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“Há escolas que são gaiolas. Há escolas que são asas.  
 

Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a 
arte do voo.  

Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu 
dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre 

têm um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos 
pássaros é o voo. 

 
 Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas 

amam são os pássaros em voo.  
Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, 

isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. 
O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.”  

 

Rubem Alves 
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RESUMO 

 

A concepção de Educação de Infantil tem se modificado nos últimos tempos. Os 
Centros de Educação Infantil estão deixando de serem vistos como um lugar que os 
pais deixam seus filhos para irem trabalhar e estão sendo compreendidos como um 
lugar que proporciona experiências diversas para as crianças desenvolverem as 
máximas qualidades humanas. Assim, o Governo Federal tem investido entre outras 
ações, na construção de CMEI’S (Centro Municipal de Educação Infantil) através do 
programa Proinfância, porém verificou-se a partir da assessoria técnica do MEC que 
apenas o espaço físico não é suficiente para o desenvolvimento de um bom trabalho 
voltado para a criança pequena. Desse modo, no município de Londrina no estado 
do Paraná está acontecendo um projeto piloto em uma das unidade do Proinfância 
denominado: Projeto Piloto de Ambientação do Espaço Pedagógico do Proinfância 
(PPAEPP). Sabendo disso, o presente trabalho trata-se de uma pesquisa de 
abordagem qualitativa que busca compreender os principais apontamentos 
referentes ao Projeto Piloto de Ambientação do Espaço Pedagógico do Proinfância 
em uma unidade do município de Londrina-Pr. Para identificar tais apontamentos 
buscamos responder ao seguinte questionamento: Quais os impactos do Projeto 
Piloto de Ambientação do Espaço Pedagógico do Proinfância no CMEI WATER 
OKANO? O objetivo do estudo foi verificar como acontece a implantação do Projeto 
Piloto de Ambientação do Espaço Pedagógico do Proinfância em uma unidade na 
cidade de Londrina – Pr, verificando os limites e possibilidades para a ambientação 
do espaço voltado para as máximas qualidades humanas. A Teoria Histórico-Cultural 
foi a norteadora do estudo, visto que também é a teoria que embasa a Proposta 
Pedagógica da instituição pesquisada e foi estudada nos grupos de formação do 
Projeto Piloto. A pesquisa foi realizada durante o ano de 2013 com as professoras 
atuantes no período da manhã, diretora e coordenadora, além das entrevistas foram 
acompanhados seis encontros de formação continuada e ainda, Reunião Técnica 
realizada em Curitiba com demais unidades do Proinfância. Para geração dos dados 
também foram entrevistadas assessoras do Ministério da Educação envolvidas com 
o Proinfância. Os resultados evidenciaram que a Teoria Histórico-Cultural que foi 
estudada nos grupos de formação do PPAEPP no CMEI Water Okano possibilitou 
um aprimoramento teórico por parte das professoras o que resultou no melhor 
aproveitamento do espaço e das práticas desenvolvidas. 

 

Palavras-chave: Formação de Professores. Educação Infantil. Proinfância. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Antes de iniciar este trabalho, a ideia era pesquisar sobre como as 

crianças veem a escola que frequentam, sendo ela pública ou privada. Queria 

realizar esta pesquisa, pois sempre me intrigava o fato de que durante a graduação 

nos atentávamos sempre ao trabalho do professor na escola e poucas vezes 

refletíamos sobre o que as crianças sentem quando vão para escola, se elas gostam 

ou se não gostam, se são felizes, o que elas acham que deveria ter na escola e 

outras indagações.  

Contudo, em conversa com a minha orientadora ela me apresentou 

sua linha de estudos, baseada na Teoria Histórico-Cultural. Li alguns textos sobre 

esta teoria e percebi que ia ao encontro com o que eu pensava sobre a criança, 

vendo-a como um sujeito forte, cheio de possibilidades e capaz de aprender todas 

as coisas. Assim, minha orientadora me apresentou o Proinfância, um programa do 

Governo Federal que destina recursos financeiros para as prefeituras construírem 

Centros de Educação Infantil com projeto arquitetônico padronizado em dois 

projetos, tipo B ou C para todo o país. 

Com observações realizadas no Paraná sobre a implantação das 

propostas pedagógicas nas unidades do Proinfância surgiu à necessidade da 

criação do Projeto Piloto de Ambientação do Espaço Pedagógico do Proinfância 

(PPAEPP), que tem como objetivo a reflexão sobre a prática pedagógica baseadas 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEI), sobre os 

eixos: interações e brincadeira e grupo etário.  

Em Londrina o PPAEPP acontece no Centro Municipal de Educação 

Infantil Water Okano, que foi inaugurado em meados de 2012, mas suas atividades 

deram início em fevereiro de 2013. Desse modo, surgiu um campo de pesquisa de 

grande importância, pois havia a possibilidade de acompanhamento da implantação 

do PPAEPP.  

Assim, delimitamos como problema deste estudo a seguinte 

questão: Quais os impactos do Projeto Piloto de Ambientação do Espaço 

Pedagógico do Proinfância no CMEI Water Okano?  Para responder este 
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questionamento elegemos como objetivo geral: verificar como acontece a 

implantação do Projeto Piloto de Ambientação do Espaço Pedagógico do Proinfância 

em uma unidade no município de Londrina – Pr, seus limites e possibilidades para a 

ambientação do espaço voltado para as máximas qualidades humanas. E, como 

objetivos específicos: (a) apresentar os princípios norteadores da Teoria Histórico-

Cultural; (b) apresentar o Proinfância e o Projeto de Ambientação do Espaço 

Pedagógico que acontece em algumas unidades do Proinfância e (c) verificar como 

os docentes e outros envolvidos com o CMEI Water Okano percebem o PPAEPP. 

Para a realização desta pesquisa fundamentamos na teoria 

Histórico-Cultural que embasa os trabalhos nos grupos de formação do Centro de 

Educação Infantil Water Okano – Proinfância, além de ser a teoria que fundamenta a 

proposta pedagógica da instituição. Para  atingir o objetivo desta pesquisa utilizamos 

a abordagem qualitativa que segundo Trivinõs (1987, p. 130) “um dos grandes 

postulados da pesquisa qualitativa é a de sua atenção preferencial pelos 

pressupostos que servem de fundamentos à vida das pessoas.” Além de possibilitar 

a “[...] compreensão, exploração e especificação do fenômeno, uma vez que o 

pesquisador precisa tentar compreender o significado que os outros dão as suas 

próprias situações” (SANTOS FILHO; GAMBOA, 1995, p. 42). 

A coleta de dados ocorreu a partir da participação nos grupos de 

formação que aconteceram no CMEI Water Okano durante o ano de 2013. A 

participação nos grupos foi importante pelo acompanhamento do processo de 

formação da proposta pelo PPAEPP, além das observações de como as professoras 

estavam envolvendo-se nas formações.  

Antes do último grupo de formação do ano de 2013, foi realizada 

uma entrevista com as professoras do período matutino, visto que acompanhei as 

formações neste período. A entrevista semi-estruturada se fez importante neste 

momento, pois possibilitou “[...] recolher dados descritivos, na linguagem do próprio 

sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a 

maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo.” (BOGDAN; BIKLEN, 

1994, p. 134). A entrevista com as professoras (Apêndice A) foi realizada com o 

objetivo de caracterizar a formação acadêmica e tempo de atuação na área 

educacional, identificar os fatores de mudança na prática pedagógica a partir do 
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estudo da teoria Histórico-Cultural. Ainda, levantar os limites e as possibilidades da 

prática pedagógica frente aos recursos disponíveis.  

A participação na Reunião Técnica do Projeto Piloto de Ambientação 

do Espaço Pedagógico do Proinfância do Paraná que foi realizada em Curitiba-PR 

nos dias 12 e 13 de dezembro de 2013 possibilitou uma importante coleta de dados 

sobre os encaminhamentos ocorridos nos anos de 2012 e 2013, além da realização 

de entrevistas com a consultora de Educação Infantil da Coordenação de Educação 

Infantil (COEDI), Secretaria de Educação Básica (SEB), Ministério da Educação 

(MEC) e com a Profª Drª Maria da Graça Horn que apresentou sua pesquisa 

realizada nos Proinfância das cinco regiões brasileiras sobre os espaços do 

Proinfância e sua ocupação que resultará em indicadores para a elaboração de uma 

publicação para o MEC sobre a organização do espaço.  

Desse modo, apresentamos os capítulos que possibilitaram a 

reflexão sobre os impactos do Projeto Piloto de Ambientação do Espaço do 

Proinfância realizado no CMEI Water Okano: 

No segundo capítulo A Teoria Histórico-Cultural, apresentamos os 

princípios norteadores da teoria que serviram como base para a reflexão sobre o 

tema proposto. Fez-se necessário abordar a tese principal da teoria que diz respeito 

ao processo de humanização, ou seja, o homem não nasce humano ele produz sua 

humanidade no decorrer da história através da apropriação da cultura. O processo 

de humanização configura-se como um processo de educação, que envolve 

parceiros mais experientes, como o professor que exerce a função de mediador.  

No terceiro capítulo, Cenário: Proinfância, Projeto Piloto e CMEI 

Water Okano, apresentamos o Proinfância como um projeto do Governo Federal 

destinado à Educação Infantil, seus objetivos e principais características. 

Apresentamos também o Projeto Piloto de Ambientação do Espaço Pedagógico do 

Proinfância (PPAEPP) enfatizando os objetivos a serem atingidos e como o Projeto 

Piloto teve início no CMEI Water Okano no ano de 2013, além da apresentação da 

instituição pesquisada.  

No quarto capítulo, Verificando os impactos do PPAEPP a partir 

dos dizeres dos envolvidos com o projeto, buscamos a partir de entrevistas 

realizadas com as professoras, diretora e coordenadora pedagógica da instituição 
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pesquisada verificar como elas têm percebido o PPAEPP. Também verificamos 

alguns apontamentos das consultoras do MEC sobre o PPAEPP.  

E por fim, apresentamos as considerações finais e na sequência, as 

referências utilizadas na produção desta pesquisa.  
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2 A TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 

Este capítulo tem como objetivo principal apresentar a teoria 

norteadora desse trabalho: a Teoria Histórico-Cultural, visto que também é a teoria 

que sustenta a proposta pedagógica da instituição pesquisada.  Buscamos 

conceituar a educação, o papel do professor e a função da escola como lugar da 

cultura elaborada contribuindo para o processo de humanização. Enfatizamos a 

importância de uma concepção de infância como um momento da vida humana, 

muito significativo para o desenvolvimento das máximas qualidades humanas.  

Para tanto no item 2.1 abordamos os principais fundamentos da 

Teoria Histórico-Cultural em que a tese central é de que o homem não nasce 

humano, mas sim produz sua humanidade a partir da apropriação da cultura 

existente que foi produzida ao longo da história. Considera também a infância como 

o momento da vida humana de grande importância para o desenvolvimento humano. 

No item 2.2 enfatizamos o papel da educação no processo de humanização e a 

importância da mediação e o papel do professor para o desenvolvimento das 

máximas qualidades humanas. No item 2.3 abordamos a escola da infância como 

lugar da cultura elaborada, em outras palavras, como lugar diferente do cotidiano, 

intencionalmente pensado e organizado pelo professor.  

 

2.1 A TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 

Saviani (1997) afirma que o que nos diferencia dos outros animais é 

o fato de não termos a nossa existência garantida naturalmente, pois temos 

necessidades, e para supri-las é necessário produzir nossa própria existência. Assim 

o ser humano configura-se como um ser social e histórico. Karl Marx um dos 

expoentes a desenvolver esta teoria, que diz: 

 

Todas as suas relações humanas com o mundo, a visão, a audição, o olfato, 
o gosto, o tato, o pensamento, a contemplação, o sentimento, a vontade, a 
atividade, o amor, enfim, todos os órgãos da sua individualidade que, são 
produtos da história, resultam da apropriação da realidade humana. (MARX, 
1962 apud MELLO 1999, p, 17). 
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Assim a Teoria Histórico-Cultural é baseada no marxismo e foi 

desenvolvida por Vigotski e colaboradores. Tal teoria “vê o ser humano e sua 

humanidade como produtos da história criada pelos próprios seres humanos ao 

longo da vida” (MELLO, 2007, p. 86). Então, através da interação do homem com o 

meio houve a necessidade de se criar formas de agir sobre o meio, a partir disso, o 

homem criou habilidades intelectuais que junto com os objetos criados formam a 

nossa humanidade, que são características e qualidades humanas expressas por 

meio das habilidades que se formaram ao longo da história por meio das atividades 

humanas (MELLO, 2007).  

