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GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: O OLHAR DAS DIRETORAS SOBRE     

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA 

 

 

RESUMO 
 
 A educação infantil tem ocupado lugar de destaque no debate educacional nas últimas déca-
das, o que podemos observar, a partir do direcionamento da política pública para a primeira 
etapa da educação básica. Nesse contexto, a gestão das instituições de educação infantil tam-
bém passa a ser pesquisada e debatida. É nesta perspectiva que esta pesquisa intitulada “Ges-

tão da Educação Infantil: o olhar das diretoras sobre instituições públicas no município de 
Vitória da Conquista- BA” busca responder à seguinte pergunta: qual a concepção de gestão 
educacional das diretoras de instituições de educação infantil no município de Vitória da 
Conquista - BA? Como objetivo analisou a concepção de gestão educacional das diretoras de 
instituições de educação infantil no município de Vitória da Conquista – BA. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, onde foram utilizados para levantamento dos dados, entrevista com rotei-
ro semiestruturado, direcionada a cinco diretoras que trabalham em instituições públicas de 
educação infantil, no município. O embasamento teórico tem como referências Bourdieu 
(2001, 2003, 2007), Oliveira (1999), Rosemberg (2002, 2010), entre outros.  Elegemos três 
temas principais para melhor contextualizar e responder ao objeto de investigação aqui estu-
dado, são eles: 1) a relação entre o cuidar e educar na educação infantil; 2) os principais ele-
mentos presentes da gestão democrática na educação infantil de Vitória da Conquista; 3) a 
contribuição da política pública para o desenvolvimento da educação infantil. O entendimento 
de gestão adotada nesta pesquisa está fundamentado na concepção de gestão democrática, que 
tem por finalidade reunir ações e planejamentos coletivos, de maneira a contemplar projetos 
que incorporam objetivos, metas, decisões e compromissos comuns, pautados no comparti-
lhamento de poderes e participação da comunidade nas decisões. Concluímos que a gestão da 
educação infantil deve se situar como algo imprescindível para garantia não só de direitos, 
mas também de bem estar e dignidade humana. Ficou percebido que ainda há muito a fazer 
para se alcançar uma educação que promova qualidade nas instituições públicas de Vitória da 
Conquista. É imprescindível a realização de ações que tenham por finalidade difundir a edu-
cação infantil com base na gestão democrática. 
 
Palavras-Chave: Educação Infantil. Gestão Educacional. Políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EARLY CHILDHOOD EDUCATION MANAGEMENT: THE LOOK OF THE  DI-

RECTORS OF PUBLIC INSTITUTIONS IN THE MUNICIPALITY OF VITORIA BA 

 

 

ABSTRACT 
 

 Early childhood education has occupied a prominent place in the educational debate in recent 
decades, what we can see, from the public policy direction for the first stage of basic educa-
tion. In this context, the management of educational institutions also happens to be researched 
and debated. It is in this perspective that this research entitled "Early Childhood Education 
Management: the look of the directors of public institutions in the municipality of Vitoria 
BA” conqueror, seeking to answer the question: what is the conception of educational man-
agement of the directors of educational institutions in the city of Vitória da Conquista - BA? 
Aimed analisau the design of educational management of the directors of educational institu-
tions in the city of Vitoria da Conquista - BA. It is a qualitative research, which was used to 
survey data, interviews with semi-structured, directed the 5 directors who work in public in-
stitutions of early childhood education in the municipality. The theoretical basis has as refer-
ences Bourdieu (2001, 2003, 2007), Oliveira (1999), Rosenberg (2002, 2010), among others. 
We have chosen three main topics to better contextualize and respond to the research object 
studied here, they are: 1) the relationship between care and education in early childhood edu-
cation; 2) the main elements present democratic management in early childhood education 
from Vitoria da Conquista; 3) the public policy contribution to the development of early 
childhood education. Understanding management adopted in this research is based on the 
concept of democratic management, which aims to bring together actions and collective plan-
ning in order to contemplate projects that incorporate objectives, goals, decisions and com-
mitments, guided by the sharing of powers and community participation in decisions. We 
conclude that the management of early childhood education should be located as something 
essential to guarantee not only rights, but also of well-being and human dignity. It was no-
ticed that there is still much to do to achieve an education that promotes quality in public in-
stitutions of Vitória da Conquista. The realization of actions whose purpose is spreading early 
childhood education based on democratic management is essential. 

 

Keywords: Early Childhood Education. Educational Management. Public policy. 
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INTRODUÇÃO 

  

No período de 1980 e 1990, o Brasil vivenciou extensas reformas, no que diz respeito 

a questões relacionadas à gestão da educação, que passou a ser apresentada como estratégia de 

democratização e universalização do ensino no âmbito do Estado. Nesse contexto, a concep-

ção de gestão tem sido foco de discussões e debates, enquanto um conceito inovador do ponto 

de vista restrito abordado pela administração.  

As considerações colocadas a partir desta pesquisa auxiliam na compreensão da gestão 

educacional enquanto um fenômeno político, constituído a partir de amplas discussões sobre 

democracia e cidadania, direcionadas ao interior das instituições de educação infantil. Nesse 

contexto, Machado (2000) chama atenção para o fato de que a gestão educacional deve buscar 

garantir condições necessárias para que a ação pedagógica se realize, de maneira a valorizar a 

cultura da infância e suas especificidades. 

Partindo desse pressuposto, a concepção de gestão adotada nesta pesquisa, está fun-

damentada na concepção de gestão democrática, que tem por finalidade reunir ações e plane-

jamentos coletivos e democráticos de maneira a contemplar projetos que incorporam metas, 

decisões e compromissos comuns, pautados no compartilhamento de poderes e participação 

da comunidade nas decisões. Contudo, lembramos que ao ser tomadas as decisões coletivas, 

cada membro as equipe assuma sua responsabilidade legal e social. (LIBÂNEO, 2007). 

No âmbito da gestão democrática, a figura do gestor se destaca diante de sua respon-

sabilidade. Segundo Vasconcellos (2002, p. 61) "[...] não se trata de um papel puramente bu-

rocrático administrativo, mas de uma tarefa de articulação, de coordenação, de intencionaliza-

ção, que, embora suponha o administrativo, o vincula radicalmente ao pedagógico". Nesse 

sentido, o papel da direção se torna imprescindível para o fortalecendo das bases democráticas 

do contexto educacional. 

Diante desse cenário, a intenção desta dissertação é analisar a concepção de gestão 

educacional das diretoras de instituições de educação infantil no município de Vitoria da 

Conquista - BA.   

O interesse em pesquisar esta temática é resultado da trajetória acadêmica que se inicia 

na condição de estudante do curso de Pedagogia, momento em que despertara curiosidades ao 

adquirir conhecimentos específicos sobre a educação infantil e o processo de desenvolvimento 

cognitivo da criança nesta etapa educacional.  No ano de 2010, ao iniciar a trajetória profissi-

onal na condição de Coordenadora Pedagógica de 03 (três) Instituições Municipais de Educa-

ção Infantil, no município de Cordeiros-BA, as curiosidades sobre esse campo educacional, 
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transformaram-se em preocupações, ao diagnosticar que estas instituições apresentavam con-

dições precárias1 de atendimento a crianças de até cinco anos de idade.  

Tais preocupações resultaram em uma pesquisa no município de Vitória da Conquista, 

sobre os Limites e Possibilidades de uma Proposta de Gestão no Campo da Educação Infantil, 

através do Curso de Especialização (lato sensu) em Gestão Pública Municipal, no ano de 

2011, pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Através desta pesquisa, foi possível 

verificar que problemas encontrados nas instituições de Educação Infantil estavam ligados 

tanto a questões, como, a falta de formação adequada de muitos profissionais que atuam nesta 

área, a falta de efetividade de políticas públicas neste campo educacional, dentre outras.  

Compreendemos que realizar pesquisas na área das políticas públicas, especificamente 

no campo da Educação Infantil é uma tarefa desafiadora, mas ao mesmo tempo prazerosa, 

pois parte de inquietações pessoais e intelectuais da pesquisadora e ao mesmo tempo contribui 

para desvelar elementos que solidificam esta área.  

Em 2012, as experiências vividas academicamente e profissionalmente, provocaram 

questionamentos direcionados às políticas públicas voltadas para educação infantil, especifi-

camente no município de Vitória da Conquista, por dois motivos principais: 1)- por estar na-

quele momento vinculada profissionalmente a este município; 2)- por este município possuir 

para atendimento da Educação Infantil 12 (doze) instituições municipais e 10 (dez) institui-

ções conveniadas com o município, localizadas em diferentes pontos da cidade e mesmo as-

sim, existir um grande número de crianças de até cinco anos, fora destas instituições.  

No ano de 2013, iniciei o curso de Mestrado em Educação, por meio do Programa de 

Pós-Graduação em Educação – PPGED/UESB, em que comecei a desenvolver esta pesquisa 

de dissertação sobre gestão da educação infantil, buscando responder a seguinte questão pro-

blema: qual a concepção de gestão educacional das diretoras de instituições de educação in-

fantil no município de Vitória da Conquista – Bahia?  

O ano de 2007 foi escolhido como ponto de partida, pois as instituições de educação 

infantil de Vitória da Conquista, em termos administrativos, até o ano de 2007, encontravam-

se ainda vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Social, regida pela Lei nº 5.692/71 e a 

partir desse período, passa a ser administrada pela Secretaria Municipal de Educação e regida 

pela lei nº 9.394/96. Fato que nos leva a refletir sobre os motivos e fatores desta mudança de 

secretaria somente no ano de 2007.  

                                                           
1 Chamamos aqui de condições precárias, a falta de matéria didático, as péssimas condições de infra-estrutura 

dos espaços físicos e a falta de formação das professoras que atuam nesta área. 
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Nesse contexto, abordamos o seguinte objetivo geral: Analisar a concepção de gestão 

educacional, de diretoras de instituições de educação infantil no município de Vitória da Con-

quista - BA.  

 Esse objetivo se desdobra nos seguintes objetivos específicos:  

I – Analisar a relação entre o cuidar e educar na educação infantil; 

II – Identificar se os elementos da Gestão democrática estão presentes na educação in-

fantil de Vitória da Conquista;  

III - Analisar a contribuição da política pública para o desenvolvimento da educação 

infantil de Vitória da Conquista. 

É importante ressaltar que um conjunto de documentos nos seus vários campos dos di-

reitos sinaliza para a possibilidade que todos desfrutem de uma educação de qualidade, com 

dignidade e respeito, dentro de uma perspectiva de liberdade enquanto criança, proposições 

que se originam na carta de direitos da criança, reafirmadas pela constituição brasileira de 

1988 e regulamentadas pela Lei de Diretrizes Bases a Educação Nacional - LDBEN 9.394/96. 

 O Estatuto da Criança do Adolescente – ECA, em 1990, a partir do livro I, das dispo-

sições gerais, no Art. 4° considera como responsabilidade da família, da sociedade e do poder 

público, a garantia de dignidade humana, dentro de uma perspectiva de liberdade para todas 

as crianças. Inclusive a liberdade de estudar, brincar e ser protegida independente da idade. 

Propostas que tem sua base na Constituição e são regulamentadas pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDB 9.394/96, ao apresentar como objetivo em seu art. 2° “A 

educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” Diante de tal objetivo, faz-se 

cada vez mais necessário o investimento de políticas direcionadas à infância, pois se a lei 

apresenta como intenção o pleno desenvolvimento do educando, a mesma deve proporcionar 

meios para que esse desenvolvimento aconteça. 

Ferreira e Schlesener (2006, p.111) abordam que “[...] faz-se necessário redefinir o 

compromisso do Estado quanto às políticas públicas que garantam uma educação de qualida-

de e uma qualidade de vida para toda a população, independentemente do poder externo que 

se impõe nas definições internas”. 

Concordamos com esses autores, que quando o Estado colocar em prática seu com-

promisso referente à política pública, as políticas educacionais direcionadas ao atendimento a 

educação infantil se desenvolverá de maneira a garantir a qualidade e a equidade social no 
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campo da educação infantil, evidenciando as relações entre Estado e sociedade no que se refe-

re ao atendimento de crianças de até 52 anos de idade. 

Se tratando das políticas educacionais, Cury (2002, p. 147) assegura que a política de 

educação, vem se configurando em um terreno aberto, abrangendo “desde a sala de aula até os 

planos de educação de largo espectro”. Podemos dizer que a política pública agrega as políti-

cas educacionais, que se constituem enquanto ações realizadas pelo Estado para efetivar as 

determinações constitucionais, no que se refere às necessidades da sociedade em todas as es-

feras desde bens e serviços sociais, como no desenvolvimento educacional que está imbricado 

com desenvolvimento social e distribuição de riqueza. 

O entendimento aqui definido é de que a política educacional por meio da gestão da 

educação passa a se situar como algo imprescindível para garantia não só de direitos, mas 

também de bem estar e dignidade humana. A ideia da criança enquanto sujeito de direitos 

como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - efetiva-se tanto como marco 

regulatório dos direitos da criança, como também uma necessidade de um novo pensamento 

reflexivo sobre as políticas públicas no campo da educação, compatíveis com as demandas 

sociais.  

A implantação das instituições de Educação Infantil nesse contexto social situa-se co-

mo uma necessidade desse tempo histórico, de maneira a contribuir para que as famílias eco-

nomicamente pobres possam desfrutar dos direitos garantidos pela legislação. Possibilitando a 

seus filhos ampliação de conhecimentos cognitivos, físicos e sociais, a partir de um atendi-

mento institucionalizado de qualidade.  

A pesquisa constitui também um levantamento bibliográfico, por meio do qual busca-

mos identificar as concepções de criança, infância, educação infantil e política pública. 

No primeiro momento, realizamos uma revisão da literatura de trabalhos produzidos e 

publicados pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e 

pela Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE). Estas fontes 

foram escolhidas devido a sua confiabilidade acadêmica e científica.  

Inicialmente a busca foi realizada no site da ANPED. Pesquisamos diretamente no 

Grupo de Trabalho Educação da Criança de 0 a 6 anos (GT07), encontramos 18 (dezoito) tra-

                                                           
2 Pela Lei nº 11.114 de 6 de maio de 2005 e posteriormente pela Lei nº 11.274 de 6 de fevereiro de 2006, a 
educação infantil não atende mais crianças com 6 anos de idade. Ela atende somente crianças entre 0 a 5 anos, 
passando a ser obrigatório a matrícula no ensino fundamental a partir dos 6 anos para todas as crianças. Assim 
em todo texto a seguir vamos no referir a EI para crianças de até 5 anos, mesmo que em alguns textos anteriores 
a estas datas abordem a EI para crianças de até 6 anos. 
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balhos, distribuídos entre o período de 2004 a 2013, que abordam diretamente o tema políticas 

públicas de educação infantil. Posteriormente pesquisamos também artigos no Grupo de tra-

balho Estado e Política Educacional (GT05), onde encontramos um total de oito artigos rela-

cionados ao tema. 

Para buscar os artigos nas referidas fontes, utilizamos os descritores política pública e 

educação infantil. Levamos em consideração o título, o resumo, as palavras chaves dos arti-

gos. Foram analisados somente os artigos vinculados de alguma forma ao tema em questão. 

Depois de selecionados os artigos, realizamos a leitura completa de todos os trabalhos. Sendo 

possível ler, estudar e analisar diversas pesquisas e produções acadêmicas vinculadas ao tema.  

As fontes documentais e referências bibliográficas selecionadas contribuíram para a 

construção do corpo teórico desta dissertação. A revisão bibliográfica buscou revisitar a pro-

dução, sobre o objeto de estudo em questão, o que permitiu uma imersão na temática, além da 

composição do aporte teórico que favoreceu a análise da temática. 

Através desta pesquisa bibliográfica foi possível identificar autores contemporâneos 

que abordam o objeto de estudo aqui discutido, dentre eles podemos citar:  

 Rosemberg (2010) que enfoca que há um descaso histórico das políticas públicas para 

a infância;  

 Richter e Barbosa, (2011) abordam que foi a partir do século XVII que a ideia de in-

fância passa a se interessar pela própria criança, como um ser único e exclusivo, afas-

tando assim a criança de toda e qualquer atividade adulta;  

 Kramer (1998) acredita que a ideia de infância aparece com a sociedade capitalista ur-

bano-industrial na medida em que mudam a inserção e o papel social da criança na 

comunidade. 

 Canavieira (2012), Kramer (2001), Rosemberg (2010), Richter e Barbosa (2011) que 

elaboraram uma compreensão de criança sob o viés crítico; 

 Canavieira (2012), Kramer (2001), Rosemberg (2010), Richter e Barbosa (2011), 

apontam que o diálogo entre os repertórios político-filosófico dos direitos civis e o so-

cial educacional dos projetos pedagógicos vem tornando-se cada vez mais difícil, pois 

os direitos das crianças e a alteridade das infâncias têm sido percebidos pelos educado-

res mais como um impasse que como uma perspectiva de futuro para a educação.  

Os 26 trabalhos pesquisados e analisados através dos sites da ANPED E ANPAE per-

mitiram diagnosticar que quando se trata de política pública de educação infantil no Brasil, 

vemos que esta área ainda está em processo de desenvolvimento e construção. As idas e vin-
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das encontradas apontam que as políticas passam por mudanças rápidas, visando equalizar 

ascensão a uma educação de qualidade. No entanto, estas mudanças se configuram enquanto 

obstáculos, pois, suas lacunas e desafios ainda são assumidos parcialmente, muito mais a par-

tir de iniciativas individuais do que como expressão de trabalhos em grupos organizados 

(CANAVIERA, 2012). Deixamos claro que as teorizações apresentadas a partir desta pesqui-

sa bibliográfica, iniciam reflexões com base teórica a respeito do problema.    

Para apresentar os resultados encontrados nesse percurso de investigação, este trabalho 

foi organizado em quatro capítulos. No primeiro capítulo, contextualizamos as perspectivas 

teóricas que embasaram o percurso metodológico desta pesquisa. Onde foram definidos os 

principais conceitos quanto à abordagem estudada, caracterizada enquanto qualitativa. Apre-

sentamos o encontro com os sujeitos no local da pesquisa, bem como a caracterização destes 

sujeitos. E, situamos o Município de Vitória da Conquista no Contexto Regional e o atendi-

mento das instituições de Educação Infantil neste município. 

  No segundo capítulo, empreendemos uma revisão histórica acerca dos percursos dos 

pensamentos em educação infantil no país. Conceituando criança e a infância em diferentes 

períodos. Demonstramos, assim, como esses pensamentos encontraram-se nos períodos em 

que mais se defendeu a democratização da educação no país, ao longo do processo de instala-

ção, organização e expansão do atendimento em educação infantil. 

 No terceiro capítulo, buscamos contextualizar os três temas que subsidia esta pesquisa. 

Desta forma, discutimos as políticas publicas na educação infantil, frente às percepções da 

gestão democrática, assim como, a concepção de política pública e os mecanismos formais de 

construção da gestão educacional democrática·.  

 No quarto e último capítulo, analisamos o olhar das diretoras sobre a gestão da educa-

ção infantil no município de Vitória da Conquista, bem como seus desafios e possibilidades. 

Desse modo, abordamos um diálogo a partir do olhar das diretoras sobre o cuidar e educar, 

bem como a gestão democrática na educação infantil e o entendimento das diretoras sobre a 

concepção das políticas públicas. 
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1 PERCURSO METODOLÓGICO: CAMINHOS DA PESQUISA  

 

  

A construção do referencial teórico-metodológico que serviu de base para a elaboração 

desta dissertação se deu, principalmente, a partir de estudos no campo da política pública, 

gestão educacional e educação infantil. Neste capítulo, temos por objetivo, apresentar a con-

cepção metodológica utilizada com seus desdobramentos teóricos e as justificativas para o 

desenvolvimento do objeto de investigação estudado. Inicialmente, apresentamos a metodolo-

gia, às concepções teóricas de sustentação e justificativas para conduta metodológica, desta-

cando como se originou a ampliação do pensamento em função do problema e a importância 

do viés metodológico para sustentação teórica das análises, interpretações e melhor compre-

ensão do problema levantado. 

 Construir, metodologicamente, uma pesquisa científica implica delimitar as concep-

ções teóricas e as técnicas que serão empregadas, de acordo com o campo que será inves-

tigado, pois como já enfatizava Lênin (1974, p.148) “o método é alma da teoria”. 

 

 

1.1 Natureza da Pesquisa 

 

A pesquisa realizada se insere no campo das ciências humanas, sendo a abordagem 

baseada na pesquisa qualitativa. Optou-se por esta abordagem tendo em vista as 

considerações históricas e relacionais entre o sujeito e a sociedade na qual ele está inserido 

e, também, porque essa perspectiva de investigação apreende melhor a multiplicidade de 

sentidos, presente no campo educacional, o que permite um maior aprofundamento do 

objeto de estudo aqui pesquisado.  

De acordo com Richardson (1999, p.80) 

 

Uma metodologia qualitativa pode descrever a complexidade de 
determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender 
e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no  
processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 
profundidade, o entendimento das particularidades dos comportamentos dos 
indivíduos.  
 

 

Tal perspectiva comunga com o pensamento de Neves (1996): 
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A expressão pesquisa qualitativa assume diferentes significados no campo 
das ciências sociais. Compreende um conjunto de diferentes técnicas inter-
pretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um sis-
tema complexo de significados. Tem por objetivo traduzir e expressar o sen-
tido dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a distância entre in-
dicador e indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação (MAANEN, 
1979, apud NEVES, 1996, p. 103). 

 

Esses dois autores contribuirá para o entendimento da escolha da abordagem de pes-

quisa, a qual buscamos, além de descrever a complexidade de um problema contemporâneo, 

entender como o grupo de gestores que estão diretamente ligados com as instituições de edu-

cação infantil, se expressa a partir do contexto teórico e do contexto prático, quando se trata 

do atendimento direcionado a crianças de até cinco anos, que frequentam as instituições pú-

blicas de Educação Infantil do Município de Vitória da Conquista – BA. 

Dessa forma, utilizamos um conjunto de características que compõem a pesquisa qua-

litativa, de maneira a expressar aqui um fenômeno político gerado a partir de um contexto 

social. 

Buscando esclarecer ainda mais a pesquisa qualitativa, recorremos a Lüdke e André 

(1986) que destacam características básicas deste tipo de pesquisa, entre as quais podemos citar: o 

ambiente natural, que se apresenta como fonte de dados; o pesquisador, que se constitui como 

instrumento fundamental; os dados levantados, que dispõe de uma preocupação maior com o pro-

cesso, ao invés do produto; a pesquisa é indutiva, ou seja, não se tem a intenção de comprovar as 

hipóteses levantadas a priori; e o interesse do pesquisador pode ser alterado, durante o processo 

de pesquisa. 

