenção de articular a discussão entre 

Educação Infantil, formação e valorização profissional, a perspectiva acerca de sua profissão 

é positiva, apesar de contradições a que estão submetidas: 100% delas alegam estar satisfeitas 

com a profissão e motivadas ao trabalho. Embora essa satisfação e essa motivação estejam 

relacionadas com outras questões, 50% das profissionais afirmam que esses fatores se 

relacionam às questões afetivas, como relata uma entrevistada:  

 
“Eu gosto muito de criança e, isso aí a maior é motivação é gostar né, a 
gente gostando tudo caminha bem” (P5), e as outras 50% dizem que se 
sentem motivadas porque gostam do que fazem; “Eu me acho motivada 
porque eu gosto do que eu faço, então assim, por você gostar, você já tá 
motivado” (P12). 

 
Nenhuma das profissionais ressaltou questões na perspectiva de uma educação 

emancipadora de qualidade nem mencionou a valorização, a profissionalização e a formação. 

O que parece evidente é certa acomodação ou alienação da realidade atual em que estão 

atuando, de forma a atender, mesmo que inconsciente, os ditames da política neoliberal. 
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Configura-se um quadro de profissionais alienados, acríticos, formando sujeitos na sua 

obtusidade. Eis por que faz sentido aqui o questionamento de Evangelista (2013, p. 37): quem 

educa o educador? O capital! Ou seja, o Estado, organizações multilaterais. Aí estaria “[...] a 

causa da manutenção da perspectiva capitalista, da reprodução das relações capitalistas de 

produção, da consolidação do neoliberalismo, à revelia da crise em andamento”. 

Portanto, parece ser falácia pressupor uma qualificação capaz de dar suporte ao 

professor, considerando a realidade brasileira. Ainda é elevado índice de profissionais sem 

qualificação profissional atuando nas instituições. É comum a palavra treinamento para se 

referir à formação, como é percebido na fala de uma profissional aposentada que continua 

trabalhando: “[...] não teve treinamento ainda pra educação infantil, não! Pra nós ainda não 

houve no município, mas antes de eu aposentar, eu já participei de vários treinamentos” (G2). 

Mais grave é a apropriação da defesa que fazem da prática em detrimento da teoria. 

De fato, o município de Caiapônia oferece um plano de carreira,35 mas este se 

encontra desatualizado, não teve estudo, planejamento, atualização nem discussão sobre sua 

efetividade. Tal realidade pode ser mudada se pensarmos no plano municipal de educação 

como política pública de ação de fato; isso porque dispõe, na meta 17.1 — valorização 

profissional —, sobre a necessidade de “[...] manter, adequar e cumprir o Plano de Carreira 

dos profissionais do magistério da rede pública municipal de Educação Básica, observando os 

critérios estabelecidos em Lei” (CAIAPÔNIA, 2015, p. 71).  

A formação que deveria emancipar o sujeito, levando-o a refletir sobre os ditames do 

capital, a exploração da economia e a sua própria função social, revela-se estar cumprindo 

orientações da política neoliberal no intento de velar a realidade imediata. No ideal almejado 

de educação de qualidade, aspectos como formação inicial sólida, formação continuada, 

planos de carreira efetivo, motivação e satisfação devem ser considerados e tomados como 

prioridades nas políticas pública.  

 
3.3 Gestão da escola, participação e autonomia dos sujeitos 

 
Outra categoria relevante se refere à gestão da escola, à participação e à autonomia 

dos sujeitos, gestores, professores e pais, no processo educativo e fatores que dele emergem. 

De acordo com Dourado e Oliveira (2009, p. 203), “[...] a educação deve ser entendida como 

espaço múltiplo, que compreende diferentes atores, espaços e dinâmicas formativas, efetivado 

por meio de processos sistemáticos e assistemáticos”. Assim, vê-se a necessidade de entender 

                                                 
35 Sua elaboração foi em 2008; a partir dai não foi realimentado pelos profissionais ou pelas gestões que se 
seguiram. 
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a autonomia das escolas, considerando os aspectos que as envolvem e as influências dos 

sujeitos nelas inseridas, tendo como eixo sua função social. 

Nesse sentido, perguntamos às profissionais que atuam nas escolas de Educação 

Infantil se existe uma proposta pedagógica onde lecionam e se a conhecem, 62% dos 

profissionais disseram que sim e 38% afirmaram que não. Contraditoriamente, uma 

profissional diz que a instituição tem proposta pedagógica, enquanto outra da mesma 

instituição afirma que não,  

 
“[...] sim, possui sim! É o projeto político pedagógico... A gente vai lá e 
busca e trabalha em cima daquela proposta pedagógica” (G1); “não” (P3); 
“Não, não possui!” (P4); “Aqui do CMEI, eu ainda não tive a oportunidade 
de conhecer” (P8); “[...] tem o currículo que tem os objetivos a se alcançar, 
tem a ficha a ser preenchida do desenvolvimento de cada criança” (C5).  

 

Contrastando essas falas entre si, percebemos que na visão do gestor o projeto 

político pedagógico é um documento acessível a todos e que há intenção de trabalhar 

coletivamente segundo a proposta; mas os professores não veem assim. Ao cotejar essa 

realidade com o que os documentos oficiais trazem, a participação dos sujeitos na gestão do 

ensino público, especialmente o art. 12 da LDBEN, denotamos que não há consonância entre 

eles. A lei dispõe que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do 

seu sistema educacional, terão a incumbência de: 

 

I – elaborar e executar sua proposta pedagógica; II – administrar seu 
pessoal e seus recursos materiais e financeiros; III – assegurar o 
cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; IV – velar pelo 
cumprimento do plano de trabalho de cada docente; V – prover meios para a 
recuperação dos alunos de menor rendimento; VI – articular-se com as 
famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com 
a escola; VII – informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o 
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta 
pedagógica (BRASIL, 1996, p. 25. grifo nosso). 

 

O texto da lei ainda permite pensar no papel dos sujeitos envolvidos no processo 

educacional de nossas crianças; sobretudo, o texto auxilia, em cotejamento das falas dos 

sujeitos, a problematizar como se configura a gestão da Educação Infantil em Caiapônia, 

levando em consideração que os docentes precisam ser protagonistas da proposta pedagógica 

da instituição onde atuam, conforme art. 13, da mesma lei: 

 
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: I – participar da elaboração da 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; II – elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 
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ensino; III – zelar pela aprendizagem dos alunos; IV – estabelecer estratégias 
de recuperação para os alunos de menor rendimento; V – ministrar os dias 
letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com 
as famílias e a comunidade (BRASIL, 1996, p. 26; grifo nosso).  

 

Nesse sentido, considerando a importância dos atores sociais como partícipes 

atuantes na construção coletiva da proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil 

em Caiapônia como instrumento legítimo e democrático, indagamos os gestores se as 

decisões referentes às instituições são partilhadas com os profissionais que nela atuam: 100% 

afirmaram que sim, o que difere é como essas decisões são tomadas e as formas que usam 

para sistematizar essas ideias:  

 
“Sim. Eu costumo dizer que toda instituição tem que ter um entrosamento 
muito grande entre gestor e demais profissionais. Não adianta você querer ir 
lá por cima e querer fazer. Não! Você tem que ter o apoio da sua equipe” 
(G1); “São. Não, eu não resolvo nada sozinha, sempre a gente reúne pra 
decidir fazemos reunião coletiva” (G2); “Sim, nós temos um colegiado pra 
isso. Primeiramente, a gente reúne, com as coordenadoras, secretária da 
escola e coloca em pauta o que a gente deve tá falando, depois a gente reúne 
com o conselho de classe, e aí vai chegar a um consenso, o quê que deve ser 
trabalhado na escola, o que deve ser mudado, se tem alguma sugestão” (G 
3).  

 

Embora as escolas tenham autonomia para realizar reuniões internas a fim de 

compartilhar ideias e propostas, as respostas apontam contradição ou equívoco tendo em vista 

que se contradizem com as falas dos professores. Por outro lado, percebemos que os pontos 

destacados por nós no corpo da lei não se concretizam. O docente não participa do processo 

de gestão escolar em Caiapônia, seu lugar ainda é tímido, retraído, reservado a tarefas sobre 

as quais não pensou, não discutiu nem dialogou. Outras falas confluem para essa análise, pois 

deixam entrever que o que se configura como participação é um repasse de informações 

prontas e predeterminadas, como afirma uma diretora:  

 
“Partilhada, sim! Aceitas? Depende da Secretaria de Educação porque a 
palavra final, geralmente, é deles. Não! É o coletivo, porque é uma escola 
grande, geralmente a gente faz a reunião, troca ideias, e aí vê se é aceita ou 
não pela Secretaria Municipal de Educação” (G5).  

 

Notamos que a sistematização dessas informações nem sempre acontece: “Não! 

Assim, ata até que não. Mas a gente sempre na conversa mesmo, informalmente” (G6). 

