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RESUMO 

A compreensão das políticas públicas e da gestão da educação infantil é de suma 
importância para a formação do profissional que se interessa por esse nível 
educacional, pois, direcionam e organizam nossa prática educativa. É necessário 
que os direitos e os objetivos que fundamentam esse tipo de trabalho estejam 
claros, a fim de assegurar uma educação de qualidade. O tema abordado nesta 
pesquisa visa englobar as políticas e a gestão da Educação Infantil, e a relação 
entre o cuidar e o educar, nas instituições que ofertam esse atendimento em 
Londrina. Tendo em vista que até há pouco tempo a Educação Infantil era entendida 
como um mecanismo compensatório busca-se analisar o contexto em que o aspecto 
assistencialista, em tese, cede lugar à formação integral da criança, deixando de ser 
apenas o ato de cuidar. Com isso, os objetivos, ao longo dos textos, são analisar e 
compreender o surgimento do atendimento à criança de o a 6 anos e, assim,  a 
relação cuidar e educar; contextualizar o processo de transição das creches para os 
Centros Municipais de Educação Infantil, ou seja, as mudanças na gestão da 
Educação Infantil; identificar as concepções dos atores (professoras e 
coordenadoras) sobre a relação cuidar e educar e sobre a transição da gestão da 
Educação Infantil. Os procedimentos metodológicos adotados são: as pesquisas 
bibliográficas, buscando o que os autores trazem como discussões pertinentes ao 
tema; pesquisa documental, a fim de analisar as legislações que subsidiam e 
amparam a Educação Infantil; e aplicação de questionários, com professoras que 
participaram do processo de transição da gestão, em Londrina, e duas 
coordenadoras de instituições de atendimento infantil, uma coordenadora de 
instituição municipal e outra, coordenadora de instituição filantrópica conveniada, a 
fim de conhecer as duas realidades. O texto contribuirá para a reflexão dos 
profissionais da área de Educação, especificamente, no que se refere ao processo 
em que surgiu a Educação Infantil, e para acompanhar as contribuições para a 
criança e as famílias, após o surgimento das políticas públicas e propostas 
pedagógicas para Educação Infantil em Londrina. 
 
 
Palavras-chave: Educação Infantil. Políticas públicas. Gestão. 
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INTRODUÇÃO 

A compreensão das políticas públicas e da gestão da educação 

infantil é de suma relevância para a formação do profissional que se interessa por 

esse nível educacional, pois, direcionam e organizam nossa prática educativa. 

Afinal, é necessário que tenhamos claros os direitos e os objetivos que 

fundamentam esse trabalho, a fim de assegurarmos uma educação de qualidade.   

O texto traz uma reflexão um pouco mais profunda quanto à prática 

desenvolvida atualmente nas instituições do Munícipio, verificando qual o foco 

educacional e os objetivos das propostas educacionais para a Educação Infantil, em 

específico no Município de Londrina, para compreendermos a relevância que a 

Educação Infantil traz para a construção e vivência da infância. 

O tema abordado, nesta pesquisa, visa englobar as políticas e a 

gestão da Educação Infantil, e a relação entre o cuidar e educar nas instituições que 

ofertam esse atendimento em Londrina. Tendo em vista que até há pouco tempo a 

Educação Infantil era entendida como um mecanismo compensatório, buscamos, 

durante o texto, analisar o contexto em que o aspecto assistencialista, em tese, cede 

lugar à formação integral da criança, deixando de ser apenas o ato de cuidar. 

Com isso, nossos objetivos são: analisar o surgimento do 

atendimento à criança de o a 6 anos e, assim,  a relação cuidar e educar; 

contextualizar o processo de transição das creches para os Centros Municipais de 

Educação Infantil, ou seja, as mudanças na gestão da Educação Infantil; identificar 

as concepções dos atores (professoras e coordenadoras) sobre a relação cuidar e 

educar e sobre a transição da gestão da Educação Infantil. 

Essas discussões possibilitam pensar, de forma mais crítica e 

reflexiva, sobre as questões que englobam a Educação Infantil, permitindo rever 

nossas ideias, perspectivas e compreensão diante de problemas atuais, buscando 

superar os desafios diários de maneira mais eficaz. 

As discussões em sala, nos primeiros anos do curso de Pedagogia, 

e muitas vezes as próprias observações, no campo de estágio em Educação Infantil, 

suscitaram essa busca pela compreensão da dicotomia entre o cuidar e o educar. 

A problemática da pesquisa surgiu do interesse em saber se a 

perspectiva assistencialista ainda está presente, mesmo que implicitamente, nos 
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dias atuais, em especial no Município de Londrina, que tem sido nosso campo de 

atuação, enquanto futuras profissionais da Educação. 

O texto encontra-se estruturado em três capítulos: o primeiro é um 

levantamento histórico acerca do contexto em que surge a Educação Infantil e as 

políticas públicas direcionadas para esse nível de ensino, observando o processo 

em que ela passa a fazer parte da educação básica, deixando, em tese, de ter seu 

objetivo principal voltado para o assistencialismo.  

Sendo a década de 1990 um período de mudanças significativas, no 

âmbito educacional, iniciaremos o texto com um recorte histórico a fim de 

identificarmos as influências do neoliberalismo e da Reforma do Estado, nas 

políticas públicas educacionais e na gestão da Educação Infantil, lembrando que 

neste contexto foram elaborados os documentos como LDBEN, ECA, PNE, entre 

outros. 

Com isso, identificamos as necessidades do surgimento formal da 

Educação Infantil, com a finalidade de educar e não mais com caráter 

assistencialista ou compensatório, verificando se essa finalidade também mudou na 

prática escolar cotidiana. 

No segundo capítulo, apresentamos a análise da Educação Infantil 

em Londrina, com o objetivo de acompanhar o processo transitório da gestão da 

Educação Infantil, que antes estava sob a responsabilidade da Secretaria Municipal 

de Assistência Social e, atualmente, está sob a responsabilidade da Secretaria de 

Educação. 

No terceiro capítulo, observamos se existem e quais são as 

diferenças entre questões pertinentes às propostas pedagógicas atuais, analisando 

as concepções do cuidar e do educar e a visão dos atores questionados sobre como 

se processou a transição da gestão da Educação Infantil em Londrina. 

Tal processo de análise ocorreu a partir da coleta de dados obtida 

por meio de questionários aplicados a quatro professoras que acompanharam de 

perto o processo de transição da gestão da Educação Infantil, em Londrina, e 

também de duas coordenadoras de instituições de atendimento infantil: uma 

coordena um Centro Municipal de Educação Infantil; a outra coordena um Centro de 

Educação Infantil filantrópico conveniado. As professoras foram identificadas como 
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A, B, C, D. Já as coordenadoras foram identificadas como coordenadora CMEI e 

coordenadora CEI. 

Os procedimentos metodológicos adotados, durante elaboração do 

texto, foram as pesquisas bibliográficas, buscando saber o que os autores trazem 

como discussões pertinentes ao tema; pesquisa documental, a fim de analisar as 

legislações que subsidiam e amparam a Educação Infantil e os documentos 

encontrados nos sites oficiais; aplicação de questionários que, a princípio, seriam 

apenas com professoras que participaram do processo de transição da gestão em 

Londrina, porém, por conta de algumas dúvidas que ainda persistiam e do interesse 

em saber como essas concepções têm refletido, na prática cotidiana das instituições 

de Educação Infantil, optamos por entrevistar mais duas coordenadoras. 

O texto contribuirá para a ampliação do nosso olhar enquanto 

profissionais da área de Educação acerca do processo educativo, especificamente, 

do processo em que surgiu a Educação Infantil, permitindo acompanhar as 

contribuições para a criança e as famílias após o surgimento das políticas públicas e 

propostas pedagógicas para Educação Infantil em Londrina. 
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CAPÍTULO I 

AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA EDUCACÃO INFANTIL NO BRASIL 

 

A década de 1990 foi um período bastante significativo para a área 

da Educação, e, especificamente, para Educação Infantil, pois foi nessa época que 

foram elaboradas grande parte das políticas públicas educacionais que defendem a 

criança como sujeito de direito e a Educação Infantil como parte integrante da 

Educação Básica, como podemos verificar ao longo do texto. 

 

1.1 A Reforma do Estado e o Neoliberalismo e suas Consequências para 

Educação Infantil 

A Reforma do Estado1 aconteceu, no decorrer dos anos de 1990, 

inicialmente na gestão Collor. Nesse contexto, a descentralização das ações da área 

social foi uma forma que o governo encontrou de gerir os gastos públicos.  

Uma das consequências da Reforma foi a liberalização econômica 

do país, a privatização e a abertura de mercados à competição. De acordo com 

Gandini e Riscal (2008): 

As reformas que incidiriam sobre a administração do aparelho 
governamental, solucionando questões de política fiscal, tributação, 
ociosidade dos serviços públicos e entraves burocráticos, são 
compreendidas como Reforma do Estado. Os projetos dali 
provenientes deveriam atender às exigências das agências 
reguladoras internacionais e às demandas das organizações sociais. 
(2008, p. 41) 

 

A Reforma do Estado no Brasil propôs a parceria público-privado, ou 

seja, Estado-Sociedade civil. Dessa forma, a filantropia passou a fazer parte da 

nossa realidade. 

Acreditamos que a educação precisava ser incentivada, pois ela 

deveria ser à base de toda sociedade, seu ponto central, entendendo-a como uma 

fonte geradora de trabalho, consumo e cidadania. 

De acordo com Rivas (S/D, S/P), “o Estado abandona seu papel de 

benfeitor, compensador e articulador dos interesses sociais mais amplos, passando 

                                                           
1
 De acordo com Gandini e Riscal, o objetivo do Conselho de Reforma do Estado, órgão consultivo 

vinculado ao MARE (Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado), seria o de melhorar 
o desempenho da máquina governamental para, ao final, proporcionar serviços melhores para o 
benefício do cidadão. (GANDINI; RISCAL, 2008, p. 41) 
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a favorecer àqueles dos grupos vinculados ao setor moderno da economia” (apud 

SOUZA, S/D, p.2). 

Com essa descentralização de tarefas, o Estado acaba reduzindo 

também alguns gastos com a educação. A privatização e a municipalização dão 

espaço para o surgimento das organizações filantrópicas, incentivando o 

financiamento local, reduzindo ainda mais a qualidade do ensino. Podemos dizer, 

com base no autor citado, que essa descentralização, antes de qualquer coisa, é a 

descentralização financeira, ou seja, o objetivo do Estado é investir menos na 

educação, direcionando esses recursos a outros setores. 

A educação passa a ser vista como produto, no mercado de 

consumo, no que diz respeito aos serviços educacionais.  

 

A descentralização é caracterizada pela inserção da escola no 
mercado competitivo, passando a ser vista enquanto empresa 
educacional, eximindo o Estado da função de mantenedor financeiro 
do atendimento. (ARCE, 2001, p. 258) 
[...] Inserir a educação neste mundo dos negócios significa que as 
escolas devem definir estratégias competitivas para atuar em tais 
mercados, conquistando nichos que respondam de forma específica 
à diversidade existente nas demandas de consumo por educação 
(Gentili apud, ARCE, 2001, p. 258). 
 