 

[...] o pesquisador deve estar sempre atento à acuidade e veracidade das in-
formações que vai obtendo, ou melhor, construindo. Que ele coloque nessa 
construção toda a sua inteligência, habilidade técnica e uma dose de paixão 
para temperar (e manter a têmpera!). Mas que cerque o seu trabalho com o 
maior cuidado e exigência, para merecer a confiança dos que necessitam dos 
seus resultados (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 90). 
 

Visando manter a veracidade das informações, cabe ao pesquisador cautela e atenção 

constante, principalmente no momento da análise dos dados. 
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1.2 Os passos seguidos e o encontro com os sujeitos no local da pesquisa 

 

Segundo Bourdieu (2004), toda pesquisa científica deve partir de uma atividade racio-

nal,em que o pesquisador assuma uma postura de dedicação ao que está sendo investigado, 

opondo-se a “shows” ou exposições desnecessárias. Esse autor defende a ideia de que o cien-

tista possui um importante papel na sociedade, pois, ao romper com as pré-noções e com o 

senso comum, ele contribui para construção de novas maneiras de compreender a sociedade, 

suas instituições, suas relações, seu modo de vida e a si próprio.  

Bourdieu (2004, p. 42) destaca que devemos “[...] evitar as aparências da cientificida-

de, contradizer mesmo as normas em vigor e desafiar os critérios correntes do rigor científi-

co.” Ou seja, não existem verdades e certezas finitas quando se trata de ciência.  

 

A verdade é um jogo de lutas em todo campo.  O campo científico que tenha che-
gado a um alto grau de autonomia tem essa particularidade que é o fato de só ter-
mos alguma possibilidade de triunfar nele sob a condição de nos conformarmos às 
leis imanentes desse campo, isto é, reconhecer praticamente a verdade como valor 
e respeitar os princípios e os cânones metodológicos que definem a racionalidade 
no momento considerado, bem como de investir nas lutas de concorrência todos os 
instrumentos específicos acumulados no decorrer das lutas anteriores.  O campo 
científico é um jogo em que é preciso munir-se de razão para ganhar (BOURDIEU, 
2004, p. 46).  

 

Levando em consideração que enquanto pesquisadores precisamos sair das aparências 

e nos munir de razão para alcançar uma melhor compreensão dos dados levantados, escolhe-

mos como sujeitos desta pesquisa cinco diretoras de educação infantil, do município de Vito-

ria da Conquista. 

Optamos por preservar a identidades das diretoras, pelo anonimato estabelecido por 

pesquisas cientificas. Desta maneira, utilizamos nomes fictícios para identificá-las no decorrer 

deste texto. As cinco diretoras foram escolhidas a partir da instituição de educação infantil, a 

qual estão vinculadas. Assim, seguimos um critério de distribuição geográfica, de forma que 

estas instituições estão localizadas em bairros considerados pelo município como periféricos3, 

atendendo a um maior número de crianças com baixo poder aquisitivo. 

                                                           
3 Utilizamos o termo periférico enquanto ambiente intra-municipal, ou seja, bairros afastados do centro do 

município de Vitória da Conquista. 
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Após a escolha dos sujeitos da pesquisa, utilizamos como ferramenta de levantamento 

de dados à entrevista semiestruturada. Este tipo de entrevista foi escolhido, porque apesar de 

possuir um roteiro preestabelecido, ela abre a possibilidade de inserir perguntas e tirar possí-

veis dúvidas que possam surgir durante sua realização, além de captar detalhes no que se refe-

re à apresentação dos fatos e depoimentos, mas sem perder de vista o objeto de estudo. 

Após construir o roteiro da entrevista, fomos à Secretaria Municipal de Educação e so-

licitamos uma lista das instituições de educação infantil do município, não houve dificuldade 

ou qualquer contestação, sendo entregue uma lista completa contendo todas as instituições de 

educação infantil do município, tanto as públicas, quanto as conveniadas. A lista apresentava 

nome completo da instituição, endereço, telefone, nome da diretora e coordenadoras, e-mails 

e seus contatos pessoais. 

O primeiro contato com as diretoras foi realizado por telefone, através de lista de con-

tatos disponibilizados pela SMED. As entrevistas ocorreram em dezembro de 2013. Das cinco 

diretoras entrevistas, quatro delas logo ao primeiro contato da pesquisadora já se disponibili-

zaram a fazer a entrevista sem nenhum empecilho, no entanto, houve dificuldade para entre-

vistar uma diretora, pois segundo as palavras dela “tenho medo de prejudicar o governo”. 

Após algumas tentativas ela concordou em participar da entrevista. As entrevistas foram reali-

zadas de forma particular, no dia e horário estabelecidos pelas participantes. 

Minutos antes do inicio da entrevista, as gestoras receberam o roteiro, leram e concor-

daram com as questões colocadas. Foram informadas, que apesar de existir um roteiro, pode-

ria haver uma flexibilidade durante a entrevista, onde poderíamos estabelecer um diálogo so-

bre o tema, bem como poderiam se sentir a vontade em alterar a ordem das questões ou se 

isentar de alguma resposta caso julgasse necessário. Todas as entrevistas foram realizadas 

com sucesso e são analisadas no capítulo IV desta dissertação.  

Ao analisarmos os discursos apresentados pelos sujeitos da pesquisa, colocamos em 

jogo as verdades cientificamente aceitas, que estão presentes bem mais nas lutas pelo poder 

do campo científico do que nas verdades e inovações científicas. No entanto, sabemos que a 

importância social e política deste objeto, por si só, não é suficiente para fundamentar a im-

portância do discurso que lhe é consagrado. Neste sentido, Bourdieu (2004) ajuda a desmisti-

ficar as supostas verdades absolutas e, ao mesmo tempo, contribui para a afirmação da relati-

vidade das visões de mundo, deixando claro que quando falamos de campos de lutas sociais é 

preciso levar em consideração quem produz o discurso, e quem faz uso do discurso, por en-

tender que as condições sociais daqueles que produzem os discursos é tão importante quanto a 

posição social de quem usa o discurso produzido.    
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Partindo deste pressuposto, optamos por apresentar partes dos discursos, de maneira a 

analisar onde os contrários excluem-se e encontram-se lutando permanentemente, mudando-

se um no outro.  

 Esta abordagem contribuiu para compreensão do objeto de estudo, diante das contradi-

ções, conflitos e tensões que encontramos no interior do processo investigativo. Foi possível 

captar a complexidade do real, suas contradições, permanências e mudanças. 

 

 

1.3 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 

De maneira a esclarecer a escolha dos sujeitos da pesquisa, descrevemos aqui a carac-

terização profissional dos mesmos. A resolução Municipal n° 006/2012 dispõe, em seu artigo 

18, que “A direção e a Coordenação Pedagógica das instituições de educação infantil serão 

exercidas por profissionais formados em curso de graduação em pedagogia ou em outra licen-

ciatura plena acompanhada de curso de especialização, em nível de pós-graduação, em Edu-

cação.”. 

Podemos verificar a partir das entrevistas que as cinco gestoras das instituições de 

educação infantil possuem graduação em Pedagogia, cumprindo assim a exigência da resolu-

ção municipal.  

 

Safira é Pedagoga, Especialista em Educação Infantil e Gestão Escolar, trabalha há 24 

anos no sistema educacional, sempre com educação infantil e tem apenas um ano que está na 

função de diretora da instituição. 

Jade é Pedagoga, Especialista em Psicopedagogia Clinica Institucional e Gestão Esco-

lar, trabalha há 14 anos com Educação. Há sete anos está na educação infantil e ocupa o cargo 

de diretora há quatro anos. 

Esmeralda é Pedagoga, Especialista em Psicopedagogia e Psicologia das Instituições, 

trabalha há 20 anos com Educação, especificamente na educação infantil e há quatro anos  

exerce o cargo de diretora. 

Rubi é Pedagoga e Especialista em Educação Infantil trabalha na Educação há 10 

anos, todos na Educação infantil e há três anos atua como diretora. 

Cristal é pedagoga e trabalha há 32 anos com Educação, sendo 25 anos na área da 

educação infantil e 16 anos enquanto gestora de instituições infantis.  
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 Observamos que Safira, Esmeralda e Rubi atuam na educação infantil desde que 

iniciaram a vida profissional no Magistério, Jade e Cristal iniciaram no Magistério de manei-

ra geral e depois foram para educação infantil. No entanto, apresentam tempos diferenciados 

no que se refere à atuação enquanto gestora das instituições de educação infantil. A diferença 

no tempo de atuação enquanto gestoras possibilita diferentes conhecimentos adquiridos refe-

rentes à Educação Infantil, sendo que esses  conhecimentos adquiridos permitem aos indiví-

duos e grupos sociais questionar a realidade, e/ou interpretar como a mesma se situa em um 

determinado tempo e espaço social.  Daí o nosso entendimento de que, a depender do conhe-

cimento adquirido pelos integrantes de um determinado campos, é que vão se estabelecer as 

lutas sociais (BOURDIEU, 2003).  

 

 

1.4 Município de Vitória da Conquista no Contexto Regional 

 

Geograficamente, Vitória da Conquista está localizada na região Sudoeste, do Estado 

da Bahia. O Municipio possui uma área de 3.356,886  Km², com altitude média de 923m, fi-

cando 503 Km de Salvador capital do Estado. (IBGE, 2012). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), o 

munícipio possui uma população de 306.866 habitantes, o que torna o município o terceiro 

maior do Estado da Bahia e também de todo interior do Nordeste.  Esse instituto evidencia 

que o grupo de 0 a 5 anos soma um total de 9,3% da população, o que equivale a 

aproximadamente 28,538 crianças até o período de 2012. No entanto, o número de alunos 

matriculados na pré-escola neste período foi de 3.980 crianças nas instituições públicas 

municipais e 3.221 matriculas em intituições privadas (IDEM, 2012).  A estimativa 
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populacional do Municipio para 2013 foi de 336.987, o que consequentemente aumentaria o 

número de crianças com a faixa etária para a Educação Infantil.   

De acordo com a Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil de Vitória da Con-

quista, no ano de 2013 o município estava atendendo aproximadamente 7.000 crianças de 0 a 

5, na EI incluindo creches e pré-escolas municipais e conveniadas.  

Tais dados demonstram que o número de crianças apontadas pelo IBGE é considera-

velmente superior ao número de crianças matriculadas. O que se percebe através destes dados 

é que as instituições de educação infantil apesar de se estabelecerem como uma necessidade 

de um tempo histórico em que as mulheres buscam o mercado de trabalho ou se inserem em 

outras atividades da vida social, além de ser um direito da criança como assegurado nas Dire-

trizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009), ainda são insuficientes para 

atender o número de crianças que deveriam estar matriculadas nesta respectiva instituição.   
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MAPA 01 - Localização da Região do Sudoeste Bahia em 2008 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: mstbahia. Susane Tosta, 2008 

 

A partir do mapa, é possível identificar que o município de Vitória da Conquista pos-

sui uma boa localização geográfica, que permite sua expansão tanto no sentido econômico, 

quanto social. Além de atender as cidades circunvizinhas no setor profissional e educacional, 

também possui grande expansão no setor terciário. A rodovia BR 116 (Rio-Bahia) vem con-

tribuindo muito para o desenvolvimento do município por proporcionar o acesso Norte e Sul 
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do país. A educação também ganhou amplo espaço na cidade, principalmente por ter em seu 

território a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB e a Universidade Federal da 

Bahia-UFBA, além de cursos técnicos, profissionalizantes, instituições particulares de nível 

superior e na educação básica.  

 

 

1.5 O atendimento das instituições de Educação Infantil em Vitória da Conquista 

 

 As instituições de Educação Infantil em Vitória da Conquista são jurisdicionadas ao 

sistema Municipal são atendidas pela Secretaria de Educação Municipal - SMED.   

De acordo com a Resolução n° 006/2012, elaborada pelo Conselho Municipal de Edu-

cação, já no capítulo I, Art. 4° é determinado que o Município ofereça a Educação Infantil 

em: “I. creches ou entidades equivalentes para crianças de até três anos de idade; II. Centros 

municipais de educação infantil, para crianças de quatro e cinco anos de idade na fase pré-

escolar.” Esta Resolução ainda determina em seu inciso 1° do mesmo artigo que: 

 

As instituições de educação infantil devem apresentar condições físicas, ad-
ministrativas, pedagógicas, de equipamentos e de pessoal favoráveis a im-
plantação de suas atividades e apropriada às necessidades físicas e pedagógi-
cas das crianças, exigindo-se as especificações contidas nesta resolução 
(BRASIL, 2012).  

 

 A mesma Resolução ainda acrescenta, no capítulo II, Art. 7° que “A educação infantil 

tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físicos, psicológi-

cos, intelectual e social, completando a ação da família e da sociedade”.  

 

A educação infantil tem por objetivo proporcionar condições adequadas para 
promover o bem-estar da criança, seu desenvolvimento físico, motor, emoci-
onal, intelectual, moral e social a ampliação de suas experiências e estimular 
o interesse das crianças pelo processo do conhecimento do ser humano, da 
natureza e da sociedade (IDEM, 2009). 

 

As instituições de educação infantil por se situarem como uma necessidade deste tem-

po histórico deve se apresentar não apenas por uma obrigação legal, mas como uma ampliado-

ra de oportunidades principalmente direcionadas a famílias economicamente pobres. As famí-

lias necessitam das instituições de EI não apenas apara ampliar o conhecimento dos filhos, 

como também, ter onde deixá-los para poderem se inserir no mercado de trabalho.  
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Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a criança é 

definida como:  

 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidia-
nas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. (BRASIL, 2010, 
p.12) 

 

 As ações dos municípios devem visar o bem-estar da sociedade. Diante desta afirma-

ção, o município tem o papel de garantir a EI, baseado em princípio de qualidade, equidade, 

responsabilidade e dignidade humana. De maneira que a EI se apresente de forma efetiva no 

contexto social.  

 A seguir apresentaremos o mapa de localização das instituições de Educação Infantil 

no município de Vitória da Conquista.  
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MAPA 02 - Localização das Instituições municipais de Educação Infantil de Vitória da Conquista-BA em 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Base cartográfica: COELBA, 2009. Organizadores Ferraz e Mascarenhas, 2013.
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Destacamos que esse mapa foi construído durante a pesquisa, pois a prefeitura deste 

município não tem esse instrumento. Acreditamos que o mapa facilitou a visualização da lo-

calização e distribuição geográfica das instituições de educação infantil na cidade de Vitória 

da Conquista, de modo a facilitar a escolha destas instituições, conforme já citado anterior-

mente neste capítulo.  

Estas Instituições possuem aproximadamente 25 funcionários, divididos entre: profes-

sores, monitores, diretor, vice-diretor, coordenador, secretaria e pessoal de apoio (vigilante, 

faxineira, cozinheira). 

Com relação ao quadro de professores, ficou constatado que o mesmo se estabelece 

através de funcionários efetivos e contratados pelo município, sendo que aproximadamente 

30% dos funcionários são contratados.  
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2 INFÂNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA BREVE RETROSPECTIVA HISTÓ-

RICA 

 

 

O mundo sempre passou por modificações significativas referentes a conceitos e con-

cepções ligados a avanços e retrocessos em todas as esferas políticas, econômicas, educacio-

nais e comportamentais. Neste capítulo, discutimos sobre algumas destas transformações vin-

culadas à concepção da ideia de infância e consequentemente, o surgimento da educação in-

fantil. Iniciamos com o percurso histórico que remete esta concepção no mundo de maneira 

geral e no Brasil mais especificamente. Em seguida, apresentamos os fios condutores desta 

história, para contextualizar a atual situação da Educação infantil no município de Vitória da 

Conquista, recuperando pontos importantes que permitem discorrer sobre os avanços e as di-

ficuldades encontradas no percurso desta história.    

 

 

2.1 A criança e a infância em diferentes períodos 

 

A infância por séculos não foi considerada parte importante da história. Os conceitos 

que conhecemos neste terceiro milênio são produtos das transformações ocorridas no mundo, 

em suas diversas áreas sociais, culturais e econômicas.  E a cada transformação, mudava-se 

também a forma de idealização da infância. Por isto, abordar como a criança foi representada 

em cada período da história torna-se parte importante desta pesquisa, para entendermos como 

chegamos à atual ideia de infância.  

Partimos aqui da Idade Média até os dias atuais. Deixamos claro logo a princípio que 

existem poucos registros sobre a infância na Idade Média, exceto Santo Agostinho e Guibert 

de Nogent, que apresentaram suas experiências de infância de forma detalhada (HEYWOOD, 

2004). 

Ariès, enquanto um dos precursores a estudar a história da infância, explica que “Até 

por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava representá-la. É 

[...] provável que não houvesse lugar para a infância neste mundo” (ARIÈS, 1978, p. 50). Este 

autor explica que até o século XIII as crianças eram representadas enquanto adultos em minia-

turas.  
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Nas civilizações arcaicas, as crianças não despertavam interesses dos adultos. Assim, 

não se tinha imagens de crianças. Charlot (2013) acrescenta explicando que a ideia de infância 

começa a ganhar força no ocidente a partir do século XIII devido a sua iconografia religiosa, 

onde surge um modelo ancestral de menino Jesus ou mesmo em forma angelical, mas ainda 

representado como um adulto pequeno e na maioria das vezes, sozinho. Entre os séculos XV e 

XVI surgem pinturas de crianças no meio do povo, juntamente com a família, no colo da mãe. 

Neste contexto, Ariès (1978, p. 56) esclarece que a criança não estava ausente na Idade Mé-

dia, contudo, “[...] nunca era o modelo de um retrato, de um retrato de uma criança real, tal 

como ela aparecia num determinado momento de sua vida”. 

Gagnebin (2005) utiliza o pensamento filosófico, visando esclarecer a construção da 

ideia de infância a partir de dois pensamentos de bases distintos. O primeiro pensamento sur-

ge com base platônica, que passou por Santo Agostinho e chegou até o racionalismo cartesia-

no, acreditando na ideia de que a infância é um período longo, cheio de características pró-

prias, mas nunca as de inocência e espontaneidade, expondo a criança como um ser privado 

da razão, animalesco e egoísta.  A segunda linha de pensamento também nasce com base pla-

tônica. No entanto, passa por Montaigne até chegar a Rousseau, onde é destacada a infância 

como sendo um período de necessidades próprias e inocência, a qual a criança é vista como 

um ser em desenvolvimento. Estes dois pensamentos surgem a partir da teoria da pedagogia 

tradicional e pela pedagogia nova.  (CHARLOT, 2013). 

As concepções pedagógicas, tanto a tradicional quanto a nova, consideram que a in-

fância pode ser corruptível e educável, - pois a criança apresenta-se no estado de inexperiên-

cia. No entanto, apresentam visões diferentes a respeito da ideia de corrupção. (IDEM).   

Para esse autor na pedagogia tradicional, a criança era vista como um ser incapaz, pri-

vada de desenvolver qualquer papel na sociedade e nas relações familiares, não tendo o direito 

de opinar sobre qualquer tomada de decisões. Esse autor ainda aponta que a pedagogia tradi-

cional incorporou a concepção agostiniana e cartesiana, as quais vêem a criança como um ser 

originalmente corrompido, desprovido de razão, portanto, sujeita ao erro. Esta concepção 

acreditava que a infância era uma maldição e estava repleta de negatividade.  

Diante disto, a pedagogia tradicional baseada nesta concepção dá ao adulto total auto-

nomia para transmitir à criança uma educação voltada para a reprodução de modelos, a qual a 

criança deve obedecer e se conformar com o que lhe é imposto. Talvez daí provenha a neces-

sidade de a todo o momento ser reforçada a ideia de que a escola é a única detentora do saber, 
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sendo dever das crianças seguir suas regras sem questioná-las e, principalmente, sem criticá-

las.  

Charlot (2013) explica que nos sistemas filosóficos e pedagógicos tradicionais a infân-

cia foi considerada como a idade do vício e, principalmente, do erro e neste contexto, a crian-

ça é vista como um ser que pode ser moldado, ou seja, educado e/ou, um ser corruptível, do-

tado de características negativas como a maldade, impulsividade, dentre outros. Dentro dessa 

concepção de corrupção, cabem às instituições educacionais o papel de combater estes vícios, 

levando a criança a obedecer ao adulto, pois esta depende eminentemente dele.  

A partir do século XVIII, ocorre uma reconstrução na concepção da infância. Jean-

Jaques Rousseau passou a defender a forma própria da infância, suas peculiaridades e a ino-

cência da criança. Charlot (2013) explica que Rousseau buscou romper a visão tradicional 

através da ideia de pedagogia nova. Situando a criança como ser originalmente inocente. Tra-

ta-se de uma concepção capaz de respeitar as necessidades da criança, enfatizando que a cor-

rupção existente na infância não é original, mas social. Essa concepção vê o período da infân-

cia como um momento de inocência, novidade e progresso, uma fase positiva, de maturação. 

A criança representa o que há de melhor na natureza humana: confiança, liberdade, criativida-

de e perfeição. A pedagogia nova buscou expor a natureza infantil, até então desconhecida, 

onde a criança não depende do adulto para se desenvolver, só precisa seguir sua própria natu-

reza. Desta forma o papel da educação passa de um modelo de reprodução, para um modelo 

próprio de conservação da natureza infantil e criatividade humana.  (IDEM). 

  Podemos observar a partir destas da pedagogia tradicional e da pedagogia nova, que a 

história da criança foi modificada a partir da prática social humana, de uma nova configuração 

de pensar a criança, que se amplia com Rousseau e com o desenvolvimento científico e a ex-

pansão comercial do século XVI.  

 Oliveira (2008) explica que diversos autores direcionaram seus interesses para a edu-

cação institucionalizada da criança. Essa autora cita como exemplo: Comênio (1592 – 1670) 

que defendia a ideia de que os sentidos e impressões sensoriais antecediam a razão da criança. 

Esse autor iniciou a teoria dos jardins de infância, onde seriam cultivadas arvorezinhas. Já 

Pestalozzi (1746 – 1827) destacava que era preciso enfatizar os conhecimentos já adquiridos 

pelas crianças, levando em consideração seus sentimentos, pois a educação estava no núcleo 

da família e do amor. Froebel (1782 – 1852) instituiu os jardins de infância e explicava que a 

criança, assim como as sementinhas, precisava ser colocadas em boas condições para apren-

der e se desenvolver. Os jardins de infância se diferenciaram nesta época das instituições as-
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sistencialistas por proporcionar dimensão pedagógica, valorização da espontaneidade e autoe-

ducação da criança.   

 Arce (2002) explica que a teoria de Pestalozzi e Froebel contribuiu para orientar mais 

tarde o movimento escolanovista, que apresentava como ideal o desenvolvimento natural da 

criança através do trabalho e do amor. É percebido também nas obras destes autores, o início 

do processo de desvalorização dos professores, pois Pestalozzi e Froebel ao colocar a escola 

como um jardim, onde a criança se apresenta como “sementinha” e a professora uma “jardi-

neira”, aproximaram a professora de uma maternidade mistificada, afastando-a do trabalho 

intelectual que deveria desenvolver.  