Assim, como pensar numa mudança de perspectivas das políticas se ainda encontramos, no 
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interior das instituições, entraves à participação e troca de informações, assim como à sua 

sistematização em forma de debate e reflexão sobre tais questões. Essas falas levam ao que 

diz Zabalza (1998, p. 32): “[...] a qualidade, ao menos no que se refere às escolas, não é tanto 

um repertório de traços que se possui, mas sim algo que vai sendo alcançado”; alcance este 

que depende da participação da sociedade e da autonomia das instituições ante desafios e 

fatores que as envolvem. De acordo com Gadotti (1997, p. 130), a autonomia de uma escola 

fundamenta-se em sua “[...] competência para decidir nas seguintes áreas: pedagógica [...]; 

política de pessoal [...]; administrativa e organizacional [...]; e financeira”. Portanto, são 

aquelas capazes de resolver seus problemas de forma responsável e eficaz.  

A contradição nos relatos das profissionais denota a falta de formação docente sólida 

e consubstancial. Com efeito, a autonomia da escola, o compartilhamento e a discussão de 

processos educacionais relativos a situações administrativas, pedagógicas e financeiras têm de 

ser discutidos com vistas a uma educação de qualidade; é preciso “[...] que tanto a 

comunidade escolar quanto a população disponham de referências de qualidade a serem 

descritos e discutidos de forma a se avançar na melhoria dos processos de formação e, 

portanto, no aproveitamento ou desempenho escolar dos alunos” (DOURADO; OLIVEIRA; 

SANTOS, 2007, p. 11). Portanto, a qualidade, necessariamente, supõe autonomia, processo de 

reflexão, discussão e tomada de decisão dos envolvidos. Como ressalta Azanha (1998, p. 16), 

 
A questão da autonomia escolar e de seu desdobramento num projeto 
pedagógico é, como problema, típico da escola pública que [...] está sempre 
sujeita a interferências de órgãos externos, [...] essa situação não é, em si 
mesma, negativa, mas frequentemente acaba sendo, porque órgãos centrais, 
com maior ou menor amplitude, tendem a desconhecer a peculiaridade de 
distintas situações escolares e decidem e orientam como se todas as unidades 
fossem idênticas ou muito semelhantes.  

 

Interferências de ordem, financeira, pedagógica, curricular ou até de decisões 

internas tendem a ser influenciadas e determinadas por órgãos superiores, embora a LDBEN, 

no art. 14, reitere a “[...] participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 

ou equivalente” (BRASIL, 1996). Essas participações ainda acontecem de forma rasa e sem a 

interferência ou dialogicidade necessária e devida entre os pares que promovem uma 

Educação Infantil de qualidade.  

Pela Constituição de 1988, os municípios passaram a ser considerados entes 

autônomos da federação. Têm liberdade para tomar algumas decisões sem interferência dos 

governos federal ou estadual, ao menos no corpo da lei. Por isso, discutir os limites da 
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autonomia nas escolas de Caiapônia ajuda a compreender as contribuições desse fator tão 

importante na construção de uma educação de qualidade para a Educação Infantil. Sabemos 

da importância da escola numa perspectiva participativa, mas essa participação esbarra no 

limite da autonomia das instituições. De acordo com as falas das profissionais, percebe-se que 

esse município se encontra alinhavado no discurso de que as escolas têm autonomia, mas só 

para algumas decisões. 

 
3.4 Processo de ensino e aprendizagem na qualidade do ensino infantil 

 
Entre as nossas “categorias”, um de grande envergadura quando nos referimos à 

qualidade da Educação Infantil é o processo de ensino e aprendizagem, em especial a 

preocupação com as dificuldades que as crianças apresentam na Educação Infantil e as 

possibilidades pensadas no seio da escola para superá-las. 

A Educação Infantil tem dois documentos norteadores quando o assunto é o que 

ensinar. O primeiro deles é o RCNEI (1998), que se constitui como documento único e 

referência para educadores durante muito tempo; o segundo são as DCNEI (2010), de caráter 

mandatório. Ambos estão arraigados à possibilidade de superar as marcas de assistencialismo 

presentes nas creches e pré-escolas, supõem a dicotomia da antecipação do ensino 

fundamental e a extensão da creche como lugar de acolhimento. Enfim, apresentam-se como 

solução de problemas sociais como saneamento básico, saúde e higiene. 

No entanto, vale ressaltar que não tomamos como ponto de discussão as diretrizes 

curriculares presentes no RCNEI e DCNEI por entender que não conseguiríamos analisar e 

refletir sobre suas determinações para a Educação Infantil no período da pesquisa. Assim, 

nossa intenção foi compreender o processo de ensino e aprendizagem como categoria 

essencial a uma educação de qualidade socialmente referenciada. Partimos do que Dourado e 

Oliveira (2009, p. 211) afirmam ser o aspecto fundamental para uma educação de qualidade: 

“[...] os processos educativos e os resultados escolares, em termos de uma aprendizagem mais 

significativa, resultam de ações concretas com o objetivo de democratização dos processos de 

organização e gestão”. Portanto, entender os processos de organização e gestão dos processos 

educativos é tentar desvelar aspectos que definem ou não uma qualidade na Educação Infantil.  

Nesse sentido, questionamos as coordenadoras se a escola acolhe os alunos que 

apresentam dificuldade de aprendizagem. Foram unânimes ao afirmarem que sim e que o 

acolhimento é feito por meio do atendimento educacional especializado (AEE). O que se 

destaca é o fato de que, na pergunta, não nos referirmos a crianças com necessidades 

educacionais especiais.  



 87 

“A gente repassa pra coordenadora da inclusão e, se a criança tiver laudo, ela 
ganha um professor de apoio e, se ela não tiver laudo, mas que tiver dentro 
da sala alguém que tem, [então] faz agrupamento” (C1); “[...] primeiro, a 
professora regente faz um acompanhamento, ali ela vai relatando. 
Percebendo se a criança tem alguma dificuldade, ela é encaminhada pra 
coordenador do AEE, para o psicólogo, fonoaudióloga” (C2).  

 

Ante essas respostas, a hipótese é que as profissionais já têm sugestionado na cabeça 

que criança com dificuldade de aprendizagem é, necessariamente, a que tem necessidades 

especiais. Essa tendência a associar alunos com dificuldade de aprender com necessidades 

educacionais especiais permeia o discurso das gestoras entrevistadas, haja vista que apontam 

as mesmas medidas para acolhê-los:  

 
“Nós temos a fonoaudiologia, que quando requisitada vem, e temos uma 
psicóloga também, que, quando a gente precisa, ele tá vindo” (G1); “A 
escola atende esses alunos pelo AEE, então tem a coordenadora que dá a 
aula, que atende esses meninos em outro período” (G6); “[...] nós temos os 
AEE, tem os professores de apoio e tem os reforços no contra turno 
também” (G5).  

 

As gestoras tendem a apontar atendimentos específicos como medidas de 

acolhimento a essas crianças, mas minimizam ou ignoram atividades e ações que as 

professoras desenvolvem diariamente com elas nas escolas, tanto que nem as mencionam.  

Quando direcionamos as perguntas sobre o processo de ensino aprendizagem às 

gestoras e coordenadoras, tivemos como intenção perceber como ocorre a inclusão tendo em 

vista que à medida que nos preocupamos com as dificuldades de ensino incluímos cada 

sujeito. Mas Saviani (2012, p. ix) ressalta a importância de “[...] assegurar uma escola de 

significativa qualidade educativa para as crianças [...]”; independentemente de ser alunos com 

necessidades especiais ou não, lutando decisivamente contra a precarização do trabalho 

pedagógico que, infelizmente, vem assolando a educação escolar em nosso país. 

Na intenção de compreender se os pais conhecem alguma ação da escola para 

acolher os estudantes em situação de dificuldade de aprendizagem, dos 25 (vinte e cinco) pais, 

5 (cinco) responderam que não e 20 (vinte) disseram que conhecem e as definiram como 

“aulas de reforço e uma pessoa para tomar leitura no corredor” (P1); “aulas de reforço e o 

atendimento no AEE” (P9); “a rede conta com aulas de reforço e apoio escolar” (P4). A 

resposta dos pais mostra que têm relacionado a aula de reforço dada pelas professoras no 

contraturno com acolhimento aos estudantes com dificuldades de aprendizagem.  

Sobre essa mesma questão, coordenadores e diretores não mencionaram a aula de 

reforço e AEE como ações positivas de acolhimento. Isso parece reforçar o que foi dito antes: 
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não consideram tais atividades como importantes. Percebemos que as respostas dos 

profissionais tendem para o viés da educação inclusiva. Desse modo, faz-se necessário refletir 

sobre as propostas pedagógicas que estão postas pelos documentos oficiais nacionais da 

educação, tais como Constituição Federal (1988) e ECA (1990), tendo suas diretrizes 

reafirmadas na LDBEN (BRASIL, 2009, p. 41) ao disciplinar que “[...] a oferta da educação 

especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante 

a educação infantil”. Direito que ainda não tem força no chão das instituições educacionais. 