Leontiev (1978, p. 4) sintetiza esta característica humana da 

seguinte maneira: 

 

O indivíduo é colocado diante de uma imensidade de riquezas acumuladas 
ao longo dos séculos por inumeráveis gerações de homens, os únicos 
seres, no nosso planeta, que são criadores. As gerações humanas morrem 
e sucedem-se, mas aquilo que criaram passa às gerações seguintes que 
multiplicam e aperfeiçoam pelo trabalho e pela luta as riquezas que lhes 
foram transmitidas e passam o testemunho do desenvolvimento da 
humanidade. 

 
 

Essa concepção de desenvolvimento possibilita uma mudança de 

perspectiva em relação às crianças. Percebemos que a criança  não nasce pronta e 

acabada em suas possibilidades. A criança nasce com as características biológicas 

necessárias para que seja submetida a situações e condições diversas que 

proporcionarão uma aprendizagem para que impulsione o desenvolvimento. 

Desse modo, somos seres históricos e culturais, pois agimos sobre a 

realidade e somos transformados por ela, a ideia de infância também é uma 

construção histórica. As características da sociedade na qual estamos influencia de 

forma significativa a maneira como as crianças são vistas.  

No decorrer da história tivemos muitos conceitos de criança e 

infância que nortearam o trabalho com os pequenos. O Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (1998) afirma que “A concepção de criança é uma 

noção historicamente construída e consequentemente vem mudando ao longo dos 

tempos, não se apresentando de forma homogênea nem mesmo no interior de uma 

mesma sociedade e época” (BRASIL, 1998, p.21). 
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Como a concepção de infância expressa as características da 

sociedade na qual a criança está inserida, Ariès (1981) apresenta a criança na Idade 

Média como um adulto em miniatura, pois participava do mundo adulto sem 

impedimentos e “O respeito devido às crianças era então (no século XVI) algo 

totalmente ignorado. Os adultos se permitiam tudo diante delas: linguagem 

grosseira, ações e situações escabrosas; elas ouviam e viam tudo” (ARIÈS, 1981, 

p.128 grifo nosso). Assim como o adulto, a criança dessa época exercia funções na 

sociedade que hoje repudiamos.  

Mello (2007) afirma que somente à medida que o conhecimento 

humano gerado pelo trabalho proporcionou a produção de excedentes é que 

possibilitou a alguns segmentos da sociedade um tempo de não trabalho. Dentre 

estes segmentos, as crianças. A partir de então a concepção de infância começou a 

se modificar.  

A criança passou a ser vista como um ser inocente que necessitava 

de cuidados especiais. As vestimentas que anteriormente eram iguais as dos adultos 

tornaram-se diferentes, o espaço de convívio e a literatura foram modificados e 

principalmente o surgimento da escola da infância marcou a modificação da 

concepção de infância. 

A infância passou a ser considerada como um momento da vida em 

que a criança não tem a preocupação de produzir sua sobrevivência, mas sim 

introduzir-se na cultura histórica e socialmente produzidas com o fim de se 

humanizar (LEONTIEV, 1978, apud MELLO 2007.p, 90). 

A criança era pensada como incapaz e completamente dependente 

do adulto, mas como o ser humano é um ser histórico e constrói sua humanidade, 

logo a criança também é capaz de explorar os objetos e as situações a que é 

exposta e elaborar explicações sobre os fenômenos que vivencia (MELLO, 2007). 

O enfoque Histórico-Cultural permite pensar a criança como um ser 

que nasce com uma aptidão, a aptidão de criar aptidões (LEONTIEV, 1978). Para 

criar as aptidões é necessária a educação, considerada neste enfoque como um 

instrumento do processo de humanização, descrito no item seguinte.  
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2.2 A EDUCAÇÃO COMO PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DA MEDIAÇÃO 

 

Vimos que a tese central do enfoque Histórico-Cultural é que o 

homem não nasce humano, ele aprende a ser humano a partir da educação, que 

tem como papel “garantir a criação de aptidões que são inicialmente externas aos 

indivíduos, dadas como possibilidades incorporadas nos objetos da cultura” 

(MELLO, 1999, p. 19).  

Como afirma Leontiev, para nos apropriarmos das aptidões humanas 

ocorridas a partir do desenvolvimento histórico: 

 

[...] o ser humano, deve entrar em relação com os fenômenos do mundo 
circundante através doutros homens, isto é, num processo de comunicação 
com eles. Assim, a criança aprende a atividade adequada. Pela sua função, 
este processo é, portanto, um processo de educação (LEONTIEV, 1978, p. 
270). 

 

Assim, a educação torna-se um instrumento fundamental para o 

processo de humanização, que somente poderá ser desenvolvido a partir do 

trabalho educativo, que se configura como: 

 

[...] o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada individuo singular, 
a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 
homens. Assim, o objeto da educação diz respeito de um lado à 
identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos 
indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro 
lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para 
atingir esse objetivo. (SAVIANI, 1997. p. 17). 

 

Compartilhando as palavras de Saviani, a educação como um 

processo de humanização tem papel fundamental para o desenvolvimento das 

máximas qualidades humanas. A educação sistematizada e intencional é essencial 

para que o ser humano aprenda as habilidades mais complexas, ou seja, aquelas 

que não aprendemos de forma espontânea, como a linguagem, o pensamento, a 

memória, o controle da conduta, a linguagem escrita e outros. 
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Dessa maneira o professor, como parceiro mais experiente assume 

o papel de mediatizar e garantir o acesso à cultura produzida historicamente, sem 

esta mediação não há a possibilidade de acontecer o desenvolvimento. Pieron ilustra 

a importância da interação e da mediação dos parceiros mais experientes para o 

desenvolvimento: 

 

Se o nosso planeta fosse vítima de uma catástrofe que só pouparia as 
crianças menores e na qual pereceria toda a população adulta, isso não 
significaria o fim do gênero humano, mas a história seria inevitavelmente 
interrompida. Os tesouros da cultura continuariam a existir fisicamente, mas 
não existiria ninguém capaz de revelar às novas gerações o seu uso. 
(PIERON apud LEONTIEV, 1978, p. 270) 

 

Percebe-se então que, como afirma Vigotski (1995, apud MELLO, 

1999 p. 20) a relação do homem com o mundo não é direta entre o sujeito e o 

objeto, mas sim uma relação de mediação feita pelo parceiro mais experiente.  

Na escola quem assume o papel de parceiro mais experiente e 

mediador na interação sujeito e objeto é o professor que segundo Bissoli deve ser: 

 

[...] um profundo conhecedor da criança e de seu desenvolvimento. Apenas 
assim, tendo clareza a respeito do que significa educar e de qual o papel de 
sua atividade docente para a evolução psíquica da criança, estará envolvido 
em uma prática marcada pela consciência acerca dos objetivos 
pedagógicos e das formas de alcançá-los. (BISSOLLI, 2005, p. 134-135 
apud MENDONÇA, 2009, p. 46) 

 

Esse processo de mediação não deve ser entendido pelo professor 

como o fazer para a criança, mas sim possibilitar que a criança aja ativamente sobre 

o objeto, para que a própria criança seja capaz de realizar suas descobertas. 

 

2.3 O LUGAR DA ESCOLA NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

 

Como vimos, o processo de educação necessita de muitos 

elementos envolvidos para que possa se concretizar efetivamente. O professor 

assume papel de grande importância no processo educativo, sendo o sujeito no 
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ambiente escolar, que mediatiza a relação entre a criança e o mundo, possibilitando 

a construção do conhecimento em cada indivíduo. A cultura também tem um papel 

de grande importância no desenvolvimento das qualidades humanas, como já 

mencionado, somos seres históricos e culturais e nos construímos a partir da relação 

que temos com o meio e as situações em que somos expostos.   

Desse modo, a cultura é fundamental para o nosso processo de 

humanização, pois estamos inseridos em um meio rico de possibilidades que podem 

proporcionar o desenvolvimento. Como afirma Vigotski: 

 

[...] o meio desempenha no desenvolvimento da criança, no que se refere 
ao desenvolvimento da personalidade e das características específicas ao 
ser humano, o papel de fonte de desenvolvimento, ou seja, o meio, nesse 
caso, desempenha o papel não de circunstância, mas de fonte de 
desenvolvimento. (VIGOTSKI, 1994, p. 349 apud MELLO; FARIAS, 2010, p. 
56) 

 

Na escola, o meio precisa ser pensado e organizado para que possa 

desempenhar o papel de fonte de desenvolvimento, ou seja, para que ocorra a 

constituição do conhecimento em cada indivíduo é necessário identificação dos 

elementos culturais necessários para que aconteça a humanização e as formas que 

serão utilizadas para sua melhor realização. Nesse sentido, é importante para a 

escola que haja uma definição do que é fundamental para a formação humana. 

Saviani (1997) define o que deve ser fundamental para a formação 

humana no âmbito escolar: 

 

[...] a escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber 
sistematizado. Vejam bem: eu disse saber sistematizado; não se trata, pois, 
de qualquer tipo de saber. Portanto, a escola diz respeito ao conhecimento 
elaborado e não ao conhecimento espontâneo; ao saber sistematizado e 
não ao saber fragmentado; à cultura erudita e não à cultura popular 
(SAVIANI, 1997, p. 18). 

 

A criança em sua realidade fora da escola já está inserida na cultura 

popular e no conhecimento espontâneo dos seus pares. A escola precisa buscar os 

saberes que vão além do que já é conhecido.  Isso por que “[...] se não há no meio 
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uma forma ideal correspondente, então, nas crianças, não se desenvolverá a ação, 

a propriedade correspondente, a qualidade correspondente.” (VIGOTSKI, 1994, p. 

353 apud MELLO; FARIAS, 2010, p. 57). A escola precisa ser o melhor lugar e 

oferecer as melhores oportunidades para desencadear o desenvolvimento.  Desse 

modo: 

 

A creche e a escola da infância podem e devem ser o melhor lugar para a 
educação das crianças pequenas – crianças até os 6 anos –pois aí se pode 
intencionalmente organizar as condições adequadas de vida e educação 
para garantir a máxima apropriação das qualidades humanas – que são 
externas ao sujeito no nascimento e precisam ser apropriadas pelas novas 
gerações por meio de sua atividade nas situações vividas coletivamente. O 
conjunto dos estudos desenvolvidos sob a ótica Histórico-Cultural aponta 
como condição essencial para essa máxima apropriação das qualidades 
humanas pelas crianças pequenas e o respeito às suas formas típicas de 
atividade: o tateio, a atividade com objetos, a comunicação entre as 
crianças e entre elas e os adultos, o brincar (MELLO, 2007. p.85). 

 

Dessa forma, torna-se fundamental que os professores das crianças 

pequenas vejam estas como seres humanos repletos de possibilidades e que então 

proporcionem para as crianças um ambiente educacional que garanta uma 

aprendizagem significativa, que proporcione o desenvolvimento.  

A partir da compreensão que o homem não nasce humano, mas se 

humaniza a partir das relações com outros homens, a educação torna-se 

fundamental neste processo de humanização. Nesse sentido, a escola ocupa um 

lugar primordial na promoção do desenvolvimento da criança. Quando o meio não 

favorece condições para que ocorra a aprendizagem e em consequência o 

desenvolvimento, através de práticas pouco elaboradas e sem a organização 

necessária para a apropriação do conhecimento, as possibilidades que as crianças 

têm acabam por se limitar. Porém, quando há uma organização dos recursos, dos 

meios e das formas mais adequadas para a apropriação do conhecimento, acabam 

por proporcionar o desenvolvimento das crianças, então o processo de humanização 

foi significativo.  

Em um estudo realizado por Mello; Farias (2010) no qual 

observaram crianças de uma creche brincando com blocos de montar, perceberam 

que elas construíam pontes, cercados e torres de maneira simples. Para que 

houvesse um salto qualitativo nas objetivações das crianças, apresentaram a elas 
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livros acadêmicos da biblioteca de Engenharia e Arquitetura da Escola de Arquitetura 

da Universidade de São Paulo. A partir disso, perceberam que as construções feitas 

pelas crianças com blocos de montar passaram a ser mais elaboradas. Pois a 

cultura mais elaborada ao ser apresentada para as crianças possibilitou uma 

ampliação de suas referências além de desencadear um processo de desafio e 

imaginação para as crianças. 

Percebe-se que a escola tem o papel de oferecer as melhores 

condições e os melhores arranjos devem ser feitos para que a criança possa se 

relacionar com as coisas do mundo a fim de concretizar o processo de 

humanização. Além da escola, do professor e da cultura, o espaço e sua 

organização constituem-se como elemento de grande importância no processo 

educativo. 

De acordo com a perspectiva geográfica o espaço só é constituído a 

partir da ação humana.  Segundo Santos (2008, p. 109) “[...] quando a sociedade 

age sobre o espaço, não o faz sobre objetos como realidade física, mas como 

realidade social”. 