O gerenciamento dos recursos e de tomada de algumas decisões 

deixa de ser responsabilidade do Estado, porém, o governo continua controlando e 

regulando o sistema educacional, por meio dos resultados obtidos no sistema 

nacional de avaliação2, como por exemplo, a Prova Brasil, por intermédio dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, formação de professores, assim, deixando 

imposto, implicitamente, os conhecimentos que devem ser ofertados. 

O processo de elaboração da Constituição de 1988 e do ECA 

ocorreu junto ao contexto de redemocratização do país que visava à “continuidade 

nas eleições para presidente da República” (Souza, S/D, p. 108). Os primeiros 

responsáveis pelas medidas neoliberais no Brasil foram Fernando Collor de Mello e 

Fernando Henrique Cardoso.  

                                                           
2
“Podemos dizer que, no lugar de um Estado social, propõe-se um Estado avaliador. E é essa relação 

entre centralização e descentralização na gestão educacional que faz parecer a Reforma 
“liberalizadora e autoritária” ao mesmo tempo”. (GANDINI; RISCAL, 2008, p. 64 – grifo das autoras) 
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Assim como a Reforma do Estado, o neoliberalismo vê o mercado 

como principal instrumento de organização da sociedade, cada um sobrevive daquilo 

que produz. O Estado considera como classe pobre a que não consegue 

acompanhar esse processo, suprindo suas condições mínimas de sobrevivência, 

surgindo daí a sua política de combate à pobreza, então, ele volta sua atenção para 

essa classe a fim de minimizar o problema. 

Segundo Ugá (2004), o neoliberalismo surge trazendo como objetivo 

reduzir o papel do Estado, enfraquecer os sindicatos e flexibilizar o mercado de 

trabalho. 

 
Segundo Ariosi, (2009), 

 

O Estado neoliberal assume duas funções que podem ser vistas como 
contraditórias. Na primeira, deve ser forte para conter os gastos 
públicos, incentivando e implementando programas de privatização 
das empresas estatais. Na segunda, deve diminuir sua atuação sobre 
os gastos e as intervenções estatais no âmbito social e econômico. 
Todas as medidas foram impostas para garantir a estabilidade 
monetária a qualquer custo (ARIOSI apud Arce, 2001, p.24). 

 

No que diz respeito à educação, Andrioli (2002) defende que a 

política neoliberal utiliza-se da educação como uma estratégia, colocando-a como 

prioridade para que haja, no país, a tão desejada ascensão social e a 

democratização das oportunidades, “a educação, portanto, é um espaço social de 

disputa da hegemonia; é uma prática social construída a partir das relações sociais 

que vão sendo estabelecidas; é uma ‘contra-ideologia’” (ANDRIOLI, 2002, S/P).  

Segundo Draibe (2001), 

 

(...) duas áreas de ação pública no campo social se justificam, a de 
segurança e justiça por um lado, a de educação por outro. Na 
primeira, trata-se de canalizar a autoridade e os recursos estatais 
para a garantia de estabilidade e da segurança social; na segunda, e 
de acordo com o ideário liberal, trata- se de igualar as oportunidades, 
reconhecendo as diferenças entre os indivíduos, ampliar o campo de 
oportunidades dos mais desfavorecidos, de modo a que pudessem 
competir menos desigualmente com os demais. Na sua base, a 
sociedade se organizaria, assim, sob um dado patamar de eqüidade. 
(apud, ARCE, 2001, p. 254). 
 

Observamos que a educação em si deveria ser libertadora e educar 

para uma real democracia, por meio de uma formação cidadã, mas na prática tem 
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basicamente como função suprir o mercado de trabalho, ou seja, formar mão-de-

obra com conhecimento mínimo para o trabalho. 

A partir da Reforma do Estado da ascensão do neoliberalismo, a 

reforma política da Educação Infantil foi sendo organizada e se mantém direcionada 

hoje por meio dos documentos que surgiram nesse período, tais como, LDBEN 

9394/96, RCNEI, PNE, DCNEI. Eles são frutos da inquietação do mercado, o qual 

buscava soluções para fazer desenvolver aqueles países que não estavam sendo 

produtivos e engajados na produção de capital. Uma das soluções apontadas para 

esse problema foi encontrada no campo da educação, entendida como um 

instrumento de qualificação para o trabalho, indispensável ao desenvolvimento 

econômico do país, relacionada diretamente com investimentos para qualificação do 

atendimento aos alunos, segundo Rodrigues e Lara (2006), um aspecto estratégico 

para um desenvolvimento sustentável. 

 

1.2 Organismos Multilaterais: Influências e Consequências nas Políticas para a 

Educação Infantil. 

Buscando entender a função compensatória dos programas e 

discursos políticos destinados à educação brasileira a partir de 1990, fez-se 

necessário uma análise quanto ao contexto socioeconômico do país durante esse 

período. O Brasil atravessava um momento de transformações e ajustes políticos, 

principalmente em decorrência das políticas neoliberais impostas pelo capital 

internacional. 

As políticas neoliberais foram determinadas por organizações 

internacionais multilaterais, destacando, entre elas, o Banco Mundial (BM) e o Fundo 

Monetário Internacional (FMI). De acordo com Frigotto e Ciavatta (2003, p.96 – grifos 

dos autores), “os organismos internacionais [...] passam a ter o papel de tutorear ‘as 

reformas dos Estados nacionais, mormente dos países do capitalismo periférico e 

semiperiférico’”. 

Segundo Rodrigues e Lara (2006), os programas neoliberais 

chegam ao país por volta de 1980, impostos como renegociação para suas dívidas. 

Com isso, os gastos e serviços sociais estariam voltados aos pobres, tentando 

assim, minimizar os problemas sociais do país, buscando uma forma de inserir essa 
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classe de forma ativa no sistema econômico. Com o discurso neoliberal, a educação 

acaba se transformando em mais um produto de mercado.  

As políticas neoliberais ganham força e um espaço favorável de 

acordo com o contexto de uma sociedade capitalista e aos acordos firmados com o 

FMI, BM e a OMC (Organização Mundial do Comércio). As medidas e os ajustes 

trazidos pelo neoliberalismo desencadearam, no país, a desigualdade social, a 

desestruturação no mercado de trabalho.  

A educação é encarada pelo BM como a prestação (pública ou 

privada) de um serviço, e não como um direito de todos à transmissão e troca de 

saberes, culturas e valores (SOARES, 1996, p. 11). 

Em nosso contexto atual, segundo Rodrigues e Lara (2006, p. 96), a 

reforma educacional “adota orientações economicistas, isto é, procura adequar as 

políticas de desenvolvimento econômico alinhadas à nova ordem mundial”. Nesse 

sentido, aponta a autora, a educação compensatória visa compensar os “déficits de 

saúde, nutrição e educação de crianças pobres”.  

A crítica da autora quanto às Organizações Multilaterais é que elas 

são uma forma incompleta de soluções de emergência, uma forma de aliviar, 

minimizar a pobreza, o foco das políticas voltadas para a Educação Infantil deveria 

ser o de educar qualitativamente e não promover simplesmente o futuro capital 

humano. Oliveira (2000) destaca: 

 

Nas sociedades modernas, a aquisição de conhecimentos básicos de 
matemática e a alfabetização prestam-se à mesma finalidade, 
promovendo a capacidade das pessoas de produzir bens, seguir 
instruções e ter um senso crítico em suas atividades. Presentes na 
força de trabalho, essas qualidades melhoram a produtividade e, 
consequentemente, a produção econômica (p. 117). 
 

Nessa perspectiva, o propulsor fundamental para o desenvolvimento 

de qualquer país é a educação, para tanto, o governo precisa oferecer o “mínimo” 

para que essa classe desprovida possa ser útil, produtivamente falando, gerando, 

consequentemente, o acúmulo de capital humano, ou seja, a força trabalhadora 

futura. 
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1.3 Breve Histórico sobre a Infância e as Políticas Públicas para Educação 

Infantil 

Antes de iniciar nossa discussão, vale ressaltar a mudança ocorrida 

no cenário da Educação Infantil, quando a mesma passa a contemplar o 

atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade, em razão da instituição do ensino 

de nove anos que inclui a criança a partir dos seis anos de idade no ensino 

fundamental. 

[...] A Lei no 9.394/1996 sinalizou para um ensino obrigatório de nove 
anos de duração, a iniciar-se aos seis anos de idade, o que, por sua 
vez, tornou-se meta da educação nacional pela Lei no 10.172/2001, 
que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE). Finalmente, em 6 
de fevereiro de 2006, a Lei no 11.274, institui o ensino fundamental 
de nove anos de duração com a inclusão das crianças de seis anos 
de idade (ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS, 2007, p. 5). 

 
Em nossa discussão ainda nos referimos a Educação Infantil como 

um nível de ensino que abrange a crianças de zero a seis anos de idade, pois, essa 

ampliação do ensino de nove anos ainda requer providências pertinentes a recursos 

humanos, espaços físicos, materiais didáticos, etc. Assim, ainda persistem algumas 

dúvidas referentes à essa mudança, fato que nos levou a optar pela nomenclatura 

de zero a seis anos ao nos referirmos a Educação Infantil. 

Segundo Moreno (2005), novas perspectivas educacionais foram 

criadas por volta dos séculos XVI e XVII, e, ganharam força com pragmatismo 

tecnicista, para expansão do mercado, onde passaram a existir as “escolas para 

pequenos, na Inglaterra, França e outros países europeus”.  

A educação da criança passa a ter realmente, valor, nos séculos 

XVII e XVIII, quando a infância começou a ser considerada “como etapa diferente da 

idade adulta e tratando-a diferenciadamente”. (MORENO, 2005, p.8). Após esse 

período, outro grande avanço para a infância foi a liberação das jornadas de 

trabalhos pesados, no final do século XIX. Com a industrialização, o movimento 

trabalhista também ganhou força.  

Durante esse período, os empresários perceberam a necessidade 

de oferecer uma assistência para as famílias, um lugar onde elas pudessem deixar 

seus filhos, enquanto estavam fora de casa para a jornada de trabalho; surgem, 

então, as primeiras creches, ou como eram conhecidas, também, classes de asilos, 

as quais se expandiram e foram chamadas de escolas maternais. 
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Em relação ao Brasil, de acordo com Kramer (2002), 

Educação Infantil como direito se configura como conquista a partir 
de muitas e longas lutas na história da sociedade brasileira. De 1975, 
quando da realização do primeiro Diagnóstico Nacional da Educação 
Pré-escolar, feito pelo MEC, passando por 1979 - Ano Internacional 
da Criança -, pela Constituinte de 1988, pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente de 1990, até a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional de 1996, trata-se da conquista de uma visão das 
crianças enquanto cidadãos de direitos, inclusive o direito à 
Educação Infantil (p.118). 

 

Assim, as crianças passaram a ser vistas como cidadãos de direitos, 

tendo como subsídio para estas conquistas a implementação de políticas públicas 

específicas para educação infantil. 

