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A “Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis
anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual
e social, complementando a ação da família e da comunidade. A
Educação Infantil será oferecida em: creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; e pré-escolas,
para crianças de quatro a seis anos de idade.” [LDB art. 29 e 30]

Apresentação
Professora (or),
O Sinpro-Rio com a publicação deste número especial de sua revista
vem cumprir mais uma etapa de seus objetivos estratégicos: a divulgação
da luta pela valorização dos trabalhadores em educação, particularmente,
nesta edição, das professoras (es) da Educação Infantil.
Com este pensamento, participamos do debate nacional sobre a Educação Básica, envolvendo a sociedade política e civil e os setores público e
privado, no fórum privilegiado da 1ª Conferência Nacional da Educação
Básica (Coneb), em abril passado, em Brasília.
Nesta conferência, defendemos, juntos com a nossa Federação e Confederação, os princípios democráticos de defesa do controle do Estado sobre
a educação privada, como concessão do poder público, sua regulamentação, fiscalização e padrão de qualidade, aprovados no 9º Consinpro.
No que tange à Educação Infantil, vale destacar algumas das metas do
1º Coneb e suas conclusões para este setor da categoria:
“A gestão democrática da escola, os materiais didático-pedagógicos e a
formação do professor são fatores determinantes para a qualidade social
da educação, que forma indivíduos críticos e criativos, preparados para o
pleno exercício da cidadania.
A construção da qualidade social da educação exige a consolidação de
políticas, diretrizes e ações destinadas à Educação Infantil, via coordenação
de esforços da União, estados e municípios, para ampliar, apoiar e otimizar
os processos de organização, gestão e universalização gradativa desta etapa
da educação básica, por meio do censo da Educação Infantil;
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A garantia de que a atuação com as crianças seja feita exclusivamente por
professores devidamente credenciados; de um repensar, de modo integrado,
todo o currículo das primeiras etapas da Educação Básica, em decorrência do
ingresso aos seis anos no ensino fundamental, tornado obrigatório;
A discussão das políticas de estabelecimento de convênios com entidades
particulares, de tal forma que o MEC assuma a coordenação dessa discussão;
de ampliação da oferta de Educação Infantil pelo poder público, diminuindo, gradativamente, o atendimento por meio de instituições conveniadas.
A questão do financiamento da educação (Fundeb - Lei nº. 11.494/07)
constitui tarefa complexa no país, devido ao envolvimento do diferentes
entes federados (União, estados, DF e municípios) e a esfera privada.”
Se, por um lado, há uma nova sensibilidade nas escolas públicas em relação
à diversidade e suas múltiplas dimensões na vida dos sujeitos - que vem se traduzindo em ações pedagógicas concretas de transformação do sistema educacional
público em um sistema inclusivo, democrático e aberto à diversidade -, o mesmo
não ocorre de modo abrangente no setor privado da educação.
Neste, por força de sua natureza econômica, a seletividade se impõe
nas limitações de acesso das camadas menos favorecidas da população,
mas também àqueles que possuem as condições financeiras para tal, e necessitam desta sensibilidade à diversidade, seja para inclusão, por exemplo,
de portadores de necessidades especiais, que encontram dificuldades para
achar instituições capacitadas para tal atendimento, o que, em nosso entender, constituiu-se uma obrigação de todos.
O Sinpro-Rio, através de cursos, jornadas e seminários voltados para essas
questões, tem como objetivo, não somente informar e atualizar esses profissionais, mas principalmente politizar a questão e conscientizá-los de suas capacidades, limitações e condições de trabalho, muitas vezes adversas a tal prática,
o que, inclusive, colabora para a deterioração de sua saúde física e mental.
Nossas metas, neste setor, são sensibilizar as professoras(es) para a importância da formação continuada, da qualificação profissional, do resgate de sua autoestima e, principalmente, conscientizá-las da precariedade, na maioria das escolas, das condições de trabalho e de suas implicações na saúde da professora(or).
Nesse sentido, a publicação desta edição da Revista Sinpro-Rio, com
o tema “Educação Infantil em Foco”, tem o objetivo de prestar contas
de todo o trabalho realizado, nos últimos três anos, pela diretoria do
Sinpro-Rio, mormente através de sua Comissão de Educação Infantil e das
atividades e eventos realizados através da Escola do Professor.
A luta pela valorização dos trabalhadores em Educação, particularmente das(os) professoras(es) da Educação Infantil, se insere na luta maior: de
todos nós, cidadãos, por uma educação democrática, laica e de qualidade,
para todos. Isso é compromisso histórico do Sinpro-Rio, que concretiza-se
em ações como as relatadas nesta revista.
Professores, participem do seu Sindicato; inscrevam-se nos seminários,
cursos e jornadas realizados pela Escola do Professor; compareçam às assembléias; participem das nossas campanhas institucionais e de todas as
outras atividades do Sinpro-Rio. Assim estaremos fortalecendo a luta dos
professores e, de modo geral, de todos os trabalhadores.

Professor Wanderley Quêdo

Boa Leitura!
Wanderley Quêdo
1º Secretário e Coordenador da Escola do Professor
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Educação Infantil
no município do Rio de
Janeiro: um breve histórico
Considerações iniciais

O

município do Rio de Janeiro, segundo dados do Censo-2000,
contava com uma população residente de 5.857.904 habitantes, sendo que destes, 626.450 eram crianças de 0 a 6 anos de
idade, representando 10,69% da população total da cidade.
Analisando a população infantil, de 0 a 6 anos, residente nas
Regiões Administrativas (RA) das grandes favelas cariocas, observamos que:
na RA do Jacarezinho elas representavam 13,53% da sua população; na RA
da Cidade de Deus, 13,82%; na RA da Rocinha, 15,07%; na RA da Maré,
15,20%; na RA do Complexo do Alemão, 15,33%. Em Acari, as 3.948
crianças de 0 a 6 anos significavam 16,02% da população do bairro.
O Relatório de Desenvolvimento Humano do Rio de Janeiro, elaborado
pela ONU em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA) e a Prefeitura do Rio (Rio Estudos no 4, 2001), concluiu que na
cidade convivem índices da Itália – um dos mais altos Índice de Desenvolvimento Humano1 (IDH) do mundo, como é o caso do bairro da Lagoa
Rodrigo de Freitas, com 0,90 pontos numa escala de 0 a 1 - com outros,
como o bairro de Santa Cruz, com 0,51, semelhantes ao de Honduras, um
dos mais baixos do mundo.
Segundo o relatório, num extremo temos as quatro grandes favelas
(Rocinha, Jacarezinho, Maré e Complexo do Alemão) e o extremo oeste da
cidade (Guaratiba e Santa Cruz), que possuem condições de vida muito inferiores ao resto da cidade. No outro extremo temos a Zona Sul tradicional
(Botafogo, Copacabana e Lagoa) e as áreas mais afluentes da Zona Norte
(Tijuca e Vila Isabel), que apresentam condições muito acima do restante da
cidade. Por fim, numa posição intermediária, temos as Regiões Administrativas que cobrem toda a antiga área suburbana, a Barra da Tijuca, as áreas
mais próximas da Zona Oeste (Bangu e Campo Grande) e as áreas centrais
da cidade. Nesta região, as condições de vida são surpreendentemente similares e próximas da média para a cidade. O mesmo relatório mostra a
enorme disparidade entre bairros vizinhos como Gávea, que tem o segundo
maior IDH da cidade – 0,89, e a Rocinha, que tem o quarto pior – 0,59.
Esse breve exercício de análise indica que no Rio de Janeiro a situação
das crianças de 0 a 6 anos de idade não é diferente da do resto do Brasil:
a maioria delas pertence a estratos de população de baixa renda e vive nas
piores condições de vida da cidade.
Outra medida comparativa usada pelos órgãos internacionais é o Índice de Desenvolvimento Infantil (IDI), cujo cálculo leva em conta três
fatores: a escolaridade dos pais, os serviços de saúde e a escolaridade das