Para Forneiro (1998) os termos espaço e ambiente são utilizados 

como sinônimos, mas existem diferenças entre eles. O espaço é entendido como 

“extensão indefinida, meio sem limites que contêm todas as extensões finitas. Parte 

dessa extensão que ocupa o corpo” (FORNEIRO, 1998, p. 230). Dessa maneira o 

espaço refere-se à dimensão física, que na esfera educativa envolve móveis, 

materiais didáticos e objetos.  

Já o ambiente, de acordo com Forneiro (1998) compreende as 

relações que se estabelecem no espaço físico que podem transmitir mensagens 

sobre o que se pretende com a organização do espaço. Ou então pode ser mais 

precisamente definido como: 

 

[...] um todo indissociável de objetos, odores, formas, cores, sons e pessoas 
que habitam e se relacionam dentro de uma estrutura física determinada 
que contenha tudo e que, ao mesmo tempo, é contida por todos esses 
elementos que pulsam dentro dele como se tivessem vida. Por isso, 
podemos dizer que o ambiente "fala", transmite-nos sensações, evoca 
recordações, passa-nos segurança ou inquietação, mas nunca nos deixa 
indiferentes (FORNEIRO, 1998, p. 233). 
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Dessa maneira, o espaço e ambiente são conceitos distintos, mas 

que se completam, sendo que em um espaço é possível ter diversos ambientes que 

podem promover a aprendizagem e consequentemente o desenvolvimento.  

A organização do espaço diz muito sobre o que se pretende com o 

processo educativo, a respeito de que criança quer formar, como a educação é vista 

assim como afirma Horn (2007): 

 

[...] o espaço nunca é neutro, pois carrega em sua configuração, como 
território e lugar, signos e símbolos que o habitam. Na realidade o espaço é 
rico em significados, podendo ser “lido” em suas representações, mostrando 
a cultura em que está inserido através de ritos sociais, de colocação e de 
uso dos objetos, de relações interpessoais e etc. Por meio da leitura “das 
paredes e das organizações dos espaços” das salas de aula de instituições 
de educação infantil, é possível depreender que concepção da criança e de 
educação o educador tem. (HORN, 2007, p.37). 

 

Desse modo, o espaço educativo engloba uma série de 

características que organizadas de maneira refletida indica a concepção de 

educação, e de criança que se pretende formar. Portanto o professor tem um papel 

importante na organização do espaço, pois o professor pode interferir e oportunizar 

novos espaços junto com as crianças para que a construção do conhecimento seja 

mais estimulante.  
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3 O CENÁRIO PESQUISADO: PROINFÂNCIA, PROJETO PILOTO E CMEI  
WATER OKANO 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o cenário pesquisado 

que envolve o Programa do Governo Federal, o Proinfância, os fundamentos do 

Projeto Piloto de Ambientação do Espaço Pedagógico do Proinfância (PPAEPP) e 

também a instituição pesquisada, o Centro de Educação Infantil Water Okano. 

No primeiro momento apresentamos o programa do Governo 

Federal, o Proinfância, abordamos suas principais características, como a finalidade 

do programa e seus desdobramentos.  

Em seguida apresentamos o Projeto Piloto de Ambientação do 

Espaço Pedagógico do Proinfância, enfatizamos quais os motivos de sua criação e o 

funcionamento do PPAEPP na instituição pesquisada.  

Por fim, apresentamos o Centro de Educação Infantil Water Okano, 

que é uma instituição da cidade de Londrina-Pr, construída com recursos do 

Proinfância e também participa do PPAEPP. Ainda nesse item apresentamos as 

principais características da Proposta Pedagógica da instituição.  

 

3.1 O PROINFÂNCIA  

 

O Governo Federal criou em 2007 o Programa Nacional de 

reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de 

Educação Infantil, Proinfância, a partir da Resolução nº6, de 24 de abril de 2007. O 

Proinfância faz parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) o principal objetivo do Proinfância é dar assistência financeira aos 

municípios para que seja garantido o acesso das crianças às creches e escolas de 

educação infantil da rede pública. (FNDE, 2013) 

O programa oferece projeto arquitetônico padrão para as cinco 

regiões do país. Os projetos se diferem somente quanto a sua capacidade de 

atendimento, Projeto tipo B que tem como característica a capacidade de 
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atendimento a 240 crianças em dois períodos ou 120 crianças em período integral; e 

o projeto tipo C que tem capacidade de atendimento de 120 em dois períodos ou 60 

crianças em período integral. 

Além de garantir a construção das unidades o Proinfância também 

disponibiliza recursos financeiros para equipar as unidades que estão em fase final 

de construção. Dentre os equipamentos estão mesas, cadeiras, berços, geladeiras, 

fogões, bebedouros e outros.  

Segundo o FNDE (2013) o Proinfância atendeu entre 2007 e 2011 à 

2543 escolas em todo o Brasil. Depois da sua inclusão no Plano de Aceleração do 

Crescimento em 2011 o número de unidades construídas passou a 3135 totalizando 

5678 novas unidades do Proinfância.  

O gráfico abaixo apresenta crescimento do número de municípios 

beneficiados com unidades do Proinfância do ano de 2007 a 2013.  

 

Gráfico 1. Municípios beneficiados com o Proinfância 

 

Fonte: FNDE, 2013  
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Percebe-se que a partir da inclusão do programa no Plano de 

Aceleração do Crescimento (PAC2) o número de munícipios atendidos aumentou em 

grande proporção, garantindo assim um maior acesso a Educação Infantil, sendo 

esta a primeira etapa da Educação Básica, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) Lei nº 9394/96 que no artigo 29 determina: 

 

Art. 29º. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade.  

 

Os municípios que possuem Proinfância também podem ser 

beneficiados com assessoria pedagógica via Ministério da Educação para auxiliar as 

unidades na implantação de propostas pedagógicas, esta assessoria refere-se ao 

Projeto Piloto de Ambientação do Espaço Pedagógico do Proinfância que será 

apresentado no próximo item.  

 

3.2 PROJETO PILOTO DE AMBIENTAÇÃO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO DO PROINFÂNCIA, O 

PPAEPP 
 

Em pesquisa realizada pela consultora do MEC, sobre as práticas 

pedagógicas em unidades do Proinfância no Paraná, surgiu a necessidade de um 

Projeto Piloto de Ambientação do Espaço Pedagógico do Proinfância (PPAEPP), 

tendo como norte as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 

(DCNEI) no que se refere aos eixos interações e brincadeiras frente ao grupo etário.  

Chegou-se a efetivação do PPAEPP através da pesquisa realizada 

em unidades do Proinfância no Paraná, na qual verificou a partir de observações da 

realidade nas instituições o número de crianças por turma e os limites do trabalho do 

professor frente a esse número. Vieira (2013) constatou que em turmas que o 

professor atendia a um número menor de crianças, as interações com a criança e o 

trabalho de mediação eram melhores executados. Como o exemplo de professoras 

de um CMEI que atendia a uma turma de berçário com um número de doze crianças 

para três adultos por sala, o momento da troca de fraldas, por exemplo, era possível 

ter um contato maior da professora com o bebê que vai além do contato físico, 
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atingindo o afetivo e a linguagem, enquanto que as outras crianças estavam no 

tapete interagindo com objetos disponibilizados além de estarem em proximidade 

dos adultos que dispendiam acolhimento e apoio.  

Diferente da realidade deste CMEI, outra instituição que atendia a 25 

crianças para 3 adultos em uma sala de berçário, a situação relatada acima não 

acontecia. Enquanto a professora estava atendendo a uma criança, trocando fralda, 

ou alimentando, as outras permaneciam no tapete, ou no berço, interagindo 

sozinhas com objetos e/ou assistindo televisão, que permanecia sempre ligada. 

(VIEIRA, 2013). 

Percebe-se então que o número de crianças por turma é um fator de 

grande importância para a efetivação de um trabalho de qualidade, sendo que a 

quantidade máxima de alunos por professor pode possibilitar uma melhora nas 

interações da criança com o meio em que está inserida.  

A autora propõe uma quantidade máxima de crianças por turma no 

seguinte quadro: 

 

Quadro 1. Proposta para a relação de número de crianças por professor em turmas de educação 
infantil. 

Turmas Del. CEE n.º 08/06 N.º máximo 
crianças/professores 

Berçário 5/1 até 12 crianças com 3 
professores 

Maternal I 12/1 até 16 crianças com 2 
professores 

Maternal II 12/1 até 18 crianças com 2 
professores 

Maternal III 12/1 até 20 crianças com 2 
professores 

Pré I 12 a 20/1 até 20 crianças com 2 
professores 

Pré II 12 a 20/1 até 20 crianças com 1 professor 
Fonte: VIEIRA, 2013, p. 10 

 

Percebe-se que a Deliberação do Conselho Estadual de Educação 

(CEE) nº 08/06 que delimita o número máximo de crianças por professor, não é 

suficiente para que seja realizado um trabalho que possibilite ir além. Desta maneira 

a autora apresentou no quadro acima o que considera um número suficiente de 

crianças por professor na Educação Infantil.  
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Diante da análise feita pela consultora do MEC, Daniele Marques 

Vieira, a respeito do número máximo de crianças por turma que pode possibilitar ou 

não uma prática de qualidade frente aos espaços, estes agindo como um parceiro 

pedagógico, pensado e planejado para promover a aprendizagem e 

consequentemente o desenvolvimento, surge à necessidade do Projeto Piloto 

possibilitando um aproveitamento do espaço de maneira que este proporcione a 

interação.  

Assim o objetivo principal do PPAEPP, levando em consideração a 

estrutura física predeterminada pelos tipos de projeto arquitetônico (tipo B e tipo C), 

é a ambientação do espaço pedagógico em microambientes que: 

 

[...] a partir do conceito de zonas circunscritas nas quais mobiliários - mesas 
com cadeiras, estantes, prateleiras, divisórias – e demais elementos da sala 
- tapetes, espelho, brinquedos fixos - demarcam os limites físicos para 
favorecer a aproximação de crianças em prol de uma atividade 
compartilhada, ao mesmo tempo em que favorecem a conexão com os 
adultos em um arranjo semi aberto (CARVALHO; RUBIANO, 2007 apud 
VIEIRA, 2013, p. 12). 

 

Além da configuração das salas em microambientes o PPAEPP 

propõe que os conteúdos apresentados às crianças sejam os conhecimentos 

históricos e culturais acumulados pela humanidade, ou seja, a cultura elaborada. A 

partir de práticas investigativas que permitam que as crianças sejam sujeitos ativos 

no processo de humanização.  

Vieira (2013) apresenta ainda os parâmetros sobre os eixos do 

projeto a partir da relação espaço-ambiente-material, para auxiliar na organização 

dos espaços. Porém esses indicativos podem ser mudados a partir de decisões 

conjuntas dependendo das necessidades de cada unidade do Proinfância. 
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Quadro 2. Proposta acerca dos eixos da Educação Infantil e os espaços-ambientes do Proinfância. 

Salas de grupos de Educação Infantil 
O espaço-ambiente dos grupos deve respeitar as características da faixa etária e dar visibilidade aos 
processos e produções das crianças, seja por meio de registro escrito do professor, ou por registros 
diversos realizados pelas crianças em papel ou outros materiais, além do registro fotográfico, para 
expô-los em painéis. 

 

Grupo de 0 a 1 ano 
É importante que no espaço da sala dos bebês haja objetos que constituam apoio e desafio para 
eles, uma vez que estão em processo de desenvolvimento motor e em função disso exercem 
tentativas de domínio corporal:  
- Tapete emborrachado com almofadas e encosto: local onde o grupo é convidado a sentar-se com 
os adultos em momentos diversos;  
- Manuseio e exploração de materiais (todos os sentidos); apresentação de objetos da cultura - e 
também onde podem experimentar novas posições; 
- Chão: para desenvolver movimentos de locomoção e por meio do engatinhar a tonicidade e a 
exploração tátil; 
- Espelho: local de exploração de si e do todo à sua volta a partir da visão; 
- Objetos fixados nas paredes na altura dos bebês: cordas e barras servem para os bebês se 
apoiarem e com isso podem realizar suas tentativas de domínio corporal; 
- Objetos fixados no teto: elástico, fio de nylon, barbantes, com objetos diversos que as crianças 
veem e podem tentar pegar, alguns emitem barulhos, são provocativos e estimulam os sentidos das 
crianças; 
- Obstáculos: caixas abertas no fundo, caixas fechadas para servir de apoio, bolas grandes, 
brinquedos modulares, entre outros. 
 

