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Duas perspectivas: A das crianças
pequenas e a dos adultos que
cuidam e educam-nas

1. Bernadete Gatti — indicação de textos
2. Diferença entre a perspectiva da criança (processos de aprendizagem, desenvolvimento e
crescimento) e do adulto (cuidado, educação, leis, instituições)
3. Direito ou necessidade | obrigação (dever) ou possibilidades
4. Creche pré-escola / período sensorial-motor / simbólico (2-3) (4-5) | Continuidade x
considerar os estágios ou estádios
5. Escola (professor, gestores, funcionários, alunos) | casa (família, pais, crianças, irmãos)
6. Brincar na perspectiva da criança / jogo de exercício e jogo simbólico (um m em si mesmo) |
Brincar na perspectiva da escola / um meio para outro m / Lugar do adulto , de outras
crianças, dos brinquedos nas brincadeiras
7. Pedagogia da infância / professor / avaliação (do desenvolvimento ou dos conteúdos
aprendidos) / ensino | Educação infantil
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8. Artigos lidos (Lisete Arelaro e Guzzo & )

Avaliação das políticas de
Educação Infantil no Brasil
Avanços e retrocessos

Lisete Regina Gomes Arelaro

Critérios de avaliação de políticas públicas
1. Democratização do acesso: condição de realização do direito à educação de
todos e todas;
2. Qualidade do atendimento: implica na existência de projeto pedagógico
consistente e condições de trabalho dos pro ssionais do magistério (salário,
jornada de trabalho, número de alunos por turma, materiais e equipamentos
diversi cados) pertinentes à função educacional, como condição de
permanência dos alunos no sistema de ensino,
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3. Gestão democrática: princípio educacional e condição de participação dos
usuários na elaboração das propostas de políticas públicas, seu
acompanhamento e sua avaliação.

Direitos da criança segundo a Constituição Federal (1988, Art. 227)
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à pro ssionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL,1988)
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A CF/88 também garante que criança é um “ser de direitos” e que a educação
infantil é direito do cidadão e dever do Estado, e deve ser oferecida numa
perspectiva educacional. Isso se deu em resposta aos movimentos sociais em
defesa das crianças. E, portanto, ela não é “obrigatória”, mas direito das famílias e
das crianças e não somente dos pais/ mães que trabalham fora de casa.

Avanços da Educação Infantil

1. Criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e Valorização dos Pro ssionais de Educação (FUNDEB).
2. Estabelecimento de Piso Nacional Salarial do Magistério (Lei no.
11.738/2008).
3. Estabelecimento da obrigatoriedade da educação básica de 4 a 17
anos de idade.
4. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
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5. Aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014/2024.

Retrocessos na Educação
Infantil

1. Matricula obrigatória no ensino fundamental
2. Privatização da Educação Infantil
3. Governo Temer – aprovação da Emenda Constitucional no. 95, de 15/12/2016
4. Inclusão da Educação Infantil na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
5. Projetos de Escola Sem Partido (ESP)
6. Formação de professores e o ensino a distância (EAD)
7. Uso de recursos do FUNDEB pelo setor privado
8. Programa Criança Feliz
9. PNAIC para a educação infantil

Considerações finais
É fundamental podermos recolocar as ações e os direitos em seus devidos lugares, em especial, os objetivos e
o papel da educação infantil no desenvolvimento saudável de nossas crianças. Assim, temos que nos organizar
para garantir e lutar pela:
1. Não incorporação do processo de alfabetização e letramento na pré-escola e em toda educação infantil;
2. Defesa intransigente do lúdico na educação infantil;
3. Resistência à aplicação de testes estatísticos para “medir a qualidade” da educação infantil;
4. Construção de projetos pedagógicos que atendam as crianças pequenas no conjunto de suas
necessidades psicológicas, culturais, emocionais e educacionais;
5. Formação consistente teórica e prática dos e das professoras de educação infantil, que lhes permitam a
escolha de métodos diferenciados e coerentes para a infância;
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6. Condição de dignidade de trabalho e de salário dos e das pro ssionais da educação brasileira, que vêm
sendo desvalorizados sistematicamente.

Políticas da Educação Infantil
Conquistas, embates e desa os na construção de uma
Pedagogia da Infância
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Rodrigo Saballa de Carvalho & Bianca Salazar Guzzo

Relações de poder
No âmbito das políticas educacionais, os modos de educar as crianças constituem um sistema
complexo de relações de poder. Nele, os movimentos sociais assumiram o protagonismo: mães
trabalhadoras, militantes dos movimentos sociais e pesquisadores da infância contribuíram para
que as crianças, até então concebidas como objeto de tutela, passassem a ser reconhecidas
como sujeitos de direitos na Constituição Federal de 1988.
Houve um avanço na área da Educação Infantil, que passou a ser entendida como campo
de conhecimento, de atuação pro ssional e de política pública educacional. A
Constituição reconheceu o direito da criança a um atendimento de qualidade em
instituições educacionais. A Educação Infantil deixou de ter como parâmetro as políticas
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de assistência, recreação e saúde para ser entendida como um assunto educacional.