 No início do século XX, devido a I Guerra Mundial, o número de órfãos aumentou 

significativamente, consequentemente surgiram diversos programas de atendimento às crian-

ças, que visava diminuir a mortalidade infantil. Os profissionais que atendiam nestes progra-

mas eram especificamente da área de saúde. Neste contexto, dois médicos direcionaram o 

olhar para a educação infantil, são eles Decroly (1837 – 1932) e Maria Montessori (1879 – 

1952).  

Decroley atendia crianças com deficiências mentais e suas atividades eram baseadas 

no desenvolvimento psicológico da criança, onde o interesse das crianças era o centro evolu-

tivo de seus processos, Maria Montessori se destacou por apresentar propostas direcionadas 

aos ambientes de atendimentos às crianças, que em sua visão, deveriam ser preparados para 

recebê-las, rompendo assim, com a teoria de Rousseau que acreditava que o ambiente de de-

senvolvimento das crianças deveria ser o mais natural possível.   

Conforme Kuhlmann Jr. (1998), as instituições de Educação Infantil foram apresenta-

das mundialmente no século XIX e surgem para prestar assistência as famílias pobres, pois, 

devido ao processo de urbanização e industrialização do país, a mulher se insere no setor in-

dustrial e passa a vender sua mão de obra, e sendo esta, tradicionalmente a responsável pelos 

cuidados dos filhos, precisava de um local para “guardá-los”. Segundo Franco (2009, p. 12), 

estas instituições se responsabilizariam “[...] por compensar as carências que essa criança su-

postamente apresentava com relação a cuidados, educação, cultura e demais déficits adquiri-

dos com sua pobreza”.  

   Após a II Guerra Mundial, o movimento feminista passou a lutar com maior ênfase 

pelo direito à igualdade e, consequentemente, construção de creches para que as mães pudes-

sem ter onde deixar os filhos para trabalharem, fato que remeteu também à luta pelos direitos 
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das crianças. Neste contexto, as concepções sobre infância se ampliam e começam a ganhar 

destaques enquanto direito social.  

 

 

2.2 Educação infantil no Brasil 

 

 A educação infantil no Brasil está diretamente envolvida com a história da educação 

infantil no mundo. Oliveira (2008) explica que, somente a partir do final do século XIX, ini-

ciou-se atendimento em creches e pré-escolas no Brasil. Antes deste período não se apresenta 

uma preocupação educacional com as crianças, principalmente porque o índice de mortalida-

de infantil era alto devido a condições precárias de vida da população em geral. 

Segundo Kuhlmann Jr. (1988), do século XIX ao XX para o Brasil, foi um marco em 

relação ao atendimento à educação infantil. Neste período, o Brasil sofreu a influência das 

ideias européias, tanto que, quando aconteceu no Brasil o 1º Congresso Brasileiro de Proteção 

à Infância, acontecia também na Europa o 3º Congresso Americano da Criança. 

Kramer (2001) destaca que foi em 1908 que surgiu no Brasil a primeira creche popular 

para filhos de operárias. Mas somente em 1920 o poder público brasileiro passou a oferecer 

incentivos para o atendimento destas crianças, o que gerou o modelo de atendimento hoje 

ainda em vigor. Em 1940, as manifestações populares em defesa da educação infantil se am-

pliaram e o Estado brasileiro se viu forçado a desenvolver algumas políticas de assistência 

social para a EI.  

Em 1961 surge a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 4.024, a 

qual destinou os artigos. 23 e 24 do capítulo I, Título VI, à educação pré-primária, como era 

chamada. Porém, não trazia especificidades sobre seu atendimento: 

 

Art. 23 – A educação pré-primária destina-se aos menores até sete anos, e se-
rá ministrada em escolas maternais ou jardins de infância. 
Art.24 – As empresas que tenham a seu serviço mães de menores de sete 
anos serão estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou em 
cooperação com os poderes públicos, instituições de educação pré-primária. 
(BRASIL, 1961). 

 

Segundo Campos, Rosemberg, Ferreira (2006), o atendimento à criança era justificado 

somente se a mãe trabalhasse. Podemos perceber que este critério ainda é utilizado hoje para 

priorizar o atendimento nas instituições de educação infantil, uma vez que a demanda é maior 
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que a oferta, não respeitando, desse modo, a criança enquanto sujeito de direito, conforme 

estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI, 2001).  

  Em 1971, a reforma na LDB anterior, instituída por meio da Lei nº 5.692, passou a 

determinar que: 

Art. 19 – Para o ingresso no ensino de 1º grau, deverão os alunos ter a idade 
mínima de sete anos. 
Parágrafo 1º – As normas de cada sistema disporão sobre a possibilidade de 
ingresso no ensino de primeiro grau de alunos com menos de sete anos de 
idade. 
Parágrafo 2º – Os sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade 
inferior a sete anos recebam conveniente educação em escolas maternais, 
jardins de infância e instituições equivalentes. (BRASIL, 1971). 

 

Campos, Rosemberg e Ferreira (2006) acreditam que esta Lei, apesar de demonstrar 

um pequeno interesse pela pré-escola, foi elaborada de forma vaga, deixando em aberto ou 

quase inexistente uma política educacional específica, direcionada às crianças de até sete anos 

de idade. 

Kuhlmann Jr (2000, p. 11) acrescenta que o Estado “[...] Projetava-se sobre os pro-

gramas para a infância a ideia de que viessem a ser a solução dos problemas sociais”, podendo 

assim justificar o atendimento da EI pela secretaria de desenvolvimento social ao invés da 

secretaria de educação.  

No período de 1970, aumentou o número de crianças com faixa etária entre cinco e 

seis anos que frequentavam a Educação Infantil: ao mesmo tempo, os movimentos populares 

ganharam força, levando o Estado a investir na educação infantil e entre “1975-1986, o au-

mento da participação das mulheres no mercado de trabalho, [...] a criação dos sindicatos aos 

direitos das mulheres foram ampliando e modificando, na prática, o usufruto do direito à cre-

che destinada aos filhos dos (as) trabalhadores (as).” (CAMPOS; ROSEMBERG; FERREI-

RA, 2006, p. 64). Deve ser considerado que este fato contribuiu como um dos pontos de par-

tida, que levaram os Municípios a assumirem sua parcela de responsabilidade, no que diz res-

peito ao atendimento das crianças inseridas na EI.   

  Segundo Campos, Rosemberg e Ferreira (2006), esse movimento de luta foi um marco 

na história da educação infantil, pois a sociedade civil organizada, educadores de diversas 

áreas e pesquisadores passaram a defender o acesso de todos à educação, exigindo do Estado 

a reorganização das políticas sociais a partir da democratização da educação, garantindo assim 

um reconhecimento público, que pode ser materializado em 1988, com a implantação da 

Constituição Federal, que inclui no capítulo da Educação e do Desporto (Art. 208), o § IV – 

“educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5  anos de idade” (BRASIL, 1988). 
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Ao analisar a trajetória do pensamento social sobre de crianças e infância, Vieira 

(2007), Campos (2008), Macêdo e Dias (2011) perceberam que em diferentes documentos 

sobre a Educação Infantil tem-se referência aos grandes eventos políticos voltados também 

para a infância, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948, ONU), 

que apresenta infinitas possibilidades de compreensão e exige novos modos de propor e reali-

zar a educação; a Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959 e a Convenção de 

Direitos das Crianças (ONU, 1989), que recomendam o direito das crianças à participação na 

vida comunitária e que, nas mais diversas situações, elas tenham garantida a liberdade de 

formular suas opiniões e seus próprios juízos; a Conferência Mundial de educação para Todos 

(1990) e a Cúpula Mundial em Favor da Infância. (ONU, 2000). 

No final do século XX, há um reconhecimento de que as crianças no Brasil além de 

estarem expostas às distorções sociais de um país capitalista periférico, também encontram-se 

vulneráveis, o que exige proteção jurídica especial e particularizada, ficando evidente na 

Constituição Brasileira de 1988, quando em seu artigo 227, estabelece que:  

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adoles-
cente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à ali-
mentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de co-
locá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, vi-
olência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988) 

 

O texto é claro, coloca as crianças a salvo de toda forma de negligência, discrimina-

ção, exploração e sugere inclusive punição a qualquer forma de violência, crueldade ou opres-

são à dignidade humana. O entendimento da sociedade naquele momento era de que não bas-

tava à proteção geral, genérica, direcionada a todas as pessoas como prevista anteriormente na 

Carta de Direitos Humanos de 1948, que levava em consideração o reconhecimento da digni-

dade inerente a todos os membros da família humana, considerando essencial que os direitos 

humanos fossem protegidos pelo Estado, de maneira que os direitos sociais da criança fossem 

garantidos. A Constituição Federal (1988) sinaliza a necessidade de legislação específica em 

função da proteção especial a crianças. O Estado, então, se apresenta juntamente com a famí-

lia e a sociedade como protetor de crianças.  

Neste mesmo cenário, a Constituição Federal de 1988, que passou a reconhecer a Edu-

cação Infantil como dever do Estado com a Educação. No capítulo III: 

 
Art. 205: A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
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desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.  
Art. 206: O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
[...] IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  
[...] VII - garantia de padrão de qualidade. 
[...] Art. 208: O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de:  
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria; 
[...] IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) 
anos de idade. (BRASIL, 1988). 
 

 O capítulo III da Constituição Federal foi essencial para efetivação da Política Nacio-

nal de Educação Infantil no Brasil, pois, ao garantir a educação como direito de todos, deixou 

claro que todas as pessoas, independentemente de idade, têm garantido o seu direito a educa-

ção escolar.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010, p.12) a comple-

tam esta ideia ao destacar que: 

 

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, oferecida em cre-
ches e pré-escolas às quais se caracterizam como espaços institucionais não 
domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou pri-
vados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade [...].  

 

Este documento reafirma o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de ida-

de, como previsto também no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (1996). 

As concepções teóricas que direcionam tais proposições ancoram na ideia de reconhe-

cer crianças enquanto sujeitos de direito, que por questões de suas vulnerabilidades necessi-

tam de educação específica, que contribua para o desenvolvimento de suas capacidades físi-

cas, mentais, morais, sociais e que não se distancie da ideia de liberdade e dignidade humana. 

Um conjunto de teóricos idealizadores de tais proposições estabelece críticas à sociedade bra-

sileira, evidenciando que a cultura da sociedade historicamente sempre pensou as crianças 

dentro de uma lógica onde o adulto se apresenta como centro do mundo, como referência hu-

mana.  

No século XX, o pensamento sobre a criança se estende em sua efervescência até o 

início da década de noventa, quando a estrutura jurídica do estado brasileiro em ação conjunta 
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com parte da sociedade, rompe com um conjunto de legislações que tem como base o concei-

to de menor, e estabelece preocupação social explícita, mas com orientação neoliberal. 

A respeitabilidade da criança brasileira no que se refere aos direitos de liberdade passa 

a ter um âmbito internacional. Organismos como a Organização Internacional do Trabalho - 

OIT, Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF e outros, que se alinham a defesa 

dos direitos das crianças pelo fato dos mesmos serem caracterizados como Direitos Humanos, 

por se tratarem de direitos inalienáveis o Estado assume responsabilidades internacionais, 

tanto no campo da definição de políticas públicas, quanto no campo da aplicação e efetivação 

das mesmas. 

O ECA endossa a indivisibilidade dos direitos humanos das crianças, ao determinar 

que o desrespeito ou a violação de um determinado direito implica em violação dos direitos 

humanos de maneira que os direitos à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à 

convivência familiar e comunitária, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à profissionali-

zação e à proteção no trabalho não podem ser desvinculados. 

 Rosemberg (2010), Corsino e Nunes (2010) e Kramer (2001) destacam a importância 

do ECA ao considerar principalmente como responsabilidade do poder público a garantia de 

dignidade humana, dentro de uma perspectiva de liberdade para todas as crianças. O ECA 

(BRASIL, 1990), a partir do livro I, das disposições gerais, no Art. 4° considera como respon-

sabilidade da família, da sociedade e do poder público, a garantia de dignidade humana, den-

tro de uma perspectiva de liberdade para todas as crianças. Inclusive a liberdade de estudar, 

brincar e ser protegida independente da idade.  

Neste cenário, a educação infantil passou a ser executada em 1994, tendo o Ministério 

da Educação (MEC), como órgão responsável pela política de educação em nível federal no 

Brasil. O pensamento institucional da política de educação infantil, compreendida como etapa 

inicial da Educação Básica, tem como perspectiva a garantia do direito da criança de 0 a 5 

anos à educação.    

Dentro de uma perspectiva de divisão ou estratificação geracional, a Lei de Diretrizes 

e Bases (1996) passou a dividir as crianças de 0 a 5 anos, para participar da Educação Infantil 

onde as creches vão atender crianças de 0 a 3, e as pré-escolas as crianças de 4 a 5 anos.  Ao 

Estado coube formular políticas, estabelecendo orçamentos para viabilização e operacionali-

zação de programas com aporte de recursos, em ação conjunta com a família garantindo o 

desenvolvimento integral da criança como previstos em vários documentos oficias. (BRASIL, 

1996) 
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No que se refere ao direito à educação e dever de educar, o Artigo 4º da LDB determi-

na que: “O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia 

de: ensino fundamental, obrigatório e gratuito, [...]” e, entre outras proposições, “[...] atendi-

mento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de até 5 (cinco) anos de idade” (incisos I 

e IV). A ideia de creches se apresenta dentro de uma perspectiva de direitos e garantias, mas 

não se distancia dos ideais de solidariedade humana. 

A LDB determina que os municípios tenham entre suas obrigações organizar, manter e 

desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino; integrar as políticas 

e planos educacionais da União e dos Estados; exercer ação redistributiva de políticas educa-

cionais para as escolas do sistema; e se responsabilizar pelas suas escolas autorizando, cre-

denciando e supervisionando o sistema municipal de ensino. (BRASIL, 1996). 

Assim, a lei deixa claro que a responsabilidade pela educação infantil é do município, 

cabendo a ele, oferecer esta modalidade de ensino em creches e pré-escolas. A lei é clara, no 

seu artigo 4º, quando determina que os municípios só podem atuar em outros níveis de ensino 

quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência. E que 

devem, nesse caso, serem utilizados recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 

Constituição Federal (1988) à manutenção e desenvolvimento do ensino. Isto impede que os 

Municípios façam parte de um sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema úni-

co de educação básica. (BRASIL, 1996) 

 Outro documento oficial relevante para a efetividade das políticas públicas na Educa-

ção Infantil foi Plano Nacional de Educação – PNE (2001), uma das principais bases normati-

vas da educação brasileira, embora seja considerado por alguns pesquisadores da área de polí-

tica educacional, uma mera carta de intenções. Para a educação infantil foi fixado o prazo até 

o final da década de 2010 para alcançar a meta de atendimento de 50% das crianças de 0 a 3 

anos e 80% das de 4 e 5 anos. O prazo se extinguiu e não atingimos as metas, especialmente 

na faixa-etária de 0 a 3 anos, até porque não foram dadas as condições materiais necessárias 

(SCRAMINGNON, 2011).  

Podemos verificar que com o novo PNE (2011-2020), se repete a meta de maneira a 

querer, “Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população de 4 e 5 anos, e ampliar, 

até 2020, a oferta de educação infantil de forma a atender a 50% da população de até 3 anos” 

(BRASIL, 2011) na condição de pesquisadoras percebemos que esta discussão implica na 

dinamização de políticas públicas no campo da educação compatíveis não só com o atendi-
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mento das crianças, mas com a definição de mecanismos de atendimento possíveis a serem 

concretizados através destas políticas.  

 Em 2006, foram divulgados os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil, Volumes I e II, que estipulavam referências de qualidade para a EI a serem utilizadas 

pelos sistemas educacionais, por creches, pré-escolas e centros de EI, de maneira a promover 

a igualdade de oportunidades educacionais e que levassem em conta diferenças, diversidades 

e desigualdades de nosso imenso território e das muitas culturas nele presentes. No entanto, 

parece que este documento, até o momento, não conseguiu se efetivar de maneira satisfatória. 

Visando uma melhor qualidade na rede básica, os governos Federal, Estadual e Muni-

cipal incluíram a EI no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – 

FUNDEB. Este fundo foi criado por meio da Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamen-

tado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/20071, em substituição ao Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização dos Profissionais 

da Educação - FUNDEF, que vigorou de 1998 a 2006.  

O Fundeb propõe para melhoria da Educação Infantil: redes físicas equipadas, valor 

mínimo a ser gasto por aluno de acordo com o princípio de igualdade instituído no gasto por 

aluno da educação infantil; além de ampla valorização e contínuas formações para os profissi-

onais desta área, além de visar a superação das dicotomias existentes entre creche e pré-

escola, entre cuidar e educar. Contudo, lembramos que apesar de todos esses benefícios trazi-

dos pelo Fundeb, há muito que avançar ainda em relação a EI.  

Richter e Barbosa (2011) destacam que em 2007 foi elaborado o Plano de Desenvol-

vimento da Educação (PDE/2007) (em desdobramento do PNE), lançado pelo Governo Fede-

ral, no qual se definem 28 metas a serem alcançadas no período de 2007 a 2021. No PDE a 

Educação Infantil aparece como a diretriz nº10: Promover a Educação Infantil. Em 2009, pre-

senciamos mais uma mudança, a qual, a Emenda Constitucional Nº 59, de 11 de novembro de 

2009, amplia a obrigatoriedade do ensino dos 4 aos 17 anos. Sobre esta questão, estamos pre-

senciando um momento de ampla discussão. O cenário mudou, a obrigatoriedade das crianças 

de quatro anos frequentarem a pré-escola se torna uma imposição social e legal.   

Também, em 2009, o MEC publica os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 

(2009), que tem como princípio ser um instrumento que ajude os coletivos – equipes e comu-

nidade – das instituições de educação infantil a encontrar seu próprio caminho na direção de 

práticas educativas que respeitem os direitos fundamentais das crianças e ajudem a construir 
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uma sociedade democrática. Também foi publicado o documento Política de Educação Infan-

til no Brasil: Relatório de avaliação, 

 

O Ministério considera que a publicação do relatório de avaliação das políti-
cas públicas de educação infantil, concluído em 2006, e dos estudos especí-
ficos que o subsidiaram é oportuna, por retratarem aspectos históricos, mos-
trarem problemas estruturais, bem como o contexto e a situação da área no 
início dos anos 2000. Constituem, dessa forma, importantes documentos de 
referência para a formulação e o acompanhamento de políticas e programas 
de educação infantil e, além disso, são úteis para a pesquisa e a construção 
do conhecimento acadêmico no tema das políticas para a infância. Por outro 
lado, em razão das mudanças ocorridas desde a produção desses documentos 
até a conclusão desta publicação, faz-se necessário comentá-las e traçar um 
quadro mais atualizado da área. (BRASIL, 2009, p. 08) 

 

Fica claro, diante destas conquistas, que a educação infantil principalmente neste iní-

cio de século XXI, ganha uma maior visibilidade tanto no âmbito político e administrativo, 

como no âmbito teórico, no qual percebemos uma nova forma de olhar para as especificidades 

das crianças. Expressas por meio de diretrizes, planos, programas, podendo ser considerados 

como ações empreendidas na busca da garantia efetiva da política pública de Educação Infan-

til no Brasil. (FULLGRAF, 2008; SCRAMINGNON, 2011; BARBOSA E BARROS, 2011). 

 

 

3.4 O Cuidar e Educar na Educação Infantil 

 

Ariès (1981) destaca que a sociedade passou a se preocupar em relação ao cuidado 

com as crianças somente a partir do século XVII, com a intervenção dos poderes públicos e 

com a inquietação da igreja em não aceitar passivamente o infanticídio. No Brasil, os cuida-

dos e a educação das crianças pequenas iniciaram-se a partir da metade do século XX, período 

marcado pela urbanização, industrialização e divulgação do discurso médico-higienista. 

Kramer (2001) deixa claro que somente a partir de 1874 é que se encontram documen-

tos que retratam medidas para o cuidado da criança no Brasil. Ao que antecede esse período, 

pouco se fazia pela infância, tanto do ponto de vista da proteção jurídica quanto das alternati-

vas de atendimentos existentes. A autora destaca: “[...] se existiam algumas alternativas pro-

venientes de grupos privados (conjuntos de médicos, associações de damas beneficentes, etc.), 

faltava, de maneira geral, interesse da administração pública pelas condições da criança brasi-

leira, principalmente a pobre.” (KRAMER, 2001, p. 53). 
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Nesse contexto, as preocupações com a infância se iniciam através de grupos particu-

lares, especificamente, médicos e higienistas, que passaram a se preocupar com os elevados 

índices de mortalidade infantil.  Estes profissionais chamavam atenção da sociedade, para a 

necessidade de cuidado com a higiene e com o aleitamento materno. Essa autora adverte: 

 

[...] enquanto havia no Brasil, em 1880, 14 milhões de habitantes, no Rio de 
Janeiro, em 1882 a mortalidade infantil assumia proporções consideráveis, 
na razão de 400 por 1.000, incluindo os nascidos mortos, ou de 410 por 
1.000 até a idade de sete anos, excluindo estes últimos (IDEM). 

 

Diante do elevado número de mortalidade infantil desta época, em 1919, foi criado o 

Departamento da Criança no Brasil, cuja responsabilidade coube ao Estado, uma vez que “[...] 

as autoridades governamentais que haviam permanecido inertes em termos de realizações 

objetivas a favor da criança pobre e abandonada começavam a proclamar a necessidade de seu 

atendimento” (IDEM, p.55). Baseado nos dados da mortalidade infantil, o atendimento à pri-

meira infância era visto como caráter médico e assistencial.  

No entanto, a partir da década de 70, a educação é obrigada a voltar seus olhos para o 

atendimento das crianças pequenas e as políticas governamentais começam a ampliar o aten-

dimento às crianças menos favorecidas. De acordo com Haddad (2006), o Brasil foi palco de 

diversos movimentos sociais, no final dos anos de 1970, em plena ditadura militar, resultando 

na abertura política. O Movimento de Luta pela educação infantil acreditava em um novo 

conceito de educação voltada para creches como uma questão de direito, em oposição à tradi-

ção caritativa e de custódia. 

Segundo Kuhlmann Jr. (2007), as concepções educacionais direcionadas para creches 

e pré-escolas na década de 1970 se mostravam claramente preconceituosas, o que acabou por 

cristalizar a ideia de que, em sua origem, no passado, aquelas instituições teriam sido pensa-

das como lugar de guarda, de assistência, e não de educação. 