Grupo de 1 a 2 anos 
Muito parecido com a sala dos bebês, considerando que agora mesmo mais experientes, algumas 
crianças possam ter demandas em relação ao domínio corporal para conquistar o andar, com isso o 
espaço-ambiente pode conter mais obstáculos e ainda, ser dividido em pelo menos 2 
microambientes: 
- Espelho: local de exploração de si e do todo à sua volta; 
- Tapete emborrachado para o grupo sentar-se frente às explorações compartilhadas com outras 
crianças e adultos; 
- Obstáculos físicos para entrar e sair, subir, escorregar; 
- Mesa para as refeições e momentos especiais de manuseio de objetos. 
 

Grupo de 2 a 3 anos 
A sala já pode ser subdividida em pelo menos 3 microambientes: 
- Espelho: local de exploração de si e do todo à sua volta; 
- Tapete emborrachado para o grupo sentar-se em momentos diversos: explorações de objetos; 
conversa; história; música, entre outros; 
- Tapete diferenciado para pequeno grupo: zona circunscrita com formação em L que pode ser feita 
com uma estante baixa onde se acondicionam brinquedos diversos e materiais de manipulação - 
caixa com miniaturas; caixa de areia/pedrinhas/serragem com recipientes diversos; 
- Mesas com cadeiras para as crianças realizarem atividades diversas: desenho, pintura, exploração 
de objetos para construções; outros. 
 

Grupo de 3 a 4 anos 
Na mesma perspectiva da sala de 2 a 3 anos, considerando que é mais recorrente que as crianças 
realizem propostas em pequenos grupos. Os 3 microambientes podem se diversificar de acordo com 
os interesses da turma: 
- Espelho: local de exploração de si e do todo à sua volta; 
- Tapete emborrachado para o grupo sentar-se e realizar atividades mais sistemáticas - rotina do dia; 
chamada; calendário; projetos - e outros momentos diversos: explorações de objetos; conversa; 
história; música, entre outros; 
- Tapete diferenciado para pequeno grupo: zona circunscrita com formação em L que pode ser feita 
com uma estante baixa onde se acondicionam brinquedos e outros materiais de acordo com a 
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temática escolhida para o microambiente - faz de conta; biblioteca; pesquisa; 
- Mesas com cadeiras para as crianças realizarem atividades diversas: desenho, pintura, exploração 
de objetos para construções; outros. 
 

Grupo de 4 a 5anos 
Na mesma perspectiva da sala de 3 a 4 anos, considerando que além das crianças realizem 
propostas em pequenos grupos, sua oralidade está mais desenvolvida o que favorece jogos de 
regras. Os 3 microambientes podem se diversificar de acordo com os interesses da turma: 
- Espelho: local de exploração de si e do todo à sua volta; 
- Tapete emborrachado para o grupo sentar-se e realizar atividades mais sistemáticas - rotina do dia; 
chamada; calendário; projetos; pesquisa - e outros momentos diversos: explorações de objetos; 
conversa; história; música, entre outros; 
- Tapete diferenciado para pequeno grupo: zona circunscrita com formação em L que pode ser feita 
com uma estante baixa onde se acondicionam brinquedos e outros materiais de acordo com a 
temática escolhida para o microambiente - faz de conta; biblioteca; pesquisa; experiências; 
- Mesas com cadeiras para as crianças realizarem atividades diversas: desenho, pintura, exploração 
de objetos para construções; oficinas; outros. 
 

Grupos de crianças que atingem 6 anos 
Na mesma perspectiva de Eixo das crianças de 5 anos de idade, além de realizem propostas em 
pequenos grupos, de sua oralidade estar mais aprimorada, do grupo ser capaz de estabelecer regras 
a partir de parâmetros da sua vivência cotidiana, também demonstram maior potencial expressivo, o 
que significa favorecer mais as suas produções de forma significativa. Os 3 microambientes podem 
se diversificar de acordo com os interesses da turma: 
- Espelho: local de exploração de si e do todo à sua volta; 
- Tapete emborrachado para o grupo sentar-se e realizar atividades mais sistemáticas - rotina do dia; 
chamada; calendário; projetos; pesquisa - e outros momentos diversos: explorações de objetos; 
conversa; história; música, entre outros; 
- Tapete diferenciado para pequeno grupo: zona circunscrita com formação em L que pode ser feita 
com uma estante baixa onde se acondicionam materiais diversos - brinquedos; pesquisa; 
experiências - de um lado e de outro uma biblioteca da sala; 
- Mesas com cadeiras para as crianças realizarem atividades diversas: registros diferenciados; 
desenho, pintura, exploração de objetos para construções; oficinas; outros. 
 

Fonte: VIEIRA, 2013, p. 15-16.  
 

O PPAEPP pretende então organizar o espaço e a rotina de acordo 

com as necessidades de cada faixa etária, além das necessidades individuais das 

crianças, levando em consideração o desenvolvimento afetivo, motor e cognitivo, 

valorizando a aprendizagem das práticas sociais, habilidades que desenvolvem 

capacidades e realidade social que estão inseridas, constituindo-se assim, sua 

identidade. (VIEIRA, 2013) 

Para a efetivação do Projeto Piloto é necessária à participação de 

todos os envolvidos com a instituição, direção, coordenação pedagógica, 

professores, Secretarias Municipais de Educação, Núcleos Educacionais, enfim, 

todos os envolvidos com a Educação. 

No CMEI Water Okano, o PPAEPP acontece através de parceria 

realizada entre o MEC, a Universidade Estadual de Londrina (UEL), Secretaria 
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Municipal de Educação, Núcleo Regional de Educação, Grupo de Trabalho da 

Educação Infantil – Pé Vermelho – do Fórum de Educação Infantil do Paraná 

(FEIPAR). 

A partir destas parcerias o PPAEPP acontece no CMEI Water Okano, 

com a realização de grupos de formação com as professoras da instituição. Os 

grupos aconteceram em dias que as professoras eram dispensadas de seu trabalho 

com as crianças. Foram oito encontros e durante as formações foram trabalhados os 

princípios da Teoria Histórico-Cultural, visto que essa é a teoria norteadora da 

Proposta Pedagógica do CMEI. Além da apresentação de formas de efetivação da 

Teoria na prática, com a apresentação de trabalhos de duas professoras, uma da 

rede municipal e outra da privada, sobre a utilização de Projetos.  

Além dos grupos de formação, a instituição recebeu durante o ano 

de 2013 assessoria da consultora do MEC, Daniele Marques Vieira e também da 

Profª Drª Cassiana Magalhães da UEL. 

 

3.3 CMEI WATER OKANO 

 

A instituição pesquisada com vistas a verificar impactos do PPAEPP 

foi o Centro de Educação Infantil Prof º Water Okano, localizada na região central da 

cidade de Londrina – PR foi construída através do programa do Governo Federal, o 

Proinfância e recebeu o nome de Water Okano porque este foi um professor 

descendente de japoneses e italianos, que chegou à cidade de Londrina-Pr em 1950 

e dedicou a sua vida a educação. Formou-se em matemática pela Universidade 

Federal do Paraná, foi inspetor de ensino, responsável por nove municípios do norte 

pioneiro, foi chefe do Serviço Administrativo da Superintendência do Ensino Superior 

da Secretaria da Educação, professor no Colégio Vicente Rijo e colaborador na 

criação do curso de Matemática na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UEL 

e ainda foi membro do Conselho Diretor da Fundação Ensino técnico de Londrina e 

chefe do 4º Núcleo Regional de Ensino. Em 1969 criou o curso Universitário que 

posteriormente transformou-se no Colégio Universitário.(LONDRINA, 2013) 
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De acordo com o Projeto Político Pedagógico (LONDRINA, 2013), o 

CMEI atende crianças de 3 meses a 5 anos de idade no período integral e seu 

horário de funcionamento é das 7h00min  as 18h30min. Atende crianças dos bairros 

vizinhos como a Vila Casoni e as famílias de maneira geral são de baixa renda.   

O CMEI foi construído no ano de 2012, mas só iniciou suas 

atividades em fevereiro de 2013 devido à falta de recursos físicos básicos como 

berços, mesas, cadeiras, geladeira, fogão, além de recursos humanos. Pois 

somente após a convocação dos candidatos a professor do concurso público 

realizado em 2011 é que foi possível a inauguração do CMEI. 

O projeto arquitetônico do CMEI se enquadra no Projeto tipo B do 

Proinfância, com a capacidade de atendimento de 120 crianças em período integral. 

Quadro 3. Planta baixa do Projeto tipo B. 

 

Fonte: FNDE (2013) 

 

As turmas são divididas da seguinte maneira conforme quadro da 

página seguinte: 
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Quadro 4. Divisão das turmas do CMEI Water Okano. 

Turmas Faixa etária Nº de 

crianças 

por sala 

Nº de 

professore

s 

Nº de 

crianças 

atendidas 

Nº de sala 

por turma 

E.I. 1 0 a 1ano 10 4 10 2 

E.I. 2 1 ano a 2 anos 10 4 10 2 

E.I. 3 2 anos  a 3 anos 10 4 10 2 

E.I. 4 3 anos a 4 anos 20 4 20 1 

E.I.5 4 anos  a 5 anos  20 2 20 1 

Fonte: (LONDRINA, 2013, p. 98) 

 

Percebemos que o número de crianças por sala e para cada 

professor já atende as indicações feitas pela assessora do MEC (quadro 1) para que 

o trabalho pedagógico na Educação Infantil se concretize com qualidade, 

promovendo diversas interações.  

A estrutura física do CMEI configura-se da seguinte maneira:  

 01 sala para berçário  

 4 salas para níveis I e II 

 3 salas para níveis III e IV 

 01 sala para nível V 

 Solário em todas as salas 

 Cozinha 

 Lactário 

 Sanitários infantis 

 Sanitários para portadores de necessidades especiais 

 Pátio coberto e pátio descoberto 

 Gramado 

 Refeitório  

 Sala da direção 

 Secretaria 

 Sala dos professores 
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 Sanitários para os professores 

 Almoxarifado  

 

3.3.1 A Proposta Pedagógica do CMEI Water Okano 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma instituição é um 

importante instrumento que deve auxiliar os participantes do processo educativo a 

alcançarem os objetivos estabelecidos com vistas a proporcionar uma educação de 

qualidade. Assim, Vasconcelos (2004) define o Projeto Político Pedagógico como: 

 

É o plano global da instituição. Pode ser entendido como a sistematização, 
nunca definitiva, de um processo de Planejamento Participativo, que se 
aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de 
ação educativa que se quer realizar. É um instrumento teórico-metodológico 
para a intervenção e mudança da realidade. É um elemento de organização 
e integração da atividade prática da instituição neste processo de 
transformação (VASCONCELOS, 2004, p. 169). 

 

Dessa maneira, para compreender como a instituição pesquisada se 

constitui, quais são seus princípios norteadores e o que se pretende atingir com o 

trabalho realizado no CMEI, fez-se necessário uma análise da Proposta Pedagógica 

do CMEI Water Okano.  

De acordo com a coordenação pedagógica do CMEI a Proposta 

Pedagógica foi construída em caráter de emergência, pois era uma exigência da 

Secretaria Municipal de Educação e por este motivo não houve participação coletiva 

dos envolvidos com a instituição, sendo elaborada então pela própria coordenação 

pedagógica, porém existe um compromisso firmado com a equipe de que o projeto 

será “alimentado” durante o tempo, ressaltando o que de fato representa a 

instituição, ou seja, a sua identidade construída.  

Analisando a Proposta Pedagógica do CMEI Water Okano 

(LONDRINA, 2013) constatamos que a instituição concebe o homem assim como 

Marx (1962), ou seja, como um ser histórico, que constrói sua humanidade a partir 

de suas relações com o mundo. Assim, vê a criança do mesmo modo como a Teoria 

Histórico-Cultural, como um sujeito forte, ativo e capaz de aprender. Então a infância 
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é entendida pela instituição como “[...] um tempo para brincar, para viver e sentir em 

consonância com a idade.” (LONDRINA, 2013, p. 26). 

O CMEI tem como objetivo desenvolver projetos que visam o 

desenvolvimento biológico, cognitivo, emocional e social. Sendo que: 

 

[...] considerando as especificidades afetivas, emocionais, sociais e 
cognitivas das crianças de 0 a 5 anos, a qualidade das experiências 
oferecidas podem contribuir para o exercício da cidadania deve estar 
embasada em princípios de respeito à dignidade humana, considerando as 
diferenças individuais, sociais, econômicos, culturais, étnicas e religiosas 
(LONDRINA, 2013, p. 18). 