Principais legislações na área da Educação Infantil
• Constituição Federal de 1988 (BRASIL,1988),
• Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990),
• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL,1996),
• Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (MEC, 1998),
• Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL,
2010)
• Planos Nacionais de Educação (BRASIL, 2001, 2014).

Um novo olhar sobre a Educação Infantil
• Conquistas legais possibilitaram a construção de um novo olhar sobre a Educação
Infantil. Mas, ainda, são muitos os desa os enfrentados no campo pedagógico e
político na luta pela construção de uma Pedagogia da Infância.

• No campo pedagógico está sendo construída uma nova concepção sobre como
educar e cuidar em instituições educacionais, tendo em vista a problematização e a
superação das duas formas históricas que caracterizaram o atendimento das
crianças no país:

✓ a assistencialista;
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✓ e a escolarizante.

• Assistencialista: desconsidera a especi cidade educativa das crianças que frequentam a
Educação Infantil, evidenciando-se um deslocamento do direito social para a defesa da
lantropia e do voluntariado como modo de alívio da pobreza.

• Escolarizante: fundamenta-se em uma lógica propedêutica de ensino orientada por práticas
do Ensino Fundamental que visam ao desenvolvimento de capital humano desde a mais tenra
idade.
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Duas visões: assistencialista e escolarizante

Problemas da forma escolarizante
1. A Educação Infantil está subordinada ao Ensino Fundamental, com base em um processo
de colonização;
2. A visão economicista de educação, pautada em uma lógica neoliberal fundamentada em
parâmetros de produtividade, os quais entendem as crianças como capital humano no qual
se deve investir desde a mais tenra idade como forma de alívio da pobreza e,
consequentemente, diminuição da desigualdade social dos países de terceiro mundo;
3. O entendimento de que a Educação Infantil pode reduzir o fracasso escolar das crianças,
desde que as prepare adequadamente para os níveis subsequentes de educação, elevando
o nível do país em avaliações de larga escala, as quais têm sido a marca das políticas
avaliativas contemporâneas.

Antecipar a idade e obrigar são coisas boas?
• Em 2006, as crianças de 6 anos de idade foram transferidas da Educação Infantil para
o Ensino Fundamental. A Lei n.o 11.114, de 16 de maio de 2005, instituiu o início da
obrigatoriedade do Ensino Fundamental aos 6 anos.

• Em 2009, a Emenda Constitucional n.o 59, de 11 de novembro, tornou obrigatória a
matrícula de crianças de 4 anos na primeira etapa da Educação Básica.

• Duas perguntas:
✓ Antecipar a idade do início da escola fundamental é bom?
✓ Obrigar é o mesmo que atender a um direito das crianças?

Direito ou obrigação?
A matrícula na Educação Infantil a partir dos 4 anos de idade foi instituída pela Lei n.o 12.796,
de 4 de abril de 2013, tornando confuso o entendimento entre o que é considerado direito das
famílias e o que é sua obrigação em relação à matrícula das crianças. Isso porque a creche e a
pré-escola já eram um direito conquistado na Constituição Federal de 1988.
Com a de nição da obrigatoriedade da pré-escola, essa passou de direito à obrigação das
famílias, as quais não podem mais escolher se desejam ou não matricular as crianças aos 4
anos na escola. Além disso, como historicamente tem ocorrido, o grande desa o do atendimento

fi

fi

das crianças de 0 a 3 anos permaneceu em segundo plano, sem nenhuma medida efetiva.

Referenciais Curriculares de Educação Infantil (RCNEI)
Em 1998, de modo unilateral, não considerando as discussões realizadas até o momento, o então Ministério da
Educação e do Desporto (MEC) instituiu um currículo nacional para o trabalho com as crianças por meio da publicação
dos Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Infantil (RCNEI). Os RCNEI foram divulgados como integrantes
da coleção de Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) publicados para o Ensino Fundamental e Médio no país.
Os RCNEI, mesmo antes de sua publicação, sofreram críticas da comunidade epistêmica da área de Educação Infantil,
com pareceres negativos à sua publicação. As críticas dos especialistas aos referenciais focaram-se no seu viés
escolarizante e na concepção propedêutica de infância expressa no documento. Kramer argumenta que os RCNEI “[...]
não souberam como equacionar a tensão entre universalismo e regionalismos, além de terem desconsiderado a
especi cidade das diferentes infâncias.”
A partir das inúmeras e contundentes críticas, o MEC reelaborou algumas questões dos referenciais com base nos
pareceres dos professores consultados. Posteriormente, publicou os referenciais com a aprovação do Conselho
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Nacional de Educação (CNE), o qual os de niu como orientações com caráter não obrigatório.