Essa questão aponta avanços teóricos e legais na Educação Infantil, mas ainda se nota 

descompasso entre o dito e o feito na concretização de políticas públicas quanto a garantir nas 

práticas os direitos das crianças. Observa-se que um dos desafios está em garantir uma 

educação de qualidade em perspectiva emancipadora, e não apenas voltada ao 

assistencialismo 

Ante as respostas das diretoras e coordenadoras explicitadas, embora sejam 

pertinentes, é premente ressaltar a importância da ação pedagógica em instituições de 

Educação Infantil de acordo com as necessidades das crianças, discutidas e compartilhadas no 

coletivo. Isso impactaria no processo de formação educacional da criança, respeitando e 

adequando “Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, 

para atender às suas necessidades” (BRASIL, 2009, p. 41) além das metas esperadas no PNE 

e tendo como norte uma educação de qualidade. 

A cultura escolar brasileira ainda se encontra impregnada pela concepção 

compensatória na Educação Infantil, mais voltada para o assistencialismo do que para a 

promoção do processo de ensino aprendizagem. Há discrepância entre o que dizem os 

documentos e o que acontece no interior das instituições. De acordo com a LDBEN 

(BRASIL, 1996, art. 9º, IV), “A União incumbir-se-á de [...] estabelecer, em colaboração com 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação 

infantil [...] que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

formação básica comum”. Com essa incumbência à União e aos municípios, os profissionais 

da Educação Infantil ficam à mercê de ditames e diretrizes sem se identificarem como parte 

do processo de construção das competências e diretrizes para tal etapa da educação. 

Ainda nesse quesito, tentamos compreender a participação desses profissionais na 

política de construção e discussão do currículo para as crianças de 0 a 5, organizado no 

seguinte tempo escolar: berçário, maternal, pré-escolar I e pré-escolar II. Ao serem 

questionadas como é construído o currículo da escola, a totalidade das entrevistadas disse que 

não sabe e que o recebem pronto: “Não, na escola eu não sei não” (P4); “Ele já vem pronto, 
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elaborado da Secretaria Municipal de Educação” (P7). Para Dourado e Oliveira (2009, p. 

211), a construção e gestão de processos educativos exigem “[...] rediscussão das práticas 

curriculares, dos processos formativos, do planejamento pedagógico, dos processos de 

participação, da dinâmica da avaliação e, portanto, do sucesso escolar dos estudantes”. Assim, 

não podemos mensurar uma construção curricular como política pública educacional essencial 

ao processo de ensino aprendizagem e, logo, uma educação de qualidade se os profissionais 

que neles atuam são excluídos de sua elaboração. 

Outro aspecto curioso foi a constatação de que no berçário e maternal não há 

currículo ou diretriz a ser seguidos: “O currículo aqui no maternal não tem” (P3); “Não tenho 

conhecimento” (P5). O que essas afirmações nos permitem compreender é que, no decorrer 

dos anos, a Educação Infantil em Caiapônia vivencia um cenário de improvisação pedagógica 

em detrimento de uma base teórico-epistemológica adequada e apropriada para cada faixa 

etária. De acordo com Arce (2008, p. 384), esse fato “[...] acaba por reforçar o discurso de que 

os interesses das crianças são suficientes para o monitor realizar seu trabalho, dando margem 

para a realização de atividades de cunho espontaneísta”; noutras palavras, o movimento 

pedagógico que se presencia caminha rumo a um senso comum pedagógico. Não estamos 

defendendo a ideia de escolarização das crianças menores de 5 anos de idade. O que 

defendemos é um currículo que respeite o desenvolvimento de cada uma em sua inteireza e 

tendo o lúdico como base epistemológica para a prática pedagógica na primeira infância. 

Também curioso foi o fato de que algumas profissionais ao responderem sobre o que 

é currículo demonstraram não saber do que se trata: 

 
“[...] através de frequência né, eu tenho um livro de frequência, entrega, sai, 
sai e assina, então eu sei, aquele livro que fica ali ó, lá eu sei quem tá 
frequentando e quem não está, os da sala têm a frequência no diário” (P1); 
“Currículo é a sua formação, né?! O quê que você, você é formada, o quê 
que você estudou ali, o seu currículo” (P12).  

 

Essas respostas são intrigantes e nos levaram a refletir sobre a formação de 

professores atual. A questão nos leva a pensar em que tipo de formação pretendemos fazer na 

Educação Infantil, que profissional tem de atuar nela? Quais são as pretensões? Isso porque 

tal é a realidade de grande parte dos profissionais que atuam com crianças de 0 a 5 anos — 

sem formação superior. Nesse sentido, esse movimento vai na contramão daquilo que temos, 

ao menos no discurso ou na falácia presenciados nos últimos anos: queremos uma educação 

de qualidade, mas temos desconsiderado a importância de uma “[...] formação solida, critica, 
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ética e solidária, articulada com as políticas públicas de inclusão e de resgate social” 

(DOURADO; OLIVEIRA 2009, p. 211)// para uma educação de qualidade. 

Pensando no processo de ensino e aprendizagem das crianças, as práticas curriculares 

não podem se limitar a conteúdos selecionados. Têm de abranger a compreensão das 

aprendizagens diferentes tecidas no contexto intraescolar e extraescolar. Quanto a ser 

reconhecida como instituição de ensino relevante socialmente, ainda é necessária lutar por 

diretrizes curriculares coerentes e coesas numa perspectiva de educação de qualidade para as 

crianças de 0 a 5 anos. 

Do compósito de dados encontrados nas instituições (entrevistas, questionários e 

observações de pesquisa de campo nas instituições que atendem a Educação Infantil 

caiaponiense), inferimos que a qualidade é um objetivo do município e do país; mas se 

defronta com questões inerentes: formação e valorização docente, participação e autonomia, 

além do processo de ensino aprendizagem em si. Embora a Educação Infantil tenha ganhado 

visibilidade legal e espaço no campo das políticas públicas educacionais, essa legibilidade 

tem chegado aos municípios de forma lenta, como vimos na leitura analítica dos dados da 

pesquisa apresentada nesta dissertação de mestrado.  

O processo de precarização e valorização do trabalho docente desafia o município, 

sobretudo quando se refere à educação da na faixa etária 0–3 anos. A maioria das 

profissionais não tem ensino superior. Nesse processo de reconhecimento da Educação 

Infantil como etapa escolar importante, as instituições que a ofertam em Caiapônia 

minimizam a participação, a autonomia, o ensino e a aprendizagem ao desconsiderarem 

especificidades de cada um desses elementos na conquista das políticas públicas para cada 

faixa etária sem fragmentar ações e processos iniciados no ingresso na creche.  

De fato, a criança conquista cada vez mais visibilidade quanto aos seus direitos; mas 

ainda há um caminho longo a percorrer haja vista o distanciamento entre documentos oficiais 

e das práticas de instituições de Educação Infantil, conforme autores como Campos (2005), 

que devem oferecer educação emancipadora a crianças de 0 5 anos de idade. 

Reitera-se, portanto, que a consolidação da Educação Infantil tem sido desafiadora, 

sobretudo a efetivação das conquistas legais, o que evidencia contradições, fragmentações, 

descontinuidades entre o que os documentos apresentam, a aplicação e implementação destes 

nas instituições. Se contradições e incoerências nas políticas para as crianças de 0 a 5 de idade 

compõem um processo que possibilita relações de dominação no interior das instituições 

educacionais, convém frisar que todas as reformas e legislações a partir da década de 1990 

foram conquistas importantes para Educação Infantil; sobretudo, a condição de primeira etapa 
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da educação básica: talvez a conquista mais significativa. É esse o caminho reflexivo a 

percorrer ao tratarmos a primeira etapa da educação Básica concretizada no interior das 

instituições que atendem crianças de 0 a 5 anos de idade em Caiapônia. 
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C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S  
 
 

Seria pretensão dar por encerradas as reflexões que buscamos evidenciar. Mas é vago 

por demasiado deixar abertas considerações e contribuições referentes às conquistas legais e 

materiais da Educação Infantil. A ideia é que o diálogo não se perca e que as lacunas 

vislumbradas continuem na pauta do debate de teóricos, pesquisadores e autoridades. Assim, 

pela primordialidade de fechar a formação do curso de mestrado, sentimos a necessidade de 

pontuar aspectos evidenciados no processo da pesquisa — cujo objeto de estudo foram as 

políticas públicas para essa modalidade educacional e as influências neoliberais nas 

instituições de ensino destinadas à primeira etapa da educação básica no município de 

Caiapônia, GO, ente 2013 a 2016.  