 

Desse modo, a proposta apresenta a importância da interação entre 

família e instituição para a realização de um trabalho em conjunto que vise o 

desenvolvimento integral da criança. Desse modo, “[...] a escola da infância têm, 

portanto uma função de complementação e não de substituição da família como 

muitas vezes foi entendido.” (LONDRINA, 2013, p. 10). A participação da família 

deve efetivar-se além da participação em reuniões de pais, de equipe pedagógica, 

de professores, mas sim na participação dos conselhos escolares, associações de 

pais e outros. (LONDRINA, 2013). 

A Proposta da instituição anuncia as crianças como sujeitos 

competentes, que tem direito ao conhecimento e deve estar inserido numa cultura e 

dela participar ativamente. (LONDRINA, 2013, p. 26) 

A instituição de Educação Infantil é entendida na Proposta 

Pedagógica como: 

 

[...] lugar de socialização, de convivência, de trocas, de interações de 
afetos, de constituição de identidade, etc. Neste lugar partilham situações, 
experiências, culturas, rotinas, regras de convivência, estão sujeitos á 
tempos e espaços coletivos com o olhar atento do professor e intervenções 
quando necessário, propondo novas e sucessivas situações. (LONDRINA, 
2013, p. 18) 

 

Na proposta do CMEI, consta uma crítica às dificuldades que a 

infância enfrenta na sociedade atual com relação ao abandono da ludicidade frente a 
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crianças sendo exploradas, já produzindo sua própria existência e também àquelas 

que frequentam escolas com rotinas rígidas que não possibilitam a vivência da 

infância. Então o CMEI vê o lúdico como um importante caminho para o 

desenvolvimento das máximas qualidades humanas nas crianças. Concebem o ato 

de brincar como uma importante ação que promove o desenvolvimento da 

autonomia das crianças, sendo que na brincadeira a crianças decidem como, com o 

que e de que maneira brincar, ou seja, determina as regras necessárias. 

Assim, “o CMEI entende a brincadeira como uma oportunidade para 

aprender com prazer, refletir com senso crítico, apreciar o belo, instigar a 

imaginação, brincar pelo simples prazer que a brincadeira proporciona e ainda criar 

e recriar no intuito de emancipação humana, em cada etapa vivenciada.” 

(LONDRINA, 2013, p. 32) 

Quanto à alimentação, o CMEI oferece até quatro refeições diárias 

para as crianças, visto que permanecem na instituição em período integral.  

Com relação aos princípios estéticos a Proposta Pedagógica 

caracteriza tais princípios como capazes de possibilitar a produção artística e 

apreciação da produção oriunda de diferentes culturas. No CMEI Water Okano o 

estético ficaria marcado pela criação de um ateliê inspirado em Régio Emília, na 

Itália, pois o ateliê  “[...] é considerado um espaço de conexão e entrelaçamentos de 

diferente linguagens e áreas do conhecimento.” (LONDRINA, 2013, p. 24). O ateliê 

ainda não foi construído por falta de recursos materiais.  

A instituição possui as seguintes metas (LONDRINA, 2013, p. 19): 

 Implantar a pedagogia de projetos; 

 Adquirir livros teóricos para formação continuada dos docentes; 

 Adquirir equipamentos para a cozinha experimental; 

 Adquirir livros de literatura infantil; 

 Adquirir brinquedos, jogos e fantasias para a sala multifuncional; 

 Adquirir vídeos e DVD para hora do vídeo; 

 Adquirir cd’s de músicas infantis e de ninar; 

  Adquirir máquinas fotográficas;  
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 Realizar a estruturação da parede de azulejos para pintura. 

O CMEI Water Okano tem como tarefa primordial a difusão de 

conteúdos concretos e indissociáveis da realidade social. Desta maneira, tem como 

objetivo ofertar: 

 

Um ensino que siga a linha do diálogo, da ação, da compreensão e 
participação baseadas em relações diretas da experiência do aluno e que se 
preste aos interesses sociais, já que a própria unidade escolar pode 
contribuir para atenuar a seletividade social e torna-la democrática. 
Entendida neste sentido, a educação é uma das mediações pela qual a 
criança, pela intervenção do educador e por sua própria participação ativa, 
passa de uma experiência inicialmente confusa e fragmentada a uma visão 
organizada e unificada (LONDRINA, 2013, p. 39). 

 

Para tanto, aponta a importância do meio para o desenvolvimento 

das crianças, assim como Vigotski apresenta em sua Teoria que a capacidade de 

aprender e conhecer se estabelece a partir das relações e trocas entre o sujeito e o 

meio no qual está inserido. “Através do contato com o próprio corpo, com as coisas 

do ambiente, da interação com outras crianças e adultos as crianças vão 

desenvolvendo a capacidade afetiva, a sensibilidade e a autoestima, o raciocínio, o 

pensamento e a linguagem” (LONDRINA, 2013, p. 39). 

A proposta do CMEI anuncia que para que ocorram as interações 

com o meio, a escola precisa proporcionar ambientes prazerosos, que permitam 

descobertas interessantes. A instituição deve ser um lugar de: 

 

[...] experimentação do conhecimento com material didático adequado a 
faixa etária, onde ação do educador acontece de forma investigativa 
(vínculo entre o ensino e a pesquisa), dialógica com formação e 
socialização de experiências diversas e inerentes a uma prática reflexiva 
que transforme e construa pela análise (LONDRINA, 2013, p. 39) 

 

A proposta anuncia então que o professor deve ser um conhecedor 

do processo educativo, além de buscar compreender como acontece o processo de 

aprendizagem e entender que as vivências na Educação Infantil devem ser 

intencionalmente organizadas provocando uma educação e ensino desenvolventes. 

(LONDRINA, 2013) 
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O CMEI pretende trabalhar com o desenvolvimento de projetos. Para 

isso, entende por projetos como “ações desenvolvidas em equipe, o ponto de partida 

é uma situação problemática, trazida pelos alunos ou proposta pelo educador, cujo 

enfrentamento vai requerer a organização de atividades de aprendizagem, da qual 

os alunos ajudam a planejar.” (LONDRINA, 2013, p. 57) 

O planejamento da instituição esta pautado nas DCNEI que prevê 

em seu artigo 9º os eixos norteadores, interações e brincadeiras, garantindo 

experiências que: 

 

I – promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 
experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 
movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos 
e desejos da criança; II – favoreçam a imersão das crianças nas diferentes 
linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de 
expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; III – possibilitem 
às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a 
linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros 
textuais orais e escritos; IV – recriem, em contextos significativos para as 
crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço 
temporais; V – ampliem a confiança e a participação das crianças nas 
atividades individuais e coletivas; VI – possibilitem situações de 
aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas 
ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; VII – 
possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos 
culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no 
diálogo e reconhecimento da diversidade; VIII – incentivem a curiosidade, a 
exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o 
conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e 
à natureza; IX – promovam o relacionamento e a interação das crianças 
com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, 
cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura; X – promovam a 
interação, o cuidado, a preservação, e o conhecimento da biodiversidade e 
da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos 
recursos naturais; XI – propiciem a interação e o conhecimento pelas 
crianças de manifestações e tradições culturais brasileiras; XII – possibilitem 
a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 
fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos (BRASIL, 2009). 

 

Assim, o planejamento não prevê uma seleção de conteúdos 

previamente definidos, pois pode acabar simplificando o mundo. O planejamento de 

acordo com a Proposta Pedagógica leva em consideração a fala das crianças, “[...] o 

conhecimento chega por meio da interação, da brincadeira, da reflexão, do interesse 

de leitura partilhada de materiais e literaturas e das mais diferentes linguagens que a 
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arte proporciona.” (LONDRINA, 2013, p. 60). Desta maneira o planejamento está 

baseado em aspectos do desenvolvimento que de acordo com Ostetto (2000): 

 

Esse planejamento tem como parâmetro a psicologia do desenvolvimento, 
ou seja, está direcionado para as especificidades da criança de zero a seis 
anos, e a intenção maior é que sejam determinados objetivos a partir dos 
quais serão organizadas atividades que estimulem as crianças naquelas 
áreas consideradas importantes: áreas físico-motoras, afetivas, sociais e 
cognitivas. Por exemplo: estimular a criatividade; estimular a motivação; e 
estimular a curiosidade (OSTETTO, 2000, p.43 apud LONDRINA, 2013, p. 
61). 

 

Com relação à avaliação, a proposta anuncia que esta se dará de 

forma sistemática e realizada durante toda a ação educativa através de registros do 

desenvolvimento das crianças. Estes registros se darão por meio de diário de aula, 

trabalhos de integração dos conhecimentos através dos projetos, registros nos 

portfólios e em pareceres descritivos.   
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4 OS IMPACTOS DO PPAEPP A PARTIR DAS NARRATIVAS DOS ENVOLVIDOS 
COM O PROJETO 

 

Este capítulo tem como o objetivo apresentar a partir de entrevistas 

realizadas com as professoras, diretora e coordenadora do CMEI Water Okano, 

alguns aspectos que possibilitam compreender os principais impactos do PPAEPP 

na instituição. Além de apresentar a análise das entrevistas realizadas com as 

consultoras do MEC, Daniele Marques Vieira e Maria da Graça Souza Horn. 

Para tanto, no primeiro momento apresentamos a análise das 

entrevistas realizadas com as professoras atuantes no período da manhã com vista 

a verificar a compreensão que tiveram sobre o PPAEPP, a Teoria Histórico-Cultural e 

suas impressões sobre a estrutura física do CMEI. Analisamos as entrevista 

realizada com a diretora e coordenadora pedagógica do CMEI Water Okano. Em 

seguida, apresentamos as considerações feitas pela consultora do MEC com relação 

ao funcionamento do PPAEPP. E por no fim, apresentamos a fala da consultora do 

MEC e Profª Drª Maria da Graça Souza Horn, com relação a sua pesquisa sobre a 

ambientação do espaço pedagógico no Proinfância.  

 

4.1 OS IMPACTOS DO PPAEPP A PARTIR DA COMPREENSÃO DAS PROFESSORAS 

 

Os dados foram gerados a partir de entrevistas com as professoras 

atuantes no período da manhã, que estavam disponíveis para a realização da 

entrevista. Para organizar o estudo denominamos as professoras de: Professora A, 

B, C e assim sucessivamente.  

A entrevista foi realizada a partir de um roteiro (Apêndice A) 

contendo questões que abordavam informações sobre a formação, tempo de 

atuação na área, tempo de atuação no CMEI, aspectos relacionados ao PPAEPP e 

apontamentos sobre os desafios e facilidades encontrados do trabalho com relação 

ao desenvolvimento do Projeto Piloto. 

As entrevistas foram realizadas com as professores que trabalham 

no período matutino, visto que acompanhei a formação destas. Foram 19 
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profissionais entrevistadas, sendo 17 professoras, 1 coordenadora pedagógica, 1 

diretora.  

Quando questionadas quanto ao conhecimento sobre a Teoria 

Histórico-Cultural as professoras C e D afirmaram que conheciam um pouco da 

Teoria no período de graduação e que os grupos de estudos do PPAEPP tem 

possibilitado relembrar os conceitos. As demais professoras também afirmaram 

conhecer um pouco da Teoria através da graduação.  As professoras F, K, N e Q 

disseram conhecer a Teoria Histórico-Cultural da graduação, mas a teoria que 

permeou os trabalhos delas até então foi a Teoria do Desenvolvimento Cognitivo 

desenvolvida por Jean Piaget.  

Assim, evidenciamos que a Teoria Histórico-Cultural ao menos se 

faz presente no discurso das professoras, principalmente quando questionadas 

sobre algum conceito da Teoria que foi mais marcante. Dentre os conceitos citados 

pelas professoras um dos mais mencionados foi a importância da interação com o 

meio, com outras crianças e com adultos mais experientes. Percebe-se este 

conceito na fala da maioria das professoras. Assim como a professora C afirma que 

“O aprender com outro através da interação foi a parte que mais me marcou”. A 

professora F diz: “Ficou muito marcado para mim que a criança se desenvolve no 

meio social”.  

De acordo com a Teoria Histórico-Cultural o homem não nasce 

humano ele produz sua humanidade através da sua relação com o mundo e não 

através de características herdadas geneticamente.  Essa tese fica evidenciada 

quando Leontiev afirma que “[…] as aptidões e caracteres especificamente humanos 

não se transmitem de modo algum por hereditariedade biológica, mas adquirem-se 

no decurso da vida por um processo de apropriação da cultura criada pelas 

gerações precedentes” (LEONTIEV, 1978, p. 267) 

Desse modo, a apropriação da cultura só é possível através da 

interação com o meio e com os parceiros mais experientes num processo de 

educação, que “deve sempre ocorrer, sem o que a transmissão dos resultados do 

desenvolvimento sócio-histórico da humanidade nas gerações seguintes seria 

impossível, e impossível, consequentemente, a continuidade do progresso histórico.” 