RCNEI — Três volumes
1. Introdução (apresenta a história das instituições de Educação Infantil; uma breve discussão
sobre as relações existentes entre cuidar, educar e brincar; a de nição das competências
pro ssionais do professor de Educação Infantil; os objetivos da Educação Infantil; e
orientações pontuais sobre o planejamento de projetos pedagógicos);
2. Formação Pessoal e Social: Interações das crianças com os coetâneos e com elas
mesmas, tomando como eixo central os conceitos de Identidade e Autonomia;
3. Conhecimento de Mundo: Descreve proposições a serem desenvolvidas com as crianças,
baseadas nos seguintes eixos: movimento, artes visuais, música, linguagem oral e escrita,
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natureza e sociedade, e matemática.

Política Nacional de Educação Infantil
Desse modo, foram publicados a Política Nacional de Educação Infantil (MEC, 2005), os
Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006) e os Indicadores
de Qualidade na Educação Infantil (MEC, 2009).
Conforme a rma Carvalho (2015), a Política Nacional de Educação Infantil apresentou
orientações especí cas para as instituições elaborarem suas propostas pedagógicas a partir das
Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2010). Ou seja, a orientação legal enfatizou que as
propostas pedagógicas deveriam explicitar concepções referentes à metodologia, ao processo
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de ensino/ aprendizagem e à avaliação.

Críticas aos RCNEI
Os volumes dos referenciais foram organizados de modo segmentado por faixa etária (0 a 3 anos e 4 a 6 anos),
desconsiderando a existência de uma continuidade educativa que precisava ser abordada. O documento não focalizou a
Pedagogia da Infância como princípio educativo, pois privilegiou o aluno, e não a criança. Evidencia-se nos RCNEI a presença
de um currículo prescritivo por idade (dividido entre creche e pré-escola), no qual são privilegiadas áreas de conhecimento.
A publicação dos RCNEI demonstrou uma descontinuidade na produção dos documentos legais até então publicados pelo
governo. Tal atitude unilateral rati cou equivocadamente a compreensão dos professores de Educação Infantil de que os
RCNEI seriam uma proposta curricular nacional de caráter mandatório (LEITE; NUNES, 2013).
No nal de 1998, o CNE apresentou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) e, no início do ano
seguinte, aprovou a Resolução CEB n.o 1, de 7 de abril de 1999. Esse documento foi instituído com o objetivo de orientar, em
caráter mandatório, a elaboração das propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil. Nessa direção, de acordo
com Carvalho (2015), as diretrizes evidenciaram um avanço em termos de políticas curriculares, pois enfatizaram a autonomia
das instituições, de niram o cuidar e o educar como objetivos centrais das propostas pedagógicas e atribuíram centralidade ao
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eixo das interações e brincadeiras como base do currículo da Educação Infantil.

Programa Criança Feliz
Na esteira dos ataques à Educação Infantil, é preciso destacar também a criação, pelo governo federal, do Programa Criança Feliz, com o Decreto n.o
8.869/2016. Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), a iniciativa visa promover o desenvolvimento integral das crianças
na primeira infância, tendo como foco gestantes e crianças de até 3 anos bene ciárias do Bolsa Família, e as de até 6 anos e suas famílias usuárias do
Benefício de Prestação Continuada (BPC).
No âmbito do programa, conforme consta no decreto, as famílias serão acompanhadas por pro ssionais, os quais realizarão visitas domiciliares
periódicas. Além disso, o decreto institui que o grupo gestor do programa será coordenado pelo MDSA e composto por representantes dos Ministérios da
Justiça e Cidadania, Educação, Cultura e Saúde, os quais planejarão e articularão as ações a serem desenvolvidas. A participação dos estados, dos
municípios e do Distrito Federal se dará por meio de adesão.
A leitura do decreto que originou o Programa Criança Feliz evidencia que as ações previstas se centram, sobretudo, na educação das famílias, não
existindo nenhuma referência à Educação Infantil. Trata-se, em suma, de uma concepção de educação baseada em uma lógica econômica que reedita
políticas assistencialistas e compensatórias desenvolvidas em nosso país antes da Constituição Federal. O que chama a atenção é o fato de que esse
projeto vem sendo apresentado no governo Michel Temer como a principal política para as crianças de 0 a 3 anos, o que resulta na redução da função da
Educação Infantil no atendimento de qualidade em creches (com espaços, materiais e pro ssionais quali cados) às crianças de 0 a 3 anos em nosso
país. Contrariando tal perspectiva de cunho assistencialista, Teles a rma que não podemos esquecer que a “[...] creche é uma política pública de
fortalecimento da sociedade e da cidadania”, devendo ser uma instituição laica, com pro ssionais quali cados para um trabalho educacional e social que
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atenda às demandas da população.

Construir uma Pedagogia da Infância que se torne realidade no contexto das políticas
educacionais em termos de universalização do atendimento das crianças (sem segmentação de
faixas etárias) e na quali cação das práticas cotidianas das escolas de Educação Infantil.
Segmentação das faixas etárias / divisão em estádios ou estágios / visão assistencialista / visão
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escolarizante / visão economicista /