Kramer (2001, p. 125) explica que no Brasil até 1980, “[...] desconsideram a cidadania 

das crianças e desprezam seus direitos”, o que gerava uma educação compensatória e uma 

marginalização das crianças pobres. Contudo, o atendimento para crianças das classes domi-

nadas foi médico e sanitário; em seguida foi também assistencial e, atualmente, além da assis-

tência médico-sanitária-nutricional e da social, o atendimento inclui, ainda, o plano educacio-

nal.  
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No que se refere à assistência e a educação, levando em consideração o cuidar e o edu-

car, fica evidente um trabalho dual direcionados às crianças no Brasil. Assim, considerando 

tais pressupostos, Kuhlmann Jr. (2007, p.188) declara: 

 

A polarização entre assistencial e educacional opõe a função de guarda e 
proteção à função educativa, como se ambas fossem incompatíveis, uma ex-
cluindo a outra. Entretanto, a observação das instituições escolares evidencia 
que elas têm como elemento intrínseco ao seu funcionamento e desempenho 
da função de guardar as crianças que a freqüentam. As instituições educaci-
onais, especialmente aquelas para a pequena infância, se apresentam à socie-
dade e às famílias de qualquer classe social, como responsáveis pelas crian-
ças no período em que as atendem. Qualquer mãe que procure uma creche 
ou pré-escola para educar o seu filho, também irá buscar se assegurar de que 
lá ele estará guardado e protegido. 

 

Kuhlmann Jr. (2007) esclarece que houve na educação infantil uma evolução linear 

por etapas: primeiro, passa por uma fase médica, depois por uma fase assistencial, culminan-

do nos dias atuais, na etapa educacional, entendida como superior, neutra ou positiva em si, 

em contraposição aos outros aspectos.  Essa perspectiva, nos leva a acreditar que à constitui-

ção das instituições pré-escolares destinadas à infância pobre, o assistencialismo foi configu-

rado como uma proposta educacional específica para a submissão tanto das famílias quanto 

das crianças das classes populares, ou seja, foi oferecida para crianças uma educação que par-

te de uma concepção preconceituosa da pobreza e que, por meio de um atendimento de baixa 

qualidade, pretende preparar os pequenos e seus familiares para permanecerem no lugar social 

a que estariam destinados, a partir do sistema capitalista excludente, existente em nossa socie-

dade. (IDEM). 

Assim, a ideia de tornar a educação infantil um espaço educativo invalida a ideia de 

que elas precisariam deixar de ser ‘assistência’ para se tornarem ‘educacional’, pois, segundo 

Kuhlmann Jr. (2007), um estudo mais cauteloso e atento das fontes mostra-nos que a história 

não é bem essa. Este autor destaca que ao se anunciar o educacional como sendo o novo ne-

cessário, houve uma distorção  dos papeis, colocando a educação como o lado do bem e a 

assistência como o império do mal, assim se estabelece uma oposição irreconciliável entre 

ambas. Temos que nos atentar que não são as instituições que não têm caráter educacional, e 

sim os órgãos públicos da educação, os cursos de pedagogia e as pesquisas educacionais que 

não se ocuparam delas por um longo período (IDEM). 

Esta pesquisa reafirma que a educação infantil é um espaço ocupado por mulheres. 

Todas as participantes desta pesquisa são do sexo feminino. A feminilização do magistério 
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não é característica específica da educação infantil de Vitória da Conquista. No Brasil ela tem 

uma longa trajetória. Para Felipe et al ( 2002), 

 
A carreira do magistério foi, sem dúvida, uma das primeiras grandes 
possibilidades que as mulheres encontraram de conquistar o espaço 
público. Com o processo de industrialização e a crescente urbanização 
na sociedade brasileira, abriram-se novas possibilidades de trabalho 
para os homens, até então principais responsáveis pela atividade do-
cente no Brasil, desde a época dos jesuítas (1549-1759). [...] Nesse 
contexto, o magistério acabou se constituindo numa via de acesso im-
portante para a escolarização das mulheres. (IDEM,, p. 75). 

 
Para Louro (1997, p. 107), a figura da professora sempre foi – e ainda é – associada 

“mais ao cuidado e ao apoio ‘maternal’ à aprendizagem dos/das alunos e alunas”. Essa associ-

ação ajusta-se ao predomínio das mulheres na educação infantil, que conta com muitas tarefas 

voltadas para aspectos relacionados ao cuidado das crianças. O que contribui para o entendi-

mento de que o cuidar e o educar devem se imbricar no espaço da educação infantil. Para que 

isto ocorra, faz-se necessário o entendimento real destes dois conceitos, dentro do espaço edu-

cacional.  

Assim é possível afirmar com base no pensamento de Bourdieu (1983) que os 

interesses políticos ou mesmo educacionais contidos em um determinado campos social só 

podem ser percebidos na sua profundidade pelas pessoas que detêm o capital social para 

adquiri-lo. Todavia as pessoas na condição de agentes sociais se organizam em grupos 

dentro de um determinado campo específico em função da defesa de interesses comuns.  
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: PERCEPÇÕES A PARTIR 

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA  

 

 

Se o capital divide os homens entre si e os torna estranhos e agressivos com 
o próprio mundo em que vivem, a democracia reconcilia os homens entre si 
e com o mundo onde vivem, e nesse sentido é a maior das utopias.  

(Herbert de Souza) 
  

 

Neste capítulo, abordamos uma discussão sobre os três temas que subsidiam esta 

pesquisa: 1) a contribuição da política pública para o desenvolvimento da educação infantil 

2) os principais elementos presentes na gestão democrática na educação infantil 3) a relação 

entre o cuidar e educar na educação infantil.   

 Levamos em consideração as políticas públicas postas após a sanção da LDB 9394/96, 

por entender que essa lei decreta a integração da educação infantil no âmbito da educação 

básica, como direito das crianças de 0 a 5 anos e de suas famílias, remetendo para o Estado, 

a sociedade civil e as famílias a ação de cuidar e educar as crianças. 

Iniciamos com uma discussão sobre o conceito de política publica, esclarecendo que as 

relações formadas a partir das políticas não são ingênuas e partem sempre de interesses 

distintos a depender do jogo em que vai estar em questão.  

Bourdieu (2004) ajudou na compreensão deste entendimento ao explicar que a partir de 

um olhar mais apurado podemos compreender as regras estabelecidas nos campos, nos quais 

estão inseridos diversos agentes. Para este autor, o campo político também se configura 

como campo de luta com disputas e anseios concorrenciais em favor de uma moeda.  

Abordamos, também, a gestão democrática, de maneira a esclarecer suas principais 

concepções e seus mecanismos formais de construção da gestão educacional. Deste modo, 

explanamos sobre: a) Autonomia de gestão financeira; b) Projeto Politico-Pedagógico (PPP) 

e; c) Conselhos Escolares.  

Finalizamos este capítulo, abordando à discussão sobre o cuidar e educar na educação 

infantil. 

 

 

3.1 Concepção de política pública 
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 Para compreender as discussões sobre política pública, destacamos que seu conceito 

pode ser definido como um conjunto de princípios que norteiam e/ou condicionam decisões 

e ações de utilização dos recursos disponíveis. Ou seja, Política Pública pode ser 

compreendida, a partir da utilização de recursos públicos ou sociais, usualmente geridos 

pelo governo estabelecido na mesma. (EASTON, 1965). 

 Segundo Lopes, Amaral, Caldas, (2008, p. 05), “[...] Políticas Públicas são um 

conjunto de ações e decisões do governo, voltadas para a solução (ou não) de problemas da 

sociedade [...]”, ou seja, “as Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que 

os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da 

sociedade e o interesse público”. Percebemos que estas ações são planejadas pelos 

dirigentes públicos, que buscam selecionar as prioridades, que eles entendem serem as 

demandas ou expectativas da sociedade.  

 Deste modo, a Política Pública pode ser entendida como um conjunto de normas que 

direcionam as práticas e buscam garantir os direitos dos cidadãos em todos os níveis e 

setores da sociedade. Esse autor ainda acrescenta que essas políticas devem ter como base 

os princípios da igualdade e da equidade, contribuindo para o sentido de justiça social, 

garantindo, assim, o direito coletivo, de maneira a atender às demandas da sociedade. 

 Gomes (2011) chama atenção que: 

 

[...] a política pública é uma construção político-social, produto da ação 
humana interessada. Sendo construção político social, passa a existir pela 
ação e pratica discursivas dos sujeitos sociais; ganha materialidade em 
outras construções sociais, tais como lei e instituições; é realidade imaterial 
e incorpórea que materializa símbolos, valores, status, ritos e certificados 
aos agentes e aos sujeitos sociais; sendo, por fim, uma construção político-
social, a ‘correta’ interpretação da política pública será sempre objeto de 

disputa, porque o poder é uma de suas condições constitutivas ( p.22).. 
 

 A teoria de Bourdieu (2001) completa a ideia de Gomes (2011), ao estabelecer que as 

relações são formadas a partir de uma série de interesses distintos e que essa política não 

surge de discursos românticos e desinteressados. Bourdieu explica que:  

 

Toda a análise da luta política deve ter como fundamento as determinantes 
econômicas e sociais da divisão do trabalho político, para não ser levada a 
naturalizar os mecanismos sociais que produzem e reproduzem a separação 
entre os agentes politicamente activos e os agentes politicamente passivos e 
a construir em leis eternas as regularidades históricas válidas nos limites de 
um estado determinado da estrutura da distribuição do capital.  (2004, p. 
163). 
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Esse autor esclarece que o poder é algo construído historicamente, desse modo, aborda 

na citação a necessidade entendermos o campo político mediante o distanciamento dos 

agentes políticos ativos, que podemos caracterizá-los aqui enquanto políticos e gestores e, os 

agentes passivos, caracterizados enquanto população no geral. Segundo Bourdieu (2004), 

para entendermos o verdadeiro sentido e funcionamento do espaço social (em nosso caso 

política pública) é imprescindível perceber as relações entre as posições ocupadas por 

aqueles que podem produzir, utilizar e reproduzir um determinado habitus que emana das 

estruturas e é internalizado pelos agentes.  

Assim, para estabelecermos uma análise sobre o real sentido da política pública, abor-

damos duas categorias básicas desenvolvidas por Bourdieu, que contribuem para melhor 

compreensão dos fenômenos produzidos pela sociedade. São elas: habitus enquanto matriz 

geradora de concepções, ações e modos de ver o mundo; campos, conceito que complementa 

a ideia de habitus, por se apresentar como espaço próprio para as ocorrências de relações en-

tre os indivíduos isoladamente e grupo de indivíduos que se identificam coletivamente. 

Bourdieu (2003, p.53) explica que “[...] as estruturas constitutivas de um tipo particu-

lar de meio, que podem ser apreendidas sob a forma de regularidades associadas a um meio 

socialmente estruturado, produzem habitus [...]”, que pode ser entendido como sistema de 

disposições duráveis, ao qual esta disposição pode ser vista e entendido como “[...] resultado 

de uma ação organizada”, ou uma inclinação, maneira de ser. 

Para Bourdieu (1983), o habitus sempre se apresenta entre os indivíduos na condição 

de matriz geradora de ações, visões de mundo e sistemas de classificação da realidade. Esse 

autor orienta e leva a entender que os habitus sociais não são construídos isoladamente, são 

gerados e aprendidos dentro do contexto social e incorporados e desenvolvidos na trajetória 

histórica dos indivíduos e tendem a se fixar como uma espécie de matriz do pensamento soci-

al. Como tal, tendem a voltar e se exteriorizar através das várias práticas socioculturais que 

vão desde a postura corporal até os gostos e formas de ver o mundo.  

Podemos, neste caso, afirmar que os habitus têm sentido e dão sentido a vida e as 

ações dos indivíduos no contexto político-social. Assim, os habitus são recorrentes como es-

tratégias geradoras de concepções e argumentações capazes de dar sentido e objetividade aos 

fins e interesses dos indivíduos.  
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Neste sentido, quando se é colocado o conceito de política pública, enquanto conjunto 

e decisões do governo, devemos levar em consideração o habitus, inserido nas várias práticas 

socioculturais dos sujeitos envolvidos neste processo. 

Gomes (2011, p.29) afirma, que “não existe política pública revolucionaria, no sentido 

de promover uma transformação radical da estrutura e das posições sociais das principais for-

ças da sociedade”. Este autor acredita que a política pública, expressa diferentes relações, 

tramas e conflitos, crença esta, que nos direciona mais uma vez a Bourdieu, ao formular que 

“o real é relacional”. A partir desta formulação de Bourdieu, passamos a refletir “que o real 

não está lá fora como coisas dadas, ou fatos isolados a serem apanhadas sem a devida proble-

matização pelo pesquisador” (IDEM, p. 23).  

Para Bourdieu (1983), não há campos sem disputas políticas ou disputas de interesses, 

as disputas se estabelecem com estratégias fundamentais tanto para constituição quanto para 

manutenção do campo social. Nesse sentido os habitus nem sempre se expressam de maneira 

concreta, visível e consciente; por vezes os habitus se expressam de maneira inconsciente 

preso a subjetividades, que para quem não pertence ou não domina o conhecimento daquele 

campos de luta social passa despercebido.   

Outra categoria criada por esse autor é a de campos, conceito que complementa a ideia 

de habitus. Esse autor conceitua campos como um espaço em que ocorrem as relações entre 

os indivíduos, grupo de indivíduos e estruturas da sociedade; trata-se de um espaço dinâmico 

com leis próprias, direcionado pelas disputas políticas ocorridas no seu interior, cujo objetivo 

principal dos seus participantes individuais ou grupos sociais é estabelecer relações com su-

cesso e, como tal, em cada campos social vai ter diferentes tipos de lutas a depender dos inte-

resses que estejam em jogo. As regras do campos dependem diretamente dos interesses em 

jogo.  

Daí o entendimento de que, a depender do conhecimento adquirido pelos integrantes 

de um determinado campos é que vão se estabelecer as lutas sociais, que serão desdobradas 

em políticas públicas, de maneira que é esse conhecimento adquirido em função do habitus, 

que poderá lhes servir para luta pela sobrevivência política e sociocultural. São os conheci-

mentos adquiridos que permitem aos indivíduos e grupos sociais questionar a realidade, ou 

interpretar como a mesma se situa em um determinado tempo e espaço social.   

Para Bourdieu, o campos é definido como “[...] o lócus onde se trava uma luta 

concorrencial entre os atores em torno de interesses específicos que caracterizam a área em 

questão” (ORTIZ, 1994, p. 19). Nesse sentido, para que o campos exista é preciso que haja 
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em seu interior, além dos objetos de interesse e disputa, pessoas (aqui destacamos as gestoras 

das instituições de educação infantil), dotadas de habitus que identifiquem e legitimem as 

leis imanentes ao jogo.  

Desse modo, os habitus são constituídos com base em crenças, visões de mundo, prin-

cípios introjetados que voltam a se expressar na realidade para reafirmar e conservar um de-

terminado campos específico, e conservar concepções que têm como referência valores insti-

tuídos no passado, que se ressignificam no presente, garantindo o futuro da manutenção da 

luta dentro de um campo específico. Dessa maneira, buscar compreender a Educação Infantil 

no município de Vitória da Conquista trata-se de compreender também como se configuram 

as políticas públicas direcionadas a essa etapa educacional. 

Outra concepção de Bourdieu é a ideia de Capital Cultural, que tem relação direta com 

o que o sujeito aprende no espaço cultural, e é a partir desses aprendizados que os indivíduos 

têm a possibilidades de usufruir de lucros no que se refere ao sucesso social. 

As instituições educacionais são espaços propícios para a produção de capital cultural. 

Todavia a construção do mesmo não se dá inicialmente nestas instituições, se dá no processo 

de socialização que os indivíduos estabelecem no seio familiar, o seio da família é assim o 

primeiro espaço de socialização e como tal o sujeito recebe como herança o Capital cultural 

apresentado pela trajetória histórica da família. É a partir desse capital que o sujeito vai gerar 

lucros traduzidos em sucesso no seio social. 

Essas categorias criadas e defendidas por Bourdieu nos levam a crer que as proposi-

ções e argumentações expressas pela política pública, a partir de planos; programas; ações e 

atividades não podem ser encaradas apenas como resultado da posição social de quem emite 

os discursos de que a educação é direito de todos e deve ser universalizada. Muito pelo con-

trário, tais proposições, também são fruto das múltiplas determinações e interesses, que transi-

tam nas várias esferas da sociedade.   

Apesar de se tratar de um conjunto de concepções preestabelecido pela sociedade, as 

mesmas são estabelecidas em campos sociais diferentes, e trazem habitus e conhecimentos 

diferentes. Como tal, as concepções tendem a manutenção dos seus campos sociais.   

Parece ficar claro o domínio de um determinado tipo de capital que se solidifica e se 

efetiva no seu campo educacional, nesse sentido a tendência não é a mudança de campos e 

sim a solidificação de um sistema educacional de qualidade.  
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3.2 Gestão democrática no contexto escolar 

 

Compreendemos que a política pública esta diretamente imbricada com a gestão do 

sistema educacional. No entanto, deparamo-nos com dois tipos de gestão presentes em 

setores educacionais, são eles: a gestão democrática e a gestão gerencial.   

Por estarmos inseridos em um sistema capitalista, por vezes, a proposta de 

democratizar pode ser preterida, pela proposta do compartilhar poder, por assumir um valor 

de mercado, estabelecido pela gestão gerencial. Gentili (1996) contribui para compreensão 

da gestão gerencial, ao destacar que “[...] as instituições educacionais tendem a ser 

pensadas e reestruturadas sob o modelo de certos padrões produtivistas e empresariais.” 

(IDEM, p.49). Partindo deste pressuposto, a educação pode ser compreendida como um 

bem de consumo, uma mera mercadoria, enquanto a escola tornou-se, na verdade, mais 

uma empresa à qual se paga pela obtenção de um serviço. 

Libâneo e Oliveira (1998) ao tratarem sobre a gestão gerencialista forjam críticas à 

tendência de transformar a escola em mais um negócio, sendo conduzida a partir da lógica 

do mercado, pois o principio de eficiência está pautado na legitimação da gestão gerencial, 

que aborda como base o controle dos resultados. Ou seja, a gestão gerencial busca adquirir 

sempre um produto de qualidade, por meio do valor do mercado. 

Nesse sentido, optamos por abordar e esclarecer neste capítulo a gestão democrática, 

por acreditar que esta gestão segue princípios políticos e participativos, com decisões 

coletivas, visando ao desenvolvimento social.  

A gestão democrática e a gestão compartilhada são denominações que estão 

vinculadas diretamente a um modelo de política pública educacional. O processo de 

participação da comunidade escolar nos trâmites de gestão da unidade escolar pública 

brasileira é um processo relativamente novo, tendo se ampliado de maneira 

significativa a partir dos anos de 1980. Diante desta ampliação, a gestão educacional 

passou a modificar relativamente sua prática gestora.  

O termo gestão pode se apresentar sob diferentes óticas e com interesses 

diferenciados, podemos citar: superação da proposta conservadora e técnica; 

politização da prática gestora; gestão enquanto processo de implementação de 

políticas e programas; instabilidade para a solução dos problemas educacionais, o que 

contribuirá para efetivação da qualidade do ensino. No campo educativo gestão é um 

tema extremamente amplo, pois engloba uma série de discussões e contradições entre a 
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teoria e a prática desenvolvida no interior das escolas e do sistema educacional. Nessa 

perspectiva, adotamos a seguinte concepção de gestão educacional: 

 

Gestão Educacional corresponde ao processo de gerir a dinâmica do 
sistema de ensino como um todo e de coordenação das escolas em 
específico, afinado com as diretrizes e políticas educacionais públicas, 
para a implementação das políticas educacionais e projetos 
pedagógicos das escolas, compromissado com os princípios de 
democracia e com métodos que organizem e criem condições para um 
ambiente educativo autônomo (soluções próprias, no âmbito de suas 
competências) de participação e compartilhamento (tomada conjunta 
de decisões e efetivação de resultados), autocontrole (acompanhamento 
e avaliação com retorno de informações) e transparência 
(demonstração pública de seus processos e resultados) (LUCK, 2006, 
p.35-36).  

 

Nessa perspectiva, o termo gestão educacional não está relacionado unicamente aos 

aspectos administrativos da escola, como a gestão de recursos financeiros ou organização de 

documentos. A gestão hoje está associada também às relações interpessoais e construção de 

um projeto político-pedagógico que atenda amplamente aos anseios da comunidade escolar. 

Algumas concepções de gestão educacional, como a apresentada acima, só 

começaram a ser formuladas e refletidas a partir do processo de democratização do país, em 

1985. Cabe pontuar que na perspectiva democrática a gestão educacional diferencia-se da 

administração empresarial, por apresentar um caráter sociopolítico, a qual procura mediar 

às preposições entre o sistema de ensino e as decisões e ações dos segmentos que atuam na 

instituição educacional. Contudo, é indispensável destacar as influências da 

administração empresarial no campo educacional e as transformações ocorridas ao longo 

do tempo no campo das discussões, estudos e implementações de políticas públicas referentes 

à administração e gestão da educação nas instituições escolares brasileiras. 

A forma como as instituições escolares se organizaram ao longo do tempo, sempre ti-

veram influência do modelo de organização econômica a que se submete uma determinada 

sociedade. Na sociedade brasileira não foi diferente. A formação de nossa sociedade foi cons-

tituída por diferentes segmentos sociais e a educação aqui implantada atendia aos interesses 

do regime escravocrata que aqui se instalou, inicialmente com os índios e mais tarde com os 

negros. É justamente neste sentido que Giron (2012,p.2) afirma que “o tipo e a qualidade das 

políticas públicas implementadas por um determinado governo dependem, exclusivamente, 

dos interesses econômicos e políticos defendidos pelo grupo que representa o poder estatal 

naquele momento histórico”  
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Podemos afirmar que as teorias de administração que merecem maior destaque e que 

mais influenciaram as organizações e práticas de instituições escolares em todo o mundo sur-

giram a partir do crescimento e desenvolvimento das indústrias e do capitalismo. Cabe ressal-

tar, que, durante muito tempo essas teorias administrativas que se desenvolveram a partir de 

estudos e experiências em fábricas tiveram seus princípios adotados pelas escolas, sendo Tay-

lor, Ford e Fayol  os principais representantes dessas teorias administrativas que se refletiram 

nas práticas escolares (SOUSA, 2006). 

As mudanças ocorridas na sociedade com a incorporação de princípios capitalistas 

promoveram, desse modo, influências na organização e administração das instituições escola-

res, deixando evidente que tanto a organização e administração da escola quanto os indivíduos 

que dela fazem parte estão sujeitos ao sistema econômico que os orienta.  

Retomando as discussões em torno da concepção de gestão educacional, e observando 

os focos de debate nos últimos anos, o que mais se defende hoje no campo da gestão são o 

estabelecimento e desenvolvimento de uma gestão democrática, e neste contexto, gerir uma 

escola não se resume à aplicação dos métodos, das técnicas e dos princípios utilizados nas 

empresas, devido à sua especificidade e aos fins a serem alcançados, ou seja, a “[...] escola, 

entendida como instituição social, tem sua lógica organizativa e suas finalidades demarcadas 

pelos fins político-pedagógicos que extrapolam o horizonte custo-benefício stricto sensu” 

(DOURADO; MORAIS; OLIVEIRA, 2012, p. 2). 

