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3a. Prova

conSideraçõeS finaiS

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo...  
e vivo escolhendo o dia inteiro!

Não sei se brinco, não sei se estudo,  
se saio correndo ou fico tranquilo.
Mas não consegui entender ainda  
qual é melhor: se é isto ou aquilo.

Cecília Meireles

A escolha da poesia de Cecília Meireles “Isto ou aquilo” como 
epígrafe das Considerações Finais justifica-se pelo caráter para-
doxal que permeou a construção deste estudo, tanto no que se re-
fere aos discursos teóricos quanto aos discursos revelados pelos 
sujeitos entrevistados.

Buscamos nesta pesquisa compreender as concepções de in-
fância, direito e educação infantil apresentadas pelas educadoras 
das creches de Franca, considerando que as práticas profissionais 
desenvolvidas com as crianças são construídas a partir da represen-
tação social dessas categorias.

No transcorrer do nosso estudo, foi marcante o caráter com-
plexo e contraditório da infância e do papel da criança na sociedade, 
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revelando que as ideias, os valores e os conceitos acerca da infância 
foram construídos e modificados paralelamente às mudanças na di-
nâmica da sociedade. Portanto, diferentes formas de compreender, 
perceber e de se relacionar com as crianças foram sendo tecidas his-
toricamente.

Atualmente, as crianças e as questões relacionadas à infância 
estão cada vez mais presentes nas agendas políticas, na mídia e nas 
investigações científicas. Porém, apesar da visibilidade dada a essas 
categorias, observa-se a ausência de políticas públicas que de fato 
sejam capazes de assegurar às crianças condições dignas de vida.

A reorganização do capitalismo contemporâneo, pautado nas 
políticas de reajuste da economia e nos impactos da globalização, 
acentuou as desigualdades sociais, o desemprego, a violência e, con-
sequentemente, o acesso aos direitos sociais, tornando as crianças 
um dos segmentos mais vulneráveis à exploração e à miséria. Ape -
sar das conquistas no campo legal, em que se circunscrevem os di-
reitos da infância, tem-se registrado o aumento dos indicadores de 
violação desses direitos em quase todo o mundo.

Como afirmam Pinto & Sarmento (1997, p.12), o caráter para-
doxal é uma das constantes facetas da infância, sobretudo por ser 
atribuída às crianças a condição de futuro do mundo num presente 
de opressão.

Consideramos que o conhecimento das condições de vida da 
criança na sociedade contemporânea é fundamental aos profissio-
nais que atuam com a infância, pois as crianças precisam de profis-
sionais sensíveis à sua condição para que possam ter assegurados 
seus direitos fundamentais, garantindo melhores condições de vida 
numa conjuntura social cada vez mais opressora e excludente.

Percorrendo a história da infância, observamos a questão da 
construção de sucessivas representações sociais sobre essa categoria 
manifestadas no imaginário das pessoas, determinadas pelas condi-
ções históricas e por seus fatores econômicos, políticos, sociais e 
culturais.

Se, na modernidade, data-se o surgimento da infância e o reco-
nhecimento da criança como sujeito social, constatam-se, também, 
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as primeiras manifestações do caráter paradoxal revelado pela ne-
cessidade de normatização, institucionalização e preparação dessa 
criança para a vida adulta e produtiva. As primeiras representações 
acerca dessa categoria revelaram a imagem da criança como ser de-
pendente, frágil, ignorante e vazio que deveria ser “educado” para 
exercer a condição de cidadão e de futuro trabalhador. Assim, o en-
tendimento da infância como categoria da modernidade requer, 
também, o entendimento das mudanças das relações de produção 
suscitadas com o desenvolvimento do capitalismo.

Paralelamente ao reconhecimento da infância, surgiram conhe-
cimentos e teorias propagadas por diversas áreas do saber para re-
gulamentar e direcionar a vida das crianças nas famílias e nas 
instituições.

É nesse contexto histórico que surgem também as instituições 
destinadas ao atendimento da infância, primeiramente na Europa, 
no final do século XVIII, e, no Brasil, no fim do século XIX e início 
do século XX.