Na intenção de refletir sobre as políticas públicas educacionais nacionais, 

especificamente as políticas para educação infantil, iniciamos a reflexão com a 

implementação da Constituição Federal de 1988. Na análise histórica da Educação Infantil, 

perfilamos o contexto político no qual as políticas educacionais para a Educação Infantil 

surgiram. Vimos como as dimensões prescritas nos documentos oficiais têm sido 

desenvolvidas nas escolas a fim de compreender se e como as políticas se materializam na 

prática cotidiana das instituições de educação infantil do município. 

Buscamos entender as influências neoliberais nas políticas públicas para Educação 

Infantil no Brasil e seus desdobramentos nos documentos estaduais e municipais. A intenção 

foi identificar as que se efetivaram em Caiapônia e sua relação com a qualidade do 

atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos de idade; ou seja, relação com princípios 

considerados pela Constituição de 1988 como fundamentais para um ensino de qualidade, a 

exemplo da igualdade de condições de acesso e permanência escolar, valorização profissional, 

gestão democrática e garantia de padrões. Identificar essas categorias presentes nas 

instituições de ensino infantil só foi possível mediante uma reflexão crítica das políticas 

públicas para essa etapa escolar e “desvelando” nuances expressadas pelos informantes da 

pesquisa que nelas atuam. Assim, foi possível tatear as dimensões presumidas nos 

documentos oficiais e que efetivamente estão inseridas ou materializadas nas instituições 

desse município. 

Na discussão do processo histórico da Educação Infantil, foi possível identificar que 

desde a década de 1990 vários documentos legais e pedagógicos foram publicados com vistas 

a cumprir reivindicações da luta de pais trabalhadores, grupos intelectuais e acadêmicos e de 

movimentos sociais que defendiam e defendem mais que um atendimento escolar 
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assistencialista para a faixa etária 0–5 anos; porém, observamos que estes mesmos 

documentos trazem, em suas entrelinhas, um discurso enviesado, distorcido, sustentado por 

interesses mercadológicos difundidos e defendidos pela classe dominante. Segundo tal 

discurso, a educação se torna mercadoria, menina dos olhos de interesses contrários a uma 

educação substancialmente de qualidade, ou seja, avessos àquilo que se deseja para efetivar 

um ensino infantil de qualidade.  

Com a influência neoliberal em políticas públicas educacionais e documentos 

estaduais e municipais que as regem, vem a discrepância do que está no papel com o que de 

fato é vivido na prática das escolas e da creche, sobretudo no atendimento as crianças de 0 a 3 

anos de idade. A inerência da falta de conhecimento dos profissionais em relação a esses 

documentos, sua participação efetiva, torna uma prática educacional alienada e submissa a um 

sistema de educação com baixo investimento e diretrizes determinadas por organismos 

internacionais. Além disso, o Estado não faz o repasse correto da verba destinada à Educação 

Infantil e detém o poder e as “rédeas” das diretrizes educacionais.  

Ao direcionamos nosso olhar aos documentos e às políticas públicas efetivados em 

Caiapônia, evidenciamos falta de conhecimento e publicização destes no interior das 

instituições, seja de forma orientadora ou informativa. Isso porque tais documentos, 

legislações e políticas chegam ao município de forma aligeirada e precarizada, como 

formalismo, sem vitalidade para agregar professores, estudantes, comunidade escolar em 

geral e a sociedade em torno de valores, objetivos e ações com qualidade. O que nos parece 

recorrente é instituir responsabilidade aos municípios quanto a recursos financeiros sem 

refletir e discutir o que isso acarretaria na efetivação de práticas descontextualizadas e 

fragmentadas das políticas educacionais para a faixa etária 0–5 anos. Em síntese, a inserção 

das creches e pré-escolas na educação básica não considerou as concepções presentes nessas 

instituições — concepções muitas vezes equivocadas, arraigadas ao assistencialismo ou à 

antecipação do ensino fundamental.  

A pesquisa e as leituras permitiram constatar que a Educação Infantil — a educação 

brasileira — desde os anos 90 está submetida a modelos e estruturas impostos por 

mecanismos internacionais sem considerar o cenário político, econômico e social do país. Daí 

que se incorre em situação tensionada nos municípios ante um ensino infantil marcado por 

medidas paliativas para superar problemas de ordem social — saúde, saneamento básico e 

infraestrutura. As conquistas foram marcadas por lutas, conflitos e movimentos trabalhistas. 

Embora tenham configurado conquistas para crianças em geral, para as crianças pobres elas se 
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apresentam de forma a atender aos interesses da elite, ou seja, ao Estado e seu intento de 

solucionar paliativamente problemas sociais básicos. 

O que nos parece recorrente na Educação Infantil e nas políticas públicas destinadas 

as crianças de 0 a 5 anos de idade é uma educação com baixo investimento público e 

diretrizes determinadas por organismos internacionais. Houve seu reconhecimento legal como 

parte da Educação Básica, e nesse sentido um compósito de documentos foi produzido no 

campo teórico e legal para orientar e direcionar as instituições que receberiam crianças com 

idade de 0 a 5. É perceptível a presença determinante das políticas neoliberais no processo de 

legalização e publicações de documentos destinados à Educação Infantil no período estudado; 

todavia, os termos centralização e descentralização encontram-se recorrentes nesse arcabouço 

teórico e legal. Exime-se o Estado de responsabilidades como o repasse de recursos, ainda que 

se mantenha no controle de ações e legislações dessa etapa escolar. 

Outra questão relevante é que, embora a Educação Infantil tenha dois documentos 

nacionais que se referem diretamente à qualidade nas instituições e no atendimento — em tese 

deveriam orientar e estipular os critérios que definem a qualidade desse nível educacional —, 

não apresentam com solidez parâmetros definidores de uma qualidade educacional que visem 

emancipar o indivíduo. Isso reforça seu caráter assistencialista à população de baixa renda, 

em especial quando se refere a crianças com idade de 0 a 3 anos em creches. Mais uma vez há 

postergamento e descumprimento. 

Nesse contexto, embora configurem uma conquista legal, as políticas públicas 

educacionais para a faixa etária 0–5 anos pouco têm contribuído para uma educação de 

qualidade em âmbito nacional e municipal, como em Caiapônia. Com efeito, os dados 

mostram que essas políticas, em sua maioria, não são conhecidas, discutidas, tampouco 

implantadas. Identificamos como política pública educacional efetivada no município (2011–

16) o Proinfância, com a construção de uma instituição de parâmetro de qualidade 

referenciada pelo Ministério da Educação.  

Não duvidamos — e até concordamos — de que tal programa foi uma política 

assertiva como proposta de Educação Infantil que visa a um atendimento de qualidade. Mas 

estudos demonstram que a falta de uma formação sólida e densa em teoria e prática em meio 

aos profissionais que nela atuam dificulta a tão almejada qualidade, tendo em vista que não os 

reconhecem como parte do processo. Ao reconhecermos o Proinfância como política em 

potencial no município, começamos a garimpar no contexto dos dados empíricos as categorias 

referentes à qualidade da Educação Infantil em suas instituições. Aí se incluem qualidade, 
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formação e valorização de professores, gestão da escola, participação e autonomia do sujeito e 

o processo ensino aprendizagem na Educação Infantil.  

Os dados nacionais demonstram o avanço no acesso das crianças a espaços 

educacionais. No entanto, esses dados ainda são onerosos quanto à qualidade do atendimento; 

ou seja, no que se refere à qualificação, valorização, gestão da escola, participação e 

autonomia do sujeito, processo ensino aprendizagem. Dados mais gerais explicitados neste 

estudo se coadunam com dados municipais e apontam precarização do atendimento ao 

público em evidência. Essa realidade é mais agravante quando se trata do atendimento para as 

crianças com idade menor que 3 anos. Ainda prevalece atendimento solidário, assistencial e 

omisso quanto ao atendimento educacional com conteúdos sistemáticos e apropriados a cada 

faixa etária. 

A qualificação profissional do professor é vista como um fator responsável quando o 

assunto é qualidade na educação, conforme a discussão em pesquisas e estudos que 

evidenciam formações aligeiradas ladeadas por concepções mercadológicas. De acordo com 

os dados aqui explicitados, o município de Caiapônia se insere nessa vertente, sobretudo 

professores de crianças de 0 a 3 anos de idade, que em geral não têm formação sólida, crítica 

e ética que possibilite ou viabilize discussões articuladas sobre políticas públicas educacionais 

para uma Educação Infantil de qualidade. 

Outro ponto relevante foi pensar na Educação Infantil numa perspectiva plena e 

abrangente que abarque concepções pedagógicas que vão para além do atendimento gratuito e 

compensatório cujo objetivo é liberar mão de obra de pais e mães para o mercado de trabalho. 

Essa situação se mostrou recorrente em Caiapônia, onde a primazia é dada a quem apresenta 

declaração de ingresso no mercado de trabalho, que seria a condição para o ingresso da 

criança na creche.  