A gestão democrática tem seu principio assegurado na Constituição Federal de 1988 

e na LDBEN 9394/96. Desse modo, deveria ter seus princípios desenvolvidos em todas as 

etapas educacionais das escolas públicas do Brasil. Essa gestão possui denominações dife-

renciadas, sendo conhecida também como: gestão participativa, gestão compartilhada, co-

gestão, dentre outras. O termo aqui utilizado é a gestão democrática, pois compreendemos 

que este termo coloca em prática os pressupostos da Lei, por destacar a forma democrática 

com que a gestão dos sistemas e da escola deve ser desenvolvida. 

A gestão democrática foi contemplada na educação pública, a partir da Constituição 

Federal, Inciso VI, do Art. 206, que caracteriza a “[...] gestão democrática do ensino público, 

na forma da Lei”. A LDBEN nº 9.394/96 completa esta legislação ao definir que: 

 

Artigo 3º – O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
(...) VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da le-
gislação dos sistemas de ensino;  
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Artigo 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades 
e conforme os seguintes princípios: 
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pe-
dagógico da escola; 
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes; 
Artigo 15 – Os sistemas de ensino assegurarão às Unidades Escolares públi-
cas de educação básica que os integram, progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas ge-
rais de direito financeiro público. 

 

A Constituição de 1988 e a LDBEN de 1996 trouxeram novas perspectivas para a so-

ciedade e especialmente para a educação. Apesar de o Estado não ter mudado sua estrutura de 

poder “conservando e aprofundando suas dimensões neoliberais por meio de uma proposta de 

modernidade” (SEVERINO, 1992. p. 31), tem ocorrido maior ênfase no discurso sobre os 

valores democráticos e o setor educacional tem refletido esses valores. Nesse sentido, a edu-

cação, e mais especificamente a gestão, necessitam de reflexões sobre seus aspectos teórico-

práticos para viabilizar uma práxis e uma cultura democráticas. Promover a democratização 

nas relações escolares, de forma a modificar as estruturas de poder implica necessariamente, 

promover mudanças na gestão da escola. 

Entendemos, neste contexto, que o principal movimento em direção a gestão democrá-

tica diz respeito à passagem de uma administração centrada na concepção autoritária para uma 

administração centrada nos princípios democráticos. Para que na prática essas modificações 

ocorram, torna-se necessário que se tenha clareza sobre a concepção e os sentidos que a ges-

tão pode adquirir a fim de que a própria natureza e prática social da escola sejam modificadas. 

Para Dourado (2003, p. 79), “[...] a gestão democrática é entendida como processo de apren-

dizado e de luta política que não se circunscreve aos limites da prática educativa, mas vislum-

bra, nas especificidades desta prática social e de sua relativa autonomia”.   

Percebe-se com isto, que a concepção de autonomia está inserida na concepção de ges-

tão democrática. Para que se estabeleça uma gestão democrática é necessário que haja o mí-

nimo possível de autonomia na unidade de ensino a qual se pretenda aplicá-la. Isto engloba 

também a autonomia individual de cada componente pertencente à unidade de ensino e não só 

a autonomia da escola em relação a secretarias estaduais e municipais de educação. Só assim, 

a comunidade conseguirá expressar as suas necessidades e possibilidades diante da sua reali-

dade local e dentro das exigências que as secretarias de educação impõem às unidades de en-

sino. De acordo com as reflexões de Barroso, 
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[...] não há “autonomia da escola” sem o reconhecimento da “autonomia dos 

indivíduos” que a compõem. Ela é, portanto, o resultado da ação concreta 

dos indivíduos que a constituem, no uso das suas margens de autonomia 
relativa. Não existe uma “autonomia da escola” em abstracto, fora da acção 
autônoma organizada dos seus membros (2003, p. 18). 

 

Para além da autonomia, a democratização da escola, perpassa a implementação e re-

flexão de elementos que possam possibilitar o alavancamento e a transformação nas relações 

administrativas, pedagógicas e financeiras, por meio de instrumentos, ou seja, de mecanismos 

legais e institucionais que fundamentem as ações e decisões no interior da escola. Em concor-

dância a essa proposição, Luce e Medeiros acreditam que: 

 

[...] a gestão democrática da educação formal está associada ao 
estabelecimento de mecanismos legais e institucionais e à organização de 
ações que desencadeiem a participação social: na formulação de políticas 
educacionais; no planejamento; na tomada de decisões; na definição do uso 
de recursos e necessidades de investimento; na execução das deliberações 
coletivas; nos momentos de avaliação da escola e da política educacional. 
Também a democratização do acesso e estratégias que garantam a 
permanência na escola, tendo como horizonte a universalização do ensino 
para toda a população, bem como o debate sobre a qualidade social dessa 
educação (, 2008, p. 20). 

 

Relacionando as ideias expostas na citação anterior às práticas desenvolvidas no 

contexto das instituições escolares, constatamos que há muitos desafios a serem superados 

nesse sentido. Ainda não é possível falar em uma escola efetivamente democrática em todos 

os sentidos. O discurso democrático tem sido amplamente difundido por parte do governo 

federal, apesar das orientações e políticas que permeiam a educação estarem associadas a um 

modelo de gestão com características intrinsicamente gerencialistas.  

O controle social e os agentes de cada escola vêm procurando modificar essas relações 

em busca de autonomia e um mínimo de democracia que uma escola e sua comunidade 

possam experimentar. Se todos os envolvidos no processo educacional se propuserem a uma 

ampla modificação, muitas serão as possibilidades de sucesso que esta escola poderá alcançar. 

Dentro dos limites e possibilidades da gestão escolar surgem em cena inúmeros 

aspectos considerados relevantes ao bom desenvolvimento de uma gestão autônoma e 

democrática. E dentre estes aspectos surge a importância do papel do gestor. Normalmente 

existe a hierarquização dos papéis desenvolvidos na escola. A maioria das decisões é 

comumente tomada pelo diretor e sem consulta aos demais envolvidos no processo 
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educacional, o que contraria os ideais de uma escola democrática. Quanto ao papel do diretor 

e com base na análise de regimentos escolares, Paro afirma que: 

 

[...] diretor é o executivo escolar. Ele deve organizar, coordenar e 
superintender as atividades na escola, bem como subsidiar o planejamento 
educacional. Entre suas atribuições consta ainda a de “promover a integração 

escola-família-comunidade”. [...] Como chefe da unidade escolar, o diretor é 
o responsável último pela escola, cabendo a ele “responder pelo 

cumprimento, no âmbito da escola, das leis, regulamentos e determinações 
bem como dos prazos para execução dos trabalhos estabelecidos pelas 
autoridades superiores” (2000, p. 70). 
 

É evidente, no contexto da gestão democrática, que não há função mais ou menos im-

portante que outra. Todas devem se complementar tendo em vista a qualidade dos serviços 

ofertados na escola, e, a melhoria dos resultados decorrentes do processo de ensino e de 

aprendizagem, mas, quando estamos falando das responsabilidades a serem cumpridas na es-

cola, o gestor é o cargo máximo e, portanto, suas responsabilidades são também encaradas 

como as mais abrangentes.  

Na gestão democrática é preciso estar atento ao papel que cada um desenvolve dentro 

da escola a fim de que todos participem ativamente do processo de funcionamento das ativi-

dades escolares. É de responsabilidade do gestor mediar as atividades que favoreçam a cons-

trução de uma escola democrática, bem como instigar a participação de todos no planejamen-

to e construção do projeto político-pedagógico. Através de uma atitude analítica e crítica o 

gestor deve ser capaz de perceber e promover determinadas mudanças na realidade escolar na 

qual está envolvido. Em relação às mudanças necessárias à efetivação do processo de demo-

cratização, Aldenucci pontua:  

 

[...] as mudanças podem tornar-se realidade na medida em que for possível 
uma revisão dos valores e das necessidades da sociedade. Para que haja uma 
mudança na concepção de mundo é necessário que gestores escolares discu-
tam sobre os paradigmas e ideologias que sustentam o sistema educacional e 
que se perguntem sobre o tipo de educação que o mundo precisa. (2001, p. 
26). 

 

Os processos de mudança, segundo o modelo de gestão democrática, devem então ser 

planejados com a participação de todos os interessados. Gestores, coordenadores, pais, profes-

sores e alunos devem ser ouvidos e opinar sobre as possibilidades de mudanças que são mais 

emergentes para que a escola possa atingir os objetivos de uma escola democrática, que se 
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preocupa não apenas com a transmissão de informações, mas com a formação de sujeitos ap-

tos a atuarem criticamente diante dos problemas impostos pela sociedade. Mudar, nesta pers-

pectiva, não significa apenas melhorar o que já existe. Mudar implica transformar a forma de 

pensar e abrir espaço para o futuro.  

O sucesso ou fracasso no cotidiano escolar é determinado pela postura adotada pelos 

atores da gestão escolar diante das pressões e tendências e no processo de implementação da 

política. 

 Para Schneckenber (2000, p. 121), [...] “são os atores que compõem a gestão escolar 

que realizarão o plano de reforma, com seus desafios e ameaças. Para tanto, o plano de mu-

dança deve ser claro e conhecido pelos atores que o implementarão, evitando as atitudes de 

medo, insegurança e desconfiança”, que geralmente retardam e até mesmo impossibilitam o 

desenvolvimento de ações que caracterizam uma educação de qualidade. 

 Seguindo esta linha de raciocínio, Dourado (2003) explica que a gestão 

democrática constitui categoria complexa, cuja efetivação no cotidiano escolar 

articula múltiplas dimensões e impõe a criação de mecanismos e instâncias colegiadas 

de participação efetiva nos processos decisórios, na definição, elaboração, execução 

e avaliação da proposta educativa, bem como no gerenciamento de recursos 

financeiros. 

Paro (2002) e Bastos (2002) argumentam que a construção dos processos de participa-

ção dos sujeitos tem de ser consolidada para que se possa haver um controle social e democrá-

tico do Estado e, assim, evitar que ele se transforme em máquina totalitária que disciplina e 

controla os membros da sociedade. Nesse sentido, para que a gestão democrática se amplie, 

alguns pré-requisitos se configuram como necessários; são eles: 

 

Transparência das informações, dos controles e das avaliações; debate e vo-
tação das decisões coletivas; normas de gestão regulamentadas e/ou legiti-
madas pela maioria; coerência da gestão com o processo democrático mais 
amplo da sociedade; e, vigilância e controle da efetividade das ações. (FOR-
TUNA, 2000, p. 19) 

 

A partir desta transparência, poderemos compreender melhor o sistema de gestão vivi-

do hoje no sistema educacional brasileiro, analisando se essa democracia política está real-

mente fundada em princípios que conduziriam o povo ao poder, como destaca a própria Cons-

tituição, no Parágrafo único do Art. 1º: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 

de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.  
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Fortuna (2000) e Gadotti (1980) estendem a gestão democrática, para além das defini-

ções teóricas: 

 

A gestão democrática deve estar impregnada por uma certa atmosfera que se 
respira na escola, na circulação das informações, na divisão do trabalho, no 
estabelecimento do calendário escolar, na distribuição das aulas, no processo 
de elaboração ou de criação de novos cursos ou de novas disciplinas, na 
formação de grupos de trabalho, na capacitação dos recursos humanos, etc. 
A gestão democrática e, portanto, atitude e método. A atitude democrática e 
necessária, mas não é suficiente. Precisamos de métodos democráticos de 
efetivo exercício da democracia. Ela também é um aprendizado, demanda 
tempo, atenção e trabalho. (GADOTTI, 1980, p.4 ). 

 

Partindo deste pressuposto, destacamos Apple (1997, p. 24) ao definir que organizar, 

constituir e manter viva uma escola democrática é processo exaustivo e cheio de conflitos, no 

qual “os educadores democráticos não procuram apenas amenizar a dureza das decisões soci-

ais na escola, mas mudar as condições que as geram”.  Nesse sentido, que se devem consoli-

dar os mecanismos formais de gestão democrática como o Conselho ou Colegiado Escolar 

(CE), o PPP e as eleições de diretoras, dentre outros. Destacamos que estes mecanismos de-

mocratizantes ainda deixam muito a desejar. No entanto, não se pode negar sua influencia 

sobre o processo de redefinição do papel do Estado brasileiro a partir desta nova reorganiza-

ção no espaço escolar.   

 

 

3.3 Mecanismos formais de construção da gestão educacional democrática 

 

Abordamos aqui, uma breve reflexão sobre os mecanismos de gestão escolar 

democrática, que teoricamente estão presentes no cotidiano das escolas públicas. São eles: a 

autonomia, o projeto politico-pedagógico, os conselhos escolares e a eleição para diretores. 

Deixamos claro que, apesar de haver uma extensa bibliográfica sobre os referidos temas, a 

apresentação dos mesmos se dará de forma resumida, de maneira apenas a caracterizar 

alguns pontos de cada ferramenta de gestão democrática e seus principais elementos. 

Destacamos que  

 

[...] A gestão democrática é um processo em constante construção, que tem 
na sala de aula seu embrião, oportunidade primeira de vivencia democrática 
do aluno, professor, dos pais, da direção e dos funcionários. Trata-se de um 
processo que se faz no dia-a-dia da escola. Por mais que esteja posta na Lei, 
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se não houver pessoas preparadas para o seu exercício, ela não acontecerá 
na prática. (SCHUCH, 2007, p.56). 

 

Nesse sentido, compreendemos que somente a presença de mecanismos legais é 

insuficiente para desenvolver as práticas democráticas, é preciso um envolvimento dos 

atores que estão inseridos neste processo. 

 

 

a) Autonomia  

 

A autonomia é um importante elemento para a organização e funcionamento do 

sistema de educação. Para tratar sobre autonomia, Farenzena (2004) aborda que a 

construção da autonomia administrativa da instituição de educação, está baseada nas 

escolhas dos melhores usos das verbas. Esta autora deixa claro que em algumas situações, o 

governo estabelece metas e objetivos homogeneizantes por instancias hierárquicas 

superiores, sem levar em consideração qualquer tipo de reflexão e participação dos sujeitos 

inseridos no espaço educacional, o que direciona decisões para este espaço, muitas vezes 

distantes da realidade de cada instituição. 

A autonomia financeira deve ser vista como a possibilidade que a escola tem de 

elaborar e executar seu orçamento, planejamento e suas atividades, sem ter que 

necessariamente recorrer a outras fontes de receita. Podemos assim definir a autonomia 

financeira: 

 

[...] refere-se à existência e à utilização de recursos financeiros capazes de 
dar à instituição educativa condição de funcionamento efetivo. A dimensão 
financeira da autonomia vincula-se à existência de ajuste de recursos 
financeiros para que a escola possa efetivar seus planos e projetos, podendo 
ser total ou parcial. É total quando à escola é dada a responsabilidade de 
administrar todos os recursos a ela repassados pelo poder público, e é 
parcial quando a escola tem a incumbência de administrar apenas parte dos 
recursos destinados, ficando o órgão central do sistema educativo com a 
responsabilidade pela gestão de pessoal e pelas despesas de capital. 
(OLIVEIRA; MORAES; DOURADO, 2014, p. 6). 

 

Analisando a concepção de autonomia financeira apontada na citação anterior e a 

gestão financeira das instituições de educação infantil no município de Vitória da 

Conquista, podemos afirmar que estas, se encaixam na dimensão financeira de autonomia 

parcial, já que seus gestores só administram parte dos recursos que lhes são destinados. 
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Autonomia financeira está associada ao Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE). De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), os 

gastos podem ser empregados da seguinte forma: 

 

I – na aquisição de material permanente, quando receberem recursos de 
capital; 
II – na manutenção, conservação e melhoria da estrutura física e pequenos 
reparos da unidade escolar;  
III – na aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da 
escola;  
IV – na avaliação de aprendizagem;  
V – na implementação de projeto pedagógico;  
VI – no desenvolvimento de atividades educacionais;  
VII – na despesa Cartorária (BRASIL, 2014, p.1). 

 

 O PDDE foi criado em 1995 com a perspectiva de promover descentralização e a 

autonomia financeira dos recursos federais pelas escolas. Tornou-se um dos principais 

programas de repasse direto de recursos financeiros do Ministério da Educação, visando a 

descentralização de recursos financeiros federais, voltando-se inicialmente para o 

atendimento do ensino fundamental regular.  

O PDDE visa contribuir de forma suplementar, com a melhoria física e pedagógica 

das instituições públicas de educação, com a proposta de contribuir com a participação 

social e autogestão escolar. O PDDE foi apresentado à sociedade como: 

 

um programa que [...] privilegia a ponta, privilegia a escola, na 
administração da escola, no sentido de garantir a certa hora recursos 
mínimos, não só para fazer frente às necessidades imediatas, mas para 
permitir que cada escola possa  construir um paralelo e, dentro da sua linha 
pedagógica, dar alternativas [...] (MESSEMBERG apud SANTOS, I., 2001, 
p. 17-18). 
 

 

De acordo com o governo federal o PDDE foi instituído com a finalidade de prestar 

assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica. São 

contempladas, anualmente, escolas públicas inseridas nas redes estaduais, municipais e do 

Distrito Federal, e, escolas privadas de educação especial que são mantidas por entidades 

sem fins lucrativos que obrigatoriamente precisam ser registradas no Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS) como beneficentes de assistência social, ou outras similares de 

atendimento direto e gratuito ao público (BRASIL, 2014). 
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O programa engloba várias ações e objetiva a melhora da infraestrutura física e 

pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, 

administrativo e didático. O objetivo principal do programa é elevar os índices de 

desempenho da educação básica e como consequência garantir a melhoria da qualidade da 

educação ofertada. A transferência dos recursos do PDDE acontece independentemente da 

celebração de convênio ou instrumento congênere (BRASIL, 2014). O valor repassado 

toma como base o número de alunos cadastrados no Censo Escolar do ano anterior ao do 

repasse.  

As instituições públicas de educação infantil passaram a ser automaticamente 

contempladas com os recursos do PDDE somente a partir de 2009, com a Lei nº 11.947, de 

16 de junho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do PDDE 

aos alunos da educação básica. Desde então, o programa que só beneficiava escolas de 

ensino fundamental, passou a abranger escolas de educação infantil e ensino médio de todo 

o país. (BRASIL, 2009). 

A política de gestão financeira tem contribuído para uma redefinição nas relações de 

poder entre instituições de educação, pois este poder agora é direcionado para o núcleo 

gestor das instituições. Contudo, vale lembrar que o PDDE só pode investir os recursos, nas 

metas já pré-determinado no programa. A este respeito Mônaco (2002) faz uma critica 

destacando que “poder de decisão” de que dispõe as instituições de educação é 

caracterizado apenas como uma política de desconcentração, ou uma medida de 

descentralização hierárquica,  

No entanto, não podemos desconsiderar o avanço ocorrido por meio deste programa, 

que aborda também como um de seus objetivos “[...] a promoção da ‘escola ideal’ que 

ofereça ensino fundamental de qualidade, com vistas à elevação da eqüidade de oferta de 

oportunidades educacionais, como meio de redução das desigualdades sociais e de 

consolidação da cidadania.” (BRASIL, 2003b, p. 10). Trata-se de um programa de 

importância significativa para a suposta melhoria da qualidade do ensino do país. 

Sobre estas proposições, recorremos a Bourdieu (2004) por argumentar que as 

conjunturas expressas nos textos legais que subsidiam e sustentam a ideia de educação da 

população nacional, nas propostas curriculares, nas cartas, convenções e outros modos de 

expressar intenções, não podem ser encarados apenas como resultado da posição social de 

quem emite os discursos de que a educação é direito de todos e deve ser universalizada. 

Muito pelo contrário, tais proposições, também são fruto das múltiplas determinações e 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI
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interesses, que transitam nas várias esferas da sociedade. É justamente pelas influências 

dessas múltiplas determinações e interesses, que a escola precisa possuir um projeto 

político-pedagógico com concepções bem definidas, orientações claras e amplamente 

difundidas entre os atores que o construíram. 

 

 

b) Projeto Politico-Pedagógico (PPP) 

 

Bourdieu (2004) explica que para existir a ação pedagógica, é necessário o agente in-

termediário da ação, o mediador da ação que, na verdade, é uma autoridade pedagógica, e a 

ação pedagógica não é construída para se extinguir após o ato pedagógico. Ela é construída 

para perdurar.  Daí a necessidade das instituições construírem um projeto, que contribua para 

transformações sociais. 

Gandin (2004) afirma que este processo é de suma importância para se romper com 

as lógicas reprodutivas; uma vez que é por meio PPP, que a instituição poderá decidir as 

metas e objetivos que se pretende alcançar e os possíveis caminhos para tanto.  

Fica claro, que o projeto político pedagógico define de “[...] maneira coletiva a 

competência principal esperada do educador e de sua atuação na escola” (BUSSMANN, 

1995, p.38). Esse projeto, além de definir que tipo de educação pretende oferecer, também 

contribui para se trabalhar a partir da realidade sócio-cultural dos sujeitos envolvidos. 

 

[...] o projeto politico-pedagógico da escola pode ser visto como a proposta 
educativa da unidade de ensino capaz de mobilizar, orientar e dirigir todas 
as ações no âmbito da instituição em consonância com as concepções 
básicas dos elementos envolvidos, com as suas reais possibilidades e as 
necessidades da comunidade atendida. (TEIXEIRA, 2002, p.95) 

 

 Com base em Veiga (2003), podemos identificar que o PPP, possui duas 

características principais: a regulatória e a emancipatoria. A lógica regulatória parte da ideia 

de que é preciso criar um produto pronto e acabado. Neste sentido o PPP não estaria dentro 

dos preceitos democráticos, estabelecidos pela legislação, mas, em proposta gerencial que 

busca padronizar e uniformizar a gestão da educação.   Assim, o projeto politico-

pedagógico seria conceituado como “[...] um documento programático que reúne as 

principais idéias, fundamentos, orientações curriculares e organizacionais de uma 
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instituição educativa ou de um curso.” (VEIGA, 2003, p.271). Contribuindo assim, para o 

desenvolvimento de uma tarefa técnica.  Sobre essa ideia, Veiga discute: 

 

[...] o projeto é concebido como um instrumento de controle, por 
estar atrelado a uma multiplicidade de mecanismos operacionais, de 
técnicas, de manobras e estratégias que emanam de vários centros de 
decisões e de diferentes atores. (IDEM, 2001, p. 47). 

 

Em oposição à concepção regulatória, a emancipatória enfatizaria o PPP como um 

processo, cujas práticas de reunião e discussão em si mesmas seriam mais valorizado do 

que o próprio produto acabado (VEIGA, 2003).  

 

Sob esta ótica, o projeto é um meio de engajamento coletivo para integrar 
ações dispersas, criar sinergias no sentido de buscar soluções alternativas 
para diferentes momentos do trabalho pedagógico-administrativo, 
desenvolver o sentimento de pertença, mobilizar os protagonistas para a 
explicitação de objetivos comuns definindo o norte das ações a serem 
desencadeadas, fortalecer a construção de uma coerência comum, mas 
indispensável, para que a ação coletiva produza seus efeitos (, p.275). 