Almeida e Lara (2005) fazem um recorte da história da Educação 

Infantil, na década de 1990, analisando e reconhecendo as políticas públicas que 

viabilizam a oferta e o desenvolvimento desse nível educacional nesse período, para 

tanto, as autoras utilizam como base de reflexão documentos e legislações como a 

Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Plano 

Nacional de Educação (PNE), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9394/96 (LDBEN), Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEI).  

Com base nesses documentos e na reforma do Estado, Almeida e 

Lara (2005) verificam os objetivos das políticas para educação das crianças e se tais 

objetivos priorizam a formação integral ou simplesmente oferecem aos pequenos e 

suas famílias uma forma de assistência.  

O primeiro documento que declara a criança como cidadã de direitos 

e garante o seu à educação é a CF de 19883. Seguindo esse pressuposto, surge o 

ECA4, na década de 1990, que visa à ampliação e ao cumprimento desses direitos, 

assim como a proteção integral da criança e do adolescente.  

                                                           
3
 Art. 208. (*) O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: IV - 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 
Art. 211. § 2.º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. (CF/ 
1988) 

4
  Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: IV - atendimento em creche e pré-

escola às crianças de zero a seis anos de idade; (ECA) 
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Até a década de 1990, a criança era vista como objeto de tutela e a 

educação como uma assistência às necessidades da família.  A partir dos avanços 

obtidos pela Constituição e pelo ECA, foram estruturados os conselhos deliberativos 

federais, estaduais e municipais de educação, descentralizou-se a educação por 

meio da Municipalização e privatização, transferindo o foco dos gastos para o ensino 

fundamental. Assim, 

 

Exemplos mostram que a Municipalização representa, de fato, uma 
“desconcentração de procedimentos administrativo-políticos do 
Estado que, para ‘racionalizar’ e/ou agilizar suas ações, as transfere 
para os Municípios, mantendo, no entanto, o controle e a gestão dos 
processos decisórios” (idem, p. 74, nota 22) (GANDINI e RISCAL -, 2008, 
p. 101 – grifos das autoras).  
 

A LDBEN 9394/96 coloca a Educação Infantil como parte da oferta 

obrigatória do atendimento para educação básica, tendo por finalidade o 

desenvolvimento pleno e caracterizando a família como responsável por esse nível 

de ensino, ou seja, o Estado é obrigado a ofertar as vagas, no entanto, as famílias 

não são obrigadas a manter as crianças nessas instituições de infância. 

Apesar de ser obrigatória essa oferta de vagas para Educação 

Infantil, o mesmo documento traz uma contradição entre o artigo 4º e o artigo 11º, 

quando defende explicitamente que prioriza o ensino fundamental: 

 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a 
ele não tiveram acesso na idade própria; [...] 
IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 
zero a seis anos de idade; 
 
Art. 11º Os Municípios incumbir-se-ão de:  
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 
prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros 
níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente 
as necessidades de sua área de competência e com recursos acima 
dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 
manutenção e desenvolvimento do ensino. (LDBEN,1996) 
 

Observamos que o atendimento à Educação Infantil deve ser 

ofertado de forma gratuita e obrigatória, como percebemos explicitamente, no 

parágrafo IV, do mesmo artigo 4º e, no parágrafo V, do artigo 11º. 
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Assim como a LDBEN 9394/96, o PNE (2001-2010) ainda em vigor e 

em concordância com a CF1988, também traz a questão do direito das crianças 

pequenas ao cuidado e à educação desde o nascimento, explicitando que a 

educação é direito de toda pessoa, desde o momento em que ela nasce, sendo 

instrumento de formação e desenvolvimento em todos os aspectos. 

O PNE tem afirmado que os investimentos no atendimento às 

crianças de 0 a 6 anos de idade vai além das questões de direito ao cuidado e à 

educação desde o nascimento, expondo que outro argumento relevante, são as 

condições precárias em que a família vive, onde, muitas vezes, a renda mensal não 

é suficiente para dar conta nem das necessidades básicas, além disso, a família não 

detém conhecimentos suficientes que a permitam compreender a importância do 

processo pedagógico de desenvolvimento da criança.  

O presente documento acaba reconhecendo que a Educação Infantil 

ainda é uma necessidade social, no entanto, a posição do documento é contra “uma 

educação pobre para crianças pobres”. O PNE defende a prioridade de uma 

educação de qualidade para as crianças das famílias com menor renda, ou seja, à 

margem da sociedade, quando coloca que 

 

A pobreza, que afeta a maioria delas, que retira de suas famílias as 
possibilidades mais primárias de alimentá-las e assisti-las, tem que 
ser enfrentada com políticas abrangentes que envolvam a saúde, a 
nutrição, a educação, a moradia, o trabalho e o emprego, a renda e 
os espaços sociais de convivência, cultura e lazer. Pois todos esses 
são elementos constitutivos da vida e do desenvolvimento da 
criança. O efeito sinergético de ações na área da saúde, nutrição e 
educação está demonstrado por avaliações de políticas e programas. 
Daí porque a intervenção na infância, através de programas de 
desenvolvimento infantil, que englobem ações integradas de 
educação, saúde, nutrição e apoio familiar são vistos como um 
importante instrumento de desenvolvimento econômico e social. 
 (PNE, 2000, p. 12) 
 

Dessa forma, família e escola precisam se complementar, 

enriquecendo a formação da criança, e União e Estado precisam subsidiar e prestar 

apoio técnico e financeiro aos Municípios. O documento defende, ainda, a 

necessidade de cuidado quanto à qualidade desse atendimento, “pois só esta o 

justifica e produz resultados positivos” (PNE, 2000, p. 14) 
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Educação e cuidados constituem um todo indivisível para crianças 
indivisíveis, num processo de desenvolvimento marcado por etapas 
ou estágios em que as rupturas são bases e possibilidades para a 
sequência. (PNE, 2000, p. 14) 

  

O RECNEI, desde sua elaboração, foi criticado como um documento 

elaborado pelo MEC sem a participação social, que defende a criança como um ser 

social completo, porém, tratada como sujeito escolar diante da apresentação dos 

conteúdos, sem respeitar também a diversidade social e cultural do país, tem como 

objetivo prático a oferta do suporte ao ensino fundamental, fala da importância do 

cuidar e do educar, entretanto, separa ambos no decorrer de seus apontamentos.  

De acordo com a crítica feita por Rodrigues e Lara (2006), o Estado 

acaba condicionando a infância segundo seus interesses, o que claramente vemos 

fugir a uma educação integral de qualidade.  

A criança é moldada, segundo os padrões que esse governo impõe 

implicitamente à sociedade, não tendo como objetivo formar um cidadão crítico e 

consciente, capaz de enxergar além da alienação em que a sociedade está sendo 

envolvida. Muitas estratégias e propostas são apresentadas, no entanto, elas se 

perdem na prática. 

O RCNEI apresenta, em sua discussão, dois conceitos pertinentes à 

nossa discussão, os conceitos de cuidar e de educar, destacando que 

 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, 
brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que 
possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis 
de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude 
básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas 
crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e 
cultural. [...] Cuidar: a base do cuidado humano é compreender como 
ajudar o outro a se desenvolver como ser humano [...] significa 
valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O cuidado é um ato 
em relação ao outro e a si próprio que possui uma dimensão 
expressiva e implica em procedimentos específicos. Para se atingir 
os objetivos dos cuidados com a preservação da vida e com o 
desenvolvimento das capacidades humanas, é necessário que as 
atitudes e procedimentos estejam baseados em conhecimentos 
específicos sobre o desenvolvimento biológico, emocional, e 
intelectual das crianças, levando em consideração as diferentes 
realidades socioculturais. (RCNEI, 1998, p. 23) 
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Apesar das políticas públicas lançadas como estratégias 

governamentais, precisamos ver claramente a formação da criança, respeitando 

seus direitos e educando para uma democracia verdadeira. 

O DCNEI expressa ideias coerentes, no entanto, sem verificar a 

necessidade de mais políticas públicas e sociais para uma democracia real. Na 

prática muito pouco foi realizado em prol da Educação Infantil, segundo Almeida e 

Lara (2005): 

 

A grande parte das verbas para a Educação Infantil partiu da 
Secretaria de Estado de Assistência Social – SEAS, evidenciando o 
caráter assistencialista no atendimento à criança, ignorando as 
inovações propostas para a criança no ECA e na Constituição 
(p.114). 
 

O grande interesse do governo estava na economia, a 

desresponsabilização do Estado na oferta da Educação Infantil gerou graves 

consequências, dentre as quais a principal foi a desigualdade presente até os dias 

de hoje, afinal, os Municípios não destinam recursos suficientes para atender toda a 

demanda, sendo assim, acaba sendo ofertada às crianças uma educação em 

massa, sem garantir a qualidade do ensino e sem atender as suas necessidades 

básicas. De forma contraditória, o PNE posiciona-se da seguinte forma: 

 

O atendimento de qualquer criança num estabelecimento de 
Educação Infantil é uma das mais sábias estratégias de 
desenvolvimento humano, de formação da inteligência e da 
personalidade, com reflexos positivos sobre todo o processo de 
aprendizagem posterior. Por isso, no mundo inteiro, esse segmento 
da educação vem crescendo significativamente e vem sendo 
recomendado por organismos e conferências internacionais. (PNE, 
2000, p. 15). 

 

Em suma, observamos, claramente, a preocupação do Estado em 

atender os interesses da classe dominante, pois, refletindo a respeito das políticas 

públicas do período em questão, verificamos que não existe uma busca em superar 

as diferenças das classes sociais, menos ainda em findar essa divisão de classes, 

as políticas públicas têm como objetivo implícito apenas amenizar as consequências 

da pobreza. 
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CAPÍTULO II 

A GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE LONDRINA 

 

Com este capítulo buscaremos compreender como se deu o 

surgimento do atendimento a infância, no Município de Londrina, a fim de 

contextualizar o processo de transição das creches para os Centros Municipais de 

Educação Infantil (CMEI) e Centros de Educação Infantil (CEI) filantrópicos 

conveniados, tentando saber se a perspectiva assistencialista ainda se sobressai à 

perspectiva pedagógica nos dias atuais. 

 

2.1 O Surgimento do Atendimento da Educação Infantil em Londrina 

Fazendo um breve recorte na história Londrina, Costa (2003) nos 

remete a alguns aspectos relevantes do desenvolvimento econômico da cidade, 

assim como ao surgimento dos problemas sociais, provenientes da desigualdade 

que passam a fazer parte da sociedade por conta do aumento da população. 

De acordo com os apontamentos feitos em sua pesquisa, Londrina 

nasce e se desenvolve a partir da vinda dos pioneiros, por volta das décadas de 

1920 e 1930. No ano de 1929, iniciou-se a colonização dos imigrantes ingleses 

pertencentes à Companhia de Terras Norte do Paraná, tornando-se “Município em 

dezembro de 1934, pelo Decreto Estadual nº 2.519”. (Costa, 2003, p. 140) 

Nas décadas de 1940 a 1960, Londrina ficou conhecida como 

“capital mundial do café”, consequência do “intenso crescimento do norte do 

Paraná”. Por conta da implantação da industrialização, foi necessário o aumento da 

contratação de trabalhadores, daí então, a propagação da ideia de oportunidades 

para todos. O Município era visto “como exemplo de modernidade e civilidade para o 

resto do Estado” (Costa, 2003, p. 141). 