(LEONTIEV, 1978, p. 272) 
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Ainda com relação à importância da interação, Vigotski aponta: 

 

Chegamos à conclusão de que o meio não pode ser analisado por nós 
como uma condição estática e exterior com relação ao desenvolvimento, 
mas deve ser compreendido como variável e dinâmico. Então, o meio, a 
situação de alguma forma influencia a criança, norteia seu desenvolvimento 
(VIGOTSKI, 2010, p. 691 apud RAMOS, 2011, p. 34). 

 

Além de que: 

 

[...] o meio desempenha, com relação ao desenvolvimento das propriedades 
específicas superiores do homem e das formas de ação, o papel de fonte de 
desenvolvimento, ou seja, a interação com o meio é justamente a fonte a 
partir da qual essas propriedades surgem na criança (VIGOTSKI, 2010, p. 
697, apud RAMOS, 2011, p. 34). 

 

As professoras A, E e L além de mencionar a importância da 

interação como um conceito marcante da Teoria Histórico-Cultural, citaram também 

a questão do trabalho com a cultura elaborada para a qualidade no processo de 

humanização. Sendo assim, a escola deve oferecer as melhores condições para que 

o processo de humanização seja concretizado com qualidade. Quando priorizamos a 

cultura mais elaborada no processo de desenvolvimento da criança é preciso que 

“[...] aquilo que deve resultar ao final do desenvolvimento, no resultado do 

desenvolvimento, já aparece dado pelo meio logo no início.” (VIGOTSKI, 1994, p. 

347-348 apud MELLO, 2010, p. 58). Ou seja, se priorizamos a apropriação da 

cultura elaborada como fundamental é preciso que essa esteja presente no processo 

de formação desde a mais tenra idade.  

Para tanto, o professor é o sujeito que deve oferecer os elementos 

da cultura elaborada para as crianças, visto que ele é o mediador da interação entre 

a criança e a cultura. A professora “O” menciona a importância do professor como o 

mediador no processo de formação do ser humano. Também a professora “H” diz 

que o que ficou mais em evidência no estudo da Teoria Histórico-Cultural foi o fato 

de o professor agir como mediador e percebeu esta característica do professor no 

trabalho com os bebês, que a todo tempo necessitam de mediação.  

Conforme afirma Mukhina (1995, p. 51), “[…] o papel diretivo do 

ensino no desenvolvimento psíquico da criança manifesta-se no fato de que a 
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criança assimila novas ações, inicialmente orientada e ajudada pelo adulto, depois 

sozinha”. Desta maneira, o professor é quem irá proporcionar as melhores condições 

e os melhores caminhos para que a criança aprenda e se desenvolva. 

A professora “Q” afirma que além da interação com o meio e com as 

outras crianças, o que mais ficou marcado foi o papel da criança como protagonista, 

como um sujeito ativo. Mello (2007) aponta que a Teoria Histórico-Cultural vê a 

criança como um sujeito diferente do que era visto até pouco tempo, a partir da 

Teoria a criança é entendida como um sujeito ativo, histórico e cultural que 

estabelece relações com pessoas, objetos e elabora explicações sobre os 

acontecimentos que vivencia.  

Com relação à aprendizagem, a professora “O” disse que ficou muito 

em evidencia para ela a questão da aprendizagem mover o desenvolvimento e não o 

contrário. Assim com relação à aprendizagem Vigotski afirma: 

 

A aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma correta 
organização da aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento 
mental, ativa todo um grupo de processos de desenvolvimento, e esta 
ativação não poderia produzir-se sem a aprendizagem. Por isso, a 
aprendizagem é um momento intrinsecamente necessário e universal para 
que se desenvolvam na criança essas características humanas não-
naturais, mas formadas historicamente. (VIGOTSKI, 2006a, p. 115 apud 
RAMOS, 2011, p. 33) 

 

Dessa maneira, se o professor não proporcionar situações de 

aprendizagem, logo o desenvolvimento não ocorrerá, pois:  

 

[...] a aprendizagem que possibilita o despertar da capacidade de perceber 
as cores, as formas, os sons, a capacidade de falar, de pensar, de 
raciocinar, de lembrar, de emocionar-se, de amar, a aptidão para leitura, 
para a escrita, para a ciência, para a arte e etc (MELLO, 1999, p. 19). 

 

Quando as professoras foram questionadas sobre os impactos da 

Teoria Histórico-Cultural na prática, além de afirmarem que passaram a trabalhar 

mais a questão da interação entre as crianças, com o meio e com as professoras, 

afirmaram as professoras “M” e “N” que a partir dos grupos de estudos do PPAEPP 
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sobre a Teoria Histórico-Cultural, deixaram de trabalhar com atividades prontas com 

as crianças e passaram a valorizar as ações das crianças. 

Vemos com essa mudança de atitude por parte das professoras um 

reflexo do que foi estudado nos grupos de formação sobre a importância da ação no 

processo de aprendizagem. Como afirma Mello (1999) que a aprendizagem ocorre 

somente a partir de um processo ativo do sujeito, que desenvolve relações com o 

objeto, apropriando-se das características e das funções para qual o objeto foi 

criado. Então, “[...] cabe à criança realizar as atividades e não ao educador, por ela, 

ou para ela” (MELLO, 1999, p. 21). 

Após os questionamentos sobre os princípios da Teoria Histórico-

Cultural e seus impactos na prática, começamos a questioná-las sobre o Proinfância. 

Quando perguntamos sobre o que é o Programa do Governo Federal, o Proinfância 

e o que o diferencia de outros espaços as principais respostas foram com relação à 

estrutura física com vista a atender às necessidades das crianças.  

Verificamos que somente a professora H, afirmou que o espaço 

físico do Proinfância não atende as necessidades das crianças, pois já trabalhou em 

outra instituição e nesta a estrutura física era superior. Afirmou que lá os espaços 

foram construídos e organizados para crianças e que a estrutura do Proinfância é 

péssima comparada à outra instituição que trabalhou. 

As demais professoras afirmaram que o Proinfância possui um 

espaço físico construído para as crianças, com um espaço amplo que possibilita 

uma maior liberdade e interação com as crianças de outras salas. Percebemos que 

a ideia principal do Proinfância foi entendida pelas professoras que atuam no CMEI. 

Que segundo dados do Governo Federal, o Proinfância tem como objetivo prestar 

assistência financeira ao Distrito Federal e municípios para garantir o acesso à 

educação infantil, além proporcionar um espaço voltado para a aprendizagem das 

crianças. (FNDE, 2013). 

Além de citarem a estrutura física do CMEI Water Okano como um 

diferencial, as professoras A e B disseram que o CMEI diferencia-se de outras 

instituições, pois busca valorizar o potencial das crianças, a capacidade de 

imaginação através do brincar. Visto que muitas vezes já presenciaram em outras 

escolas o desaparecimento do brincar. 
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A redução do brincar nos Centros de Educação Infantil tem 

acontecido devido a uma antecipação de práticas educativas específicas da escola 

dos Anos Iniciais. Mello (2007) afirma que a criança a partir do enforque Histórico-

Cultural é vista como um sujeito forte, capaz de aprender desde muito pequena, de 

estabelecer relações com outras pessoas e explorar os espaços, mas isso não 

significa que seja possível antecipar e acelerar o desenvolvimento psíquico das 

crianças. A infância é um momento da vida humana despreocupado com a produção 

da sobrevivência. Então é preciso nesse momento, que: 

 

As condições pedagógicas ótimas para a realização das possibilidades 
potenciais dos pequenos, para seu desenvolvimento harmônico não se 
criam por meio do ensino forçado, antecipado, dirigido a encurtar a infância 
e a converter antes do tempo a criança em pré-escola e a este em escolar, 
etc. É indispensável, ao contrário, o desenvolvimento amplo e o 
enriquecimento máximo do conteúdo das formas especificamente infantis de 
atividade lúdica, prática, plástica e também da comunicação das crianças 
entre si e com os adultos. Sobre sua base deve realizar-se a formação 
orientada daquelas propriedades e qualidades espirituais para cujo 
surgimentos e criam as premissas mais favoráveis na pequena infância e 
que constituem o mais valioso da personalidade humana madura 
(ZAPORÓZHETS, 1987, p. 247 apud MAGALHÃES, 2014, p, 69). 

 

A escola da infância deve então oportunizar condições para o 

desenvolvimento das máximas qualidades humanas, através da linguagem, das 

artes e do lúdico. 

Observamos então que o CMEI cumpre com o que está posto em 

sua Proposta Pedagógica, na qual afirma que a brincadeira proporciona uma 

aprendizagem com prazer, instiga a imaginação, o senso crítico e a criação de 

normas de conduta (LONDRINA, 2012).  

Ao serem questionadas sobre o que sabem sobre o Projeto Piloto de 

Ambientação do Espaço Pedagógico do Proinfância que está acontecendo no CMEI 

WATER OKANO, a professora B disse que não tem conhecimento sobre o PPAEPP 

porque saiu de licença maternidade no início de 2013 e retornou somente em 

outubro do mesmo ano. Quando a entrevista foi realizada fazia duas semanas que a 

professora B havia retornado da licença. Apesar disso, sabe que o PPAEPP 

pretende trabalhar com a formação das professoras. A professora N também não 

conhece o PPAEPP porque não havia participado de nenhum grupo de formação 

porque iniciou suas atividades no CMEI em setembro de 2013.  
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As professoras D, H, I e O compreendem o PPAEPP como um 

projeto que tem como objetivo proporcionar para as crianças um espaço mais 

interessante para a promoção da aprendizagem e que para isso o projeto oferece 

grupos de formação.  A professora F afirma que é um projeto que visa valorização da 

educação infantil, a interação com a família e com outras turmas.  

Esses entendimentos vão ao encontro do objetivo principal do 

PPAEPP que de acordo com Vieira (2013) a partir de análises feitas sobre as 

interações em unidades do Proinfância, surgiu à necessidade da criação de um 

projeto no qual o foco seja a ambientação do espaço pedagógico à luz das DCNEI 

com relação aos eixos interações e brincadeiras relacionadas às demandas do 

grupo etário. Para tanto, a concepção de sala de educação infantil torna-se um 

aspecto importante para a estruturação do Projeto Piloto. 

Compreendendo a importância do espaço organizado para as ações 

pedagógicas o professor tem um importante papel de organizar e propor 

intervenções no espaço-ambiente para oportunizar situações favoráveis com o 

objetivo de promover novas formas de aprendizagem (VIEIRA, 2011). 

Além de mencionarem que o PPAEPP busca a interação entre 

outras crianças e a criação de espaços para o trabalho com as crianças, as 

professoras G e Q disseram que o PPAEPP pretende promover o estudo da Teoria 

Histórico-Cultural para fundamentar a prática. Assim como, as professoras E, L, P e 

Q afirmam que uma das principais diferenças de trabalhar no CMEI que tem o 

PPAEPP é que estão trabalhando com uma prática teorizada que acaba 

enriquecendo o trabalho com as crianças.  Esta afirmação é de grande importância 

para compreender a importância da fundamentação teórica para subsidiar a prática. 

Como afirma Magalhães (2014) em sua pesquisa sobre as implicações da Teoria 

Histórico-Cultural no processo de formação de professores na Educação Infantil: 

 
A compreensão dos conceitos de aprendizagem e desenvolvimento e sua 
relação na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural é condição essencial 
para a compreensão do trabalho pedagógico na escola da infância por parte 
das professoras. Entender como tais processos se desencadeiam 
condiciona o modo de atuação do professor e sua atividade no dia a dia da 
escola (MAGALHÃES, 2014, p. 111). 
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Dessa maneira, a formação das professoras sobre a concepção de 

educação como um processo de humanização, o processo de desenvolvimento das 

crianças, o papel do professor como mediador e o papel da escola como lugar da 

cultura elaborada e da humanização, são fundamentais para uma prática de 

qualidade na educação infantil.  

 As professoras entrevistas consideram importante a participação no 

Projeto Piloto. Como se percebe na fala professora B: “estamos nos renovando, 

adquirindo novos conhecimentos e é uma forma rica de acompanhar as mudanças 

educacionais”. Na mesma perspectiva a professora O diz que: “Me sinto valorizada 

como profissional e feliz pela valorização da Educação Infantil através do Projeto 

Piloto. É uma oportunidade de ampliar os conhecimentos”.  

Percebemos que as professoras sentem-se privilegiadas e tem 

consciência da importância da formação que lhe é oferecida.  Formação esta que 

requer uma atividade de estudo, que: tanto o objetivo como o resultado não são um 

produto externo, mas uma mudança dentro de si mesmo como agente/sujeito da 

atividade. Em outras palavras, a atividade de estudo deve ser entendida como 

atividade para a auto-transformação do sujeito (REPKIN, 2003, p. 4, apud 

MAGALHÃES, 2014, p. 17). 