Por Patrícia Corsino

Patrícia Corsino é Doutora
em Educação pela PUC-Rio,
Professora do Dep. de Didática
da Faculdade de Educação
da UFRJ e Professora do
Programa de Pós-Graduação
em Educação da UFRJ

O IDH é uma medida comparativa que avalia:
educação, longevidade (expectativa de vida e saúde)
e renda (PIB per capita entre outros).
1
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crianças de 0 a 6 anos. O Relatório da Unicef - Situação da Infância no
Brasil 2006 - reafirma a importância da primeira infância, período em que
se forma grande parte das capacidades cognitiva, emocional, social e de
desenvolvimento físico da pessoa (p.108) e reconhece a Educação Infantil
como um importante espaço de promoção do desenvolvimento infantil e,
conseqüentemente, de garantia dos direitos da criança resumidos nos três
“p”: proteção, provisão e participação da criança como sujeito de direitos.
O relatório aponta que o estado do Rio de Janeiro foi a unidade da federação que obteve o quarto melhor resultado, com 0,7462 pontos no IDI, em
2004. O município do Rio ficou acima da média do estado com um índice
de 0,790 pontos, ocupando o 34º lugar entre os municípios do estado e o
670º do Brasil. Embora tenha havido aumento comparado com o IDI de
1999, manteve um índice de desenvolvimento infantil médio, não atingindo, como São Paulo, um alto desenvolvimento.
No município do Rio um dos fatores que mais contribuiu para o aumento do IDI foi a porcentagem de crianças matriculadas em pré-escolas, que
foi de 49,65 % em 1999, para 63,78% em 2004 (Unicef, p.203).
Observando os dados do Censo Escolar ao longo dos últimos anos,
podemos perceber que houve um crescimento significativo da Educação
Infantil no município, especialmente nas matrículas de pré-escola da rede
municipal de ensino, que de 19.153 crianças atendidas em 1992 foi para
95.672 crianças em 2004, chegando em 2007 com 90.896 crianças. Conforme pode ser observado na tabela 1, ao lado, a rede privada não acompanhou essa expansão, diminuindo os percentuais de atendimento.
Não há dúvida de que hoje a escola pública é muito mais democrática
do que foi e que a Educação Infantil da rede municipal tem ganhado maior
expressividade no cenário educacional. Havia uma demanda represada e
se fazia, e ainda se faz, necessário aumentar a oferta de vagas para atender,
especialmente, as camadas populares que, historicamente, foram privadas
de um atendimento educacional de qualidade nos primeiros anos de vida.
Todo esse movimento de expansão, porém, traz inúmeros desafios político-pedagógicos, que vão da disponibilização e adaptação de espaços e
aquisição de materiais adequados à formação de professores e organização
de propostas pedagógicas.
Por outro lado, um maior investimento da instância pública na primeira
etapa da Educação Básica movimenta o sistema de ensino como um todo, com
conseqüências para a instância privada e também para o Ensino Fundamental.
Antes, porém, de discutir os desafios postos à Educação Infantil no município
do Rio no momento atual, trago alguns marcos da história do atendimento à
criança pequena na cidade. História que tem sido marcada pela cisão entre ricos e pobres, colocando em oposição, equivocadamente, educação e assistência
e educação e cuidados, dificultando a superação das desigualdades.

Um pouco da história do atendimento à
criança pequena na cidade do Rio de Janeiro

O índice máximo é 1,0 ponto. , sendo que o Distrito
Federal, que obteve o melhor índice, ficou com 0,67
pontos. Embora o estado do Rio tenha tido uma
classificação significativa, não podemos deixar de
considerar que essas médias revelam que a situação
da infância no Brasil, segundo os critérios da
UNICEF, precisa ainda de muita atenção.
2
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É interessante notar que, durante o Império, quando o Rio era a capital
do Brasil, Rui Barbosa já apontava a importância da Educação Infantil. Porém, muitas críticas e questões foram levantadas sobre as suas colocações e a
falta de atenção à instrução pública convenceu o governo da impropriedade
de expansão dos jardins de infância. Naquela época, a Educação Infantil era
compreendida de forma contraditória e indefinida. Para alguns políticos, deveria atender aos filhos dos operários e pobres; para outros, era considerada
um artigo de luxo e, portanto, dispensável. Desde a Exposição Pedagógica
do Rio de Janeiro de 1883, os jardins de infância, de orientação froebeliana,
foram apresentados como instituições procuradas por famílias da elite. O
termo pedagógico da Exposição já seria, para Kuhlmann Jr. (1998), uma
estratégia da iniciativa privada para atrair as famílias abastadas, incentivando-as a tirar as crianças das mãos de governantas e diferenciar os jardins da

Junho 2008 • Educação Infantil
Número de crianças matriculadas em creches e pré-escolas nos
Censos Escolares de 2004 e 2007, por dependência administrativa
Dependência Administrativa
Censo Escolar 2004
Estadual
Federal
Municipal
Privada
Censo Escolar 2007
Estadual
Federal
Municipal
Privada