Paralelos ao rápido desenvolvimento e aumento da população da 

cidade surgem vários problemas sociais, tais como falta de emprego, moradores de 

rua, o aumento da mortalidade infantil, etc., acarretando também, segundo Costa, 

(2003), o surgimento da Sociedade Beneficente de Londrina, em 1936, e, 

posteriormente, muitas outras instituições filantrópicas e assistencialistas com a 

proposta de atender a população menos favorecida. Com isso, 
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Até ao final da década de 50 foram fundadas vinte e sete (27) 
organizações de atendimento social à população carenciada 
economicamente. Apenas três (03) contaram com envolvimento de 
órgãos públicos (federal e Municipal); todas as demais foram 
iniciativas não governamentais, partindo de grupos religiosos, clubes 
de serviço, associações diversas e grupos de voluntários. (COSTA, 
2003, p. 142) 
 

Em consequência, a mudança de cenário político e econômico da 

cidade e ao espaço conquistado pela indústria, os trabalhadores rurais, assim como 

grande parte da população feminina, passaram a vender sua força de trabalho 

conforme as necessidades de mão-de-obra do mercado de trabalho. 

 

As mulheres, gradativamente, foram se inserindo no mercado de 
trabalho urbano, como trabalhadoras domésticas mensais ou como 
“diaristas”, cujos filhos permaneciam em casa sob os cuidados dos 
irmãos maiores ou, até mesmo, sozinhos. (COSTA, 2003, p. 144) 
 

Diante dessa nova realidade, surge em 1961 a primeira creche de 

Londrina, a Creche Santa Rita, de acordo com Costa (2003), “por iniciativa da Igreja 

Católica e de um grupo de senhoras da sociedade londrinense”, oferecendo um [...] 

“atendimento a crianças de zero a sete anos, pertencentes a famílias de baixa 

renda” (COSTA, 2003, p.144). A segunda creche surge, em 1965, também sob 

influência da Igreja Católica, e assim posteriormente, ou seja, a maioria das 

instituições estava ligada à religiosidade e à assistência social. 

Segundo Lolis (2003), 

 

As modificações na estrutura fundiária, a erradicação do café, deixa 
mais aparente a questão social no Município e começam a surgir 
instituições organizadas da sociedade civil buscando atender aos 
problemas sociais emergentes naquele período. (apud COSTA, 
2003, p.144) 
 

Atualmente podemos encontrar, no Município de Londrina, de 

acordo com as informações divulgadas no portal da prefeitura, 79 instituições de 

atendimento às crianças de 0 a 6 anos de idade, sendo 16 centros municipais de 

Educação Infantil, e 63 centros de Educação Infantil filantrópicos conveniados. No 

caso dos filantrópicos, apesar não serem governamentais, possuem um convênio 

com a Prefeitura Municipal. 
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Mensalmente, cada uma das 63 unidades conveniadas recebe R$ 
182,00 por criança de zero a 2 anos matriculada no berçário e R$ 
121,00 para os inscritos no maternal a pré, de 2 a 5 anos 
(LONDRINA, s/d, s/p) 

 

De acordo com Costa (2003), até o ano de 2001, essas instituições 

eram supervisionadas administrativamente pela Secretaria da Assistência Social.  

 

Segundo Lolis (1993), o primeiro órgão público Municipal, executor 
da Assistência Social, em Londrina, foi criado apenas em 1948 sob a 
denominação de Departamento de Educação Pública e Assistência 
Social, cujo enfoque estava na área educacional e as ações 
referentes à assistência social tinham um caráter basicamente 
assistencialista [...] (apud COSTA, 2003, p. 142). 

 

Após o processo de transição, as instituições passaram a ser 

responsabilidade de outras três secretarias, a de Assistência social, a de Educação 

e o Núcleo Regional de Educação (Costa, 2003, p. 18). 

Ainda segundo a autora, normalmente as instituições filantrópicas 

atendem a uma população que se encontra “à margem do mercado de trabalho e 

que consequentemente não tem acesso a bens ou serviços necessários ao 

suprimento de suas necessidades básicas” (Costa, 2003, p. 19). Portanto, não tem 

como objetivo maior “uma relação mercantil com a sociedade”, mas sim a garantia 

dos direitos ao cidadão, especificamente com a finalidade educativa.  

Costa (2003) afirma que, historicamente, o modelo de atendimento 

da educação que imperou ao longo de muitos anos, foi o modelo assistencialista, 

normalmente gerenciado por voluntários, em associações, ou seja, instituições 

filantrópicas.  

Com isso, podemos dizer que, durante décadas, houve a 

desresponsabilização do Estado, muito presente até os dias de hoje, pois os próprios 

dados estatísticos apontam que a maior parte das instituições que atendem crianças 

de 0 a 6 anos, em nossa cidade, é filantrópica, isto é, o Município não consegue dar 

conta de atender a toda demanda existente, por isso, realiza convênios com outras 

instituições, muitas vezes, organizadas e administradas por voluntários. Percebemos, 

diante deste contexto, o reflexo do neoliberalismo e da Reforma do Estado, em que o 

Estado descentraliza suas tarefas e reduz o seus gastos com a Educação. 
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2.2 A Transição da Gestão da SMAS para a SME 

De acordo com Costa (2003), o processo de transição de 

Secretarias teve início no ano de 1998, acontecendo em duas etapas, primeiro, nas 

instituições municipais e, posteriormente, nas instituições não governamentais que 

mantinham convênio com o Município. Esse processo começou com o estudo e a 

elaboração de uma proposta por parte de uma comissão que contava com seis 

membros, integrantes das duas secretarias. Existiam, nesse período, 59 instituições 

de Educação Infantil em Londrina, atendendo a 5.265 crianças. Por meio do 

documento desenvolvido por essa comissão, observamos que esse atendimento era 

bastante incompleto e que a falta de investimentos, consequentemente, resultava 

em um atendimento de pouca qualidade. Os espaços físicos, materiais pedagógicos, 

a qualificação dos profissionais foram indicadores importantes para esses 

apontamentos.  Esses objetivos encontravam-se expostos na proposta de transição 

da seguinte forma: 

 

A busca da qualidade do atendimento envolve questões amplas 
ligadas às políticas públicas adotadas pela administração Municipal, 
à implantação de política de recursos humanos, ao estabelecimento 
de padrões de atendimento que garantam espaço físico adequado, 
materiais em quantidade e qualidade suficientes. (Londrina, apud, 
COSTA, 2003, p.155). 

 

A transferência de secretarias ocorreu, de fato, no ano de 2000, 

inicialmente com as instituições municipais e, dois anos depois, com as instituições 

não governamentais conveniadas. Durante esses dois anos, a gestão ainda 

pertenceu a SMAS. 

Diante dessa proposta, verificamos que existiam políticas públicas 

voltadas para esse nível educacional, no entanto, pouco se fazia na prática, porque 

as partes que deveriam assumir o seu papel, se eximiam, ou seja, de alguma forma 

se ausentavam de seu papel, não sendo dado a esse nível de ensino a valorização e 

a importância merecidas, o governo acabava não priorizando esse tipo de política.  

 

2.3 O Sistema Municipal de Ensino de Londrina 

Em análise ao documento sancionado pela Câmara Municipal de 

Londrina quanto ao Sistema Municipal de Ensino e os princípios e fins da educação, 

compreendemos educação como direito e dever do Estado e da Família, sendo 
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fundamentada nos princípios de liberdade, solidariedade humana, igualdade e 

justiça social, expondo em, seu primeiro capítulo, ter por finalidade educacional: 

 

I- Pleno desenvolvimento humano; 
II- A formação do educando e dos educadores para o exercício 
pleno da cidadania; 
III- A valorização e promoção da vida; e 
IV-  A produção e a difusão do saber e do conhecimento. 
(LONDRINA, 2009) 
 

Esse sistema Municipal atualmente encontra-se estruturado e 

organizado da seguinte maneira: Secretaria Municipal de Educação, órgão executivo 

responsável pelo planejamento, coordenação, execução, supervisão e avaliação das 

atividades de ensino; Conselho Municipal de Educação, órgão assessor da 

Secretaria e normativo das escolas da rede Municipal e da rede privada de ensino; 

Escolas de Educação Infantil e de ensino fundamental, administradas pelo 

Município; creches e pré-escolas mantidas e administradas pela iniciativa privada, 

sendo de caráter lucrativo, comunitário, confessional ou filantrópico. 

O capítulo III, art. 11 da instrução normativa nº 05/09 do Município 

de Londrina considera que 

 

III) promover em suas práticas de educação e cuidados, a integração 
entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo/linguísticos 
e sociais da criança, entendendo que ela é um ser total, completo e 
indivisível.  
IV) oportunizar o acesso a conhecimentos, valores e modos de vida 
verdadeiramente cidadãos, garantindo que tudo isto deve acontecer 
num contexto em que cuidados e educação se realizem de modo 
prazeroso, lúdico, onde as brincadeiras espontâneas, o uso de 
materiais, os jogos, as danças e músicas, as comidas e roupas, as 
múltiplas formas de comunicação, expressão, criação e movimento, o 
exercício de tarefas do cotidiano e as experiências dirigidas que 
exigem o conhecimento dos limites e alcances das ações das 
crianças e dos adultos estejam contemplados, pautados por objetivos 
claros, que aconteçam num ambiente iluminado pelos princípios 
éticos, políticos e estéticos (LONDRINA, 2009). 

 

Conforme o que foi exposto, observamos que cuidado e educação 

devem ser assegurados de forma concomitante, pelo menos nos preceitos 

constantes na legislação. 

O Sistema Municipal de Ensino de Londrina foi criado para 

possibilitar mais autonomia para o desenvolvimento da educação, consolidando uma 
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gestão democrática, em que as ações, regras e princípios são discutidos em 

conjunto com a comunidade e o conselho Municipal de educação, sendo esse 

conselho “composto por 28 membros e representantes da sociedade civil organizada 

e dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal”, todas as escolas municipais e 

instituições de Educação Infantil, sejam públicas ou privadas, fazem parte desse 

sistema (Londrina, s/d, s/p). 

Em relação às políticas e à gestão da Educação Infantil, podemos 

contar, ainda, com a V Conferência Municipal de Educação de Londrina, acontecida 

no ano de 2011 em nosso Município. De acordo com Costa (2003), essa 

Conferência teve como eixo de discussão “Qualidade da Educação: Avanços e 

Desafios”. Dessa forma, surgiram 31 novas metas a serem alcançadas em todos os 

níveis educacionais, das quais apenas duas estão direcionadas à Educação Infantil 

em específico: a questão da universalização do atendimento da Educação Infantil e 

a oferta de uma educação de qualidade em tempo integral em instituições públicas 

(Londrina, s/d, s/p). 

Entretanto não é com essa autonomia e avanços que as instituições 

de Educação Infantil se deparam diariamente, pelo contrário, convivem com vários 

problemas e contradições.  