Embora tenhamos na pós-modernidade, ou, como afirma Sar-
mento (2007, p.34), segunda modernidade, a concepção de criança 
como sujeito de direitos, produtora de cultura, competente e forte, 
ainda estão presentes, nas práticas sociais direcionadas às crianças, 
as manifestações das representações da criança enquanto um “vir a 
ser”, ser frágil e dependente do adulto.

Os dados de nossa pesquisa revelam nos discursos das educa-
doras das creches pesquisadas, majoritariamente, uma visão de in-
fância herdada do ideário da modernidade, pautada pela visão 
romântica da infância e por uma concepção de criança reconhecida 
como indivíduo ingênuo, puro e inocente. Aliada a essa represen-
tação está a ideia da criança como recurso do futuro e adulto em 
espera (Moss, 2002, p.239). Essas representações também se mani-
festam nos discursos dos organismos internacionais que têm in-
fluenciado as atuais políticas de atendimento à infância no Brasil, a 
partir das últimas décadas do século XX.

As ações direcionadas às crianças, subjacentes ao discurso pro-
pagado por essas representações, evidenciam a presença de uma 
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visão adultocêntrica no contexto das creches, no qual o poder de 
decisão emana do adulto, ocupando este o papel principal no ce-
nário institucional, restando às crianças exercer o papel de sujeitos 
passivos e dependentes. Esse fato revela o caráter paradoxal acerca 
do discurso legal e pedagógico em defesa dos direitos da infância e 
da condição de sujeito social da criança.

Torna-se importante destacar a urgência da desconstrução dessa 
visão de criança, o que implica a necessidade de estudos teóricos e 
formação desses profissionais.

É preciso que as crianças sejam reconhecidas como tendo uma 
condição infantil e não meramente por sua natureza infantil, o que 
requer o rompimento com políticas de atendimento que consi-
deram a criança como objeto de tutela e proteção, que precisa ser 
guiada e controlada por um sujeito mais experiente.

A fragilidade física das crianças, sem dúvida, exige cuidados 
nos espaços institucionais, porém não pode ser negada às crianças a 
condição de sujeitos que produzem cultura e constroem conheci-
mentos no processo de interação social. Dessa forma, o projeto pe-
dagógico das instituições de educação infantil precisa priorizar as 
práticas que favorecem as expressões das múltiplas linguagens das 
crianças, organizadas em tempos e espaços que favoreçam a supe-
ração da lógica adultocêntrica.

A condição da criança como sujeito nesses espaços institucio-
nais está atrelada, ainda, ao rompimento com os modelos de aten-
dimento herdados das políticas assistencialistas e dos modelos 
pedagógicos preparatórios para o ensino fundamental. É preciso 
que nos discursos e nas ações dos profissionais das instituições de 
educação infantil as crianças sejam reconhecidas como sujeitos  
de direitos no tempo presente e não enquanto futuros cidadãos. Po-
demos, ainda, afirmar a necessidade de que em toda a sociedade as 
crianças possam ser respeitadas nessa condição tão peculiar de su-
jeitos em desenvolvimento.

Embora a maioria dos sujeitos da pesquisa tenha formação esta-
belecida pela LDB para o desempenho de suas funções, ou seja, 
formação na modalidade normal, nível Magistério e na Pedagogia, 
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constata-se que os cursos de formação inicial não foram suficientes 
para construção de imagens que sustentem um lugar de relevância 
às crianças no cenário das creches.

Entendemos ainda a importância de que os serviços de for-
mação continuada desses profissionais possibilitem a construção 
de novos saberes sobre as crianças, resgatando a história da infância 
e favorecendo a ruptura com os paradigmas até então construídos 
acerca desse conceito.