Creche

Pré-escola

Total

63.660
268
131
23.006
40.255
60.203
236
134
28.749
31.084

170.775
1.038
150
95.611
73.976
125.649
619
88
90.896
34.051

234.435
1.306
281
118.617
114.231
185.852
855
222
119.645
65.135

Fonte: Censo Escolar 2004 e 2007. INEP-MEC

infância dos ricos dos asilos e creches dos pobres. Vinte e seis anos depois da
Exposição, a rede pública da cidade inaugura seu primeiro jardim da infância, e este, tal como os da iniciativa privada, ainda não se configurava como
um espaço para as crianças pobres.
Mas a cidade do Rio de Janeiro, durante as primeiras décadas do século
XX, foi palco de grande parte das primeiras iniciativas de implantação de
instituições de cunho assistencialista, como propostas modernas de atenção
aos filhos de trabalhadores e/ou pobres. Como exemplos temos o Instituto
de Proteção e Assistência à Infância do Rio de Janeiro (IPAI-RJ), fundado
em 1899 pelo médico Arthur Moncorvo Filho, e a creche da Companhia
Fiação e Tecidos Corcovado, considerada a primeira creche brasileira para
filhos de operários de que se tem registro, fundada também em 1899. Porém, de maneira geral, no início da República, pouco se fez em relação à
criança de 0 a 6 anos de idade, tanto em termos de proteção jurídica como
de alternativas de atendimento (Kramer, 1991). A inovação que Kuhlmann
Jr. (1998) identifica nesse período é que a creche para as crianças de 0 a
3 anos foi vista como muito mais do que um aperfeiçoamento das Casas
de Expostos, que recebiam as crianças abandonadas; pelo contrário, foi
apresentada em substituição ou oposição a esta, para que as mães não abandonassem suas crianças (p.82).
Ainda para Kramer, foi com um Estado forte e autoritário que a “causa
da criança” passou a mobilizar os interesses oficiais e a consolidar iniciativas particulares, num contexto de reforço ao patriotismo. Porém, depois
dos anos 1930, além de o atendimento público à criança envolver ministérios diferentes: Saúde, Previdência e Assistência Social, Educação e Justiça
(para os menores infratores), há uma constante criação e extinção de órgãos, acarretando sobreposição de funções e pulverização do atendimento.
As questões médico-nutricionais, assistenciais e educacionais ao invés de se
somarem em prol de uma visão mais alargada sobre as condições de vida
das crianças, ao contrário, compartimentalizavam a infância em áreas, em
que uma responsabilizava a outra, desarticulando as ações.
O processo de urbanização da cidade e o surgimento de fábricas provocaram a criação de creches com a finalidade de atender os filhos das operárias pobres. Foi uma forma encontrada pelos donos das indústrias para
evitar as faltas e greves das mães trabalhadoras. A função desses espaços
era prioritariamente de guarda das crianças e as ações eram basicamente
médico-assistencialistas. Além disso, a promulgação da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), em 1943, que determinava que as empresas com
pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos deveriam oferecer espaço
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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97 Nos jardins de infância públicos, relata
Marinho (1978, p.15), as diretoras lutam
heroicamente contra o número excessivo de
crianças. Para resolver o problema foi instituído o
sistema de sorteio das vagas.
3
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para a guarda das crianças lactantes, ampliou a oferta de creches. Mas o
atendimento em pré-escolas municipais continuava tímido. Até o final dos
anos 1940, a cidade do Rio de Janeiro contava com apenas quatro jardins
de infância públicos.
Nos anos 1940 e 1950, em função dos altos índices de desnutrição e
de mortalidade infantil, não só no Brasil, mas na América Latina, os organismos internacionais começaram a difundir idéias e ações efetivas para a
infância. A Unicef inicia ações de cunho emergencial como a distribuição de
leite, apoiando, posteriormente, programas de saúde, nutrição e assistência
social para a população de baixa renda. Em 1942 foi fundada a Legião Brasileira de Assistência (LBA), pela então primeira dama Darcy Vargas, com
o objetivo de ajudar as famílias dos soldados enviados à Segunda Guerra
Mundial. Com o final da Guerra, tornou-se um órgão voltado à assistência
das famílias necessitadas, tendo o Projeto Casulo como uma das ações mais
expressivas.
No campo educacional, em abril de 1944, o prefeito Henrique Dodsworth, do Distrito Federal, buscando reorganizar, na Secretaria Geral
de Educação e Cultura, o Ensino Público Pré-Primário do Distrito Federal,
lança o Decreto-Lei nº 7.758, com uma série de determinações para os
jardins de infância a serem aplicadas também à iniciativa privada. Esse
Decreto, além de uma linha pedagógica froeberiana, deixa bem definida
a faixa etária de atendimento pré-escolar nas escolas públicas do Rio,
evidenciando que as crianças com menos de quatro anos de idade não
estariam sob a responsabilidade da educação. Segundo portal da Multirio
(www.multirio.rj.gov.br), esse Decreto foi o único documento legal específico sobre jardim de infância encontrado na Secretaria Municipal de Educação no ano de 1992, ou seja, essa foi a orientação oficial da SME para a
Educação Infantil durante quase cinqüenta anos.
Na década de 1960, a crescente presença da mulher no mercado de trabalho levou ao fortalecimento do movimento feminista no Brasil, que lutava por mais espaços e de melhor qualidade para atender as crianças. Nesse
contexto surgiu o Movimento de Luta por creches, que uniu feministas e
trabalhadoras ligadas aos movimentos sociais. A exigência de creches de
qualidade e com objetivos educativos mais definidos passou a fazer parte da
própria redefinição do papel da mulher na sociedade. A falta de atendimento público e de condições financeiras, o movimento feminista e a própria
concepção de infância foram os principais responsáveis pelo surgimento,
crescimento e constituição das creches nas comunidades que começavam a
se organizar.
Em 1975, quando houve a fusão do estado da Guanabara com o estado
do Rio de Janeiro e foi criada a SME–RJ, as crianças pequenas das classes
populares eram atendidas em convênios com instituições filantrópicas, organismos internacionais, como a Unicef, e em projetos governamentais, como
as “Creches Casulo” da LBA; e as de classes médias e altas, na sua grande
maioria, em pré-escolas particulares, pois os espaços de Educação Infantil
na rede pública continuavam bastante restritos3. Enquanto que, para as primeiras, os programas se caracterizaram por terem baixos custos e qualidade
duvidosa, as segundas tinham acesso às escolas experimentais e diversidade
de métodos, já que era a época do incentivo à iniciativa privada.
Em 1979, Ano Internacional da Criança, declarado pela ONU e com
ênfase e participação da Unicef, foi criada a Secretaria de Desenvolvimento
Social no município do Rio de Janeiro, que seria responsável por cuidar
especialmente da população favelada e dos bairros proletários da cidade
que, desde a década anterior, preocupavam os setores governamentais pelo
crescimento exacerbado e desordenado. Se naqueles anos as ações públicas
se dirigiam à remoção das favelas das zonas mais nobres da cidade para
conjuntos habitacionais populares localizados nas áreas suburbanas, a partir do final dos anos 1970, as ações se voltaram para a reurbanização desses
espaços e oferta de serviços públicos nas áreas de saneamento, educação e
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saúde, fortalecendo as comunidades na tentativa de redução e controle dos
conflitos sociais. A SMDS surge como proposta de intervenção do governo
nas áreas de baixa renda, constituindo-se como uma “mini prefeitura das
favelas”, que passou a cuidar basicamente do morador da favela, da infância à velhice, instituindo um atendimento paralelo diferenciado dos outros
setores, com forte cunho assistencialista, substituindo políticas públicas
baseadas na conscientização e no reconhecimento dos direitos e regulando
a participação popular.
Iniciativas comunitárias, fruto de movimentos sociais, passaram a ser
incentivadas e apoiadas pelas instâncias públicas e pelas políticas internacionais. Assim, junto com a concepção de “infância abandonada” e o
temor da criminalidade, o atendimento informal às crianças pequenas nas
comunidades passou a ter aceitação por parte da sociedade e da opinião
pública, o que contribuiu para o aumento desse atendimento improvisado
e de baixo custo.
Na década de 1980, como plano do governo estadual numa integração
entre estado e município, foi criada a Casa da Criança, como alternativa de
espaço pré-escolar de horário integral para o atendimento de crianças de
3 a 6 anos de idade. A Casa da Criança fazia parte do Programa Especial
de Educação (PEE) junto com os Centros Integrados de Educação Pública
(CIEPs) e o Atendimento à População Juvenil. Além do horário integral, a
proposta previa a localização próxima à residência da população de baixa