Tendo consciência sobre a importância do estudo, com o 

envolvimento e a compreensão de que a formação é fundamental para uma prática 

educativa de qualidade, as professoras certamente terão um olhar diferente para as 

necessidades da Educação Infantil e refletirão sobre o seu papel no processo 

educativo.  

O olhar das professoras sobre o espaço é importante para 

compreendermos os limites e/ou possibilidades que a estrutura física do CMEI Water 

Okano oferece para o trabalho com as crianças. Ao serem questionadas sobre essa 

temática as professoras apesar de considerarem a estrutura física de maneira geral 

boa, apresentaram também diversos pontos negativos. Percebemos esse 

descontentamento na fala da professora O que diz: “A estrutura é boa, mas o piso é 

escorregadio, têm encanamentos entupidos, ventiladores não funcionam, o refeitório 

é muito aberto e chove no refeitório”. Também a professora M afirma que: “O espaço 

é bom, mas tem muitas falhas como piso escorregadio, o pátio é muito aberto 
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porque no inverno fica muito frio, quando chove não da para usar o pátio e são 

poucos os banheiros”. 

A professora Q também diz que apesar de o Proinfância 

proporcionar um espaço amplo que teoricamente foi construído para atender as 

necessidades das crianças, não percebe essa questão na prática, pois acredita que 

faltou uma intervenção de profissionais da educação no momento da construção da 

instituição. A professora Q faz essa afirmação, porque o prédio apresenta alguns 

obstáculos que prejudicam o bom andamento do trabalho além de ocasionar alguns 

perigos para as crianças, como por exemplo, o piso de toda a instituição é muito 

escorregadio.  

A estrutura física do Proinfância é bastante ampla comparada a 

demais CMEI’s, que muitas vezes são adaptações de estruturas já existentes e não 

foram planejados para atender as necessidades das crianças. A estrutura do 

Proinfância de acordo com o FNDE (2013) apresenta no Projeto tipo B, bloco 

pedagógicos com 8 salas de aula; Bloco administrativo, com secretaria, sala da 

direção, sala dos professores, almoxarifado, sanitários; Bloco de serviços com 

cozinha, despensa, copa, lactário e lavanderia; Bloco multiuso com sala multiuso e 

sanitários; e pátio coberto e descoberto.  

Apesar de oferecer um espaço amplo, a estrutura física do 

Proinfância com relação aos materiais utilizados para sua construção, é inapropriada 

para a Educação Infantil, porque o piso além de escorregadio é muito frio para as 

crianças sentarem nos dias mais frios, os encanamentos estão entupindo, situação 

que não deveria acontecer em um prédio que foi construído há dois anos. Mais 

significativo ainda é a elaboração de um projeto padronizado para todo o Brasil sem 

considerar que estamos em um país continental, com cinco regiões que possuem 

características distintas principalmente com relação às condições climáticas.  

Embora, com todos os problemas enfrentados com relação à 

estrutura física todas as professoras entrevistadas disseram utilizar todos os 

espaços possíveis do CMEI com as crianças. Utilizam o solário, pátio coberto e 

descoberto, gramado, salas de outras turmas, refeitório e outros espaços possíveis. 

Como afirma Horn (2007, p. 38) “[...] não é possível restringir espaço escolar aos 
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limites das paredes de uma sala de aula. São muitos seus prolongamentos, dos 

quais, naturalmente as crianças vão se apropriando, como os pátios externos, 

corredores e demais dependências da instituição”. 

Os desafios enfrentados pelas professoras do CMEI Water Okano 

mencionado nas entrevistas referem-se à falta de recursos materiais para a 

realização do trabalho com as crianças e as falhas presentes na estrutura física da 

instituição. A falta de recursos materiais, como brinquedos, material de papelaria, 

materiais básicos de limpeza como luvas, tem proporcionado o descontentamento 

das professoras na realização do trabalho. 

 

4.2 APONTAMENTOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO CMEI WATER OKANO 

 

Realizamos também entrevistas com a diretora e a coordenadora 

pedagógica do CMEI Water Okano com o objetivo de verificar quais apontamentos 

dessas profissionais com relação ao PPAEPP. 

Com relação aos desafios enfrentados no CMEI a coordenadora 

pedagógica e a diretora afirmaram que um dos principais enfrentamentos é que as 

professoras em sua maioria possuem pouca experiência e com isso a coordenação 

teve um trabalho de orientar algumas situações da rotina como a elaboração de 

planejamentos e até algumas atividades e brincadeiras pertinentes a faixa etária dos 

grupos.  

A coordenadora aponta como outra dificuldade a questão da falta de 

recursos materiais, que é visto pelas professoras como um grande empecilho para o 

desenvolvimento do trabalho. A coordenadora defende que a falta de recursos não 

pode impedir a execução de um trabalho de qualidade ao dizer que “para criar uma 

brincadeira com as crianças não necessariamente tem que ter uma lousa 

maravilhosa ou um papel decorado. Podemos usar o espaço físico, porque nós 

somos privilegiadas aqui, pelo espaço que temos conseguimos desenvolver”.  

O desafio enfrentado com a implantação do PPAEPP de acordo com 

a coordenadora é de que como o Projeto Piloto está sendo norteado pela Teoria 
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Histórico-Cultural, muitas vezes suscita a dúvida de que, será que a prática está de 

acordo com a Teoria? Para tentar sanar essa dúvida a coordenadora faz a si mesma 

o seguinte questionamento: “agindo assim eu estou fazendo o melhor para a 

criança? Se eu estou fazendo o melhor e respeitando ela, automaticamente eu estou 

humanizando”. 

A coordenação pedagógica e direção do CMEI afirmaram que 

buscam contribuir para a implantação do PPAEPP instigando as professoras a se 

empenharem no trabalho. Também procuram muitas vezes tomar a iniciativa, como 

por exemplo, quando propuseram a interação entre as diferentes faixas etárias, as 

professoras se mostraram resistentes, pois acreditavam que não seria bom para as 

crianças, pois que poderiam ficar inseguras. Mas a coordenação insistiu na proposta 

para que esta interação fosse feita e o resultado foi muito positivo. Com o tempo as 

próprias professoras fizeram a interação por vontade própria. 

Ao serem questionadas sobre as diferenças em trabalhar em uma 

instituição que possui um Projeto Piloto e outra com uma proposta diferente a 

coordenadora e diretora afirmaram que existem diferenças principalmente no que diz 

respeito à questão metodológica e de reflexão da prática fundamentada em uma 

teoria.  

O PPAEPP de acordo com a coordenadora e diretora do CMEI 

impacta em melhorias na prática pedagógica das professoras porque propõe uma 

reflexão sobre as práticas utilizadas, um repensar sobre o processo de educação 

que é um processo de humanização, além de ofertar essas reflexões a partir da 

Teoria Histórico-Cultural. Como a coordenadora afirma “Precisamos nos 

fundamentar e refletir sobre a nossa prática”.  

A teoria para fundamentar a prática tem grande importância para 

nortear o trabalho do professor, pois de acordo com Magalhães (2014, p. 182) “[...] a 

Teoria Histórico-Cultural fornece bases para impactar o trabalho docente, afetando 

qualitativamente as práticas em direção a uma educação desenvolvente”. A Teoria 

Histórico-Cultural possibilita o impacto no trabalho docente, pois promove uma 

reflexão do professor quanto ao papel da educação, a função do professor no 

processo educativo, a importância da escola como lugar da humanização e da 



50 
 

 

cultura elaborada e todas essas reflexões possibilitam alterações qualitativas na 

prática pedagógica.  

Mas promover a reflexão e alterações das práticas a partir de uma 

teoria não se configura como um trabalho simples segundo a direção e a 

coordenação pedagógica do CMEI. Porque além de ocorrer uma mudança nas 

práticas pedagógicas das professoras é preciso que aconteça também uma 

mudança na ambientação do CMEI, visto que o PPAEPP propõe justamente a 

ambientação do espaço pedagógico. Para a ambientação são necessários recursos 

materiais, que é um problema enfrentado pela instituição.  

Perguntamos se o CMEI Water Okano por ser uma unidade do 

Proinfância e ter o PPAEPP acontecendo na instituição se há uma 

desburocratização no processo de obtenção de recursos financeiros para adquirir os 

materiais necessários para a efetivação do PPAEPP. De acordo com a Direção o 

processo de obtenção de recursos é o mesmo para todos os CMEI´s do munícipio 

de Londrina, ou seja, demorado e burocrático.  

Percebemos que a direção do CMEI e a coordenação pedagógica do 

período matutino compreendem a importância e os impactos positivos que a 

utilização de uma teoria como norteadora do processo educativo e o Projeto Piloto 

de Ambientação do Espaço Pedagógico do Proinfância contribuem para uma prática 

pedagógica voltada para o desenvolvimento das máximas qualidades humanas nas 

crianças que atendem. Concordam que não é um processo fácil, que implica em 

alguns problemas que já estão sendo solucionados, como, a falta de recursos 

materiais e o convencimento das professoras para efetivar as propostas da Teoria 

Histórico-Cultural e do PPAEPP.  

 

4.3 APONTAMENTOS DA CONSULTORA DO MEC 

 

Com a participação na Reunião Técnica do Projeto Piloto de 

Ambientação do espaço Pedagógico do Proinfância que foi realizada em Curitiba 

nos dias 12 e 13 de dezembro de 2014, foi possível a realização de uma entrevista 
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com a consultora de Educação Infantil da COEDI/SEB/MEC, sobre alguns 

apontamentos para compreendermos melhor o PPAEPP. 

O Projeto Piloto não acontece em todas as unidades do Proinfância 

no Paraná. São algumas unidades que recebem este Projeto e de acordo com a 

consultora a cidade de Londrina foi escolhida para a concretização do PPAEPP 

“porque dentre os critérios para o Projeto Piloto tinha sido estabelecido o tamanho 

do município, a quantidade de crianças nas turmas que fosse compatível com o que 

é possível e viável pelas Diretrizes; e outro fator bem importante era não adotar 

material didático”.   

O PPAEPP tem alguns desafios a serem enfrentados.  De acordo 

com a consultora um dos desafios é manutenção da parceria entre as pessoas e as 

instituições envolvidas, visto que as pessoas que participam não são contratadas, 

são pessoas que acreditam na proposta e nas possibilidades da Educação Infantil, 

então não se configura como um trabalho remunerado. 

Outro desafio enfrentado em Londrina é a questão dos recursos 

materiais para o Projeto se desenvolver.  O município precisa garantir os recursos 

para que o Projeto aconteça com qualidade. Além dos recursos materiais o 

município precisa garantir calendário de formação para que as docentes possam 

participar dos grupos de formação e em Londrina este calendário foi conquistado.  

“Outro, desafio que eu considero em relação ao Projeto Piloto é 

mesmo que haja e é para ter uma liberdade do município em relação ao 

desenvolvimento do projeto, não pode se perder de vista que é um projeto que tem 

uma temática que é a ambientação do espaço. Então, por exemplo, hoje em 

Londrina existe uma ênfase maior a uma formação que esta sendo feita baseada 

numa teoria que é a Histórico-Cultural. Se o entendimento tem sido de que os 

professores precisam de uma teoria para sustentar suas propostas, práticas e 

entender e refletir sobre elas, a teoria está atendendo, mas não pode perder de vista 

que a proposta do Projeto Piloto é a ambientação do espaço que tem um objetivo 

claro que é construir condições, oportunidades, arranjos e organizações do espaço 

para acontecer a vivência, a experiência, para viver o cotidiano da educação infantil.” 

(ENTREVISTA, DANIELE VIEIRA) 
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Os resultados almejados pelo Projeto Piloto de acordo com a 

consultora Daniele Vieira referem-se a manutenção da parceria entre CMEI, 

município, Universidade Estadual de Londrina, FEIPAR (Fórum de Educação infantil 

do Paraná, Núcleo Regional de Educação, Secretaria Municipal de Educação e 

outras instituições que possam contribuir para o sucesso do Projeto. Além da 

manutenção da parceria, um resultado almejado é a discussão e reflexão da 

Proposta Pedagógica no Proinfância, possibilitando que os profissionais da 

Educação envolvidos possam entender a proposta, o seu papel no contexto da 

Educação Infantil. 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES DA CONSULTORA DO MEC SOBRE O PROINFÂNCIA 
 

Além da entrevista com a consultora do MEC Daniele Marques 

Vieira, a Reunião Técnica proporcionou uma entrevista com a consultora do MEC e 

Profª Drª Maria da Graça Souza Horn que apresentou na ocasião dados sobre sua 

pesquisa realizada em 12 unidades do Proinfância nas cinco regiões do país que 

teve como o objeto de estudo a ocupação do espaço nas unidades do Proinfância e 

esta pesquisa resultará em uma publicação para o MEC sobre as possibilidades de 

ocupação e ambientação no Proinfância.  