À luz das análises é possível afirmar que as políticas e concepções pedagógicas que 

fundamentaram a história da Educação Infantil no Brasil ainda transitam no âmbito da 

assistência. Seja na realidade nacional, seja na do município — a exemplo de Caiapônia, que 

se encontra com dados alarmantes de formação e profissionalização de docentes que 

trabalham com crianças menores de 3 anos de idade. É alto o índice de profissionais sem 

qualificação profissional. O mais agravante é a apropriação dessas profissionais de uma 

defesa da prática em detrimento da teoria.  

As desigualdades de acesso, permanência e financiamento da Educação Infantil 

considerando as diversidades socioeconômicas e políticas no país confluem para políticas 

afirmativas compensatórias, e não a uma proposta equânime de correção histórica da visão 
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caritativa e assistencial voltada a crianças pequenas e pobres. Não por acaso, cenário presente 

no município de Caiapônia, que tem se mostrado afinado com as diretrizes ditadas pelo 

Estado e por organismos internacionais. 

Ante a ideia norteadora de escola com função social emancipatória, entende-se a 

necessidade de desmitificar o atendimento na Educação Infantil como algo assistencialista ou 

preparatório ao nível fundamental. É preciso e necessária uma articulação das políticas 

públicas e discussões relativas a uma educação de qualidade que, mais que abarcar conteúdos 

e conceitos, faça com que ambos sejam discutidos e estudados de forma coerente com a 

diversidade sociopolítica do país e as especificações etárias de cada criança. 

De acordo com os dados, na Educação Infantil percebemos condições degradantes de 

trabalho docente, ausência de política de profissionalização e de valorização do magistério. 

Os professores são responsabilizados pelo fracasso escolar, enquanto se impõem desafios que 

se apresentam mediante condições de igualdade, formação inicial e continuada sólidas, 

condições de trabalho e planos de carreira dignos.  

Enfim, podemos afirmar que a Educação Infantil é marcada pela dicotomia entre 

regulamentações legais e sua concretização na realidade escolar. Propostas fragmentadas e 

emergenciais destinadas à população pobre são cada vez mais recorrentes, tensionadas e 

incentivadas por organismos internacionais e se configuram em programas de qualidade baixa 

e descompromissados com uma qualidade referenciada que abarque as nuances de qualidade 

efetiva. Desconsideram fatores como formação e qualificação profissional, autonomia das 

escolas e o processo de ensino e aprendizagem.  

De acordo com a lei, a participação de todos, principalmente na elaboração e 

discussão pedagógica, deve ser cumprida à risca, no entanto, existe uma discrepância entre o 

que está escrito e o que é vivenciado na prática. Na pesquisa é apontado que as decisões 

referentes às instituições são compartilhadas com os profissionais, mas eles não participam do 

processo de gestão, restando para esses profissionais apenas a tarefa de executar o que já 

havia sido pensado e/ou discutido. 

A qualidade está ligada a autonomia, ao processo de reflexão, discussão e tomada de 

decisão dos envolvidos. Portanto, se não houver participação efetiva de todos, não haverá um 

avanço na melhoria dos processos de formação. Questões como a valorização, gestão escolar, 

participação e autonomia do sujeito, processo de ensino aprendizagem aludem ao objetivo 

dessa dissertação, principalmente focando na “tecla” qualidade na Educação Infantil. Esse 

nível educacional no Brasil e no município de Caiapônia transita no âmbito assistencialista, 

em que o certo é a escola ter a função social emancipatória. Existe uma discordância grande 
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nessa política educacional, pois são implantados programas de pouca qualidade que 

desconsideram fatores como formação, qualificação profissional, autonomia das escolas e 

processo de ensino e aprendizagem. Isso torna inviável essa educação ter de fato a qualidade 

desejada.  

Convém ressaltar que, desde seu reconhecimento legal como parte da educação básica, 

a Educação Infantil supera limites e contradições num percurso circunscrito pela legislação. 

Avistamos conquistas na direção de um trabalho que concilie atendimento e ensino de 

qualidade para crianças de 0 a 5 anos de idade. Também cabe frisar que as políticas públicas 

educacionais direcionadas para qualidade, formação, valorização profissional, autonomia, 

gestão e processos de ensino e aprendizagem são ainda limitadas e contraditórias. Embora 

sejam conquistas, merecem e necessitam da reflexão cuidadosa de profissionais da educação e 

de intelectuais pró-continuidade de políticas sociais e educacionais e contra a desconstrução 

de direitos já consolidados na conjuntura política atual, que é de protelação de direitos. 
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APÊNDICE 1  Documento de concordância a ser assinado pelas escolas participantes — 
termo de anuência 

 
 
 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

FACULDADE DE EDUCAÇÃO      
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

TERMO DE ANUÊNCIA DA DIREÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

 

 

Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Res. CNS 466/2012 e suas 

Complementares e como as instituições de ensino de Educação Infantil têm condições para o 

desenvolvimento do projeto “EDUCAÇÃO INFANTIL: análise das políticas públicas no 

município de Caiapônia (2005-2015)”, autorizo sua execução.  

 

Caiapônia, 02 de novembro de 2016.  

 

 

Diretor:____________________________________________________  

 

Assinatura:_____________________________________________________  
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APÊNDICE 2  Termo de consentimento livre e esclarecido 
 
 
 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO      
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE P ARA 
GESTORES-COORDENADORES E PROFESSORES 

 
 
 
Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa intitulada 

“EDUCAÇÃO INFANTIL: análise das políticas públicas no município de Caiapônia (2005- 

2015)”. Meu nome é Dária Aparecida de Jesus Carvalho, sou a pesquisadora responsável e 

minha área de atuação é a educação. Após receber os esclarecimentos e as informações a 

seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está 

impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora 

responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado (a) de 

forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas 

pelo(s) pesquisador (es) responsável(is), via e-mail (dariacpa@hotmail.com e 

luciahelena.ufu@gmail.com ) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através dos 

seguintes contatos telefônico(s): (64)99316374/(34)96384590. Ao persistirem as dúvidas 

sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone 

(62)3521-1215.  

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa:  

1.1 O presente projeto intitulado “EDUCAÇÃO INFANTIL: análise das políticas públicas no 

município de Caiapônia (2005-2015)” tem por finalidade a análise das políticas públicas no 

contexto da educação infantil no município de Caiapônia-Go, nos últimos dez anos. 

Abrangendo a constituição das políticas públicas, de formação de professores, currículo, 

qualidade e avaliação na educação infantil em  

Caiapônia, buscando compreender: como as políticas públicas de educação infantil tem se 

materializado neste município com o intuito de uma educação de qualidade na perspectiva da 

pedagogia histórico-crítica e como esse processo se faz diante desse novo contexto neoliberal.  

1.2Primeiramente, o tema da nossa discussão requer uma pesquisa bibliográfica. 

Realizaremos também uma análise documental do projeto político pedagógico: práticas de 
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avaliação e socialização, dos objetivos e metas alcançados pelo PPP e o envolvimento da 

comunidade escolar na educação infantil; análise das metas propostas para educação infantil 

no PNE e PME (1001-2014) e (2014 a2024); características dos alunos (necessidades 

especiais, classe social, nível socioeconômico) e composição do corpo docente, formação, 

tempo de atuação e condições de trabalho. Um levantamento dos documentos oficiais 

produzidos pelo MEC no que diz respeito ao campo da educação infantil no período de tempo 

em destaque para uma reflexão entre o dito e feito, nessa etapa escolar. Com o intuito de 

dialogar com o campo teórico em um dado momento faremos uma pesquisa de campo, com 

entrevistas semi estruturada para professores, gestores, coordenadora pedagógica e 

coordenadora geral da educação infantil (as entrevistas serão gravadas). Realizaremos 

também um questionário semi estruturado para os pais. 

1.3 Não há benefícios materiais com a sua participação, apenas estará contribuindo para a 

produção de conhecimento na área.  

1.4 Não haverá despesas decorrentes da cooperação com a pesquisa.   

1.5 Caso você aceite participar da referida pesquisa fica garantido o sigilo e sua privacidade  

além do anonimato.   

1.6 E garantimos sua liberdade em retirar o seu consentimento de participação em qualquer  

fase da pesquisa, sem penalidade alguma.   

1.7 Informação sobre o direito de pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou  

futuros), garantida em lei, decorrentes da participação na pesquisa;   

1.8Não haverá o armazenamento em banco de dados das coletas de dados, para investigações 

futuras.  

1.9 O material da pesquisa (entrevistas gravadas e questionário) ficará sob os cuidados da  

pesquisadora por cinco anos e só depois desse período será destruído 1.10 Os dados serão 

coletados pelo próprio pesquisador, bem como a tabulação dos questionários e transcrição das 

entrevistas gravadas. Essas falas não terão identificações pessoais no contexto do trabalho, 

usaremos letras PA para as professoras e agente educadora, letra CP para as coordenadoras 

pedagógicas, CG para a coordenadora geral, PR para pais e\ou responsáveis e D para diretora, 

todas as letras seguidas do número da entrevista. As escolas que participarão da pesquisa 

também terão o sigilo quanto a sua  

identidade, sendo identificadas pelos números de um ( 1 ) e dois ( 2 ).  