renda e a participação ativa da comunidade. Embora as Casas da Criança
fossem parte do PEE, o foco desse programa foi o Ensino Fundamental e
suas questões mais prementes: repetência, distorção idade/ série e evasão.
Nesse período foram implantadas, na rede municipal, as classes de alfabetização para crianças de 6 anos, como tentativa de resolver o problema da
alfabetização e da reprovação na primeira série, e várias turmas de jardim
de infância, anexas ao Ensino Fundamental, terminaram para dar lugar a
essas classes. A Educação Infantil, na rede municipal, deixou de ter uma
coordenadoria, passando a pertencer a um departamento junto à alfabetização. Tornou-se secundária e sem investimento específico.
A expansão das creches da SMDS, a maioria delas comunitárias e com
algum tipo de convênio com a instância pública, se deu paralelamente à
atuação da SME. Assim, no final dos anos 1980, as crianças de 0 a 6 anos
que freqüentavam a rede pública contavam com modalidades diferentes
de serviços. A SME mantinha os “Jardins Isolados”, que eram as unidades
escolares específicas de Educação Infantil que funcionavam para os maiores de 3 anos, em horário parcial, e também oferecia turmas de jardim da
infância e de classe de alfabetização junto às escolas de 1o Grau. O PEE
era responsável pelas Casas da Criança e as Classes de Alfabetização nos
CIEPs, ambos em horário integral. A SMDS mantinha as creches e escolas
comunitárias que, em alguns casos, atendiam crianças de meses até terem
idade para ingressar no primeiro grau. A falta de oferta na rede municipal,
o horário parcial e a dificuldade de deslocamento das crianças contribuíram para a ampliação do atendimento nas comunidades.
É interessante observar que a Educação Infantil na rede municipal de
ensino do Rio de Janeiro, durante várias décadas, contou com um setor bastante atuante. Embora tímido o atendimento, até os anos 1980, era exigida
formação específica para os professores atuarem nas pré-escolas municipais
- os Estudos Adicionais, pós-secundário oferecido na rede pública pelo Instituto de Educação que, juntamente com as orientações da Coordenadoria
de Pré-Escola, eram responsáveis por manter uma linha pedagógica nas préescolas da rede municipal. Ser professor de pré-escola era uma opção pessoal
que implicava numa formação inicial. Atualmente, a formação não é mais
exigida e, como não existe concurso específico, nem todos os professores
que estão na Educação Infantil da rede municipal optaram por esse nível de
ensino. Como os que estão na Educação Infantil podem ser remanejados para
turmas das séries iniciais, muitos não investem na área.
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A descontinuidade das políticas públicas tem descartado o passado e
roubado a memória. Cada administração se posiciona como se estivesse
sempre começando. Com a extinção da Coordenadoria, extinguiu-se também uma cadeia de formação e acompanhamento pedagógico das turmas
de Educação Infantil da rede municipal. O trabalho, segundo falas de
professores daquela época, era todo amarrado. Os materiais distribuídos
regularmente nas pré-escolas apresentavam, passo a passo, o planejamento
das Unidades de Ensino e Centros de Interesse com uma lista de atividades
a serem desenvolvidas. Embora possa se questionar os pressupostos e o
excesso das orientações aos professores, é inegável a presença de uma proposta pedagógica e de uma política de acompanhamento, que se perderam
nesses anos. É bem verdade que a SME atendia poucos, podendo garantir
um maior controle do que acontecia nas escolas. Mas a falta de orientação,
acompanhamento pedagógico e atualização ao longo de mais de uma década fizeram com que a Educação Infantil da rede ficasse à deriva, chegando
a ponto de, no início dos anos 1990, uma professora receber da diretora da
escola os antigos materiais da Coordenadoria, dos anos 1970 e 1980, como
orientação para o trabalho de Educação Infantil.
Em 1990, a Lei Orgânica Municipal reforça o atendimento gratuito às
crianças de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas. Seu texto, porém, não deixa clara a sua operacionalização. Menciona a qualidade desse atendimento,
reconhece creches e pré-escolas como integrantes do sistema municipal de
ensino, fiscalizadas pela SME de acordo com a lei, mas de fato, esse reconhecimento só começará a ser efetivado mais de dez anos depois.
A equipe do Departamento de Apoio às creches e Escolas Comunitárias
da SMDS, em 1992, elabora a Proposta Curricular para Creches e Préescolas Comunitárias, sistematizando materiais, registros, experiências,
discussões e reflexões dos profissionais que atuavam nos programas de
escolas e creches comunitárias. Foi uma tentativa dos educadores da SMDS
de discutir a função educativa da creche e organizar uma proposta pedagógica. Mas como essa proposta chegou até os educadores? Houve ações para
sua implementação? Houve investimento no pessoal docente de forma a
garantir a qualidade do atendimento?
Em entrevista, em junho de 2000, a coordenadora do Projeto Rio Creche
da SMDS explica que a função da SMDS não é pensar só na educação, e sim
na formação integral da criança, especialmente daquela que está em situação
de risco. Daí o trabalho com a família, o envolvimento com a comunidade,
as questões de saúde e alimentação. A gente não trabalha nas creches com assistencialismo, a gente faz um trabalho sócio-educativo. A função mesmo da
creche de um tempo para cá tem sido de pólo irradiador de cidadania local.
Ficou evidente que as creches da SMDS exerciam várias funções, sendo prioritariamente espaços da assistência. Frente às inúmeras situações de risco que
enfrentam as crianças das comunidades de baixa renda da cidade, há a necessidade de o poder público atuar em direção à garantia dos mínimos sociais.
A creche, entendida pela SMDS como um lugar de provisão desses mínimos,
incluía a educação como parte deles. Porém, para que de fato seja garantido
o desenvolvimento integral da criança - social, físico, emocional e intelectual
-, as instituições de Educação Infantil têm que prezar pela qualidade do atendimento. Como as verbas eram reduzidas, a SMDS acabava atuando dentro
de uma política em que predominava o barateamento do atendimento, parecendo partilhar a idéia de que o lado educativo-pedagógico voltado para a
especificidade e necessidade da criança seria “artigo de luxo”.
A partir de 1993, os programas sociais passaram a ter a participação do
governo, da sociedade civil e do empresariado. Foi a política de convênios,
com repasse de verbas da SMDS para entidades conveniadas, ou seja, o serviço passou a ser intermediado por organizações da sociedade civil. A terceirização, parte de política neoliberal dos anos 1990, substituiu o Estado
na prestação de serviços públicos básicos. Com isso, o número de creches
conveniadas tornou-se superior ao das creches públicas.
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Em 1993, os CIEPs e as Casas da Criança passam a constituir o conjunto
de unidades escolares da rede municipal, tendo a mesma estrutura pedagógico-administrativa das outras unidades, com professores concursados, um
diretor, um diretor adjunto e um coordenador. As Casas da Criança passaram a fazer parte do grupo de unidades escolares exclusivas de Educação
Infantil - os “Jardins Isolados” - e houve uma ampliação da oferta de vagas
de Educação Infantil na rede municipal.
Em outubro do mesmo ano, o Conselho Estadual de Educação do Rio
de Janeiro, através da Deliberação nº 204, definiu a natureza e objetivos
da Educação Infantil, chamada de Educação Pré-Escolar, afirmando que
até os 2 anos de idade o atendimento às crianças deveria estar relacionado
à atenção materno-infantil, demandando atuação de profissionais da área
da saúde; de 2 a 3 três anos, apenas suplementarmente, esse atendimento
deveria ser realizado por pessoal responsável por atividades de recreação,
denominando “classe maternal” esse atendimento institucionalizado. A
partir dessa idade, o atendimento às crianças seria subdividido em 3 etapas:
I) Jardim de Infância I - atendimento às crianças de 3 a 4 anos; II) Jardim
de Infância II - dos 4 aos 5 anos de idade; e III) Jardim de infância III - dos
5 aos 6 anos de idade.
Como se observa, essa Deliberação não trouxe para o âmbito educacional as turmas de maternal. Além de vincular os menores de 2 anos à saúde,
ao explicitar a recreação como atividade suplementar, portanto secundária,
institucionaliza a função do recreador que, efetivamente, não necessita de
nenhuma formação específica, e reforça a idéia de maternagem, que subjazi
uma não profissionalização das pessoas que trabalham com essa faixa etária.
Essa função de recreador passou a ser bastante comum entre os profissionais que trabalham na Educação Infantil, principalmente da instância
privada. Essa função favoreceu a contratação de pessoas não habilitadas em
magistério para trabalhar nas creches e pré-escolas e justificou a adoção de
salários mais baixos para esse cargo do que os de um professor.