Podemos compreender que o modelo teórico construído sobre a 
infância tem um rebatimento nas práticas pedagógicas desenvol-
vidas nas instituições de educação infantil, visto que o entendi-
mento do que seja a criança e a sua educação serão determinantes 
para as vivências nas instituições. Os discursos das educadoras en-
trevistadas, embora afirmassem o reconhecimento da educação  
infantil como um dos direitos das crianças, paradoxalmente, reve-
laram representações de uma educação infantil preparatória e ali-
cerce para as aprendizagens futuras. A criança, em vez de ser 
reconhecida na sua condição infantil, é entendida como aluno; 
priorizam-se os processos de ensino-aprendizagem em detrimento 
das relações educativas que se desenvolvem nesses espaços cole-
tivos, comprometendo a efetivação da pedagogia da infância 
(Rocha, 1998, p.60).

A presença desse modelo de educação infantil reflete os desa-
fios e os impasses para a integração das creches nos sistemas de en-
sino. Os profissionais dessas instituições, no desejo de romper com 
a herança assistencialista que permeou por muito tempo a história 
das creches, acreditam que o pedagógico seja a implantação do mo-
delo próximo à escolarização. Dessa forma, as funções de cuidar e 
educar, propagadas como funções básicas da educação infantil, são 
substituídas por um modelo de educação escolarizante, no qual há 
presença marcante de uma rotina rígida formada por sucessivas ati-
vidades que nem sempre atendem aos reais interesses e necessi-
dades das crianças.

Na busca de desvendar o cotidiano e as práticas pedagógicas 
dessas instituições, encontramos na organização dessas práticas um 
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modelo de rotina caracterizado por um aspecto normatizador, in-
flexível, disciplinador e de padronização de atividades.

Foi marcante a ruptura entre o cuidar e o educar na organização 
das práticas pedagógicas, estando ausente nos discursos apresen-
tados nas entrevistas a importância das ações que contemplem, de 
forma indissociável, o cuidar e o educar no atendimento às crianças. 
Ao contrário, as entrevistas revelaram uma acentuada preocupação 
com o educar, porém no sentido de sistematização de atividades 
preparatórias para futuras aprendizagens. Nessa preocupação com 
o educar foi evidenciada a presença das Referências Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil como subsídio na elaboração 
dos projetos pedagógicos, não sendo mencionadas as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, enquanto docu-
mento mandatário para a elaboração das propostas pedagógicas das 
instituições de educação infantil.

Dentre as críticas tecidas por muitos teóricos em relação aos Re-
ferenciais Curriculares está o risco da implantação de práticas pe-
dagógicas engessadas, rotineiras, que muitas vezes desconsideram 
o universo cultural das crianças e a existência de múltiplas formas 
de viver a condição da infância em nosso país, o que acaba por 
negar o direito das crianças a uma educação infantil emancipatória.

No Brasil, assim como em outros países, têm sido intensificadas 
as lutas pelo direito das crianças à educação infantil, reflexo do re-
conhecimento do significado dos primeiros anos de vida para o de-
senvolvimento e educação do ser humano.

Essa consciência social tem influenciado as políticas públicas 
direcionadas à infância e as políticas educacionais, especialmente a 
partir da Declaração Mundial de Educação para Todos, em 1990, 
na qual é afirmada a ideia de que a educação inicia-se com o nasci-
mento.

Nos últimos anos foi significativo o número de documentos ofi-
ciais elaborados e divulgados pelo Ministério da Educação no in-
tuito de que seja efetivada uma Política de Educação Infantil no 
país. Dentre os pressupostos dessa política estão o reconhecimento 
da infância como etapa relevante no processo de construção da ci-
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dadania, as funções indissociáveis de cuidar e educar, o ofereci-
mento da educação infantil em complementação à ação da família, 
o lúdico como elemento constitutivo das práticas pedagógicas nas 
instituições de educação infantil, a formação adequada dos profis-
sionais, o acesso às instituições de educação infantil e, sobretudo, a 
garantia de uma educação de qualidade pautada nos direitos funda-
mentais da infância.