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa:  

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “EDUCAÇÃO INFANTIL: análise das políticas públicas no município de 

Caiapônia (2005-2015)”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha 

participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado (a) e 

esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável: Dária Aparecida de Jesus Carvalho sobre a 
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pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito.  

 
 
Caiapônia, ........de ............................................ de ...............  
 
 
 ___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 
 
 

__________________________________________________________________ 
Assinatura por extenso da pesquisadora responsável 

 
 



 109 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
FACULDADE DE EDUCAÇÃO      

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO –TCLE 

PARA PAIS 
 
Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa 

intitulada “EDUCAÇÃO INFANTIL: análise das políticas públicas no município de 

Caiapônia (2005-2015)”. Meu nome é Dária Aparecida de Jesus Carvalho, sou a 

pesquisadora responsável e minha área de atuação é a educação. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, 

assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas 

é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa 

na participação você não será penalizado (a) de forma alguma. Mas se aceitar 

participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador 

(es) responsável(is), via e-mail (dariacpa@hotmail.com e luciahelena.ufu@gmail.com 

) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através dos seguintes contatos 

telefônico(s): (64)99316374/(34)96384590. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus 

direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone 

(62)3521-1215. 

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

 

1.1 O presente projeto intitulado “EDUCAÇÃO INFANTIL: análise das políticas 

públicas no município de Caiapônia (2005-2015)” tem por finalidade a análise das 

políticas públicas no contexto da educação infantil no município de Caiapônia-Go, 

nos últimos dez anos. Abrangendo a constituição das políticas públicas, de 

formação de professores, currículo, qualidade e avaliação na educação infantil em 

Caiapônia, buscando compreender: como as políticas públicas de educação 

infantil tem se materializado neste município com o intuito de uma educação de 

qualidade na perspectiva da pedagogia histórico-crítica e como esse processo se 

faz diante desse novo contexto neoliberal. 

1.2 Primeiramente, o tema da nossa discussão requer uma pesquisa bibliográfica. 

Realizaremos também uma análise documental do projeto político pedagógico: 
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práticas de avaliação e socialização, dos objetivos e metas alcançados pelo PPP e 

o envolvimento da comunidade escolar na educação infantil; análise das metas 

propostas para educação infantil no PNE e PME (1001-2014) e (2014 a2024); 

características dos alunos (necessidades especiais, classe social, nível 

socioeconômico) e composição do corpo docente, formação, tempo de atuação e 

condições de trabalho. Um levantamento dos documentos oficiais produzidos pelo 

MEC no que diz respeito ao campo da educação infantil no período de tempo em 

destaque para uma reflexão entre o dito e feito, nessa etapa escolar. Com o intuito 

de dialogar com o campo teórico em um dado momento faremos uma pesquisa de 

campo, com entrevistas semi estruturada para professores, gestores, coordenadora 

pedagógica e coordenadora geral da educação infantil (as entrevistas serão gravadas). 

Realizaremos também um questionário semi estruturado para os pais. 

 

1.3 Não há benefícios materiais com a sua participação, apenas estará contribuindo 

para a produção de conhecimento na área. 

1.4 Não haverá despesas decorrentes da cooperação com a pesquisa. 

1.5 Caso você aceite participar da referida pesquisa fica garantido o sigilo e sua 

privacidade além do anonimato. 

1.6 E garantimos sua liberdade em retirar o seu consentimento de participação em qualquer 

fase da pesquisa, sem penalidade alguma.  

 1.7 Informações sobre o direito de pleitear indenização (reparação a danos imediatos 

ou futuros), garantida em lei, decorrentes da participação na pesquisa; 

1.8 Não haverá o armazenamento em banco de dados das coletas de dados, para 

investigações futuras.  

1.9 O material da pesquisa (entrevistas gravadas e questionário) ficará sob os cuidados da 

pesquisadora por cinco anos e só depois desse período será destruído. 

1.10 Os dados serão coletados pelo próprio pesquisador, bem como a tabulação dos 

questionários e transcrição das entrevistas gravadas. Essas falas não terão identificações 

pessoais no contexto do trabalho, usaremos letras PA para as professoras e agente educadora, 

letra CP para as coordenadoras pedagógicas, CG para a coordenadora geral, PR para pais e\ou 

responsáveis e D para diretora, todas as letras seguidas do número da entrevista. As escolas 

que participarão da pesquisa também terão o sigilo quanto a sua identidade, sendo 

identificadas pelos números de um ( 1 ) e dois ( 2 ).  

 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “EDUCAÇÃO INFANTIL: análise das políticas públicas no município de 

Caiapônia (2005-2015)”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha 
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participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado (a) e 

esclarecido (a) pelo pesquisador(a) responsável: Dária Aparecida de Jesus Carvalho sobre a 

pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito.  

 

 

 Caiapônia, ........ de ............................................ de ...............  

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante  

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso da pesquisadora responsável 
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APÊNDICE 3  Análise documental 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
FACULDADE DE EDUCAÇÃO      

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
 
 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL: análise das políticas públicas no município de Caiapônia 
(2005-2015) 
 
O trabalho aqui apresentado é uma pesquisa a ser realizada pela aluna Dária Aparecida de 

Jesus Carvalho do programa de pós-graduação em educação, orientada pela professora Dra. 

Lúcia Helena Moreira de Medeiros Oliveira, com o intuito de analisar as políticas públicas no 

contexto da educação infantil no município de Caiapônia e suas implicações para melhoria do 

ensino, período (2005-2015).  

 

ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

Instrumento-1 

• Avaliação do projeto pedagógico: práticas de avaliação e socialização dos 

objetivos e metas alcançados pelo PPP e o envolvimento da comunidade escolar na educação 

infantil ( centro infantil? creche? quantas?).  

• Análise das metas propostas para educação infantil no PNE (2001-2010 e 2014-2024) 

e PME (2014-2024); 

• Análise das políticas públicas (Currículo, avaliação, qualidade e formação de 

professores) 

• Características dos alunos (necessidades especiais, classe social, nível 

socioeconômico).  

• Composição do corpo docente, formação docente, tempo de atuação, condições de 

trabalho. 
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APÊNDICE 4  Roteiro inicial para a realização das entrevistas 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
FACULDADE DE EDUCAÇÃO      

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL: análise das políticas públicas no município de Caiapônia 
(2005-2015) 
 
O trabalho aqui apresentado é uma pesquisa que será realizada pela aluna Dária Aparecida de 

Jesus Carvalho do Programa de Pós-graduação em Educação, orientada pela professora Dra. 

Lúcia Helena Moreira de Medeiros Oliveira, com o intuito de analisar as políticas públicas no 

contexto da educação infantil no município de Caiapônia e suas implicações para melhoria do 

ensino, período (2005-2015).  

 

ENTREVISTA PARA O DIRETOR ESCOLAR 

Instrumento3 

3.1) Dados de Identificação  

a. Nome da Escola: 

b. Sexo ( ) Feminino ( ) Masculino  

c. Nível de Formação: 

d. Curso:  

e. Ano de ingresso na função:  

f. Tempo de magistério na função de docente:  

3.2) Períodos de funcionamento da escola:  

1) Como o diretor ou a (equipe gestora) avalia o desempenho dos professores (qualidade das 

relações que estabelecem com os alunos, conhecimentos dos conteúdos da disciplina, domínio 

de métodos e procedimentos de ensino e de avaliação, compreensão do processo de aquisição 

de conhecimento, etc.). 
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2) Você participa regularmente de cursos de capacitação / aperfeiçoamento que contribua com 

a função ao qual exerce? Com que frequência?  

4) As decisões da escola são partilhadas com os professores e funcionários da escola? Como 

isso ocorre? Vocês sistematizam essas ideias onde? De que forma?  

5) A escola possui uma proposta pedagógica que apresenta as aprendizagens esperadas para 

cada ano, os tipos de atividades a serem realizadas durante as aulas e as estratégias de 

avaliação? Quais?  

7) Quais os fatores, que a seu ver são relevantes na sua escola e que contribuem para o 

sucesso escolar, e consequentemente, para a qualidade da educação? 

8) Como a escola acolhe os alunos que apresentam situações de dificuldades? Existe alguma 

política de inclusão na escola? Quais? 

9) Quais as políticas próprias da escola no que se refere ao acesso e permanência dos alunos? 

10) A escola segue os critérios previsto nos Parâmetros de Qualidade para Educação Infantil, 

publicado pelo Mec em 2008? 

11)Quais são os critérios para se avaliar a qualidade do ensino nessa unidade escolar? 

12) Como é construído o currículo em sua escola? 

13) O Currículo da educação infantil se baseia em quais diretrizes curriculares? 

14) Qual a concepção de currículo que norteia o trabalho pedagógico realizado com as 

crianças? 

16) Na sua opinião quais são os pontos negativos e positivos quanto as políticas públicas para 

a educação infantil? 