 

Bicudo (2001, p. 16) enfatiza que o grande ponto do Projeto reside “[...] no seu poder 

articulador, evitando que as diferentes atividades se anulem ou enfraqueçam a unidade da 

instituição”. 

Benincá (2004) acrescenta a ideia de Bicudo e destaca: 

 

[...] enquanto não houver transformação do cotidiano cultural ou não houver 
um novo projeto político-social que intencione, atue e transforme os contex-
tos sociais, as práticas pedagógicas escolares serão regidas e reproduzidas 
pelo processo educacional vigente, também identificado como “senso co-
mum pedagógico”. Quando uma escola é regida pelo senso comum, será 

uma escola sem cidadania, já que não tem direção nem objetivos próprios (, 
p. 230). 

 

A afirmação de Benincá (2004) nos induz à reflexão, de que é preciso uma 

transformação tanto no contexto educacional, como social. Cabe à escola o cumprimento de 

sua função pedagógica e cidadã. Para efetivar seus objetivos, as instituições educacionais 

também podem contar com a atuação dos conselhos escolares em uma perspectiva de 

natureza democrática. 
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c) Conselhos Escolares 

 

Não poderíamos discutir a gestão educacional e a gestão democrática sem trazer a li-

gação existente entre o conselho escolar e essas mesmas. Após algumas discussões em torno 

da gestão democrática, vejamos agora algumas reflexões em torno da definição e função dos 

conselhos escolares. 

Os conselhos escolares são formas colegiadas da gestão democrática. “O conselho es-

colar é constituído por representantes de pais, estudantes, professores, demais funcionários, 

membros da comunidade local e o diretor da escola”. (BRASIL, 2006, p. 08). Por sua vez, as 

escolas devem promover espaços de diálogo de forma que cada escola deva estabelecer regras 

transparentes e democráticas de eleição dos membros do conselho, com base nos princípios da 

gestão democrática e visando sempre a articulação de toda a comunidade escolar, com vistas à 

melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem dos educandos. Neste sentido, assim 

compreendemos o papel do colegiado escolar: 

 

O papel do colegiado escolar é o de ser órgão consultivo, deliberativo e de 
mobilização mais importante do processo de gestão democrática, não como 
instrumento de controle externo, como eventualmente ocorre, mas como um 
parceiro de todas as atividades que se desenvolvem no interior da escola”. 

(BRASIL, 2006, p. 08). 
 

A partir da compreensão sobre qual o papel que o colegiado escolar deve desenvolver, 

vejamos em seguida quais as atribuições do conselho escolar no contexto de uma gestão de-

mocrática, segundo as orientações do governo federal: 

 

A primeira delas deverá ser a elaboração do regimento Interno do Conselho 
Escolar, que define ações importantes, como calendário de reuniões, substi-
tuição de conselheiros, condições de participação do suplente, processos de 
tomadas de decisões, indicação das funções do Conselho etc. Num segundo 
momento, deve-se partir para elaboração, discussão e aprovação do projeto 
político-pedagógico, cabe ao Conselho Escolar avaliá-lo, propor alterações, 
se for acaso, e implementá-lo (IDEM, p. 47). 

 

A partir da análise da citação anterior, percebe-se a importância da participação efetiva 

dos conselhos escolares no processo de gestão democrática da escola com vistas à melhoria da 

qualidade do ensino e da aprendizagem que a escola oferece. O conselho escolar nesse senti-

do, não cumpre apenas papel burocrático, mas sim, papel transformador, de representativida-

de, disponibilidade e compromisso da comunidade escolar em prol da educação.  
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Fica evidente, a partir das discussões em torno dos conselhos escolares, que este 

mecanismo possui um caráter significativo na construção do processo democrático nas 

escolas. Por meio deles, pode-se obter uma participação maior de todos os segmentos das 

instituições educacionais: comunidade, como professores, alunos, pais, funcionários, etc., 

contudo, é preciso que todos os membros possuam acesso a informações e dados 

necessários para o entendimento da realidade escolar. (LUCE; MEDEIROS, 2004). 

Os conselhos escolares podem ampliar seu horizonte, atuando não só enquanto órgão 

consultivo, mas também, deliberativo e fiscalizador, desenvolvendo assim, papel 

fundamental junto às atividades administrativas escolares. 

 

As funções deliberativas se assentam sobre a tomada de decisão acerca das 
diretrizes e linhas de ação que serão desenvolvidas na escola. O viés 
consultivo possui relação com a emissão de pareceres sobre situações 
duvidosas e problemáticas das ações pedagógicas, administrativas e 
financeiras que tenham ocorrido no cotidiano escolar. Já a ação 
fiscalizadora se baseia no controle social que esse espaço poderia 
desenvolver sobre os procedimentos administrativo-financeiros da escola 
(como uso de verbas) e pedagógicos (como o desempenho dos professores 
em sala de aula) (ROSA, 2009, p. 62). 

 

Podemos apontar, a partir deste ponto de vista, três tipos de assuntos principais que 

estão inseridos nas discussões sobre conselhos escolares, conforme as pontuações de 

Abranches (2003): a) financeiro como decisões sobre a aplicação de verbas da escola, 

controle da prestação de contas, administração de alguma verba que a escola possa ter por 

meio de parcerias com empresas ou ONG; b) administrativo – como eleição de equipe 

diretora, administração e reivindicação de intervenções na infraestrutura da escola, decisão 

sobre convênios ou parcerias com a escola, elaboração de regimento interno da escola, 

organização de eventos e festas; e c) pedagógicos – como apresentação e aprovação de 

projetos pedagógicos, elaboração de projeto politico-pedagógico e resolução de conflitos 

entre professores, alunos e responsáveis. Nessa mesma linha de pensamento, Abranches 

ainda destaca que: 

 

Os órgãos colegiados têm possibilitado a implementação de novas formas 
de gestão por meio de um modelo de administração coletiva, em que todos 
participam dos processos decisórios e do acompanhamento, execução e 
avaliação das ações nas unidades escolares, envolvendo as questões 
administrativas, financeiras e pedagógicas. Não se trata de congestão. O 
diretor ainda e a autoridade responsável pela escola e tem o apoio do 
colegiado nas decisões essenciais das atividades e projetos da unidade 
escolar em seus vários níveis. (2003, p.54). 
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Cabe ressaltar que nem sempre ocorre o funcionamento dos conselhos nos sentidos 

elencados acima, isto é, com a real participação da comunidade; muitas vezes, os órgãos 

colegiados apenas ratificam, sem grandes discussões e questionamentos, as decisões 

tomadas pela equipe diretora. 

Compreende-se, portanto, que uma gestão democrática de qualidade é também o 

caminho para construção de um sistema educacional de qualidade. O sucesso de alunos, 

professores e funcionários podem estar associados a uma gestão bem elaborada, e também 

terá sucesso o gestor que estiver compromissado em elaborar e desenvolver um projeto de 

educação que envolva toda a comunidade e que viabilize um projeto com chances reais de 

concretização. Não basta apenas ter um documento na escola, é preciso colocá-lo em prática 

chamando a responsabilidade de todos neste processo de construção de identidade.  

Essa construção é um processo longo e que exige a adaptação à uma nova cultura 

escolar, pois a maioria ainda está condicionada ao modelo de educação que traz estratégias e 

políticas prontas para serem executadas, contrariando, deste modo, os ideais de gestão 

democrática. 

 

 

d) Eleição para diretores 

 

Percebemos que uma das formas mais democráticas apresentadas atualmente no 

sistema educacional é a eleição direta para diretor. No entanto, ainda existem maneiras 

diferenciadas de aquisição do cargo. A este respeito, Mendonça (2000) expõe quatro formas 

de acesso para diretores no Brasil:  

a) indicação - livre nomeação por autoridade do Estado, podendo existir, para tal, 

pressão político-partidário; 

 b) concurso público de provas e títulos;  

c) eleição – por manifestação, através do voto, dos vários segmentos da comunidade 

escolar; e 

d) seleção e eleição - habilita o candidato por meio da realização de provas ou 

obrigatoriedade em participar de algum curso. 
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No que se refere ao cargo do diretor por indicação, percebemos uma pressão dos 

políticos locais em exercer um domínio sobre estes profissionais, induzindo-os a exercerem 

seus objetivos e desejos, já que os diretores possuem um vínculo direto com a sociedade.  

 
[...] Ter um diretor escolar como aliado e dependente político é ter a 
possibilidade de deter o controle de uma instituição que atende diretamente 
parte significativa da população por meio de um contato direto e 
sistemático. O diretor pode convocar a população a estarem presente na 
escola pelos mais diferentes motivos, pode atender solicitar, cobrar, 
pressionar, LG umas vezes impor [...] (MENDONCA, 2000, p. 181).  

 

Mendonça esclarece que existe uma intenção direta, por parte dos políticos em 

manter os diretores nos cargos por indicação, perpetuando assim, o controle sobre estes 

profissionais. 

Já o cargo do diretor por meio do concurso público, vai na contraposição ao cargo por 

indicação, pois a seleção é desenvolvida por meio de provas e títulos que comprovam o 

conhecimento necessário para obtenção do cargo. Contudo, Paro (1992), faz uma 

observação sobre este assunto, ao esclarecer que o concurso público trata-se de um processo 

democrático, no entanto, afasta a comunidade da escolha do gestor educacional, o que 

podemos observar enquanto atitude antidemocrática. Nesse caso, a ocupação de cargos para 

diretores por concurso pode ser analisada como um retrocesso a construção da gestão 

democrática, pois os concursados escolhem seus locais de trabalho sem respeitar a opinião 

da comunidade escolar e não podem ser retirados por esta. 

Outra forma de chegar ao cargo é por eleição, também visto em contraposição do 

cargo indicado. Esse processo ao permitir que diversos sujeitos emitam sua opinião por 

meio do voto, sobre a formação da equipe diretora, busca fortalecer as relações 

democráticas no espaço educacional. Ademais, o candidato a diretor além de habilidades 

técnicas, deve possuir habilidades políticas, já que precisa arrecadar votos junto a 

comunidade escolar (MENDONCA, 2000). 

A última maneira de se alcançar o cargo de diretor é por meio da seleção e eleição, na 

qual foram fixados pré-requisitos, para que um sujeito possa concorrer ao cargo de direção, 

são eles: formação profissional, habilitação específica, vinculação a carreira, ao tempo e ao 

local de exercício.  Sobre esse assunto, Paro acrescenta: 

 

A exigência da formação em pedagogia como habilitação de administração 
escolar supõe que esta habilitação forneça conhecimentos necessários para 
capacitar o profissional a bem dirigir uma escola. Entretanto, o que se tem 
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verificado é a quase total inadequação dos currículos e programas dessa 
habilitação as necessidades de formação do diretor. A unanimidade das 
centenas de diretores com os quais tenho contato afirma quase nada ter    
aprendido, nesses cursos, que sirva para resolver seus problemas de 
Direção. (1996, p. 90) 

 

Consideramos que a maneira pela qual um diretor obtém o seu cargo, vai influenciar 

diretamente nas características e escolhas tomadas durante o mandato em relação à 

instituição educacional. Acreditamos que o diretor, que é eleito, tem maiores condições de 

contribuir para construção de uma escola que se alinhe aos interesses coletivos, como 

sugeridos pela gestão democrática. Sobre essa questão Paro se posiciona: 

 

O que se constata é que a forma como e escolhido o diretor tem papel 
relevante – ao lado de múltiplos outros fatores – seja na maneira 
como tal personagem se comportara na condução de relações mais ou 
menos democráticas na escola, seja em sua maior ou menor aceitação 
pelos demais envolvidos nas relações escolares, seja, ainda, na maior 
ou menor eficácia com que promovera a busca de objetivos, seja, 
finalmente, nos interesses com os quais estará comprometido na 
busca desses objetivos (IDEM, p. 08) 

 

Contudo, Dourado (2003) explica que a eleição não garante a efetivação da 

democracia nas escolas; esta é construída no dia-a-dia, através da participação nos 

conselhos, da circulação de informações, da aceitação dos diferentes posicionamentos - e 

não em um momento isolado, como no caso da votação  
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4 O OLHAR DAS DIRETORAS SOBRE A GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

 

 

Não precisamos mais inventar a roda da educação, nem basta anunciarmos 
sua existência: é preciso dizer se a roda apenas gira em torno de si, ou a que 
lugar se dirige; é preciso qualificar que educação queremos proporcionar às 
crianças, que relação estabelecer com as famílias e que concepção defender 
sobre as relações sociais e a democracia (KUHLMANN JR.1998).  

 

 

Este capítulo apresenta a análise realizada a partir de entrevistas com cinco diretoras 

de instituições públicas de educação infantil, no município de Vitória da Conquista – BA. As 

entrevistas tiveram o objetivo de analisar o olhar dessas diretoras sobre a gestão de institui-

ções públicas nesse município. 

As entrevistas efetivadas conduziram a pesquisadora a perceber com mais clareza co-

mo se estabelece a gestão educacional nas instituições de educação infantil. Todavia o levan-

tamento de depoimentos das diretoras e as declarações espontâneas e defesas de convicções 

apresentadas pelos sujeitos investigados conduzira a pesquisadora a eleger três temas princi-

pais para melhor contextualizar e responder os objetivos aqui apresentados, são elas: I - a re-

lação entre o cuidar e o educar; II - os principais elementos da gestão democrática, presentes 

nas instituições de educação infantil em Vitória da Conquista; III - a contribuição da política 

pública para o desenvolvimento da educação infantil em Vitória da Conquista. 

Utilizamos a teoria Pierre Bourdieu (2001, 2003, 2007) para apresentar algumas refle-

xões e provocações na análise.  Este autor ajudou na compreensão da discussão proposta ao 

explicar que a partir de um olhar mais apurado podemos compreender as regras estabelecidas 

nos campos4, nos quais estão inseridos diversos agentes. Para ele, o campo político também se 

configura como campo de luta com disputas e anseios. Deste modo, sem fugir dos limites da 

realidade apresentada, buscamos ampliar o plano teórico de possibilites da análise dos dados e 

expandir a problemática inicialmente estabelecida para uma análise contextualizada do papel 

da gestão educacional.   

 

                                                           
4 Campo: grupo unido por interesses comuns; lócus onde se dão as relações de poder; pólos determinados por 
dominantes e dominados de acordo com o capital social (BARBOSA, 2004). 
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4. 1 O olhar das diretoras sobre o cuidar e educar 

 

O cuidar e educar devem ser compreendidos como um processo único, onde as duas 

ações estão profundamente interligadas. Haddad (2006) defende a ideia de que a educação 

infantil tenha um atendimento integral referente ao cuidar-educar, adicionando a eles o termo 

socialização, que segundo ela, se apresenta como elemento de ligação que faz a conexão 

entre cuidado e educação. Nesse cenário a expressão cuidado-socialização-educação 

defendida por essa autora aparta a probabilidade de rupturas no sistema de atendimento 

infantil, cuja ênfase hora recai sobre o cuidado ora sobre o ensino, desqualificando o 

conceito mais abrangente de educação. 

Visando esta integração entre o cuidar e o educar, no ano 2007 as instituições de edu-

cação infantil do município de Vitória da Conquista, saírem da Secretaria de Desenvolvimen-

to Social e passarem para Secretaria Municipal de Educação. No entanto, percebemos, a partir 

das entrevistas, que a dicotomia cuidar e educar continuam presentes neste campo educacio-

nal.  

As diretoras entrevistadas deixaram claro que houve avanços significativos em re-

lação ao desenvolvimento pedagógico com a inserção das instituições de educação infantil 

na secretaria de educação: 

 

[...] eu peguei a época do desenvolvimento e não [...] se preocupava tanto 
com a qualificação dos profissionais. Hoje se preocupa, hoje tem curso de 
capacitação, hoje se preocupa de mandar um professor com perfil, antes era 
mais o assistencialismo, né, só se pensava a criança na creche pra se cuidar, 
pra comer e cuidar...hoje não... se preocupa com o brincar, hoje se preocupa 
com educação, hoje se preocupa com lazer, então a SMED veio contribuir 
muito mais (SAFIRA) 

  

[...] houve um ganho com relação ao pedagógico, a creche ela tinha uma vi-
são muito assistencialista, era o lugar de tirar o piolho, de dar o banho, o re-
médio, era muito esta visão e o pedagógico ficava um pouco esquecido e de 
lado, então eu acho que com a educação ganho neste ponto, na visão peda-
gógica começou a entrar dentro da creche, você vê, o monitor começou a re-
ceber um incentivo pedagógico... foi cobrado dele que ele também tem que 
cuidar, mas que também tem que da o pedagógico [...] (JADE). 

 

 

As falas das diretoras destacam que com a mudança de secretaria, o município foi di-

recionado a desenvolver atividades pedagógicas, bem como incentivo a formação dos profis-
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sionais envolvidos nesta área. Todavia se mantinha na dicotomia entre cuidar e educar a partir 

do olhar diferenciado para instituições de educação infantil 

 

[...] antes a criança vinha aqui pra creche e ela só tinha a função de brincar, 
ela brincava o tempo todo, tomava banho, escovação dos dentes, só.... com a 
mudança de Secretarias, mesmo lento, mais houve este olhar mais para o 
processo educativo, pra o desenvolvimento da criança, pra o respeito a este 
desenvolvimento, houve um diferenciamento na questão da merenda escolar, 
também teve ainda que insuficiente um olhar pedagógico da Secretaria, por-
que antes não tinha nenhum. Entendeu então eu acho que isto já foi assim 
um ponto positivo, mas ressalto que é insuficiente (ESMERALDA). 

 

A fala de Esmeralda mostra que já houve um avanço mesmo que lento na parte 

pedagógica das instituições, a redefinição das funções, contribuiu para que se ampliassem as 

possibilidades de desenvolvimento da criança, motivando sua participação em diferentes 

atividades.  

 

[...] Antes a creche era depósito e hoje a gente já consegue firmar alguns ob-
jetivos educacionais. Então isto é possível perceber, as pessoas antigamente 
trabalhavam em creches porque não tinha pra onde ir, hoje as pessoas, esco-
lhem a creche porque querem [...]. (RUBI), 
 
 

O depoimento das diretoras se estabelece unido por princípios, regras, visões e divi-

sões aceitas por todos os integrantes deste grupo (BOURDIEU, 2003). Percebemos aqui a 

categoria habitus, pois no momento que as gestoras concordam que houve a mudança, as 

mesmas estão dando sentido a vida e as ações dos indivíduos no contexto social, sem perspec-

tiva de finalizar as relações sociais, pois os habitus são recorrentes como estratégias geradoras 

de concepções e argumentações capazes de dar sentido e objetividade aos fins e interesses dos 

indivíduos.  

Para que isto aconteça, Rosemberg (2002, p.77) chama atenção que devamos buscar 

uma educação ampla, cuja concepção esteja de acordo com a visão de criança, enquanto ser 

social e histórico, produtor de cultura, ativo e competente no processo educativo.  

Ao direcionarmos o olhar para a inserção da educação infantil na SMED vamos en-

contrar discursos que defendem pontos de vista diferenciados:  

 
Teve aspectos positivos e aspectos negativos. Estou falando isto pela experi-
ência que eu tive tanto com a secretaria de desenvolvimento, quanto a expe-
riência com a secretaria de educação (CRISTAL). 
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Podemos observar que os pontos de vista diferenciados fazem parte do habitus que se 

constituírem como parte do processo de aprendizagem pessoal e coletiva de indivíduos e gru-

pos sociais. Estes não se apresentam de forma mecânica reagindo e negando ou simplesmente 

reafirmando determinações sociais. Até porque pelo fato dos habitus se estabelecerem no con-

texto social, - já que o homem só consegue viver em sociedade - tendem a se tornarem instá-

veis a depender do espaço social em que ele vai se efetivar. 

Neste sentido, entendendo que o cuidar e o educar se completam na educação infantil, 

podemos concordar com Paschoal e Aquino: 

 

Essas duas concepções de serviço: cuidar e educar, estão relaciona-
das com a formação inicial da professora, uma vez que  se exige 
pouca ou nenhuma formação para aquela que somente cuida, e exi-
ge-se uma formação de maior qualidade para aquela que educa. Em 
ambos os casos, tanto uma modalidade de atendimento quanto a ou-
tra, deixam a desejar, pois, ao priorizarem um aspecto em detri-
mento do outro, não desenvolvem uma proposta de trabalho inte-
grado junto à criança pequena (2007, p.193). 

 

O binômio cuidar e educar, na maioria das vezes, é compreendido como um pro-

cesso único, em que as duas ações estão fortemente imbricadas. No entanto, esta conjunção 

em alguns momentos sugere a idéia de duas dimensões independentes: uma que se refere ao 

corpo e outra aos processos de ensino-aprendizagem. É preciso que as instituições de Vitó-

ria da conquista rompam com esta separação, principalmente na separação das funções en-

tre professoras e das monitoras efetivaram para alcançarem uma educação satisfatória na 

prática. 

 Nos textos acadêmicos, nas propostas pedagógicas, nas práticas, assim como nas falas 

diretoras, percebemos que a integração deste cuidar e educar expressa dicotomia. Em razão de 

fatores sócio-culturais específicos de nossa sociedade, esta dicotomia alimenta práticas 

distintas entre profissionais que atuam lado a lado na educação infantil, o que contribui para 

uma conotação hierárquica, onde as professoras se encarregariam de educar, ou seja, 

trabalham a parte de atividades pedagógicas com a criança e, as monitoras se encarregam do 

cuidar, ou seja, do corpo. 

Cerisara (1999) critica esta dicotomia e afirma que é preciso manter os termos cuidar e 

educar para designar as funções das creches e pré-escolas, mas é preciso ficar atento para não 

gerar qualquer tipo de segregação no sentido pedagógico e/ou profissional. A autora ainda 

acrescenta que o cuidar e o educar, fazem parte do percurso histórico dessas instituições. 
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De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, a criança 

deve ser vista como “Sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas co-

tidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, [...] 

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade” (BRASIL, 

2010, p.13). Este pressuposto nos permite pensar a criança enquanto sujeito de direito, a qual 

tem necessidade de conhecer o mundo, de descobrir seus limites e vivenciar experiências que 

permitam seu desenvolvimento cognitivo e motor. 

Oliveira (2002, p. 37), em relação ao cuidar e educar, afirma que  

 

[...] não é possível ter a guarda das crianças sem as educar, e educá-las en-
volve também tomar conta delas, pois neste espaço, se dá o cuidado e a edu-
cação de crianças que aí vem, convivem, exploram, construindo uma visão 
de um mundo e de si mesma, construindo-se como sujeito. 

 

Nesse sentido, compreendemos que o cuidar e o educar não acontecem separadamente 

e não podem ser pensados de forma isolada, pois estas são funções complementares e indisso-

ciáveis. Sobre este contexto, Azevedo (2007) explica que a dicotomia de cuidar e educar deve 

permear a formação dos profissionais da educação Infantil, de forma mais aberta e compreen-

sível, de maneira a romper com as distinções e ‘hierarquizações’ das funções desenvolvidas 

pelos professores no interior das instituições. Os professores precisam entender que “a dimen-

são do cuidar é tão importante quanto qualquer outra.” (IDEM, p. 176-177). 