Questões e tensões pós LDB
Em 1997, um ano após a promulgação da nova LDB, em resolução conjunta, SMDS e SME definiram que o atendimento às crianças de 0 a 3 anos
e 11 meses de idade seria de responsabilidade da SMDS, e o das crianças
de 4 a 6 anos, da SME4. Houve uma redução da amplitude do atendimento
da SMDS e o início de uma política de incorporação da Educação Infantil à
SME. A partir daí, as crianças matriculadas em creches da SMDS passaram
a ter suas vagas garantidas nas turmas de pré-escola da rede municipal.
Essa divisão de competências e conseqüente ampliação do atendimento,
porém, provocou alguns impasses para a SME. Um deles, citado pela própria coordenadora da Educação Infantil, foi a evasão de 40% das crianças
oriundas das creches. Isso ocorria porque crianças pequenas não se deslocam sozinhas, precisam dos adultos para levá-las e buscá-las nas escolas
que, na sua maioria, não estão dentro das comunidades, como as creches.
Além da distância e do custo de deslocamento, há a diferença de horário de
atendimento, pois as creches funcionam em horário integral e a maioria das
turmas de pré-escola, em horário parcial, não atendendo as necessidades de
muitas famílias. Outro ponto é que tendo as crianças das creches prioridade
sobre as matrículas, as outras crianças que não freqüentavam as creches, e
que muitas vezes eram as que moravam nos arredores da escola, ficavam
com as vagas que sobravam. Como a demanda era maior do que a oferta,
priorizava-se o atendimento das mais velhas, ou seja, primeiro as crianças
de 5 anos, já que as de 6 anos foram incorporadas ao Ensino Fundamental,
ficando muitas crianças de 4 anos fora da escola, aguardando até o ano
seguinte. Esse fluxo de crianças das creches gerou tensões administrativopedagógicas na SME, tais como aquisição de equipamentos, adequação de
espaços e horários, alocação, supervisão e formação de professores, coor-