17) Quais são os pontos ou critérios que determinam a qualidade da educação infantil no 

município?  

18. Enquanto gestor, qual é o seu papel perante a comunidade escolar?  

19. A instituição de educação infantil que você atua tem algum papel político e social? Como 

você justifica isso? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
FACULDADE DE EDUCAÇÃO      

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
 
 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL: análise das políticas públicas no município de Caiapônia 
(2005-2015) 
 
O trabalho aqui apresentado é uma pesquisa realizada pela aluna Dária Aparecida de Jesus 

Carvalho do Programa de Pós-graduação em Educação, orientada pela professora Dra. Lúcia 

Helena Moreira de Medeiros Oliveira, com o intuito de analisar as políticas públicas no 

contexto da educação infantil no município de Caiapônia e suas implicações para melhoria do 

ensino, período (2005-2015).  

 

ENTREVISTA PARA PROFESSOR/AGENTE EDUCADORA 

 Instrumento 4 

4 1) Dados de Identificação  

a) Escola: 

b) Sexo: ( ) Feminino ( ) masculino Idade: ___  

c) Nível de Formação:  

d) Curso: 

 e) Curso Inicial realizado em instituição: () pública ( ) privada 

 f) Turma/série que leciona: 

 g) Período e jornada de trabalho: 

1) Você participa regularmente de cursos de capacitação / aperfeiçoamento? Com que 

frequência? 

2) Quando foi o último curso de capacitação que você participou ? 

4) Como você considera a escola onde você trabalha de qualidade? Por que? 

5) Como você avalia a sua motivação de trabalho? 

6) Você participa de momentos destinados ao planejamento coletivo? 

7) Como você é avaliado pelo diretor (equipe gestora)? 
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8)Você participa da elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola? Como ele é 

construído?  

9) A escola possui uma proposta pedagógica escrita que descreve as aprendizagens esperadas 

para cada ano/série, os tipos de atividades a serem realizadas durante as aulas e as estratégias 

de avaliação?  

10) A proposta pedagógica da escola está de acordo com a realidade das crianças? 

11) Você conhece os Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil e Indicadores de 

Qualidade para a Educação Infantil? 

12) O que é Currículo? Você o considera importante? 

13) Como é construído o Currículo da sua escola? 

14) O currículo interfere em sua autonomia como professor? Por quê? 

16) Qual a concepção de currículo que norteia o trabalho pedagógico realizado com as 

crianças? 

17) Quais mudanças você sugere para o currículo da educação infantil? 

18) Há quanto tempo atua na educação infantil? 

19) Está satisfeita com seu trabalho na educação infantil? Por quê? 

20) Você tem formação especifica para atuar na educação infantil? 

21) Na sua opinião quais são os pontos negativos e positivos quanto as políticas públicas para 

a educação infantil? 

22. Como é a relação entre professora e agente educadora? Existe um trabalho específico para 

cada uma? Como isso acontece? 

23. O que você entende por cuidar e educar? Qual a atividade que você identifica mais? 

24. Como se dá a relação dos profissionais da educação infantil com os demais profissionais 

de outros níveis de ensino? 

25. Qual é o seu papel político na instituição?  

26. E a instituição de educação infantil tem algum papel político? Qual? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
FACULDADE DE EDUCAÇÃO      

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL: análise das políticas públicas no município de Caiapônia 
(2005-2015) 
 
O trabalho aqui apresentado é uma pesquisa realizada pela aluna Dária Aparecida de Jesus 

Carvalho do Programa de Pós-graduação em Educação, orientada pela professora Dra. Lúcia 

Helena Moreira de Medeiros Oliveira, com o intuito de analisar as políticas públicas no 

contexto da educação infantil no município de Caiapônia e suas implicações para melhoria do 

ensino, período (2005-2015).  

 

ENTREVISTA PARA COORDENADORAS PEDAGÓGICAS/ COORDENA DORA 

GERAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO  

 Instrumento 5 

5.1) Dados de Identificação  

a. Nome da Escola: 

b. Sexo ( ) Feminino ( ) Masculino  

c. Nível de Formação: 

d. Curso:  

e. Ano de ingresso na função:  

f. Tempo de magistério na função de docente:  

5.2) Períodos de funcionamento da escola:  

1) Você participa regularmente de cursos de capacitação / aperfeiçoamento? Com que 

frequência? 

2) Quando foi o último curso de capacitação que você participou?  

3. Qual a função da educação infantil? 
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4) A escola (município) possui uma proposta pedagógica escrita que descreve as 

aprendizagens esperadas para cada ano/série, os tipos de atividades a serem realizadas durante 

as aulas e as estratégias de avaliação?  

7) Quais são os pontos ou critérios que determinam a qualidade da educação infantil no 

município?  

8) Quais os fatores, que a seu ver são relevantes na sua escola ( educação infantil) e que 

contribuem para o sucesso escolar, e consequentemente, para a qualidade da educação? 

9) Como a escola acolhe os alunos que apresentam situações de dificuldades?  

10) Quais as políticas próprias da escola no que se refere ao acesso e permanência dos alunos? 

11) A escola segue os critérios previsto nos Parâmetros de Qualidade para Educação Infantil? 

12) Quais são os critérios para se avaliar a qualidade do ensino nessa unidade escolar  

( município)? 

13) Como é construído o currículo em sua escola? 

14) O Currículo da educação infantil esta embasado nas Diretrizes Curriculares para a 

Educação Infantil? 

15) Qual a concepção de currículo que norteia o trabalho pedagógico realizado com as 

crianças? 

16) Você participa de alguma capacitação que auxilie no seu trabalho como coordenadora? 

17)Você conhece quais são as políticas públicas de educação para a educação infantil? 

18) Na sua opinião quais são os pontos negativos e positivos quanto as políticas públicas para 

a educação infantil? 

19. Como se deu seu preparo intelectual e pedagógico para esta etapa de educação? 

20. Você acredita que as trabalhadoras da educação infantil se sentem realizadas frente ao 

exercício da profissão? Por quê? 

21. Que atitudes devem ser tomadas por uma coordenadora em uma instituição de educação 

infantil frente ao mundo contemporâneo? 

22. Qual a função da educação infantil? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
FACULDADE DE EDUCAÇÃO      

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL: análise das políticas públicas no município de Caiapônia 
(2005-2015) 
 
O trabalho aqui apresentado é uma pesquisa realizada pela aluna Dária Aparecida de Jesus 

Carvalho do Programa de Pós-graduação em Educação, orientada pela professora Dra. Lúcia 

Helena Moreira de Medeiros Oliveira, com o intuito de analisar as políticas públicas no 

contexto da educação infantil no município de Caiapônia e suas implicações para melhoria do 

ensino, período (2005-2015).  

QUESTIONÁRIO PARA OS PAIS  

Instrumento 6 

6. 1) Dados de Identificação  

a) Sexo: ( ) Feminino ( ) masculino Idade: ___  

b) Nível de Formação:  

c) Escola em que seu filho (a) estuda______________________________________ 

d) Série em que seu filho (a) estuda________________________________________ 

e) Qual a idade do seu filho(a) ___________________________________________ 

1) Você considera a qualidade escolar em que seu filho(a) estuda: 

 a) ( ) muito alto 

 b) ( ) alto  

c) ( ) baixo  

d) ( ) muito baixo  

e) ( ) não sabe responder 

2) Você considera importante que o professor do seu filho(a) tenha formação superior. 

a) (  ) sim 

b) (  ) não  
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c) (  ) não faz diferença 

3) As atividades escolares realizadas por seu filho(a) são voltadas para. 

a) (  ) ler e escrever 

b) (  ) atividades socioeducativas 

c) (  ) apenas brincadeiras 

4) A escola proporciona momentos de interação entre pais, professores e alunos: 

a) (  ) sim 

b) (  ) não 

c) (  ) as vezes 

5) Você conhece alguma política pública desenvolvida pela escola de permanência do aluno 

na unidade escolar? 

a) (  ) sim 

b) (  ) não 

6) Está satisfeita com o trabalho desenvolvido na educação infantil em que seu filho(a) 

estuda? 

 a) (  )sim 

Por que___________________________________________________________________ 

b) (  ) não 

Por que__________________________________________________________________ 

7) Quais os fatores, que a seu ver são relevantes na escola e que contribuem para o sucesso 

escolar, e consequentemente, para a qualidade da educação do seu filho? 

___________________________________________________________________________ 

8) Você conhece alguma ação da escola para acolher os alunos que apresentam situações de 
dificuldades de aprendizagem? Quais? 
___________________________________________________________________________ 
9) Na sua opinião quais são os pontos negativos e positivos quanto à escola em que seu filho 
estuda?  
___________________________________________________________________________ 
10) Você considera a professora do seu filho motivada para o trabalho? Por quê? 
___________________________________________________________________________ 
11)Existe uma proposta na escola que nela explica as ações da escola? 
___________________________________________________________________________ 
12) Qual é o seu papel político na instituição?  