Haddad (2006) explica que “[...] quem cuida de criança pequena e as educa, não pode 

ser aquela que visa apenas o acúmulo de informações.” Acrescenta ainda, que os profissionais 

da educação infantil devem possuir um conhecimento profundo de pedagogia, psicologia in-

fantil e de cultura da criança, sendo todos estes conhecimentos associados a experiência práti-

ca, a educação do corpo, dos sentimentos, das emoções, da fala, da arte, do canto, do conto e 

do encanto.  

 

O perfil do professor de educação infantil e a formação profissional é o veí-
culo mais importante para criar uma força de trabalho compatível com os ob-
jetivos de uma abordagem integrada entre educação e cuidado infantil. Enfa-
tizando que, ‘uma educação fragmentada não produz eco na alma de uma 
criança’. (IDEM, p. 540). 
 

 

Essa autora nos conduz a compreender que o profissional da educação infantil, tem um 

importante papel como mediador desse processo, caminhando simultaneamente entre o cuidar 
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e o educar, desenvolvendo uma educação de qualidade com aspectos afetivos, relacionais, 

biológicos, alimentares e concernentes à saúde, garantindo padrões de qualidade, valorizando 

o processo de aprendizagem da criança, suas manifestações, seus interesses e as relações que 

estabelece com o meio em que está inserida. 

Dentro desse contexto, Cristal destaca que a SMED de Vitória da Conquista, por meio 

do Proinfantil buscou qualificar os profissionais que não tinham a formação mínima exigida 

por Lei. 

 
[...] naquela época qualquer pessoa poderia ser monitor, hoje não a secretaria 
já se preocupou em qualificar através do Proinfantil. foi uma das preocupa-
ções positivas da Secretaria de educação, o Proinfantil qualificando melhor 
os monitores (CRISTAL). 

 

 Destacamos que o Proinfantil foi um programa elaborado pelo Governo Federal, 

visando melhoria no atendimento das crianças de 0 a 5 anos, constituindo-se com base na 

modalidade normal, em nível médio à distância. Foi direcionado a professores em exercício 

na educação infantil, sem habilitação mínima exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN – Lei nº 9.394/96). Trata-se de um programa de caráter 

emergencial promovido pelo Ministério da Educação em parceria com os Estados e 

municípios brasileiros interessados. Seu período de vigência foi de 2005 a 2012, sendo que 

atualmente se encontra em processo de avaliação para que novas edições sejam ofertadas. 

 Este curso teve a duração de dois anos, perfazendo um total de 3.392 horas, 

distribuídas em quatro módulos semestrais de 848 horas cada um. Conforme a diretriz 

nacional do programa, o professor, para ser matriculado, deve ter idade mínima de 18 anos, 

estar atuando há pelo menos seis meses como docente e comprometer-se a permanecer 

vinculado a uma instituição de educação infantil durante os dois anos do curso.  

Carvalho (2014, p. 169) destaca os objetivos da proposta, conforme consta no Guia 

Geral do Programa: 

 

 a) habilitar em magistério para a educação infantil os professores em exercí-
cio; b) elevar o nível de conhecimento e aprimorar a prática pedagógica do-
cente;  c) valorizar o magistério, oferecendo condições de crescimento pro-
fissional e pessoal do professor; e  d) contribuir para a qualidade social da 
educação das crianças que se encontram na educação infantil. 
O currículo do curso está organizado em áreas temáticas que congregam a 
Base Nacional Comum do Ensino Médio e a Formação Pedagógica. A pri-
meira contempla as disciplinas de: a) linguagens e códigos; b) identidade, 
sociedade e cultura; c) matemática e lógica; e d) vida e natureza. Por sua 
vez, a segunda é constituída pelas disciplinas de: a) fundamentos da educa-
ção; b) organização do trabalho pedagógico; e c) língua estrangeira moderna. 
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No final do curso, o professor será capaz de dominar os instrumentos necessários 

para o desempenho de suas funções e desenvolver metodologias e estratégias de 

intervenção pedagógicas adequadas às crianças. É importante destacar que um grande 

número de profissionais das instituições de educação infantil de Vitória da Conquista 

realizaram esse curso. 

Destacamos, aqui, que para atuar na educação infantil, faz-se necessário apenas a mo-

dalidade normal, como previsto na LDBEN 9.394/96: 

 

Art. 62: A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-
á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio na modalidade normal (BRASIL, 1996). 

 

Este cenário nos direciona a observar que todas as diretoras que participaram da pes-

quisa estão acima, do que a lei sugere, assim como as professoras e monitoras destas institui-

ções.  

Sobre este tema Safira aborda que todos os profissionais que atuam na instituição pos-

suem formação compatível para o trabalho “A coordenadora tem Psicologia e especialização 

em Educação Infantil. Os professores estão em formação, estão fazendo ainda Pedagogia. E 

os monitores têm alguns já fazendo pedagogia, mas a maioria foi da seleção e só tem magisté-

rio [...]” (SAFIRA, 2013).  

Jade e Esmeralda destacam que todos os profissionais estão formados de acordo com 

o cargo exercido. No entanto vale chamar atenção para a formação das coordenadoras peda-

gógicas, que na visão da pesquisadora parece se distanciar das especificidades da educação 

infantil. 

 
A coordenadora é formada em letras com ênfase em linguística. Aqui nos 
temos um quadro de professores que atendem as crianças de 4 e 5 anos [...] 
tem nível Superior, especialização em Educação Infantil, especialização em 
linguística, eu costumo dizer que em relação a capacitação esta creche pode 
fazer um trabalho...de excelência, porque aqui você tem pedagogo na cozi-
nha, tem pedagogo na limpeza... então hoje com a universalização, com as 
EaD’s, então facilitaram para as pessoas chegarem as universidades [...] 

(JADE) 
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[...] A coordenadora é licenciada em Geografia e tem especialização em Ges-
tão. E os outros profissionais das outras áreas, eles tem segundo grau e ensi-
no médio. Os professores e monitores eu acho que tem magistério e tem al-
guns fazendo pedagogia EAD. (ESMERALDA) 
 
 
Eu e a coordenadora somos pedagogas, eu especialista em Educação Infantil, 
a coordenadora especialista em Educação Especial, a professora 1 é licencia-
da em Geografia, a outra é licenciada em Pedagogia, as duas tem especiali-
zação. As monitoras pedagógicas, [...] estão fazendo Pedagogia [...]o curso à 
distância, algumas tem formação em Magistério[...]. (RUBI) 
 
A formação dos professores é pedagogia. As outras variam muito, não sei 
lhe dizer. (CRISTAL) 
 

 

Diante desses discursos, recorremos a contribuição de Bourdieu (1983), buscando 

compreender o campos enquanto espaço em que ocorrem as relações entre os indivíduos, gru-

po de indivíduos, e estruturas da sociedade, com espaço dinâmico e com leis próprias, direci-

onado pelas disputas políticas ocorridas no seu interior, cujo objetivo principal dos seus parti-

cipantes individuais ou em grupos sociais é estabelecer relações com sucesso. Deste modo, as 

gestoras, mesmo tendo conhecimento que a legislação não as obriga, a possuírem nível supe-

rior, todas apresentam graduação e algumas pós-graduação, o que nos leva a acreditar que 

cada  campos social terá diferentes tipos de lutas a depender dos interesses que estejam em 

jogo. As regras do campos dependem diretamente dos interesses em jogo.  

Daí o nosso entendimento de que, a depender do conhecimento adquirido pelos inte-

grantes de um determinado campos, é que vão se estabelecer as avanços sociais. De maneira 

que é esse conhecimento adquirido em função do habitus, que poderá lhes servir para luta 

pela sobrevivência política e sócio cultural. São os conhecimentos adquiridos que permitem 

os indivíduos e aos grupos sociais questionar a realidade, ou interpretar como a mesma se 

situa em um determinado tempo e espaço social.   

Kramer (2006) aborda que a formação de profissionais da educação infantil é 

um desafio que exige uma ação conjunta entre as instâncias municipais, estaduais e 

federais. É indispensável que o processo de formação esteja voltado para a prática 

social, fazendo referencia a prática que se pretende exercer. Desse modo, é preciso está 

condizente a formação desses profissionais, com a práxis estabelecida. 

 

As resoluções e deliberações estaduais e municipais confrontam-se 
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação  Nacional e as Dire-
trizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, gerando nos 
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profissionais que trabalham em creches e pré-escolas incertezas 
quanto ao que lhes será exigindo com relação à formação inicial e ao 
processo de formação continuada. Na prática, observa-se a tentativa 
de conciliar, numa mesma situação, profissionais com níveis de es-
colaridade distintos  ( KRAMER, 2006, p.805).  
 

Ao permitir formação em nível médio, mais uma vez a legislação está contribuindo pa-

ra o baixo nível de formação dos educadores da educação infantil e para a desresponsabiliza-

ção do Estado em assegurar condições de profissionalização. O que fica claro, é que o Estado 

ao manter esta postura reafirma e mantém sua posição de poder.  

Contudo, vale esclarecer que este baixo nível de formação não se aplica aos profissio-

nais das instituições de educação infantil de Vitória da Conquista, pois como podemos obser-

var a partir das entrevistas, todos possuem graduação e/ou formação a partir do proinfantil.   

 

 

4.2 Gestão democrática na educação infantil   

  

O processo de participação da comunidade escolar nos trâmites de gestão da 

unidade escolar pública brasileira é um processo relativamente novo, tendo se 

ampliado de maneira significativa, basicamente, a partir dos anos de 1980.  

O termo gestão pode se apresentar sob diferentes óticas e com interesses 

diferenciados, podemos citar: superação da proposta conservadora e técnica; 

politização da prática gestora; gestão enquanto processo de implementação de 

políticas e programas; instabilidade para a solução dos problemas educacionais, o que 

contribuirá para efetivação da qualidade do ensino.  

 Percebemos que a gestão educacional se diferencia da administração 

empresarial, por apresentar um caráter sociopolítico, a qual procura mediar as 

preposições entre o sistema de ensino e as decisões e ações dos segmentos que atuam 

na instituição educacional. 

 No que se refere à gestão da educação infantil, atribuímos o mesmo sentido 

democrático estabelecido no art. 206, inciso VI, da Constituição Federal de 1988 

“gestão democrática do ensino público, na forma da lei”. 

Vale lembrar, que a gestão possui denominações diferenciadas, sendo conhecida 

também como: gestão participativa, gestão compartilhada, co-gestão, dentre outras. E é 

certo que sob cada uma dessas denominações, comportamentos, atitudes e concepções 

diversas são colocados em prática. O termo aqui utilizado é a gestão democrática, pois 
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compreendemos que esse termo coloca em prática os pressupostos da Lei, por destacar 

a forma participativa com que a gestão dos sistemas e da escola devem ser 

desenvolvidas.    

 Dourado (2003) e Ferreira (2006) explicam que a gestão democrática constitui 

categoria complexa, cuja efetivação no cotidiano escolar articula múltiplas dimensões 

e impõe a criação de mecanismos e instâncias colegiadas de participação efetiva nos 

processos decisórios, na definição, elaboração, execução e avaliação da proposta 

educativa, bem como no gerenciamento de recursos financeiros. 

Paro (2002) e Bastos (2002) argumentam que a construção dos processos de participa-

ção dos sujeitos tem de ser consolidada para que se possa haver um controle social e democrá-

tico do Estado e, assim, evitar que ele se transforme em máquina totalitária que disciplina e 

controla os membros da sociedade. Nesse sentido, para que a gestão democrática se amplie, 

alguns pré-requisitos se configuram como necessários; são eles: 

 

 

Transparência das informações, dos controles e das avaliações; debate e vo-
tação das decisões coletivas; normas de gestão regulamentadas e/ou legiti-
madas pela maioria; coerência da gestão com o processo democrático mais 
amplo da sociedade; e, vigilância e controle da efetividade das ações. (FOR-
TUNA, 2000, p. 19) 

 

Corroborando com esta discussão Fortuna (2000), Gadotti (1980) estende a gestão 

democrática, para além das definições teóricas. Nessa perspectiva, Gadotti afirma: 

 

A gestão democrática deve estar impregnada por uma certa atmosfera que se 
respira na escola, na circulação das informações, na divisão do trabalho, no 
estabelecimento do calendário escolar, na distribuição das aulas, no processo 
de elaboração ou de criação de novos cursos ou de novas disciplinas, na 
formação de grupos de trabalho, na capacitação dos recursos humanos, etc. 
A gestão democrática e, portanto, atitude e método. A atitude democrática e 
necessária, mas não é suficiente. Precisamos de métodos democráticos de 
efetivo exercício da democracia. Ela também e um aprendizado, demanda 
tempo, atenção e trabalho (1980, p.4). 

 
 
 Nesse contexto democrático citado por por esse autor percebemos a importância de 

uma gestão democrática dentro dos sistemas educacionais. A gestão democrática se materiali-

za por meio de vários instrumentos, como o projeto político pedagógico. Nas instituições as 

diretoras fazem referência a algumas delas, que estão descritas abaixo. 
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a) Projeto Político Pedagógico  

 

Desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei de nº 

9394/96, o Projeto Político Pedagógico passou a ser obrigatório em todos os 

estabelecimentos de ensino, conforme prevê no seu artigo 12, inciso I:  “os estabelecimentos 

de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 

incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica”. 

Veiga (1988) esclarece o artigo da LDB, ao explicar que esse “[...] preceito legal está 

sustentado na idéia de que a escola deve assumir como uma de suas principais tarefas, o 

trabalho de refletir sobre sua intencionalidade educativa”. (VEIGA, 1988, p.12). 

 Os trechos a seguir, destacam que das 5 gestoras entrevistadas, 3 delas afirmaram que 

a instituição possui os Projetos políticos pedagógicos e que foram elaborados com base nos 

princípios da lei. Nesse contexto Jade afirma que o PPP, foi construído:  

 

Junto com todo o corpo docente, com a co-participação da comunidade, com 
a participação dos funcionários, da comunidade e também das nossas crian-
ças, porque elas são de 2 a 5 anos, mas elas sabem dizer a escola que elas 
querem, como é este espaço, então a gente ouviu  a criança também, em di-
nâmicas, em brincadeiras de como seria a escola e como seria a creche, então 
mesmo sendo de 2 a 5 anos também teve a participação delas, a gente procu-
rou fazer a creche dentro do que ela imagina na escola, porque aqui são os 
primeiros passos, aqui eu costumo dizer que pra mim é a fase mais importan-
te é aqui, onde se dão as aprendizagens mais significativas é de 2 a 6 anos. 
Então é aqui que vai dizer para elas o que é a escola (JADE).  

 

Esmeralda destaca que quando chegou para trabalhar na instituição não havia projeto. 

No entanto, começou-se um trabalho em grupo visando conhecer a realidade e agir sobre ela, 

então: 

 

[...] fizemos diversas reuniões com os pais, diversas reuniões com os profes-
sores e a cada 6 meses nós reunimos todos eles para uma avaliação Instituci-
onal e a partir da avaliação nós vamos reformulando o Projeto Politico Peda-
gógico. Este ano por exemplo, nós estamos com problema porque não foi re-
formulado, porque nós tivemos muitas licenças e eu passei quase o ano todo 
sozinha na gestão. Então era quase impossível fazer a articulação do PPP e 
ao mesmo tempo fazer a gestão acontecer, então por este motivo nós não fi-
zemos a adaptação. Mas ontem dia 17 (12/13) nós já fizemos avaliação Insti-
tucional deste ano, já estamos com todos os documentos pra começar fazer a 
reestrutura do projeto pra 2014. (ESMERALDA) 
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Cristal aponta que a instituição que ela trabalha também possui o PPP e, também foi 

construído de acordo com a necessidade da instituição, afirma:  

 

O projeto político pedagógico da creche é sempre construído com todos os 
seguimentos, da instituição... com pais, tem sempre a participação de um pai, 
funcionários, professores, serviços especiais, serviço de apoio, estão sempre 
participando, o coordenador, a direção está sempre em conjunto. Aqui na 
creche a gente costuma sabe, tudo que a gente tá sempre fazendo é em con-
junto, nada separado. (CRISTAL) 

 

Compreendemos que essas três instituições, estão trabalhando de acordo com 

ordenamento legal, pois as diretoras afirmam que houve participação democrática, 

envolvendo os funcionários, gestores e comunidade, sendo que, na instituição a qual Jade 

trabalha, até as crianças foram ouvidas, para saber o que elas queriam melhorar na escola.    

Entendemos, assim, que o Projeto Político Pedagógico é um plano global de 

intenções, finalidades e ações que priorizam o pleno desenvolvimento do processo 

educativo. 

 

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 ele-
mento de organização  e  integração  da  atividade prática da instituição neste 
processo de transformação (VASCONCELLOS,  2003, p.169). 

 

Podemos afirmar que sua atribuição não se limita apenas às ações educativas 

pedagógicas, mas se estende às ações comunitárias e administrativas. Nessa ótica, o Projeto 

Político Pedagógico se apresenta como um instrumento mediador entre o poder público, 

escola e comunidade, em favor da garantia dos direitos do aluno e de seu desenvolvimento 

integral. 

Para que isso seja possível “é preciso ser concebido com base nas diferenças 

existentes entre seus autores, sejam eles professores, equipe técnica-administrativa, pais, 

alunos e representantes da comunidade local”. (VEIGA, 1988, p. 9). De acordo com as 

entrevistas realizadas, a ideia de Veiga se aplica nas instituições de educação infantil que 

possuem o PPP.  

As duas instituições que não possuem ainda o projeto afirmam que já iniciaram, mas 

por questões de tempo ainda não conseguiram concluir. Safira evidencia que está 

elaborando mas falta ajuda, por falta de experiência das profissionais da instituição. Já Rubi 
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defende a ideia de um projeto autônomo e político, realizado de forma democrática. Por 

conta disto, ainda se encontra em fase de construção.  

 

Eu comecei, mas ainda não terminei. Porque aqui também é recente, só tem 
1 ano e eu tô andando aos poucos, até porque  o pessoal que vieram tudo sem 
experiência, então pra mim sentar com a pessoa sem experiência fica com-
plicado. Aí eu fiz a primeira parte e gradativamente eu vou organizando... o 
regulamento interno, externo (SAFIRA). 

 

A gente não consegui construí-lo ainda. A gente acredita em um projeto au-
tônomo, político de fato e nós não encontramos estes momentos para cons-
trução, então assim, a gente começou a esboçar mais ele não existe de fato, 
se eu falar para você que ele existe não é verdade, porque o modelo de Proje-
to Politico Pedagógico que a gente acredita, nós não construímos este mode-
lo... mas estamos em andamento, estamos em reunião com as meninas, agora 
como este ano está acabando, no ano que vem eu estou saindo da gestão e 
indo pra coordenação, eu já quero iniciar nos planejamento, já quero iniciar 
momento de discussão do PPP e já puxar as discussões  com os pais e com 
os outros funcionários, mas primeiro eu quero que eles entendam o que é o 
Projeto Político Pedagógico de fato (RUBI). 

 

 
Podemos verificar que, quando pensado e elaborado por todos articulado com base 

no contexto e nas reflexões feitas em grupo e no diagnóstico das necessidades dos interesses 

dos alunos e da escola, o PPP passa a ser um documento imprescindível para o 

desenvolvimento de um processo democrático educativo. 

 

 

b) Autonomia 

 

As discussões sobre autonomia ganham força no Brasil a partir de 1990, defendida 

pelos movimentos sociais que lutavam em prol da educação como “[...] liberdade relativa 

para tomada de decisões políticas” (BARROSO, 2003). Assim a autonomia foi concebida, 

no contexto da reforma educacional como “liberdade de gestão financeira para captação de 

recursos (PERONI, 2003).  

Ao ser adotada enquanto reforma de gestão da escola pública, a autonomia passou a 

contribuir como uma estratégia de garantia para melhoria de qualidade, por meio da 

flexibilidade na gestão e de adaptação das instituições educacionais às condições do meio 

social em que está inserida. Nesse contexto, o Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE, 

é elaborado por meio da autonomia de gestão financeira.  
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O PDDE propõe-se a melhoria da qualidade do ensino público por meio da 

autonomia de gestão financeira e da participação da comunidade escolar na administração 

dos recursos financeiros que visam à melhoria da infraestrutura física e pedagógica das 

escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, administrativo e didático. 

Os recursos do PDDE são transferidos às escolas públicas pelo FNDE5.  

Com base, nesse pressuposto, buscamos por meio das entrevistas identificar se o 

PDDE faz parte de autonomia financeira das instituições de educação infantil. Sobre esse 

assunto, Jade explica que a instituição não recebe verba da prefeitura. No entanto, recebe 

verba do PDDE, mas ela não compreende porque é um valor pequeno, se comparado aos 

valores recebidos por outras etapas da educação básica, já que a educação infantil, segundo 

ela, onde se gasta mais material pedagógico e matéria e de limpeza. 

 

Nós não recebemos verba da prefeitura, nos recebemos o PDDE, que é o 
caixa escolar, que é do Governo Federal, que é uma verba que vem pra 
todas as escolas, então é esta verba que a gente procura manter o ano todo. 
Porém a prefeitura ajuda na manutenção, prefeitura não ajuda assim em 
uma verba especifica, mais ela ajuda na manutenção em materiais de 
limpeza, em materiais pedagógicos, em questões estruturais, na manutenção 
da creche, então está ajuda nós recebemos da Secretaria Municipal de 
educação. Nós recebemos PDDE R$ 4.100,00 equivalente ao que eu te falo, 
a educação infantil recebe um valor bem menor 4.100 reais, eu não entendo 
que lógica é esta do FNDE, porque a educação infantil é onde se gasta mais 
matéria pedagógico, é onde se gasta mais material de limpeza e onde nós 
recebemos um recurso menor. É 4.100 pra tudo, pro pedagógico, pra 
limpeza. É esse dinheiro que a creche recebe para o ano todo. (JADE) 
 

 

 Esmeralda reafirma a fala de Jade, ao expor que recebe o PDDE, mas valor é 

insuficiente. Ela esclarece que muitas vezes tem que esperar juntar a verba de dois ou três 

anos para comprar um bem material. Neste sentido, por vezes acaba buscando ajuda na 

sociedade civil.  