Resolução SMDS/SME nº 405, de 3 de
dezembro de 1997.
4
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Ver Anexo Único da Resolução SME nº 816, de 05
de janeiro de 2004.
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denadores e diretores, propostas pedagógicas, objetivos e metodologia de
trabalho para atender uma população que até então não chegava à escola.
Em março de 2001, a Resolução “P” no 592 institui um grupo de trabalho para promover um levantamento de dados sobre o funcionamento
das creches vinculadas ao poder público municipal e propor medidas a
serem adotadas no processo de transição e incorporação à estrutura organizacional da SME. Conforme esse levantamento, das 468 creches, apenas
187 eram de total responsabilidade da SMDS e as 261 restantes participavam de algum tipo de convênio. Isso provocava uma certa flutuação
no número de instituições conveniadas, pois, de acordo com as regras e
verbas disponíveis, alguns convênios se renovavam ou não, se ampliavam
ou se reduziam.
Poucos meses depois, em 14 de setembro, o Decreto nº 20.525 transferiu progressivamente o atendimento de Educação Infantil da SMDS para
a SME, definindo datas para efetivação do processo, que deveria ser finalizado em 31 de dezembro de 2003, mas que acabou sendo efetivado um
ano depois. O Decreto se refere à transferência, o que, mesmo tendo sido
feito gradativamente, causou bastante desconforto tanto nas creches sob
a coordenação da SMDS, por não saberem quais seriam as conseqüências
dessa transferência, quanto na SME, pela premência de providências a serem tomadas, entre elas a supervisão das creches, a definição de critérios
para a transferência e de alocação de verbas, entre outros.
Em novembro do mesmo ano, as questões relacionadas às creches
municipais, como calendário de matrícula, normas para efetivação da matrícula e critérios para organização das turmas, foram fixadas a partir de
Resoluções e Portarias conjuntas da SME com a SMDS, evidenciando que
a passagem das creches para a educação estava em processo.
As primeiras creches transferidas foram as de atendimento direto: os
CEMASI - Creche. Com estrutura de pessoal bastante enxuta, a maioria
dessas creches funcionava com um diretor vinculado à SMDS e os demais
funcionários terceirizados. A Resolução Conjunta SME/SMDS nº 1, de 12
de novembro de 2001, dispôs sobre o cadastramento obrigatório dos profissionais que atuavam nas creches públicas do Sistema Municipal de Ensino e, a partir desse cadastramento, houve um remanejamento dos funcionários da SMDS para outros projetos dessa secretaria, e professores da rede
municipal de ensino assumiram o cargo de direção das creches (Decreto nº
21.259, de 8 de abril de 2002, que dispôs sobre a locação de servidores da
Secretaria Municipal de Educação em creches) e de professor articulador.
Ainda no segundo semestre de 2001, a SME fez o primeiro curso de 40
horas para seleção dos supervisores de creches. Houve vários professores
inscritos, mas segundo a responsável pela Educação Infantil na época, muitos desistiram quando viram que o trabalho de cada um seria supervisionar
dez creches, a maioria localizada em comunidades de difícil acesso. Foi feita
uma outra seleção por currículo e muitas pessoas que não estavam ligadas
à área pedagógica assumiram a supervisão das creches, que teria que ser
feita devido ao relatório dos convênios que exige atualização mensal. Assim, desses primeiros supervisores das creches sob a coordenação da SME,
muitos desconheciam o que seria um trabalho educativo para as crianças
pequenas.
No processo de transferência das creches para a educação, o Decreto
nº 20.525 trouxe a data de 01 de janeiro de 2004 como o início do gerenciamento pela SME dos convênios que têm, por objeto, a concessão de
apoio integral a instituições sem fins lucrativos que prestam atendimento
na Educação Infantil, modalidade creche. Assim, a Resolução SME nº 815,
de 30 de dezembro de 2003, dispõe sobre a Concessão de Apoio Integral
a Creches Comunitárias, Confessionais e Filantrópicas e estabelece critérios para a celebração e execução do Convênio. Em 2004, as creches que
não conseguiram apresentar a documentação e os critérios exigidos para
passarem para a Educação5 continuaram sob a coordenação da Secretaria
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de Assistência Social. Nesse grupo ficaram algumas creches do PROAP II e
algumas creches comunitárias que passaram a ser denominadas de NAC Núcleo de Atendimento à Criança. Conforme entrevista com a responsável
por essas creches nessa secretaria, esses seriam espaços de cuidados gerais,
não educativos, em transição para se adequarem às normas. Muitos desses
NACs não conseguiram se adaptar e cumprir as novas exigências e, sem a
possibilidade de firmar o convênio com a SME, acabaram fechando pela
falta de recursos.
A passagem das creches para a educação teve momentos tensos, uma
vez que as trocas de experiências entre as duas secretarias ocorreram no
nível central, e não nas instituições. Os critérios criados para a passagem
deixaram algumas creches comunitárias apreensivas quanto ao seu cumprimento e continuidade de funcionamento. Além dos critérios, que segundo
o coordenador de uma creche comunitária são mais uma questão de planejamento financeiro do que de outras questões, outro ponto de tensão
foi a visão de algumas pessoas vinculadas à educação em relação à creche,
desconsiderando a experiência educacional desses espaços, dicotomizando
educação e assistência. Nas palavras do mesmo coordenador: a SME trata
as creches como se nada de trabalho estivesse acontecendo, desconsiderando
os 20 anos de trabalho. Colocam a educação em oposição ao cuidado, como
se a creche não fizesse nada e como se o cuidado não fosse educação.
Embora a LDB seja de 1996 e tenha dado três anos de prazo para a
incorporação das creches ao sistema educacional, a SME não se preparou
ao longo desses anos para receber as creches. Não houve um planejamento para essa passagem. A SMDS continuou inaugurando creches sob sua
administração e dentro da lógica de barateamento e de privatização do
público inerente aos convênios, como se a inserção ao sistema educacional
não fosse uma determinação legal a ser cumprida e, mais ainda, a busca de
uma qualidade do atendimento à criança pequena. Foi o caso, por exemplo, do Programa de Urbanização de Assentamentos Populares do Rio de
Janeiro – PROAP I, identificado por um de seus programas, o Programa
Favela Bairro, que criou as parcerias com as ONGs que entravam como
um serviço terceirizado, repassando o dinheiro que recebiam da Prefeitura
para os funcionários, geralmente pessoas das comunidades. A implantação
do PROAP II previu, para a faixa etária de 0 a 6 anos, a criação de creches
nos assentamentos do programa, capacitação de mães crecheiras6 e ampliação da jornada da criança matriculada na pré-escola, agora com uma nova
forma de parceria: as Organizações da Sociedade Civil (OSC) que, pelo
Edital no PQQ-DS 01/02 (D.O Rio,18/06/2002), iriam assumir responsabilidade total sobre as creches das comunidades assentadas, com verbas da
SMDS/BID e com a mesma lógica de contratar pessoal da comunidade, sem
formação em Educação Infantil, para baratear os serviços. A continuidade
da abertura de creches comunitárias sem obedecer às determinações legais
e sem o envolvimento da educação significou um adiamento das questões a
serem assumidas pelo Sistema Municipal de Educação.
Os complicadores político-administrativos se imbricaram aos pedagógicos. A SME não tinha formado previamente uma equipe para o trabalho
nas creches e, por sua vez, a equipe educacional da SMDS também não
havia sido deslocada para a educação. Toda experiência acumulada no trato
da comunidade foi passada de forma aligeirada e teve que ser reinventada
pela educação. A educação, distante do trabalho comunitário próprio da
assistência, passou a ter que responder questões das creches que fugiam
do seu âmbito administrativo-pedagógico. Questões que dizem respeito ao
atendimento dos mínimos sociais, à participação comunitária, ao funcionamento, à terceirização dos serviços públicos, entre outros.
Com a transferência das creches, a SME passou a ter que lidar com novas situações, e de diferentes ordens, como: I) pedagógicas - trabalhar com
uma faixa etária que tradicionalmente não fazia parte do seu atendimento,
necessitando de estudo sobre a especificidade da creche e definição de um