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 5  Caracterização sujeitos da pesquisa 
FONTE: dados compilados pela pesquisadora durante a pesquisa de campo(2016) 

 

 

Nome 
fictício 

Estado Civil Graduaçã
o 
 

Instituição Pós-
Graduação 

Sexo Série que 
atua 

1-P.1 Solteira Pedagogia Privada Sim: Gestão 
Escolar 

Feminino Maternal 

2- P.2 Separada Não Privada Não Feminino Maternal 
3- P.3 Solteira Não Pública Não Feminino Berçário 
4- P.4 União 

Estável 
Não Privada Não Feminino Berçário 

5- P.5 Separada Pedagogia Privada Não Feminino Berçário 
6- P.6 Solteira Não Privada Não Feminino Berçário 
7- P.7 Casada Pedagogia Pública Sim: Gestão 

Escolar 
Feminino Pré-escolar I 

8- P.8 solteira Pedagogia Pública Sim: 
Psicopedagogia 

Feminino Pré-escolar II 

9-P.9 casada Pedagogia Privada Não Feminino Pré-escolar I 
10- P10 casada Pedagogia Pública Não Feminino Maternal 
11- P.11 Casada Pedagogia Privada Sim: MTE Feminino Pré-escolar II 
12- P.12 solteira Pedagogia Pública Não Feminino Pré-escolar I 
13-P.13 Casada Normal 

Superior 
Privada Sim: Ed. 

Inclusiva 
Especial 

Feminino Pré-escolar II 

14-P.14 Casada Pedagogia Privada Não Feminino Pré-escolar II 
15- P.15 solteira Pedagogia Privada Não Feminino Pré-escolar I 
16- P16 Solteira Pedagogia Pública Não Feminino Pré-escolar II 
17-P.17 Solteira Pedagogia Pública Sim: MTE Feminino Pré-escolar II 
18-P.18 Solteira Pedagogia Privada Não Feminino Pré-escolar I 
19- P.19 casada Pedagogia Pública Não Feminino Pré-escolar II 
20- G.1 Casada Magistério Pública Não Feminino Gestora 
21 a- G.2 Casada Magistério Pública Não Feminino Gestora 
22- G.3 Casada Pedagogia Pública Sim: Educação 

Inclusiva 
Especial 
 

Feminino Gestora 

23- G.4 Casada Pedagogia Pública Sim: 
Ed. Inclusiva 

Feminino Gestora 

24- G.5 Casada Pedagogia Pública Sim: 
Psicopedagogia 

Feminino Gestora 

25- C.1 Casada Pedagogia Pública Sim: Ed. 
Infantil 

Feminino Coordenadora 

26- C.2 Casada Pedagogia Pública Sim: Gestão 
Escolar 

Feminino Coordenadora 

27- C.3 Solteira Pedagogia Privada Sim: 
Psicopedagogia 

Feminino Coordenadora 

28- C.4 Casada Pedagogia Privada Sim:Ed. 
Inclusiva 
Especial 

Feminino Coordenadora 

29- C.5 Solteira Pedagogia Pública Sim: Educação 
Inclusiva 
Especial 

Feminino Coordenadora 



 122 

ANEXO Comprovante de aprovação da pesquisa no comitê de ética 
 
 

  
 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG  

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA    Título da Pesquisa: EDUCAÇÃO INFANTIL: 

análise das políticas públicas no município de Caiapônia (2005  

-2015) Pesquisador: Dária Aparecida de Jesus Carvalho  

Área Temática:     Versão: 2  CAAE: 52893116.2.0000.5083  Instituição Proponente: 

Universidade Federal de Goiás - UFG Patrocinador Principal: Financiamento Próprio  

 

DADOS DO PARECER Número do Parecer: 1.723.167  

Apresentação do Projeto:  

A presente pesquisa, de nível de mestrado, visa analisar as políticas públicas no contexto da 

educação infantil no município de Caiapônia (GO) no período de 2005 a 2015. Trata-se de 

pesquisa qualitativa que tem como base teórica a pedagogia Histórico-Crítica.  

Objetivo da Pesquisa:  

O objetivo geral desta pesquisa é analisar as políticas públicas no contexto da educação 

infantil no município de Caiapônia-GO (2005-2015) e suas implicações para a melhoria do 

ensino.  

Avaliação dos Riscos e Benefícios:  

A proponente assinala que esta pesquisa oferece riscos mínimos para os participantes, por 

exemplo, constrangimento, pois observará os indivíduos durante o cotidiano escolar. Porém, 

afirma que estará atenta para minimizar esse possível constrangimento e afirma que também 

garantirá o sigilo sobre a identidade dos participantes, todos maiores de 18 anos.  

A pesquisa pretende contribuir com a produção de conhecimento científico na área das 

Políticas Educacionais para a Educação Infantil.  

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:  

Trata-se de tema pertinente para a área de educação, mais especificamente, a educação 

infantil. Questiona se as políticas públicas para a educação contribuem ou não para o 

desenvolvimento de uma educação de qualidade no município de Caiapônia.  
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Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:  

O protocolo foi instruído devidamente com projeto, folha de rosto, cronograma, TCLE, termo 

de anuência da secretaria de educação do município de Caiapônia, termo de compromisso 

assinado pela pesquisadora e sua orientadora e os instrumentos de coleta de dados. A 

pesquisadora declarou que anexará o “termo de ciência” dos diretores das escolas que serão 

pesquisadas tão logo consiga colher suas assinaturas.  

De acordo com o cronograma apresentado: a) em 12/09/2016 - início das observações nas 

instituições e também será assinado o termo de  

consentimento. b) em 30/09/2016 - início previsto para a coleta de dados (entrevista e 

observação)  

Recomendações:  

No TCLE a pesquisadora afirma que garantirá o sigilo e o anonimato dos participantes. 

Porém, sugere-se que explicite que esse sigilo será mantido nas publicações oriundas da 

pesquisa.  

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:  

A pesquisadora sanou as pendências elencadas em parecer anterior, entre elas:  

A) Esclareceu que o período de abrangência da análise das políticas públicas será de 2005 a 

2015 (10 anos).  

B) Assinalou no TCLE que:  

1) as entrevistas serão gravadas 2) manterá os dados da pesquisa sob sua guarda por 5 anos e, 

findado esse período, serão destruídos.  

Considerações Finais a critério do CEP:  

Informamos que o Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UFG considera o presente protocolo 

APROVADO, o mesmo foi considerado em acordo com os princípios éticos vigentes. 

Reiteramos a importância deste Parecer Consubstanciado, e lembramos que o(a) 

pesquisador(a) responsável  

Endereço: Prédio da Reitoria Térreo Cx. Postal 131 Bairro: Campus Samambaia CEP: 

74.001-970 UF: GO Município: GOIANIA Telefone: (62)3521-1215 Fax: (62)3521-1163 

E-mail: cep.prpi.ufg@gmail.com  

deverá encaminhar ao CEP-UFG o Relatório Final baseado na conclusão do estudo e na 

incidência de publicações decorrentes deste, de acordo com o disposto na Resolução CNS n. 

466/12. O prazo para entrega do Relatório é de até 30 dias após o encerramento da pesquisa, 

prevista para janeiro de 2017.  
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:  
TIPO DOCUMENTO ARQUIVO POSTAGEM AUTOR SITUAÇÃO 

Informações 
Básicas do Projeto  

PB_INFORMAÇÕES_B
ÁSICAS_DO_PROJETO
_618710.pdf  

29/08/2016 
10:52:17  

 Aceito  

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador  

projeto.pdf  
29/08/2016 
10:51:24  

Dária 
Aparecida de 
Jesus Carvalho  

Aceito  

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência  

TCLEpais.pdf  
29/08/2016 
10:44:17  

Dária 
Aparecida de 
Jesus Carvalho  

Aceito  

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência  

TCLE.pdf  
29/08/2016 
10:43:52  

Dária 
Aparecida de 
Jesus Carvalho  

Aceito  

Outros  Entrevistas.pdf  
01/02/2016 
10:28:08  

Dária 
Aparecida de 
Jesus Carvalho  

Aceito  

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência  

Justificativa.pdf  
01/02/2016 
10:25:10  

Dária 
Aparecida de 
Jesus Carvalho  

Aceito  

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência  

TermoCompromisso.pdf  
01/02/2016 
10:19:38  

Dária 
Aparecida de 
Jesus Carvalho  

Aceito  

Folha de Rosto  folharostoassinada.pdf  
31/01/2016 
19:06:23  

Dária 
Aparecida de 
Jesus Carvalho  

Aceito  

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência  

termodeanuenciaassinado.
pdf  

12/01/2016 
15:16:11  

Dária 
Aparecida de 
Jesus Carvalho  

Aceito  

Situação do Parecer:  
Aprovado  
Necessita Apreciação da CONEP:  
Não  
GOIANIA, 13 de Setembro de 2016  
Assinado por:  
João Batista de Souza (Coordenador)  
 