Apontamos primeiramente a contradição encontrada na própria 

legislação, que se refere à Educação Infantil como um direito da criança e 

responsabilidade do Estado e da família, porém, mesmo sendo um nível de 

educação obrigatório, os pais não são obrigados a manter seus filhos em creches ou 

pré-escolas, diferente do ensino fundamental, o qual é priorizado claramente na 

própria LDBEN 9394/96. 

No entanto, se esses pais procuram as instituições de Educação 

Infantil, muitas vezes, se deparam com a falta de vagas, pois o Município não oferta 

um número de vagas suficiente e se desresponsabiliza, uma vez que a sociedade 

civil pega para si essa responsabilidade. 

Outro problema constante são estruturas que necessitam de 

reparos, ampliações, e sofrem por falta de manutenção. 

Pelegrino (2011) em sua reportagem expressa 
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A falta de vagas nos centros de Educação Infantil é um problema 
crônico em Londrina. De acordo com dados da Promotoria da Vara 
da Infância e Juventude, o déficit registrado até agosto do ano 
passado era de 7 mil vagas. A secretária da Educação [...] afirma que 
esse déficit já deve ter baixado para 5 mil. (PELEGRINO, 2011, S/P) 

 

Por conta dessa falta de vagas nos centros municipais de Educação 

Infantil, os centros de educação conveniados (filantrópicos) atendem a um número 

maior de crianças do que aquele número que o espaço e os recursos suportam e, 

consequentemente, acabam sofrendo com a falta de recursos como aponta 

Pelegrino (2011), 

 

Hoje, 1.077 crianças de 0 a 5 anos são atendidas em 11 centros 
municipais de Educação Infantil (CMEIs), enquanto 6.327 são 
atendidos em centros de Educação Infantil mantidos por entidades 
filantrópicas (CEIs). (PELEGRINO, 2011, S/P) 

 

É possível observarmos que o Poder Público desresponsabiliza-se 

cada vez mais da sua função, deixando de atender a grande demanda proveniente 

de uma população que precisa desse serviço, que deveria ser de qualidade, com 

estruturas físicas amplas, seguras, com materiais pedagógicos em número suficiente 

e de qualidade, com profissionais capacitados e qualificados, assim como a maioria 

dos documentos voltados para a educação definem como seria essa oferta de 

ensino para todos os níveis de ensino.  

Mais uma vez é possível notarmos que essa precariedade 

encontrada no atendimento a Educação Infantil é uma consequência da Reforma do 

Estado e do neoliberalismo que se instalou no país. 

Pelegrino (2011), nos lembra que essa ausência de 

responsabilidade do Poder Público é facilitada pelo fato de que pessoas comuns da 

sociedade acabam puxando para si a responsabilidade de promover a educação e a 

formação das crianças pertencentes à comunidade em que vivem, assim, assumindo 

a administração de instituições conveniadas, sem ter preparo para tal cargo. E 

apenas posteriormente se dão conta de que essa parceria com a Prefeitura do 

Município não será suficiente para manter esse espaço funcionando, nesse 

momento, percebem grande dificuldade para ampliar seus recursos. 
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Diante dessa escassez de recursos e da população que se encontra 

localizada em comunidades menos favorecidas, é possível encontrarmos instituições 

que ainda se preocupam em atender as necessidades básicas das crianças, tais 

como alimentação, higiene, etc., pois as famílias, muitas vezes, não dão conta de 

manter esses cuidados, são vistos à margem da sociedade, do mercado de trabalho 

e de consumo.  

Assim, é possível encontrarmos instituições, na maioria dos casos 

conveniadas, que oferecem esses cuidados por contarem com profissionais que 

ainda não possuem formação na área, ou não podem contar com uma formação 

continuada, mantendo seus conhecimentos atualizados. Como nesses casos, a 

visão e o objetivo pedagógico são deixados em segundo plano, notamos a visão 

assistencialista dessas instituições.  

Entendendo que os processos do cuidar e educar devem acontecer 

de forma concomitante e indissociável, é necessário olhar e identificar as 

necessidades das crianças, tais como afetividade, segurança, atenção, 

desenvolvimento cognitivo, social e físico e compreender essa idade como 

primordial para construção de vários princípios.  

Para tanto, é preciso garantir a esses pequenos um ambiente de 

aprendizagem seguro, prazeroso, saudável; repensar a relação e a interação 

professor/criança; questionar a relação família e escola, assim como a atuação e a 

formação do educador, principalmente no que se refere à parceria entre Poder 

Público e sociedade civil que contribui para a desobrigação do Município com a 

Educação Infantil.  
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CAPÍTULO III 

AS CONCEPÇÕES DAS PROFESSORAS E COORDENADORAS SOBRE O 

CUIDAR E EDUCAR E A TRANSIÇÃO DA SMAS PARA SME 

 

A fim de conhecer e interpretar a realidade vivenciada tanto no 

período de transição das secretarias quanto em relação ao atual contexto da 

Educação Infantil, optamos por realizar um questionário com perguntas voltadas 

para quatro professoras que já tinham algum tipo de aproximação ou atuação nas 

creches e pré-escolas, e outro com perguntas para duas coordenadoras, sendo uma 

responsável pela coordenação ou direção de um Centro Municipal de Educação e a 

outra de um Centro de Educação Infantil, filantrópico e conveniado. 

Nas respostas dos questionados aplicados às quatro profissionais 

que participaram da coleta de dados, verificamos que elas trabalham atualmente na 

área da educação, sendo três professoras de Educação Infantil e uma professora de 

ensino fundamental. Apenas uma não participou diretamente ou indiretamente do 

processo de transição da gestão da Educação Infantil, duas eram atendentes de 

creche e uma era professora de uma turma de Pré III. 

Nesse sentido, concordaram que, a princípio, o processo de 

transição para elas foi tranquilo, pois tinham iniciado sua formação profissional na 

área, as pessoas que mais sentiram diferença foram aquelas sem nenhuma 

formação, visto que elas não puderam participar do processo seletivo para 

efetivação e acabaram sendo dispensadas. 

Segundo a professora “A”,  

 

O processo para nós que estávamos entrando como atendentes de 
creche foi relativamente tranquilo, fomos recebidos pela Direção, 
orientadas sobre o trabalho a fazer. O pessoal que estava nas 
unidades ‘’frente de trabalho’’, foram dispensados. Acredito que para 
esse pessoal foi realmente difícil esse momento, pois a maioria não 
tinha a formação exigida para o cargo, e não tiveram nem a 
possibilidade de fazer o teste seletivo para o cargo de atendente de 
creche (PROFESSORA A, 2012). 
 

Conforme a professora “B”, 

 

Para nós professoras iniciantes o processo foi tranquilo. Por outro 
lado para o pessoal que estava atuando, isto que não tinham uma 
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formação e nem oportunidade para concorrerem devido a isso. 
Dessa forma enquanto parte do pessoal inicia uma boa parte estava 
de saída (PROFESSORA B, 2012). 

 

Quanto à relação com a SMAS, todas concordam que atualmente 

não existe nenhuma, a Educação Infantil está totalmente ligada à SME. A única 

intervenção que pode acontecer são em casos específicos ligados ao Conselho 

Tutelar. 

Após essas mudanças, as profissionais apontam como avanços 

questões como: melhorias na capacitação e formação continuada; maiores 

investimentos para a Educação Infantil, como material pedagógico; melhorias nos 

aspectos físicos; o olhar educativo que esse nível educacional passou a receber, 

deixando de ser apenas o cuidar, reconhecendo a importância da união entre o 

cuidar e educar, repensando o desenvolvimento e formação da criança. Um grande 

avanço apontado após essa transição na gestão foi quanto à formação dos 

profissionais que atuam na educação, que agora passa a ser exigência para 

efetivação contratual.  

Irgang e Lima (S/D) concordam com essa importância que a 

formação do profissional tem recebido: 

 

Assim, a formação do professor de Educação Infantil tem sido foco 
de várias discussões, na medida em que a ação pedagógica tenha 
significado à criança, que ela seja pensada e planejada para as 
crianças de 0 a 5 anos na escola de Educação Infantil, considerando-
a como ator social, produzido e produtor de cultura, de modo que 
seus gestos, choros, brigas, voz, símbolos e suas diferentes 
linguagens sejam entendidas e consideradas (IRGANG e LIMA, S/D, 
p.6). 
 

Entretanto, a posição das autoras e as informações das professoras 

questionadas desencontram-se quando as autoras colocam que essa formação tem 

sido um desafio para as professoras a partir do pressuposto de que “as políticas 

públicas e o interesse do Governo em relação à Educação Infantil não tem sido 

prioridade na educação” (IRGANG e LIMA, S/D, p. 6). 

As professoras colocam que, atualmente, a assessoria para 

capacitação e formação continuada passa a ser ofertada pela SME, com cursos 

frequentes, palestras, projetos específicos para cada faixa etária e programas de 
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formação ofertados pelo Governo Federal, como o PARFOR, além do 

acompanhamento da própria equipe pedagógica de cada instituição.  

 

O PARFOR UEL é um Programa Emergencial de formação de 
professores proposto pelo MEC em regime de colaboração com a 
Universidade Estadual de Londrina (UEL) que oferece cursos de 
Licenciaturas, destinados a professores efetivos da Educação Básica  
Pública. (UEL, S/D, S/P) 
  

Porém, concordando com a posição de Irgang e Lima (S/D), essa 

formação dada pelo Governo Federal não é específica para Educação Infantil, 

lembrando que o PARFOR compete também aos profissionais dos anos iniciais. 

Para poder compreender a infância e definir a finalidade a qual a 

escola se dispõe, os documentos citados durante o questionário funcionam para as 

duas instituições como um norte para o processo pedagógico, influenciando 

diretamente no dia-a-dia e no PPP. No entanto, reconhecemos a importância de um 

aprofundamento nos estudos sobre eles para a melhoria na qualidade do ensino e 

uma participação mais crítica e autônoma da instituição para estabelecimento de 

metas e melhor aproveitamento dos recursos, podendo também contribuir para que 

as instituições busquem dos responsáveis melhores políticas públicas para 

Educação Infantil. Vejamos alguns depoimentos. 

 

Professora “A”: 

[...] Acredito que os professores ainda demonstram pouco interesse 
nessa participação e devessem procurar se aprofundar mais para 
conhecer o PPP da escola, verificando se tudo que consta no mesmo 
acontece na prática cotidiana da escola. O PPP deve ser um 
instrumento ‘’vivo’’ na escola e não um documento engavetado. 

 

Professora “B”: 

[...] Dessa forma eles constituem-se como norte para o processo de 
construção desse plano pedagógico. No entanto percebe-se que é 
necessário aprofundar essas discussões que são fatores de extrema 
relevância, visto que influenciam diretamente no nosso dia-a-dia na 
escola. 
 

Professora “D”: 

Através deles é que são estabelecidas metas para aplicação de 
recursos públicos, melhoria da qualidade de ensino, cobra-se mais 
as formações para o trabalho procuram ter respeito à diversidade, 
etc.  
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Por meio dos questionários aplicados para as professoras 

coordenadoras, foi possível perceber certa coerência entre as respostas obtidas, o 

que nos proporcionou maior clareza para o entendimento do processo de transição 

da Gestão da Educação Infantil em Londrina. 