Na entrevista buscamos compreender como foi a elaboração deste 

documento. Horn nos apresentou da seguinte maneira: “Este documento que eu 

elaborei tem como norte, como ponto de partida um diagnóstico que realizei em nível 

de Brasil, procurando abranger as cinco regiões, mas em função do tempo consegui 

contemplar 12 unidades do Proinfância em funcionamento. A partir daí foquei o meu 

olhar na organização dos espaços, no mobiliário, nos materiais, nas interações das 

crianças para procurar não fazer um texto acadêmico, mas sim um documento mais 

focado e direcionado, mas chamando a atenção que o documento não é uma 

receita, que os espaços se constroem a partir das relações sociais entre as pessoas, 

mas no sentido de dar nortes, princípios que possam ajudar os gestores, os 

professores, a organizar os espaços e os materiais”.  
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O documento de acordo com Horn se destina aos municípios, 

gestores e professores que atuam nos Proinfância, sendo que a análise dos espaços 

durante a pesquisa foi realizada no projeto com planta tipo B, mas também pode ser 

utilizado para outras instâncias além do Proinfância.  

Horn afirma que durante sua pesquisa o que mais chamou sua 

atenção foi “a constatação de uma identidade com uma escola muito tradicional, 

uma prática muito centrada no adulto e uma desconsideração do espaço enquanto 

parceiro pedagógico. Realmente as pessoas não veem o espaço desta forma”. 

Dentre as maiores dificuldades para a organização do espaço no 

Proinfância, Horn destaca “o desconhecimento das reais necessidades das faixas 

etárias e principalmente dificuldade ligada à concepção de o que é a criança, o que é 

aprender, o que é ensinar e entender que a Educação Infantil não pode tomar como 

referência a escola de ensino fundamental porque ela é outra coisa, ela fala de outra 

criança, ela fala de outra identidade, ela tem que buscar esta identidade”. 

Para aproveitar o espaço no Proinfância é preciso segundo Horn a 

atividade de estudo. Como percebemos na seguinte fala: “as pessoas precisam 

estudar e precisa ter muito claro à que vieram o que elas querem com essas 

crianças, como elas encaram essas crianças, que tipo de criança quer formar, que 

tipos de homem imaginam que essas crianças serão”. 

Com relação às dificuldades estruturais do Proinfância, Horn nos diz 

que são muito parecidas em todo o país. Ao nos dizer que “Encontrei muitas 

dificuldades nesta obra, muitos prédios parados, obras paradas, muitos prédios mal 

construídos, já deteriorados com pouco tempo de uso. Um fato que chama muita 

atenção é o alto custo de manutenção dos municípios, então os gestores se 

queixam muito disso, que é uma obra muito grande, muito dispendiosa e têm 

dificuldade de manter, porque tem que ter uma manutenção constante. E outra 

questão muito importante é a qualidade da obra, acho que em muitos casos não 

houve preocupação do gestor em acompanhar esta obra. Visitei prédios do 

Proinfância com duas salas interditadas, porque o piso esta afundando, o teto está 

caindo, as portas não fecham e isto dificulta ainda mais a ocupação do espaço”.  
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Percebemos que as mesmas queixas quanto à estrutura física do 

Proinfância Horn encontrou em outras unidades Brasil a fora. Se houvesse uma 

preocupação maior com o planejamento e comprometimento das instâncias 

governamentais além da participação de profissionais da educação na elaboração 

do projeto e no acompanhamento da execução da obra, talvez os problemas que 

são comuns nas unidades do Proinfância poderiam ser amenizados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, tem 

atraído um olhar e compreensão diferentes do que era entendida até pouco tempo. 

Os Centros de Educação Infantil eram vistos como locais somente de cuidados para 

os filhos de pais trabalhadores. Ao ser entendida como a primeira etapa da 

Educação Básica, a Educação Infantil ganha novas contribuições e reflexões sobre 

como proporcionar um ambiente que desenvolva as máximas qualidades humanas. 

Neste trabalho nos dispusemos a investigar quais os impactos do 

Projeto Piloto de Ambientação do Espaço Pedagógico do Proinfância no CMEI Water 

Okano. E fomos desvelando ao longo do trabalho não apenas os acontecimentos 

dentro do CMEI, mas o modo como o Projeto Piloto foi sendo assegurado. Para 

tanto estivemos acompanhando de perto a assessoria do MEC, os grupos de 

estudos, bem como a Reunião Técnica do Projeto Piloto de Ambientação do Espaço 

Pedagógico do Proinfância do Paraná que foi realizada em Curitiba em dezembro de 

2013 e ainda, as discussões do FEIPAR Pé vermelho, por ser o Fórum considerado 

pela assessoria técnica do MEC um parceiro do PPAEPP. 

Durante os capítulos desenvolvidos abordamos os princípios da 

Teoria Histórico-Cultural que foi a norteadora do trabalho com as professoras do 

CMEI, bem como a teoria que fundamentou a Proposta Pedagógica do CMEI, por 

conceber o homem como produto da história, em outras palavras, o homem não 

nasce humano, mas sim produz sua humanidade a partir da apropriação da cultura 

que foi produzida ao longo da história. A educação nessa perspectiva se configura 

como um processo de humanização. 

 Apresentamos a instituição pesquisada, o CMEI Water Okano e sua 

Proposta Pedagógica, bem como o programa do Governo Federal, o Proinfância que 

tem como objetivo dar assistência financeira aos municípios para a construção de 

creches garantindo o acesso das crianças a primeira etapa da Educação Básica. 

Também apresentamos o PPAEPP como um importante aliado na formação de 

professores, possibilitando um trabalho com as crianças que proporcione uma 

educação de qualidade.  
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Em relação a nossa pergunta inicial de pesquisa podemos apontar 

alguns dos impactos da implantação do PPAEPP no CMEI Water Okano, lembrando 

que acompanhamos apenas o primeiro ano, em outras palavras, ainda há muito para 

acontecer e se concretizar. 

Do ano que acompanhamos podemos concluir que a formação 

teórica proporcionada por meio do grupo de estudo sustentou o trabalho pedagógico 

das professoras da instituição como pudemos evidenciar no quarto capítulo, quando 

as professoras citam a importância da interação com o meio e com outras pessoas 

para a aprendizagem além da importância da cultura elaborada estar presente para 

as crianças pequenas.  

A valorização do trabalho do professor como intelectual capaz de 

realizar o seu trabalho, pesquisar e atuar de modo intencional com as crianças 

também se mostrou fundamental neste primeiro ano de implantação.  

A precariedade dos recursos materiais fez-se presente em diversas 

falas das professoras entrevistadas, mas percebemos durante a construção desta 

pesquisa que este problema não impossibilitou, mas sim dificultou a ambientação do 

espaço pedagógico.  

O que ainda faltou, foi a concretização da ambientação do espaço, 

uma vez que optou-se primeiro por estudar o desenvolvimento infantil sob a ótica da 

teoria Histórico-Cultural, compreendendo quem é a acriança, como esta aprende e 

se desenvolve, como é o trabalho intencional do professor e assim por diante, e, a 

proposta para o ano de 2014 é aprofundar na discussão das Diretrizes Curriculares 

Nacionais e na Ambientação do Espaço, tal almejada para este projeto. 

Um dos caminhos encontrados para a viabilização das propostas foi 

a parceria estabelecida entre Universidade, CAPES e Proinfância, para a efetivação 

de um PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) que iniciou 

suas atividades no CMEI Water Okano em março de 2014 com o objetivo de ampliar 

as ações propostas pelo PPAEPP. 

Nesta pesquisa atingimos os objetivos por nós anunciados: verificar 

como acontece a implantação do Projeto Piloto de Ambientação do Espaço 
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Pedagógico do Proinfância em uma unidade da cidade de Londrina verificando os 

limites e possibilidades do Projeto Piloto.  

Esse trabalho contribuiu de maneira significativa para a minha 

formação, pois fez com que eu me apaixonasse pela Educação Infantil, que antes 

não me agradava. Hoje vejo a importância da intencionalidade no trabalho do 

professor com as crianças pequenas e também como é fundamental a continuação 

permanente do estudo para que o trabalho com as crianças seja de qualidade.  

Acreditamos que a Educação Infantil é um campo de pesquisa que 

ainda precisa ser muito explorado, especialmente com o intuito de contribuir com o 

trabalho pedagógico voltado para a humanização das crianças de zero a cinco anos 

de idade. Muitos são os desafios, mas a apropriação teórica, o desejo de estudar, e 

a articulação teoria e prática mostrou o quanto é possível realizar um trabalho 

voltado não para o mínimo, mas para as máximas qualidades humanas. Esperamos 

que o PPAEPP contribua com outras unidades do Proinfância e até mesmo outros 

Centros de Educação Infantil e que este trabalho possa colaborar para provocar 

novas discussões e reflexões acerca do Proinfância. 
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APÊNDICE A - Entrevista com as professoras 

 

NOME:       TURMA: 

1) Qual a sua formação? 

2) Quanto tempo atua na Educação Infantil? 

3) Quanto tempo atua na Prefeitura de Londrina? 

4) Quando iniciou suas atividades neste CMEI – Proinfância? 

5) Você está participando do grupo de estudo promovido pela UEL em parceria 

com o MEC, Núcleo Regional de Educação, Secretária de Educação e UEL, 

durante os encontros está sendo estudado a Teoria Histórico-Cultural. Você já 

conhecia a Teoria? Explique. 

6) Como a Teoria Histórico Cultural impacta as suas práticas? 

7) Você pode citar um conceito ou uma ideia da Teoria Histórico-Cultural que 

antes você pensava de outra forma? 

8) Você sabe como o Proinfância foi construído? Qual a sua finalidade? Quais as 

características que o diferem de outros espaços educativos? 

9) O que você sabe sobre o Projeto Piloto que está sendo realizado neste 

Proinfância? 

10)Como você se sente em participar de um projeto piloto? 

11) Existe diferença entre trabalhar em uma instituição municipal participante de 

um projeto piloto e outro CMEI?  

12) Quais são os desafios em participar de um projeto Piloto? 

13) O que você acha da estrutura física do CMEI? 

14) Como você utiliza o espaço físico do CMEI com as crianças? 

15) O que você conhece da proposta do CMEI? Como foi construída? Em quais 

autores está alicerçada? Quais são as orientações didáticas? 

16) Quais as dificuldades enfrentadas no dia-a-dia da instituição? (mobiliários, 

recursos, alimentação, relacionamento, outros) 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista com a diretora e coordenadora 
pedagógica do CMEI Water Okano 

 
1) Quais os desafios enfrentados pela direção e coordenação pedagógica no 

CMEI? 

2) Quais os desafios com relação à implantação do Projeto Piloto? 

3) Você acredita que o Projeto Piloto possa impactar em melhorias nas práticas 

pedagógicas? 

4)  Como a direção ou coordenação da escola está contribuindo para a 

implantação deste Projeto? 

5) Existe diferença em ser diretora ou coordenadora em um CMEI no qual está 

acontecendo o projeto piloto e em um CMEI em que não há o projeto? 

6) Há facilidades com relação à obtenção de recursos pelo CMEI ser do 

Proinfância e participar de um projeto piloto? 

7) Com relação ao Projeto Piloto, quais são as principais dificuldades? 

8) Como está sendo realizada a orientação pedagógica com vistas à articulação 

do que está sendo estudado no Projeto Piloto? 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista com a consultora do MEC Daniele 
Marques Vieira 

 
1- Como funciona a consultoria do MEC para o Projeto Piloto do Proinfância? 

2- Com que frequência são realizadas visitas nas unidades do Proinfância? 

3- Porque Londrina foi escolhida para receber o Projeto Piloto? 

4- Quais são os desafios do Projeto Piloto em Londrina? 

5- Quais os resultados almejados pelo Projeto Piloto? 
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APÊNDICE D - Roteiro de entrevista com a Profª Drª Maria da Graça Horn 

 

1- Com relação ao documento elaborado para o MEC com relação a ocupação 

do espaço do Proinfância, que elementos permearam a sua elaboração? 

2- A quem se destina este documento? 

3- Com a sua pesquisa que elementos foram diagnosticados? 

4- Quais são suas expectativas com relação ao documento? 

5- Quais as maiores dificuldades para a organização do espaço no Proinfância? 

6- Quais são as suas sugestões para o aproveitamento do espaço no 

Proinfância? 

7- Com relação às dificuldades estruturais do Proinfância, qual a sua opinião? 

 