Projetos de capacitação de mães crecheiras
apontam um retrocesso em relação à política
de Educação Infantil instituída pela nova LDB,
evidenciando que o barateamento do atendimento à
criança das classes populares persiste.
6
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projeto político-pedagógico para reorientação do trabalho nesse segmento;
II) comunitárias - manter uma relação mais estreita com as famílias e a comunidade, tendo que entrar em comunidades de difícil acesso; III) formação
profissional - trabalhar com grande número de pessoas sem formação específica de Educação Infantil e até mesmo sem formação de Ensino Fundamental,
tendo que traçar políticas de formação em serviço; IV) aumento de pessoal
– incluir nos seus quadros os supervisores de creches e aumentar o número
de professores com formação nas creches; V) vínculo empregatício - discutir
e resolver questões trabalhistas, como a terceirização dos educadores, as diferenças salariais para o exercício da mesma função, a possibilidade ou não
de fazer concurso para servidor publico para as creches etc.
Por sua vez, a própria pré-escola também foi sendo impelida a pensar a
sua prática, pois passou a ter um contingente grande de crianças de classes
populares e moradoras das comunidades que, além de enfrentar situações
sociais complexas, necessitam de um atendimento em horário integral,
como o da creche, tendo que rever seus tempos, espaços e rotinas. A Multieducação - Núcleo Curricular Básico (1996), embora nas páginas finais
inclua a Educação Infantil no quadro síntese da sua proposta curricular,
não se refere às creches e não apresenta, no corpo do texto, um item específico de fundamentação para o trabalho na Educação Infantil, o que
levou a equipe da Coordenação do Departamento de Educação Infantil a
organizar, junto a um grupo de professores, uma proposta de orientação
para a Educação Infantil da rede municipal de ensino: de Educação Infantil,
na verdade, um pequeno fascículo de atualização da Multieducação que
abordou as linguagens, e que foi distribuído às escolas no final de 2005.
O acompanhamento pedagógico nas escolas e turmas de Educação Infantil pela organização, infra-estrutura e gestão das Divisões de Ensino das
Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) tem sido esporádico, eventual. É possível encontrar várias tendências pedagógicas nas turmas de Educação Infantil da rede municipal, das antigas orientações às inovadoras, de
cunho construtivista. Não há dúvida de que a diversidade é enriquecedora,
mas sem parâmetros para se tomar como referência, o que se apresenta é
muitas vezes a reprodução das desigualdades.
Em relação às escolas privadas, as classes mais abastadas têm um vasto
leque de opções de creches e pré-escolas sofisticadas com toda infra-estrutura e pessoal especilizado (circuito interno de TV, área verde, piscina,
computadores, ensino de língua estrangeira, brinquedos e materiais em
profusão, pedagogos, nutricionistas, pediatras, fonaudiólogos etc). A
maioria das escolas consideradas de qualidade - das de vanguarda às mais
tradicionais - ampliou os serviços à faixa etária da pré-escola. Algumas
oferecem horário integral com opções de atividades: inglês, natação, artes,
judô, capoeira, balé, etc.
Por outro lado, encontramos também muitas creches e pré-escolas
privadas que oferecem serviços precários, espaços reduzidos, pessoal sem
a qualificação mínima exigida e com propostas de trabalho pouco elaboradas. Entre os dois extremos há uma vasta diversidade de serviços e as
mensalidades atingem uma ampla faixa de preço, dependendo da localização, do público que atendem e serviços que oferecem. Num esforço de
classificar esse serviço privado, identificamos, grosso modo, quatro grupos
de escolas, a saber:
Grupo A - creches, pré-escolas e escolas destinadas às classes mais favorecidas. Muitas são bilingües, sejam tradicionais ou de vangarda, estão
localizadas nas áreas nobres da cidade (zona sul, zona norte próxima e
Barra da Tijuca e adjacências). Além de oferecerem uma série de serviços e
atividades, contam com instalações adequadas, corpo docente especializado e com salários acima da média do município.
Grupo B - creches, pré-escolas e escolas destinadas às classes médias
altas. Estão localizadas tanto nas áreas nobres quanto na região periférica
que tem uma classe média ascendente. São escolas que também apresentam
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serviços variados e instalações adequadas, geralmente têm um corpo docente qualificado. As mensalidades ficam um pouco abaixo das do primeiro
grupo, sendo uma opção para os pais menos exigentes e/ou que não podem
pagar mensalidades tão altas.
Grupo C - creches, pré-escolas e escolas com espaços e serviços mais
restritos, corpo docente que, mesmo que qualificado, se submete a ganhar
salários abaixo da média. As mensalidades não podem ser altas, pois atendem às classes populares.
Grupo D - creches, pré-escolas e escolas particulares bastante simples,
localizadas na periferia, com poucas exigências de espaço, trabalho e corpo
docente. São as escolinhas de fundo de quintal que, muitas vezes, não são
oficiais. Salários bastante baixos e formação de pessoal variada.
Numa cidade cindida como o Rio, não há dúvida de que há desigualdade de oferta dos serviços educacionais para as crianças de 0 a 6 anos. Não
há dúvida também de que a democratização do acesso tem sido básica na
diminuição das desigualdades e que cabe aos órgãos competentes normatizar, regulamentar, credenciar, supervisionar e fiscalizar a oferta dos serviços para garantir condições mínimas de funcionamento.
A iniciativa do MEC e o empenho de diferentes Fóruns Estaduais de
Educação Infantil7 em torno do Censo da Educação Infantil, iniciado
em 2001, têm sido fundamentais para se ter uma proximidade maior da
realidade do atendimento às crianças de 0 a 6 anos de idade, mas ainda
é preciso mobilizar creches e entidades afins para se fazerem presentes
nos levantamentos estatísticos, o que não é tão simples na medida em que
muitas delas são improvisadas, apresentando instalações precárias, falta
de pessoal especializado e/ou em situação trabalhista ilegal, entre outras.
Essa “ilegalidade” de diferentes instituições de atendimento à infância se
produz no vácuo deixado pelo poder público, tanto por sua omissão na
oferta de vagas para essa faixa etária, quanto pelo acompanhamento desse
nível de ensino. No Rio de Janeiro é difícil avaliar o número desse tipo de
atendimento improvisado, mas basta entrar numa comunidade ou bairro da
periferia urbana para se ver placas anunciando o serviço.

Considerações finais
A expansão quantitativa da rede municipal é um indicador importante
de democratização da Educação Infantil no Rio, mas não se pode desconsiderar que a superação das desigualdades está também na qualidade do atendimento oferecido à população de baixa renda. A oposição entre a função
educativa e a assistencial, marca da história da Educação Infantil dirigida
às crianças pobres, encobre a verdadeira oposição que está em pauta: a de
classe social. Segundo Kuhlmann Jr. (1998), a idéia de assistencialismo não
exclui a concepção educacional. A educação assistencial está relacionada a
um atendimento aos pobres, preconceituosa em relação à pobreza e descomprometida quanto à qualidade do atendimento (p.202).
O Brasil não teve e não tem uma única infância. A idéia de que para os
pobres qualquer coisa é melhor do que nada se remete à própria história do
Brasil, já que a história da infância foi e é feita à sombra dos adultos de uma
sociedade estratificada que viveu três séculos de escravidão. Para os pobres,
a emergencial e necessária provisão de alimentação e cuidados com a saúde
e higiene para prover a criança dos “mínimos sociais” parece dispensar a
qualidade de um trabalho educativo. O fato é que a transferência das creches para a educação não as excluiu dos objetivos da assistência - proteção à
família, à maternidade, à infância... e de amparo às crianças (Lei Orgânica de
Assistência Social – LOAS/1998, Art. 2o) -, e não as isolou do seu contexto
nem as destituiu de uma história que as tornou pólo irradiador de cidadania
local. Com a idéia de transferência do trabalho para a educação, há um
acúmulo de competências que revela uma falta de integração das políticas
para a infância. Se as creches que eram da SMDS atendiam principalmente

Os Fóruns de Educação Infantil, que começaram
a ser organizados a partir de 1994, são espaços
abertos à sociedade civil - instituições escolares,
creches e pré-escolas, universidades, secretarias
de educação, ONGs, professores, coordenadores,
diretores, pesquisadores etc -, que têm com
objetivo discutir a Educação Infantil nos seus mais
diversos aspectos, desde as questões pedagógicoadministrativas até as questões políticas.
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as crianças em situação de risco, que precisam efetivamente da assistência,
parte do trabalho não poderia ter sido transferida, pois a situação das crianças e das comunidades não mudou com a passagem.
Cabe esclarecer ainda que as políticas sociais no Brasil, historicamente,
tiveram um forte cunho filantrópico e paternalista ou de benesse de primeiras-damas, passando, mais recentemente, para a idéia de direitos. Porém,
a adoção de políticas sociais residualistas, próprias do neoliberalismo, entende a Assistência Social como o atendimento apenas aos despossuídos,
não sendo tomada como um direito de todos os cidadãos, como o fazem as
políticas do bem-estar-social. A disputa por verbas para os projetos sociais,
entendidos muitas vezes como um peso aos cofres públicos, provoca uma
série de distorções, como as que estão acontecendo com a passagem das
creches para a educação, em que se transfere a responsabilidade, mas se
reluta na passagem das verbas. Essa disputa, fruto da falta de integração
de políticas para a infância, divide onde se faz necessário somar, tirando o
foco da inclusão social.
Quanto às questões pedagógicas, a criança das camadas populares não
corresponde à que geralmente está descrita nos livros. O professor, que
lida diariamente com a criança real, que é capaz de percebê-la além dos
estigmas de pobre e de carente, precisa reaprender o que aprendeu para
construir um novo olhar sobre ela e recriar o seu trabalho. Trabalho que, ao
considerar as competências da criança, dando voz e ampliando suas leituras
e conhecimentos de mundo, propicia uma ampla inserção cultural. Portanto, um trabalho comprometido com a qualidade, que exige professores
com formação e capazes de fazer mediações significativas entre as crianças
e o meio natural, cultural e social.
A passagem das creches para a educação, embora com tensões e questões, pode ser um passo na busca de uma qualidade do trabalho com as
crianças de classes populares. Na superação da oposição entre educação e
assistência, no alvorecer das vozes das crianças que freqüentam as turmas
de Educação Infantil da rede municipal, estaria a chance de virar o jogo da
exclusão?
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Educação Infantil:
direitos das crianças,
ações da sociedade e
1
mudanças nas políticas