No caso dos questionários aplicados nas instituições Municipal e 

filantrópica, tanto a coordenadora da instituição Municipal de ensino, quanto a 

instituição conveniada concordam que as instituições municipais, filantrópicas ou 

conveniadas dependem do Poder Público, seja no aspecto técnico, seja no 

financeiro.  

Quanto aos recursos repassados, ambas sofrem pela insuficiência 

deles, porém, as instituições municipais ainda sofrem menos, pois contam com os 

recursos enviados pelo PDDE, e, até o inicio deste ano, contavam com subvenções 

sociais, um convênio bancário, que foi extinto, dificultando as manutenções físicas 

da unidade, assim como o desenvolvimento de alguns projetos. Essas instituições 

precisam adotar outros meios para levantar recursos, tais como, promoções, festas 

que integrem a família e a comunidade, ações entre amigos, contam com a ajuda de 

colaboradores. 

Mais uma vez notamos claramente que toda essa defasagem de 

recursos e de qualidade na Educação Infantil é consequência de todo o processo da 

Reforma do Estado e do neoliberalismo. 

Quando questionadas se ainda existe alguma relação com a SMAS, 

ambas as coordenadoras concordaram que não, que a responsável pela Educação 

Infantil atualmente é a SME.  

No entanto, a coordenadora da instituição conveniada acredita que 

não aconteceram muitas mudanças significativas, após esse período de transição de 

secretaria, mas talvez essa visão aconteça porque ela não esteve na área da 

educação durante esse período, tendo assumido a coordenação da instituição 

quando ela já era de responsabilidade da SME.  

 

Não percebi nenhuma mudança significativa. Na realidade assumi a 
coordenação da instituição quando a gestão da Educação Infantil já era 
responsabilidade da Secretaria de Educação. Mas acredito que não 
tenha mudado muita coisa (Coordenadora CEI). 
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Contrapondo a isso, a coordenadora da instituição Municipal relata 

que é possível observar algumas mudanças importantes para a Educação Infantil, 

tais como os avanços em nível de formação de professores, a formação continuada, 

os planejamentos e as realimentações de projetos de forma sistematizada e coletiva.  

 

Observamos, e é uma realidade da nossa escola, avanços em nível 
de formação dos professores. Temos professores graduados, 
especializados, mestrandos e mestre que estão em constante busca 
e atualização do conhecimento. Ter um funcionário na função de 
auxiliar de supervisão foi um avanço significativo, pois ela orienta o 
trabalho pedagógico coletivo e possibilita junto com os professores 
uma reflexão constante sobre a ação de ensinar e aprender 
(Coordenadora CMEI). 

 

Em se tratando das questões de planejamento, realimentações da 

proposta e de projetos, questionamos se os documentos que subsidiam a educação 

têm sido discutidos ou analisados nos momentos de elaboração ou realimentação do 

plano institucional ou PPP, ambas as coordenadoras afirmaram que sim, que 

buscam as orientações contidas nesses documentos. 

Irgang e Lima (S/D) compartilham dessa importância que se deve 

dar à proposta enquanto subsídio para a ação pedagógica nas escolas, 

 

Também, a escola de Educação Infantil pressupõe, como em outras 
instituições, a construção de um Projeto Político Pedagógico. Nele a 
escola articula saberes, entendimentos, discussões e ações sobre a 
criança e a especificidade da Educação Infantil. A partir dessa 
construção este passa a ser documento identitário da instituição em 
que o diálogo e a reflexão devem contemplar a (re)visita ao 
documento como processo democrático na Gestão Escolar (IRGANG 
e LIMA, p. 7 - grifo da autora). 
 

 A coordenadora da instituição Municipal especificou que a proposta 

tem sido realimentada coletivamente com base na resolução nº 05/09, afim de que a 

instituição cumpra sua função sociopolítica. 

Diante disso, observamos também a finalidade educacional que 

cada instituição possui com relação à formação das crianças. Na instituição 

conveniada, a coordenadora expressa que a criança é entendida como sujeito ativo 

da sua própria história, considerando assim, aquele conhecimento que a criança já 

traz com ela, transmitido pela família e o meio social em que ela vive. 
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 Na instituição Municipal, essa visão se repete, porém, é ressaltada 

a formação de uma autoimagem positiva da criança, valorizando suas ações de 

modo a contribuir para o processo de socialização, visando formar um sujeito 

pensante e autônomo. 

Concordamos que ambas as visões são importantes, entretanto, 

contribuiriam de forma mais significativa para a criança se fossem somadas à prática 

escolar, ou seja, valorizar a criança enquanto sujeito ativo com suas ações e 

conhecimentos já adquiridos e transformá-la em um sujeito pensante e autônomo, o 

que vale para a prática das duas instituições. 

Tanto a instituição Municipal quanto a conveniada concordam que a 

base do desenvolvimento da criança está relacionada à integração entre o cuidar e o 

educar, e, de acordo com os pressupostos legais, devem ser concomitantes, ambas 

as ações do professor implicam em atender as necessidades das crianças.   

A maior dificuldade das instituições em articular o cuidar e o educar, 

atualmente, pode ser relacionada à ausência da família no cumprimento do seu 

papel, pois a escola não dá conta de assumir as funções da família sozinha, a 

família deve assumir sua função social e caminhar na mesma direção que a escola 

para uma formação conjunta da criança. 

  

A maior dificuldade da prática educativa se refere à responsabilidade 
dos pais, pois acreditamos que não podemos substituir papéis 
familiares, os pais precisam assumir suas responsabilidades tanto 
familiares como sociais (Coordenadora CMEI). 
 
De alguns anos pra cá, estamos enfrentando a mudança de papéis. 
Pais não presentes na vida das crianças e a escola tendo que dar 
conta dessa função familiar. É necessário conscientizarmos as 
famílias que escola e família precisam caminhar juntas, cada uma 
assumindo seu papel [...] (Coordenadora CEI) 

 

Com isso percebemos que, tanto na instituição municipal, quanto na 

filantrópica, ainda é muito forte a questão do assistencialismo na visão e 

entendimento das famílias, que consideram essas instituições um lugar seguro para 

deixar seus filhos. Ou seja, para as famílias esse atendimento é um lugar onde seus 

filhos recebem cuidados como alimentação, higienização e segurança, pois, no 

período em que a criança se encontra nesse espaço escolar, a instituição é 

responsável em garantir esses cuidados. 
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Diante disso, a família se acomodando e, consequentemente, se 

desresponsabiliza de outros aspectos fundamentais para o desenvolvimento e a 

formação dessa criança, tais como valores, regras básicas de convivência, limites, 

respeito, o desenvolvimento afetivo e social, deixando essa responsabilidade apenas 

para a escola e se distanciando cada vez mais da parceria e articulação família-

escola. 

Diferente da visão das educadoras e coordenadoras, que defendem 

o espaço escolar como um lugar onde a parceria com a família é fundamental para 

se promover o desenvolvimento cognitivo, social, físico, afetivo, emocional. Muitas 

vezes, a escola procura manter esse vínculo por meio de reuniões, comemorações, 

palestras, etc., mas a família dificilmente se faz presente ou mostra interesse. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das reflexões sugeridas inicialmente, nesta pesquisa, 

percebemos que as principais mudanças advindas da transição da gestão Municipal 

da educação infantil foi: a articulação entre ações indissociáveis como o cuidar e o 

educar.  

Com a intensificação do caráter pedagógico, as instituições de 

Educação Infantil passaram a almejar o cumprimento do que já preconizava a LDB, 

com relação à formação dos educadores (Magistério ou Pedagogia), assim como a 

formação continuada de seus profissionais e a melhoria das condições físicas e 

materiais para o atendimento da demanda de educação infantil. A formação 

continuada foi intensificada, sendo ofertada tanto pela rede pública, quanto pela rede 

particular conveniada. 

Em contradição a essa intensificação do caráter pedagógico, está a 

visão da maioria das famílias, principalmente das classes menos favorecidas, que 

ainda mantém uma perspectiva assistencialista no atendimento aos seus filhos. 

Assim, concordando com a fala das coordenadoras que participaram dessa 

pesquisa, acreditamos que é preciso desenvolver um trabalho com a família, para 

que ela compreenda e passe a olhar para esse atendimento com outra visão, 

valorizando o trabalho desenvolvido, e assumindo a sua responsabilidade e parceria 

junto à escola. 

A partir da leitura dos materiais necessários para a elaboração deste 

trabalho e da busca pelas experiências vivenciadas na prática, concordamos com a 

proposta de Rivero (2001), que aborda em seus trabalhos a importância da 

articulação entre o cuidar e o educar, diferente de alguns autores que defendem a 

separação dos dois conceitos. No entanto, é fundamental para um trabalho de 

qualidade que os profissionais da educação de crianças de 0 a 6 anos tenham clara 

a concepção de infância, e uma visão reflexiva e crítica quanto à prática pedagógica 

que pretendem desenvolver. 

Os principais avanços percebidos no atendimento à Educação 

Infantil, atualmente, dizem respeito à organização de tempos e espaços (rotina); os 

espaços e recursos pedagógicos; a relação professor/criança de acordo com a 

legislação vigente; a formação continuada dos profissionais da educação; a 

articulação entre as ações indissociáveis de cuidar e educar. No entanto, os desafios 
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continuam, pois, se foram melhorados os aspectos qualitativos, por outro lado, ainda 

há necessidade de vagas para atendimento da comunidade escolar. Alguns Centros 

de Educação Infantil filantrópicos têm encontrado dificuldade para corresponder à 

questão financeira destinada à filantropia, tornando necessário um projeto gradativo 

de melhoria nesses centros de atendimento. 

Muitos autores defendem que essa dicotomia entre cuidar e educar 

está ligada à questão do distanciamento entre teoria e prática no que se refere à 

formação do profissional e à visão da escola. 

Sendo assim, é necessário que tanto a instituição e quanto o 

profissional da Educação Infantil tenham uma visão clara e objetiva de seu papel, 

assim como dos muitos conceitos e teorias acerca do desenvolvimento da criança 

para, com isso, conseguir efetivar a articulação entre cuidar e educar durante o 

acompanhamento das crianças e de suas famílias. 

Portanto, concordamos com pesquisadores da área que afirmam 

que uma formação de qualidade será o ponto de partida para uma educação e 

atendimento de qualidade, assim também, para a superação das dicotomias 

existentes. No entanto, é preciso estarmos atentos à formação continuada, que 

permitirá ao profissional atualizar suas práticas e conhecimentos. 

Com a criação do Sistema Municipal de Ensino, o Município passou 

a ter autonomia para desenvolver a educação, segundo princípios e regras 

discutidos pela sociedade civil organizada, por meio de seus representantes, no 

Conselho Municipal de Educação; dessa forma, passa-se a seguir as normas 

vigentes nacionais, porém atendendo as especificidades da educação infantil 

ofertada pelo Município. 