É fato recente no Brasil a inclusão da educação infantil como 
primeira etapa do sistema educacional, preconizada pela Consti-
tuição Federal de 1988 e reiterada pela LDB. Com o atual quadro 
normativo que rege a educação infantil, as creches, historicamente 
construídas como lugar da assistência e do atendimento à infância 
desvalida, é legitimada como instituição educativa.

Porém, em nossa pesquisa, esse quadro normativo é superfi-
cialmente conhecido, estando ainda presente no imaginário de al-
gumas das entrevistadas a ideia da creche como espaço que substitui 
a ausência da família e de assistência às crianças.

Dessa forma, podemos afirmar que as representações atuais 
das educadoras das creches em relação às crianças, seus direitos 
e sua educação não são suficientes para que possamos ter assegu-
rada a condição da criança como sujeito de direitos.

Esta pesquisa pode traçar ainda, de forma inicial, o perfil da 
política de atendimento das creches no município de Franca. Es-
tudos têm mostrado que a efetivação do direito da criança pequena 
à educação implica a garantia de ofertas que atendam às diversi-
dades por parte do poder público, rompendo com a herança histó-
rica da oferta do atendimento realizado por entidades filantrópicas 
e assistenciais.

Com a nova LDB, a educação infantil passou a ser reconhecida 
como parte do sistema municipal de educação, o que retirou as cre-
ches da área da assistência. Constatamos que em nosso município a 
integração das creches à Secretaria Municipal de Educação foi par-
cialmente realizada, visto que grande número de creches da cidade 
ainda é gerido por instituições filantrópicas conveniadas com o 
poder público.
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Esse fato reitera a presença de grupos religiosos ou de serviços 
na gestão das instituições, tornando presente a ideia da instituição 
como favor ou ajuda aos mais necessitados.

Como vimos, o quadro legal enfatiza a responsabilidade do 
poder público municipal no oferecimento dos serviços de educação 
infantil, portanto, o atual convênio entre a prefeitura e as creches 
não legitima o direito das crianças à educação infantil, que, embora 
seja uma opção da família, deve ser uma obrigação do Estado.

A questão do direito da criança à educação infantil tem sido am-
plamente discutida no que se refere ao direito ao acesso e à quali-
dade do atendimento das creches e pré-escolas. Apesar do número 
de creches da cidade de Franca ter aumentado significatimente nos 
últimos dois anos, ainda temos uma grande parcela da população 
infantil desprovida do direito à educação. Outro aspecto diz res-
peito aos recursos financeiros. O financiamento da educação in-
fantil é um dos entraves e desafios da política dessa área. Com o 
Fundeb, creches e pré-escolas foram incluídas no montante de re-
passe do governo federal para os municípios, os quais deverão in-
vestir na ampliação do atendimento à educação infantil.

A qualidade do atendimento perpassa fatores relacionados à in-
fraestrutura, aos equipamentos, à razão adulto-criança, mas, so-
bretudo, à formação dos profissionais que atuam diretamente com 
as crianças. Apesar de a formação inicial desses profissionais ser sa-
tisfatória, é preciso que a formação continuada contribua para um 
novo olhar à criança e à educação infantil, enfatizando o lúdico no 
trabalho pedagógico e promovendo que as creches sejam verda-
deiros espaços de encontros humanos, aprendizagens, vivências, 
fantasias e, especialmente, onde possam ser garantidos os direitos 
não somente de provisão e proteção, mas de participação. Cabe res-
saltar a ausência de uma política de valorização desses profissio-
nais, quer na parte salarial, quer no reconhecimento legal como 
docentes da educação infantil.

É preciso romper com os paradoxos que têm marcado a história 
da infância, seus direitos e sua educação, revelados pelas constantes 
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opções entre isto ou aquilo, ou seja, “vir a ser” ou cidadão, tutela ou 
cidadania, assistencial ou escolarizante.

É fundamental que seja intensificada a luta pelo reconheci-
mento da condição da criança como sujeito de direitos, em espe-
cial a uma educação infantil de qualidade que assegure a ela a 
sua condição de ser criança e sujeito protagonista nos espaços 
institucionais.
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