 Nós recebemos a verba do PDDE escola, que é extremamente pequena. 
Nós recebemos hoje para custeio que são compra de materiais de uso diário 
em torno de R$ 1.200,00, para 1 ano de trabalho e para capital R$ 1.000,00 
reais para comprar TV, essa coisas. Então assim, as vezes nós temos que 
juntar 2 anos pra comprar um bem maior, porque é insuficiente. E essa 
verba pode acumular de um ano para outro.  As vezes a gente fica um 

                                                           
5 O FNDE é uma autarquia vinculada ao MEC desde 1969, quando criada pela Lei nº 5.537, de 21/11/69 e 
regulamentada pelo Decreto nº 872, de 15/12/69. Seu objetivo central é o de captar recursos financeiros para o 
desenvolvimento de programas que incidam na melhoria da qualidade e na universalização do ensino público no 
país, entre os quais se situa o PDDE 
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tempão esperando pra adquirir um bem que é insuficiente e o restante dos 
materiais é mantido pela Secretaria de Educação, mas a gente recebe o 
básico né, não há como você investir mais no processo porque não tem 
recurso. A gente trabalha muito com a sociedade civil, [...] a gente trabalha 
com o público e há muita dificuldade porque diz... - há a creche é pública, 
então quem tem que manter é o poder público -, e aí a gente começa 
articular com esse povo pra dizer pra eles... olha não é bem como vocês 
imaginam, o poder público não da conta de tudo que a creche necessita... 
então a gente tem buscar ajuda mesmo e alternativa. (ESMERALDA) 
 

Rubi e Cristal são mais diretas em suas repostas, destacando apenas que:   

 

A Instituição ela é toda Publica Municipal, todos os funcionários eles são 
pagos pela Secretaria Municipal de Educação. E o que a gente recebe aqui é 
o caixa escolar, somente o caixa escolar, porque estes outros projetos que as 
outras escolas recebem a gente não tem. (RUBI) 
 

 
Caixa escolar PDDE. (CRISTAL) 

  
  

Esclarecemos que um dos princípios presentes no PDDE é a participação, que está 

diretamente articulado à idéia de autonomia no programa. Nesse contexto, o MEC esclarece 

o caixa escolar enquanto ferramenta para “[...] promoção da autonomia da escola com a 

participação da comunidade, em todas as suas dimensões: pedagógica, administrativa e 

financeira” (BRASIL, 1995, p. 11). Segundo documento do FNDE, que orienta acerca do 

Programa Dinheiro Direto na Escola:  

 

As unidades executoras, comumente chamadas de Caixa Escolar, Associação 
de Pais e Mestres ou Conselho Escolar constituem se em associações civis, 
sem fins lucrativos, que assumem a função tradicionalmente exercida pelos 
estados e municípios . Elas passam a responsabilizar se pelo recebimento e 
execução dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE, caracterizando, 
desse modo, a desconcentração decisória e funcional " (IDEM 2001, p.2).  

 

Durante as entrevistas, perguntamos como se dá o acompanhamento e controle da 

verba recebida por meio do PDDE. Foi possível constatar a presença do caixa escolar em 

duas instituições de educação infantil 

 

Nós temos o conselho do caixa escolar que faz o acompanhamento e tem 
também a Secretaria de Controle e Transparência da Prefeitura que também 
fiscaliza onde a gente tem que prestar conta do caixa escolar, onde é feito 
também a fiscalização de onde é aplicado o recurso [...]. (JADE) 
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 Jade esclarece também que os membros que fazem parte deste caixa escolar são fun-

cionários e pais de alunos. Cristal também destaca que o acompanhamento do PDDE, na ins-

tituição que trabalha, se dá a partir do caixa escolar, composto por professores, monitores, 

pais e direção, o que condiz com a concepção democrática defendida nesta pesquisa. 

 Rubi por sua vez, explica que não existe um conselho ou caixa escolar na instituição. 

No entanto, tudo que é comprado é colocado no mural para acesso e acompanhamento de to-

dos.  

Bourdieu (2007) nos ajudou a compreender a fala das diretoras em relação ao PDDE 

e ao caixa escolar, ao destacar que assim como em outros campos estudados, o campo 

político também se configura como campo de luta concorrencial em favor de uma moeda. 

Neste sentido, quando se trata de verba, podem ser percebido facilmente neste campo, 

disputas entre dois pólos: produtores e consumidores, mandantes e mandatários. O campo 

político é o lugar onde os agentes lutam por interesses próprios: os mandantes pela 

permanência no poder e todas as regalias que ele acrescenta - as vantagens materiais: o 

monopólio da utilização dos recursos públicos objetivados – exército, política, finanças 

públicas, postos de comando etc. – e as vantagens simbólicas, isto é, de fazer ver e fazer crer, 

de predizer e de prescrever, de dar a conhecer e de fazer conhecer. 

Segundo o pensamento de Bourdieu (2007), a produção dessa crença é feita de forma 

intencional com o fim de reforçar a manutenção do poder pelo Estado: 

 

O Estado contribui de maneira determinante na produção e reprodução dos 
instrumentos de construção da realidade social. Enquanto estrutura organiza-
cional e instância reguladora de práticas, ele exerce permanentemente uma 
ação formadora de disposições duradouras, através de todos os constrangi-
mentos e disciplinas corporais e mentais que impõe e inculca todos os prin-
cípios de classificação fundamentais, de acordo com o sexo, a idade, a 
“competência” etc., e é o fundamento da eficácia simbólica de todos os ritos 
institucionais, de todos os que operam no funcionamento do sistema escolar, 
lugar de consagração, no qual se instituem, entre os eleitos e os eliminados, 
diferenças duradouras, freqüentemente definitivas, à maneira daquelas insti-
tuídas pelo ritual de ampliação da nobreza (, p. 116). 

 
 

 Percebemos aqui, que apesar de o PDDE disponibilizar uma verba para as instituições 

de educação infantil, a mesma não é suficiente. Apesar de levarem a crer que algo está sendo 

feito, faz-se necessária inserção numa política educacional mais séria e comprometida com as 

transformações do sistema educativo. 
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 A instituição que Safira trabalha, não pode receber o PDDE, pois foi inaugurada em 
2013 e o cadastro das crianças foi realizado no meio do ano.  

 
Bem a creche não teve direito ao PDDE  [...] a gente não teve direito a esta 
verba ainda este ano, porque o cadastro das crianças foi no meio do ano, 
então só vai receber ano que vem, este ano eu não tive verba nenhuma 
pública, por isto eu tive que arrumar parcerias. Aí ano que vem, que já tem 
formado estes alunos, a gente vai ter direito ao caixa escolar, que é a única 
verba que agente tem direito. Que é o mínimo, vem muito pouco pras 
crianças. (SAFIRA) 

 

O quadro que se apresenta hoje na organização da rede educacional de Vitória da 

Conquista, mesmo que de uma forma lenta, vem trabalhando para consolidar a organização 

definida no Regimento Unificado.  

Durante pesquisa de campo, ao analisar a Resolução n° 006/2012 elaborada pelo Con-

selho Municipal de Educação direcionado a educação infantil, podemos constatar que há um 

avanço municipal em relação ao aperfeiçoamento desta etapa educacional, principalmente ao 

determinar em seu Art. 7° que “A educação infantil tem por finalidade o desenvolvimento 

integral da criança, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, completando a 

ação da família e da sociedade.” E ainda: 

 

A educação infantil tem por objetivo proporcionar condições adequadas para 
promover o bem-estar da criança, seu desenvolvimento físico, motor, emoci-
onal, intelectual, moral e social a ampliação de suas experiências e estimular 
o interesse das crianças pelo processo do conhecimento do ser humano, da 
natureza e da sociedade (RESOLUÇÃO N° 18, ART. 8°,  2009). 
 

 
Não se pode negar que a Secretaria Municipal de Educação (SMED) está se esforçan-

do para expandir as discussões sobre as práticas pedagógicas, na Educação Infantil. No entan-

to, em muitas das instituições de educação infantil, ainda predomina uma educação voltada 

para a antecipação da escolarização, que é voltada para alfabetizar.  O que entra em contrapo-

sição diante de documentos legais como a LDBEN 9.394/96 e a própria Resolução elaborada 

pelo município, que buscam proporcionar um despertar reflexivo no processo de conhecimen-

to da criança. Neste cenário é notada também uma fragilidade na falta de acompanhamento 

tanto por parte do município, como também por parte da comunidade, diante dos objetivos 

propostos.   

 A gestão da educação infantil, em determinados momentos se apresenta como con-

cepções que alimentam as correlações de forças políticas e argumentativas e regulam as rela-
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ções estabelecidas entre o Estado enquanto mentor e gerenciador de políticas públicas volta-

das para garantia universal da educação e proteção social da criança; a escola enquanto espa-

ço de luta política pela aquisição de conhecimentos em função de inserção social, bem como 

as crianças enquanto pessoas individualmente protegidas e tuteladas pelo estado.  

Com base na pesquisa de campo, ficou constado que as concepções teóricas e os prin-

cípios que direcionam e sustentam a ideia de que “a educação é direito de todos e dever do 

estado” como previsto na Constituição Federal de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases da Educa-

ção Nacional 9.394/96, pelo fato de se tratar de concepções instituídas distantes do campo 

social das pessoas que utilizam as creches, tais concepções tendem a se apresentar apenas 

como uma previsão capaz de ser compreendida como direito e até mesmo obrigação, mas não 

se apresenta introjetada com os mesmos perfis de desenvolvimento. 

 

 

4.3 O entendimento das diretoras sobre a concepção das políticas públicas  

 

Neste tópico, buscamos expor o olhar das diretoras referentes às políticas públicas 

direcionadas para educação infantil. Iniciamos as entrevistas, referentes a este tema, 

buscando analisar as políticas públicas que são desenvolvidas pelo município para melhorar 

o atendimento da educação infantil. Nesse sentido, obtivemos as seguintes respostas: 

 

É tem o projeto da compra direta, pra qualificar a merenda, tem o caixa 
escolar pra gente qualificar o material didático, fazer alguns reparos e 
através deles também tem a demanda de manutenção que eles tão sempre 
vindo ver o que falta, o que precisa,  imobiliário, a gente vai solicitando e 
eles vão mandando gradativamente (SAFIRA) 

 

Eu acho que ainda fica a desejar um pouco, hoje as políticas públicas já 
contam... muitas creches foram reformadas, foram ampliadas, melhor 
atendimento, estão ampliando também o número de creches na cidade para 
melhor atender esta faixa etária, então eu acho nesse ponto. Mas eu acho 
que ainda, ainda esta aquém do que necessita, a Secretaria Municipal de 
Educação, a prefeitura elas precisam se mobilizar mais pra ter um 
atendimento melhor na educação infantil. (JADE) 

 

Olha, elas são poucas e são lentas, eu acho que nós temos um serio 
problema porque a creche... a educação infantil, ela inda não está na lente 
do poder público, assim ainda há muito do assistencialismo e eles não 
perceberam que a educação infantil é o foco do negócio. (ESMERALDA) 

 
Projeto Escola Mais e outros.  (CRISTAL) 
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 Percebemos através destas respostas que as diretoras parecem não possuir uma 

clareza sobre o conceito de política pública, o que impossibilita se orientarem para tomar 

decisões sobre o assunto. É preciso esclarecer também, que o município de Vitória da 

Conquista possui puçás ações referentes à política pública municipal, direcionada ao 

contexto da educação infantil. 

A secretaria de educação em 2008 elaborou uma proposta pedagógica para educação 

infantil do município, mas, ao que parece nem todas as instituições possuem conhecimento 

desta proposta, pois não foi elaborada de forma democrática.  Nesse sentido, Paro destaca 

que [...] a política pública é uma construção político-social, produto da ação humana 

interessada. (PARO, 2002, p.22) 

Esclarecemos que a política pública se apresenta enquanto conjunto e decisões do go-

verno. Desse modo, devemos levar em consideração o habitus, inserido nas várias práticas 

socioculturais dos sujeitos envolvidos neste processo. 

 Bourdieu (2004) nos ajuda a analisar esta situação ao explicar que as relações são 

formadas a partir de uma série de interesses distintos, a partir de agentes ativos da 

sociedade. Segundo Bourdieu (2004), para entendermos o verdadeiro sentido e 

funcionamento do espaço social, é imprescindível perceber as relações entre as posições 

ocupadas por aqueles que podem produzir, utilizar e reproduzir um determinado habitus 

que emana das estruturas e é internalizado pelos agentes.  

 Outro ponto relevante que foi destacado foi se as políticas públicas direcionadas ao 

atendimento de crianças de 0 a 5 anos são satisfatórias e suficientes. Nesse contexto, as 

cinco diretoras, apesar de não possuírem clareza sobre o conceito de política pública, 

apontaram  a mesma resposta destacando, que estas políticas não são suficientes, nem 

satisfatórias.  

 

Não, eu acho que a educação infantil como é uma educação especial e é uma 
educação que não tem como parar, deveria vir uma verba pra mão do diretor, 
porque as vezes falta um papel higiênico que é um matéria necessário e a 
gente tem que fazer solicitação e gente ir em deposito pegar, então acho que 
deveria ter um projeto direto ligado a gente, pra o dinheiro não faltar, porque 
a criança de educação infantil a gente não pode esperar. (SAFIRA) 
 

Eu diria que elas estão em processo... satisfatórias não!!! Mas elas estão em 
processo. Eu acho que está reivindicação, esta busca, este questionamento, 
este empoderamento da sociedade participando das verbas que chegam a 
creche, para eles entenderem que o que nós recebemos é insuficiente para 
manter o filho deles, vai fazer com que a própria sociedade nos ajude a co-
brar do poder público, políticas mais efetivas. (ESMERALDA) 
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Não são satisfatórias porque eu acredito que estas políticas não se efetivam 
na prática (RUBI) 
 

Não, porque o investimento em educação infantil deveria ser maior.  
(CRISTAL) 
 

 Vale ressaltar que estas diretoras destacam que a gestão da política pública direcionada 

a referida educação do município de Vitória da Conquista precisa de “[...] melhores e maiores 

investimento na educação infantil, porque é uma fase de fundamental importância na vida da 

criança [...]” como destaca Jade. Ou mesmo por ser um trabalho lento é preciso inquietação 

de diversos segmentos como “[...] poder público, por parte da academia, por parte da socieda-

de, por parte das escolas, pais [...], como destaca Esmeralda. 

Nesse sentido, Bourdieu (1983) chama atenção que não há campos sem disputas polí-

ticas ou disputas de interesses, o que nos faz concordar com a fala das diretoras, de que é pre-

ciso inquietações de vários segmentos, para que ocorra mudança. Assim, estas inquietações 

partem de habitus que nem sempre se expressam de maneira concreta, visível e consciente. 

Por vezes, os habitus se expressam de maneira inconsciente preso a subjetividades. Assim, 

para quem não pertence ou não domina o conhecimento daquele campos de luta social, passa 

despercebido.   

 Nesse cenário, compreender a política pública, enquanto conjunto de princípios que 

orienta e/ou condicionam decisões e ações de utilização dos recursos disponíveis, é impres-

cindível para uma educação infantil voltada para o desenvolvimento da criança, enquanto su-

jeito de direitos em nossa sociedade. 

Certamente, é um dos maiores desafios para a gestão da educação infantil no municí-

pio de Vitória da Conquista – BA. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Ao concluir os estudos sobre Gestão da Educação Infantil: o olhar das diretoras de 

instituições públicas no município de Vitória da Conquista - BA, é reafirmada a ideia 

inicial de que as políticas educacionais por meio da gestão da educação deve se situar como 

algo imprescindível para garantia não só de direitos, mas também de bem estar e dignidade 

humana. 

Este estudo teve como questão de investigação, o seguinte problema: qual a concepção 

de gestão educacional das diretoras de instituições de educação infantil no município de Vitó-

ria da Conquista - BA?  

 Elegemos três temas principais para melhor contextualizar e responder o objeto de 

investigação aqui estudo, Foram eles: 

  1) a relação entre o cuidar e educar na educação infantil; 

  2) os principais elementos presentes da gestão democrática na educação infantil de 

Vitória da Conquista;  

 3) a contribuição da política pública para o desenvolvimento da educação infantil.  

 Em relação ao cuidar e educar verificamos que na prática, as instituições de educação 

infantil de Vitória da Conquista ainda não efetivaram a junção do cuidar e educar, enquanto 

fazer pedagógico.  

 A pesquisa revelou que referente à formação, todos profissionais inseridos na área da 

educação infantil possuem formação compatível com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, o que demonstra um avanço no que se refere a qualidade educacional. 

 Outro ponto que chamou atenção foi o fato de haver uma diferenciação entre o papel 

do professor e o papel do monitor. O monitor teria a seguinte função: acompanhar as crianças 

desde a chegada, no café, almoço; escovação dos dentes; sono e as atividades da tarde. Na 

parte pedagógica elaboram e desenvolvem as atividades pedagógicas: contação de história, 

músicas, recreação, utilização de brinquedos educativos dentre outras funções. Já “[...]o papel 

do professor é o de promover o conhecimento pedagógico, ampliar noções e conceitos” 

(SAFIRA).  A partir desta fala, ficou percebido que apesar de a educação infantil ter deixado 

de fazer parte da Secretaria de Desenvolvimento, a ideia do somente cuidar, ainda é bastante 

visível nas instituições infantis. Mesmo com as diretoras afirmando de que não há mais 

somente a ideia do cuidar nas instituições, quando se coloca apenas monitores para trabalhar 
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com as crianças de 2 e 3, estão reafirmando a diferenciação entre o trabalho manual e 

intelectual, ou seja, os que excutam e os que pensam. No momento em que o sistema 

educacional divide o educar do cuidar, fica claro que há uma fragilidade do que se entende 

pelo fazer educativo.   

Tendo em vista que o Município possui um número alto de crianças na faixa etária de 

0 a 5 anos, ficou evidente que a quantidade de instituições de educação infantil, é insuficiente 

para atender todas as crianças que procuram pelo serviço da educação infantil pública.  

Outro ponto que chamou atenção no discurso das diretoras foi ao afirmarem que todas 

as crianças têm sido atendidas, pois se o dado fosse verídico seria desnecessária a construção 

de novas creches, pois no momento da realização da pesquisa foi verificado que o Município 

tem em seus planos construir aproximadamente mais doze instituições de educação infantil. 

Cabe uma análise posterior a construção das referidas instituições, para saber se apenas mais 

doze, seria suficiente para atender toda a demanda; tendo em vista que toda criança tem o di-

reito a educação infantil e a mesma deve se constituir como base, como ampliação de desen-

volvimento para os demais níveis educacionais.  

 Com relação aos principais elementos presentes da gestão democrática na educação 

infantil de Vitória da Conquista, ficou claro, que uma das grandes limitações para se efetivar a 

política pública direcionada a educação infantil é basicamente de ordem financeira, pois a 

demanda é sempre muito maior do que o recurso recebido. E quando se trata de 

financiamento, a Educação Infantil, tem uma luta antiga nesse setor,  Kramer (2001, p.95) 

destaca que “[...] adianta educadores e administradores estarem conscientes da importância e 

da urgência das crianças, principalmente dos meios pobres, de idade inferior a sete anos, se 

não houver recursos financeiros para operar um programa?”   

 Percebemos um avanço com relação à autonomia das instituições de educação infantil, 

pois todas fazem parte do Programa Dinheiro Direto na Escola, que propõe melhoria na 

qualidade do ensino público por meio da autonomia de gestão financeira e da participação da 

comunidade escolar na administração dos recursos financeiros. No momento das entrevistas, 

apenas uma instituição não fazia parte desse programa, pois tinha sido inaugurada há menos 

de um ano, no entanto, 2015 essa instituição já passou a receber essa verba.  

 Em relação à contribuição da política pública para o desenvolvimento da educação 

infantil, a pesquisa recomenda maior investimento direcionado à Educação Infantil, por parte 

de todas as esferas do governo: Município, Estado e União. Precisa-se colocar em prática o 

Art. 211, do Capítulo III, da Constituição Federal (1988) ao garantir que “A União, os Esta-
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dos, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas 

de ensino”. Princípio reforçado na LDBEN (1996) e no ECA (1990). Ou seja, faz-se necessá-

rio romper o pensamento de que a Educação Infantil é responsabilidade exclusivamente dos 

municípios.  

 Para que as políticas públicas direcionadas a infância se efetivem, é preciso que os 

gestores de tais políticas compreendam o significado dos direitos das crianças à Educação 

Infantil e sua importância para o desenvolvimento social. A pesquisa mostrou que tais gesto-

res não têm se quer garantido, o direito básico conquistado através das lutas dos movimentos 

sociais, que é acesso às instituições de ensino com qualidade. 

O entendimento aqui é de que, deve-se ampliar o olhar para as instituições escolares 

infantis, de maneira a evidenciar que as políticas públicas direcionadas a todas as etapas edu-

cacionais se efetivem, apoiando-se numa educação de qualidade e dignidade humana.  

Ficou percebido, através desta pesquisa, que ainda há muito a fazer, para se alcançar 

uma educação que promova equidade em nossa sociedade. É imprescindível a realização de 

ações que tenham por finalidade difundir a educação infantil de maneira a proporcionar um 

desenvolvimento local com qualidade.    
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APÊNDICE - ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PPG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGED 

PESQUISADORA: MARAISA SILVA MASCARENHAS (77) 8811-1995 

 
Roteiro da entrevista com Diretoras de instituições de Educação Infantil do município 
de Vitória da Conquista - BA 
 
 
Nome: ________________________________________________________________ 
Formação: _____________________________________________________________ 
Função: _______________________________________________________________ 
Tempo em que trabalha no magistério? __________________________ 
Tempo em que trabalha na educação infantil? _____________________ 
Tempo em que trabalha na atual função? _________________________ 
Tempo em que trabalha nessa instituição? ________________________ 
 
 

1- Qual o número de crianças matriculadas nesta Instituição.? 
 

2- Qual faixa etária das crianças atendidas pela creche?  
 

3- Quantos funcionários possuem? 
 

4- Como se estabelece o quadro de professores desta Instituição? 
 

5- Qual a formação dos profissionais (professoras, merendeiras, faxineiras, porteiros, 
monitoras..)? 
Formação  
N° de Professores  
Observações 
 

6- Todas as turmas são atendidas por professores?  
 

7- A instituição possui Projeto Político Pedagógico?  
 

8- Como é desenvolvido o Projeto Político Pedagógico? 
 

9- Que tipo de verba a instituição recebe da prefeitura para sua manutenção? Qual o va-
lor? Como é realizado o repasse? 
 

10- Como se dá o acompanhamento e controle desta verba?  
a) Quem participa? 
b) Existem Conselhos para sua fiscalização? 
c) Caso existam, quais são os Conselhos? 
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d) Como se organizam? 
e)  Os membros efetivamente participam das suas atividades?  
f) Qual a participação da sociedade civil na fiscalização dos recursos? 

 
11- Quais as propostas que são desenvolvidas pelo município para melhorar o atendimento 

da educação infantil? 
 

12-  As políticas públicas direcionadas ao atendimento de crianças de 0 a 5 anos são satis-
fatórias e suficientes? Por quê? 
 
 

13- Como você analisa a gestão das políticas públicas direcionadas a referida educação do 
município de Vitória da Conquista - BA? 
 

14- Quais a principais mudanças ocorridas na educação infantil após inserção na 
Secretaria de Educação? 
 

15- O que é necessário para melhorar a educação infantil no município de Vitória da 
Conquista? 
 

.  