Assim, para que haja o desenvolvimento humano pleno, de 

qualidade, valorização e promoção da vida, que são algumas das finalidades que se 

espera da educação em nosso Município, é necessário que tenhamos uma gestão 

escolar comprometida, coletiva e ativa, assumindo, a responsabilidade de suas 

funções, e construindo uma relação com maior participação e acompanhamento da 

comunidade escolar. 
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Apêndice 1 - Questionários para Professoras da Rede Municipal de Educação 

 

PROFESSORA “A” 

 

Trabalha atualmente na área da educação? Em que função? 

Sim, professora de Educação Infantil. 

 

Que função desempenhava no período de transição das secretarias? 

Atendente de creche. 

 

1. Como foi o processo de transição das creches/Pré-escolas, públicas e 

conveniadas, para a Secretaria de Educação? 
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O processo para nós que estávamos entrando como atendentes de creche foi 

relativamente tranquilo, fomos recebidos pelada Direção orientadas sobre o trabalho 

a fazer. O pessoal que estava nas unidades ‘’frente de trabalho’’, foram 

dispensados. Acredito que para esse pessoal foi realmente difícil esse momento, 

pois a maioria não tinha a formação exigida para o cargo, e não tiveram nem a 

possibilidade de fazer o teste seletivo para o cargo de atendente de creche.  

 

 

2. Quais as principais vantagens, para as Instituições, advindas dessa 

mudança? E as desvantagens? 

Acredito que a principal vantagem, tenha sido os profissionais que ingressaram nas 

unidades com uma formação para trabalhar com as crianças. Houve uma melhora 

significativa no aspecto físico da unidade, novos materiais, realmente um maior 

investimento na Educação Infantil, creches consideradas como espaço educativo.    

 

3. Ainda existe algum tipo de relação da Secretaria de Ação Social junto às 

creches/Pré-escolas (assistenciais), após esse ordenamento? Caso a resposta 

seja afirmativa, justifique. 

Não, estamos vinculados a Secretaria de Municipal de Educação.  

 

4. Quais mudanças efetivas já ocorreram nessas Instituições? 

Existem mudanças relacionadas á formação dos profissionais que atuam nessas 

instituições, com a escolaridade mínima exigida do magistério, onde hoje a maioria 

dessas professoras tem graduação e cursos de especialização. O espaço educativo 

das creches alia o cuidar e educar, com recursos: brinquedos, jogos, matérias para 

desenvolver um trabalho efetivo com as crianças.  As professoras também 

participam da realimentação do Projeto Politico Pedagógico, atualizando-o sempre 

que necessário. A Educação Infantil ainda precisa de mais investimento e os 

profissionais que atuam neste nível de ensino ainda mais valorizados. A Educação 

Infantil deve ser encarada como uma etapa importantíssima para o desenvolvimento 

da criança e ter um novo olhar como a primeira etapa da Educação Básica, 

constituindo realmente espaço educativo que visa formação das crianças nos seus 

aspectos físico, emocional, intelectual e social.   
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5. Como tem se processado a assessoria para a capacitação dos professores? 

Sempre temos cursos, acredito que esses cursos poderiam ser mais frequentes, 

principalmente com abordagens que viessem de encontro a faixa etária que 

trabalhamos.  

 

6. Quem dá e como é realizada a assessoria pedagógica para essas 

instituições? 

A responsável a Secretaria Municipal de Educação que oferece os cursos de 

formação continuada, normalmente participamos de curso de formação também nas 

praticas Pedagógicas.  

 

7. Quais foram os principais avanços já percebidos nas Instituições após essa 

mudança de secretaria e do caráter educativo que as instituições adotaram? 

Os avanços foram grandes, principalmente em relação à função da Educação Infantil 

que deve envolver o cuidar e o educar, tornando essas instituições realmente em 

espaços educativos de qualidade.  

 

8. Os documentos C.F./88, LDB/96, ECA, PNE, RCNEI, têm sido discutidos de 

fato pelas instituições? Em que medida influenciaram na elaboração do Plano 

pedagógico e/ou Plano Institucional após essa transição de secretaria? 

Sim, utilizamos o EC, LDB/96 e RCNEI principalmente, na elaboração e 

relacionamento do PPP (Projeto Politico Pedagógico) que hoje é feito pela Direção, 

Supervisão e professores, envolvendo a escola em um trabalho coletivo. Isto 

anteriormente não acontecia. Acredito que os professores ainda demonstram pouco 

interesse nessa participação e devessem procurar se aprofundar mais para 

conhecer o PPP da escola, verificando se tudo que consta no mesmo acontece na 

pratica cotidiana da escola. O PPP deve ser um instrumento ‘’vivo’’ na escola e não 

um documento engavetado. 

 

PROFESSORA “B” 

 

Trabalha atualmente na área da educação? Em que função? 
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Sim, professora de Educação Infantil. 

 

Que função desempenhava no período de transição das secretarias? 

Atendente de creche. 

 

1. Como foi o processo de transição das creches/Pré-escolas, públicas e 

conveniadas, para a Secretaria de Educação? 

Para nós professoras iniciantes o processo foi tranquilo. Por outro lado para o 

pessoal que estava atuando, isto que não tinham uma formação e nem oportunidade 

para concorrerem devido a isso. Dessa forma enquanto parte do pessoal inicia uma 

boa parte estava de saída. 

 

2. Quais as principais vantagens, para as Instituições, advindas dessa 

mudança? E as desvantagens? 

Com referencia aos aspectos positivos podemos citar os seguintes: maiores efeitos 

de cursos, visando melhorar a capacitação de professores, a ênfase na qualidade de 

ensino, aliando e cuidar e educar, a ampliação de materiais didáticos e pedagógicos, 

diversificando e contribuindo no desenvolvimento das atividades e bem-estar das 

crianças.  Apesar dos avanços, ainda hoje tem muito que melhorar como a 

necessidade de criação e ampliação de espaços educativos adequados e 

acessíveis; e a visão de muitas famílias que a credita que o papel da Educação 

Infantil visa apenas o cuidar. Dessa forma, é preciso conscientização quebrando 

paradigmas.  

 

3. Ainda existe algum tipo de relação da Secretaria de Ação Social junto às 

creches/Pré-escolas (assistenciais), após esse ordenamento? Caso a resposta 

seja afirmativa, justifique. 

Não, no momento estamos vinculados com a Secretaria de Educação, quando nos 

referimos ao conselho tutelar que funciona como ‘’apoio’’ a instituição, uma vez que 

os pais desrespeitam as normas e leis que operam a favor da criança e instituição. 

 

4. Quais mudanças efetivas já ocorreram nessas Instituições? 
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Muitas. Atualmente percebe-se a exigência da graduação na área de educação 

como fator inicial para atuação na Educação Infantil. É um fator de extrema 

relevância.  

 

5. Como tem se processado a assessoria para a capacitação dos professores? 

De inúmeras formas, através de cursos, palestras, grupos de estudo (que ocorrem 

na pratica pedagógica) e pela plataforma do EFNDE. Além de programas do 

governo para formação, como o parfor. 

 

6. Quem dá e como é realizada a assessoria pedagógica para essas 

instituições? 

Ocorre por meio da Secretaria de Educação, uma vez que esta oportuniza os cursos 

de formação continuada. 

 

7. Quais foram os principais avanços já percebidos nas Instituições após essa 

mudança de secretaria e do caráter educativo que as instituições adotaram? 

Podemos destacar a questão da qualidade de ensino, aliando cuidar e educar ; a 

participação dos professores na construção do PPP, embora ainda tenha muito o 

consolidar nesse aspecto ; professores se capacitando no dia-a-dia, promovendo 

mudanças ; a tentativa de integrar a família e comunidade na instituição, formando 

uma parceria. 

 

8. Os documentos C.F./88, LDB/96, ECA, PNE, RCNEI, têm sido discutidos de 

fato pelas instituições? Em que medida influenciaram na elaboração do Plano 

pedagógico e/ou Plano Institucional após essa transição de secretaria? 

Sabe-se que o plano institucional é desenvolvido com base nesses documentos 

citados acima. Dessa forma eles constituem-se como norte para o processo de 

construção desse plano pedagógico. No entanto percebe-se que é necessário 

aprofundar essas discussões que são fatores de extrema relevância, visto que 

influenciam diretamente no nosso dia-a-dia escolar. Sendo assim o professor deve 

estar atentos as politicas educacionais a fim de intervir positivamente na sua pratica 

pedagógica de forma critica e autônoma. 
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PROFESSORA “C” 

 

Trabalha atualmente na área da educação? Em que função? 

Sim, professora de Educação Infantil. 

 

Que função desempenhava no período de transição das secretarias? 

Nenhuma. 

 

1. Como foi o processo de transição das creches/pré-escolas, públicas e 

conveniadas, para a Secretaria de Educação? 

Não participei do processo de transição, mais pelo que algumas colegas que 

participaram relatam, foi bem tranquilo.   

 

2. Quais as principais vantagens, para as Instituições, advindas dessa 

mudança? E as desvantagens? 

As principais vantagens estão relacionadas a qualidade de ensino pois hoje em dia o 

cuidar esta intrinsicamente ligados ao educar. Trabalhando centradas nos 6 eixos de 

conhecimentos dos PCN’S visando uma educação voltada ao desenvolvimento da 

criança como um todo, dentro da ludicidade para que aprenda brincando. A principal 

desvantagem é a falta de reconhecimento profissional. Apesar de sermos 

professoras com formação e algumas até com pós-graduação, ainda somos tratadas 

como cuidadoras. 

 

3. Ainda existe algum tipo de relação da Secretaria de Ação Social junto às 

creches/Pré-escolas (assistenciais), após esse ordenamento? Caso a resposta 

seja afirmativa, justifique. 

 É através do conselho tutelar, encaminhando crianças de risco ou que pertençam a 

famílias desestruturadas (Pais presidiários, mais alcoólatras ou usuárias de drogas, 

etc.).  

 

4. Quais mudanças efetivas já ocorreram nessas Instituições? 

A mudança foi total. Desde reformas de prédios, até a reforma administrativa e do 

corpo docente que agora é formado por professoras concursadas e com formação 
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específica em pedagogia ou normal superior, ou, outra formação, mas com 

magistério como formação de nível médio. 

 

5. Como tem se processado a assessoria para a capacitação dos professores? 

A prefeitura nos oportuniza uma formação continuada específica, porém, ainda é 

necessário mais especificidade em relação a faixa etária de 0 a 3 anos. 

 

6. Quem dá e como é realizada a assessoria pedagógica para essas 

instituições? 

A assessoria pedagógica é dada pela própria diretora, obrigada a ser pedagoga e as 

auxiliares de supervisão também formadas em pedagogia. 

 

7. Quais foram os principais avanços já percebidos nas Instituições após essa 

mudança de secretaria e do caráter educativo que as instituições adotaram? 

Os principais avanços foram efetivados em relação ao próprio PPP, agora 

construído por todos e efetivamente aplicado em cada área pelo profissional 

habilitado e especialmente no sistema de avaliação das crianças. Agora todas elas, 

são avaliadas através de portfólios construídos no dia-a-dia, dentro das atividades 

desenvolvidas nos planejamentos diários do professor. 

 

8. Os documentos C.F./88, LDB/96, ECA, PNE, RCNEI, têm sido discutidos de 

fato pelas instituições? Em que medida influenciaram na elaboração do Plano 

pedagógico e/ou Plano Institucional após essa transição de secretaria? 

Nosso PPP é baseado nestes documentos, especialmente na LDBEN 9394/96, no 

E.C.A. e nos PCN’s da educação. Em nossas reuniões pedagógicas são sempre 

abordadas, ocasionando modificações necessárias no projeto, em vista das 

especificidades da faixa etária atendida, como também da comunidade onde escola 

está inserida. 

 

PROFESSORA “D” 

 

Trabalha atualmente na área da educação? Em que função? 

Sim, professora do ensino fundamental. 
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Que função desempenhava no período de transição das secretarias? 

Era educadora e trabalhava com alunos do pré III. 

 

1. Como foi o processo de transição das creches/Pré-escolas, públicas e 

conveniadas, para a Secretaria de Educação? 

O processo foi um ajustamento com o ministério publico e foi bastante burocrático. A 

princípio mudaram as direções das instituições e cada qual foi realizando mudanças 

de acordo com as orientações da Secretaria de Educação.  

 

2. Quais as principais vantagens, para as Instituições, advindas dessa 

mudança? E as desvantagens? 

A mudança valorizou o trabalho desenvolvido dentro das instituições. Deixando de 

ser visto apenas como local onde cuidar era o foco para dar espaço ao educar.  

 

3. Ainda existe algum tipo de relação da Secretaria de Ação Social junto às 

creches/Pré-escolas (assistenciais), após esse ordenamento? Caso a resposta 

seja afirmativa, justifique. 

Creio que não, porem muitas pessoas tem a visão e atitudes assistencialistas. 

 

4. Quais mudanças efetivas já ocorreram nessas Instituições? 

As escolas (CMEI’S) precisavam ter em seu quadro de funcionários pessoas 

capacitadas e com formação na área de atuação.  

 

5. Como tem se processado a assessoria para a capacitação dos professores? 

No período de transição, os funcionários foram orientados a buscarem formação, 

eram oferecidos cursos, palestras, etc. Atualmente temos a formação continuada e 

outros projetos.   

 

6. Quem dá e como é realizada a assessoria pedagógica para essas 

instituições? 

A Secretaria de Educação é responsável pelas realizações dessas capacitações 

juntamente com eventuais parcerias quando necessário.  
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7. Quais foram os principais avanços já percebidos nas Instituições após essa 

mudança de secretaria e do caráter educativo que as instituições adotaram? 

A mudança que mais acho significativa é a exigência da formação do profissional 

especifica ao cargo que ocupa, pois quando se tem essa formação o direcionamento 

do trabalho é melhor organizado e desenvolvido.   

 

8. Os documentos C.F./88, LDB/96, ECA, PNE, RCNEI, têm sido discutidos de 

fato pelas instituições? Em que medida influenciaram na elaboração do Plano 

pedagógico e/ou Plano Institucional após essa transição de secretaria? 

Através deles é que são estabelecidas metas para aplicação de recursos públicos, 

melhoria da qualidade de ensino, cobra-se mais as formações para o trabalho 

procuram ter respeito à diversidade, etc.  

 

 

Apêndice 2 – Questionários para coordenadoras CMEI e CEI 

 

COORDENADORA C.M.E.I. 

1. Quais as principais diferenças entre as instituições municipais, conveniadas e 

privadas? 

As instituições públicas são criadas, mantidas e administradas pelo Poder Público  

Federal, Estadual ou Municipal. As instituições privadas que podem ser conveniadas 

e particulares são organizadas por grupos de pessoas físicas ou pessoas jurídicas 

de direitos privados. As conveniadas contam com o apoio financeiro e técnico do 

poder público e as particulares possuem fins lucrativos para se manterem. 

 

2. De fato o atendimento filantrópico prioriza mais o educar do que o cuidar na 

prática cotidiana? 

Pelos pressupostos legais ambas as ações são concomitantes. 

 

3. Os recursos repassados pelo Poder Público são suficientes para manter a 

instituição? 
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Atualmente temos o recurso do PDDE que é um programa de FNDE, calculado de 

acordo com o censo escolar para gastos de custeio e capital. Neste ano, foi extinto o 

convenio bancário (subvenção social) que era utilizado para manutenções de 

estrutura física e desenvolvimento dos projetos da Escola. Estamos vivenciando um 

período difícil de transição com a retirada do convênio. 

 

4. Que outros meios são utilizados para levantamento de recursos? 

Utilizamos os recursos próprios que são arrecadados através de contribuições 

voluntárias dos pais, promoções, ações entre amigos e projetos de integração entre 

a família e a escola, realizando momentos de festa e atividades lúdicas em que 

todos participam e são as corresponsáveis pelo desenvolvimento educativo da 

instituição.  

 

5. O que se entende por cuidar e educar atualmente? 

A satisfação das necessidades afetivas das crianças é a base para o 

desenvolvimento integral de todos os aspectos da aprendizagem. Contemplar o 

cuidado na esfera da Educação Infantil significa compreendê-lo como parte 

integrante da Educação de qualidade. 

 

6. Qual a finalidade educacional da instituição quanto à formação da criança? 

As crianças participam da construção do seu conhecimento como sujeitos ativos, 

enfatizamos a importância de que cada criança tenha uma autoimagem positiva, 

sendo valorizada em suas ações à medida que desenvolver o seu processo de 

socialização. O trabalho com projetos nesta instituição possibilita a formação de um 

sujeito pensante que sabe realizar escolhas e que desenvolva habilidades 

simbólicas e criativas. 

 

7. Qual a maior dificuldade das instituições em efetivar a articulação entre o 

cuidar e o educar durante o acompanhamento das crianças e de suas famílias? 

A maior dificuldade da prática educativa se refere a responsabilidade dos pais, pois 

acreditamos que não podemos substituir papéis familiares, os pais precisam assumir 

suas responsabilidades tanto familiares como sociais. 
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8. Ainda existe algum tipo de relação da Secretaria de Ação Social junto as 

creches e pré-escolas após o processo de transição para a Secretaria de 

Educação? 

Não, nos Centros Municipais de Educação Infantil todo o provimento de funcionários, 

materiais didáticos – pedagógicos, acompanhamentos, orientações, resoluções, 

coordenação pedagógica e administrativa é realizado pela Secretaria de Educação. 

 

9. Quais foram os principais avanços já percebidos nas Instituições após essa 

mudança de secretaria e do caráter educativo que as instituições adotaram? 

Observamos, e, é uma realidade da nossa escola, avanços em nível de formação 

dos professores. Temos professores graduados, especializados, mestrandos e 

mestre que estão em constante busca e atualização do conhecimento. Temos 

também a preocupação com a formação continuada, sempre realizamos estudos nas 

práticas pedagógicas e já contamos com parcerias de professoras universitárias. Ter 

um funcionário na função de auxiliar de supervisão foi um avanço significativo, pois 

ela orienta o trabalho pedagógico coletivo e possibilita junto com os professores uma 

reflexão constante sobre a ação de ensinar e aprender. O planejamento é 

sistematizado, os professores realimentam os projetos de acordo com o interesse 

das crianças e possibilitam aprendizagens lúdicas, de experimentação e 

experiências ativas da realidade. 

 

10. Os documentos LDB/96, ECA, PNE, RCNEI, tem sido discutidos ou analisados 

pela instituição para elencar e subsidiar a elaboração do plano institucional 

e/ou da proposta pedagógica? 

Sim, o documento mais atual que está subsidiando a nossa prática é a resolução nº 

05/09, a proposta está sendo reestruturada juntamente com os professores e os 

documentos estão sendo discutidos para que o Projeto Político Pedagógico cumpra 

com a sua função sociopolítica. 

 

COORDENADORA/ DIRETORA C.E.I.  

1. Quais as principais diferenças entre as instituições municipais, conveniadas e 

privadas? 



54 
 

 
  

Coordenando um Centro de Educação Infantil particular e um filantrópico, percebo 

que no particular nós temos mais autonomia para direcionar nossos trabalhos, 

enquanto que, na instituição filantrópica, ficamos presos ao Município, tendo assim 

um olhar mais de dependência tanto no aspecto pedagógico, quanto econômico. 

 

2. De fato o atendimento filantrópico prioriza mais o educar do que o cuidar na 

prática cotidiana? 

Acho relativo. Depende de cada instituição, acredito que educar e cuidar andam 

juntos, quando educo eu também cuido. A atitude de educar e cuidar do professor 

implica em ser solicito com as crianças e estar atento as suas necessidades. 

 

3. Os recursos repassados pelo Poder Público são suficientes para manter a 

instituição? Que outros meios são utilizados para levantamento de recursos? 

Não. Temos que complementar os recursos com promoções, ajuda de 

colaboradores. 

 

5. O que se entende por cuidar e educar atualmente? 

Em nossa Proposta Pedagógica diz: Significa propiciar condições de aprendizagem 

orientadas e inter-relacionadas que estimulem o desenvolvimento integral das 

capacidades infantis, que levem as crianças a apropriação dos conhecimentos mais 

amplos da realidade social e cultural. 

 

6. Qual a finalidade educacional da instituição quanto à formação da criança? 

Conforme a Proposta Pedagógica: a criança deve ser compreendida como agente 

ativo no universo da escola, pois já trás em si um conhecimento da família e do meio 

social em que vive. É vista como um ser importante na formação e construção do 

conhecimento. Ela é vista como sujeito da sua história, um agente transformador 

desta sociedade. 

 

7. Qual a maior dificuldade das instituições em efetivar a articulação entre o 

cuidar e o educar durante o acompanhamento das crianças e de suas famílias? 

De alguns anos pra cá, estamos enfrentando a mudança de papéis. Pais não 

presentes na vida das crianças e a escola tendo que dar conta dessa função 
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familiar. É necessário conscientizarmos as famílias que escola e família precisam 

caminhar juntas, cada uma assumindo seu papel de educador, por essa razão, 

damos importância ao trabalho integrado e parceiro na tarefa de educar e cuidar. 

 

8. Ainda existe algum tipo de relação da Secretaria de Ação Social junto às 

creches e pré-escolas após o processo de transição para a Secretaria de 

Educação? 

Se existe desconheço.  

 

9. Quais foram os principais avanços já percebidos nas Instituições após essa 

mudança de secretaria e do caráter educativo que as instituições adotaram? 

Não percebi nenhuma mudança significativa. Na realidade assumi a coordenação da 

instituição quando a gestão da Educação Infantil já era responsabilidade da 

Secretaria de Educação. Mas acredito que não tenha mudado muita coisa. 

 

10. Os documentos LDB/96, ECA, PNE, RCNEI, tem sido discutidos ou analisados 

pela instituição para elencar e subsidiar a elaboração do plano institucional 

e/ou da proposta pedagógica? 

Sempre que possível estamos lendo e relendo estes documentos, pois nos ajudam e 

orientam nossos trabalhos pedagógicos. 