A

s lutas pela Constituinte de 1988, o Estatuto da Criança e do
Adolescente de 1990 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional de 1996 integram uma história coletiva de intelectuais,
militantes e movimentos sociais no Brasil. Há um visível avanço
diante das políticas educacionais que, nos anos 70, defendiam
a educação compensatória para compensar carências culturais, deficiências
lingüísticas e defasagens afetivas das crianças das camadas populares. Influenciados por agências intencionais e programas dos Estados Unidos e
Europa, documentos oficiais do MEC e pareceres do Conselho Federal de
Educação daquela época defendiam a idéia de que a pré-escola poderia, por
antecipação, salvar a escola dos problemas relativos ao fracasso escolar.
Mas o debate crítico em torno destas questões motivou a busca de alternativas para as crianças brasileiras. As políticas públicas estaduais e municipais da década de 80 se beneficiaram dos questionamentos de enfoques
teóricos de diversas áreas do saber; de processos mais democráticos em
uma conjuntura política em vias de formação com a volta às eleições para
governos estaduais e municipais nos anos 80; a procura de alternativas para
a política educacional que considerassem a diversidade cultural e lingüística
nas práticas educativas. Quadros teóricos, de um lado, e iniciativas práticas, de outro, possibilitavam que fosse colocada em questão a abordagem
da privação ou carência cultural, então defendida por documentos oficiais
do governo federal que definiam as crianças como carentes, deficientes,
imaturas, defasadas. A psicologia a antropologia e a sociologia ajudavam a
entender que às crianças foi imposta uma situação desigual.
As crianças começaram a ter sua especificidade respeitada e passaram a
ser consideradas, ao longo destes 30 anos, como cidadãs, parte de sua classe, grupo, cultura. Assistência, saúde e educação passaram a direitos sociais
de todas as crianças. A busca de alternativas críticas fortalece a visão das
crianças como produtoras e produzidas na cultura e subsidia ações de Educação Infantil que valorizam o saber do seu meio sócio-cultural de origem.
Avançou-se no campo político e teórico, com as lutas para mudar a situação
da educação da criança de 0 a 6 anos no Brasil.
Nos anos 80 e 90, com gestões eleitas para municípios e estados, movimentos sociais, redes públicas municipais e estaduais e universidades
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buscam expandir a Educação Infantil com qualidade. Pela primeira vez na
nossa história foi formulada uma política nacional de Educação Infantil,
processo desencadeado com a Constituição de 1988, e com a ação do
MEC. E, nos últimos anos, não obstante a desmobilização da sociedade
civil, as lutas pela educação da infância estão presentes nos fóruns estaduais, nas redes de creches e no Movimento Interfóruns de Educação Infantil
do Brasil(MIEIB), encaminhando, de modo coletivo, questões centrais da
política de Educação Infantil.
O debate sobre a educação de crianças de 0 a 6 anos gerou a formulação
de políticas de formação de profissionais e alternativas curriculares para a
Educação Infantil e diferentes concepções de infância, currículo e alternativas práticas ou projetos educativos. Propostas decorrentes das práticas
sociais, da academia e das políticas públicas geram contornos variados:
como garantir um paradigma norteador do projeto de Educação Infantil
do país, respeitando a diversidade? Como garantir alternativas curriculares
e políticas de formação que não desumanizem o homem, que não fragmentem o sujeito em objeto da sua prática? Como romper com um contexto
que não leva em conta as trajetórias dos professores? Aqui, cabe destacar as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 1999)
e o documento da Política Nacional de Educação Infantil: pelos direitos
das crianças de zero a seis anos à Educação (BRASIL, 2004). Além disso,
muitos estados e municípios só agora começam a atuar na formação prévia
e continuada dos profissionais da Educação Infantil. Este cenário político
apresenta na formação de professores um dos mais importantes desafios
para a atuação das políticas educacionais. A progressiva democratização
da Educação Infantil e do ensino fundamental gerou – como política – a
inclusão recente das crianças de 6 anos na escolaridade obrigatória. Formar
professores para lidar com crianças pequenas, é tarefa nova na história da
escola brasileira e, para muitos, desconhecida e até mesmo menos nobre;
ter crianças com menos de 7 anos na escola parece surpreender ou impactar
gestores e pesquisadores. Estes desafios precisam ser enfrentados.
Educação e pedagogia dizem respeito à formação cultural – o trabalho
pedagógico precisa favorecer a experiência com o conhecimento científico
e com a cultura, entendida tanto na sua dimensão de produção nas relações
sociais cotidianas e como produção historicamente acumulada, presente na
literatura, na música, na dança, no teatro, no cinema, na produção artística,
histórica e cultural que se encontra nos museus. Esta visão do pedagógico
ajuda a pensar a creche e a escola com suas dimensões políticas, éticas e
estéticas. A educação, uma prática social, inclui o conhecimento científico,
a arte e a vida cotidiana. Embora Educação Infantil e ensino fundamental
sejam freqüentemente separados, do ponto de vista da criança, não há
fragmentação. Os adultos e as instituições é que muitas vezes opõem Educação Infantil e ensino fundamental, deixando de fora o que seria capaz de
articulá-las: a experiência com a cultura. Alfabetizar ou não na Educação
Infantil? Como integrar Educação Infantil e ensino fundamental? Crianças,
jovens e adultos são sujeitos da história e da cultura, além de serem por elas
produzidas; as milhões de crianças brasileiras a alunos de 0 a 6 anos como
crianças e não só alunos: isso implica em ver o pedagógico na sua dimensão
cultual, como conhecimento, arte e vida, e não só como algo instrucional,
que visa ensinar coisas.
Essa reflexão vale para a Educação Infantil e vale para o ensino fundamental, que são indissociáveis: ambas envolvem conhecimentos e afetos;
saberes e valores; cuidados e atenção; seriedade e riso. O cuidado, a atenção, o acolhimento estão presentes na Educação Infantil; a alegria e a brincadeira também. Nas práticas realizadas, as crianças aprendem. E gostam
de aprender. Na Educação Infantil e no ensino fundamental, o objetivo é
atuar com liberdade para assegurar a apropriação e a construção do conhecimento por todos. Na educação, o objetivo é garantir o acesso, de todos
que assim o desejarem, a vagas em creches, escolas de Educação Infantil
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e escolas de ensino fundamental assegurando o direito de brincar, criar,
aprender. Nos dois, temos como desafios: pensar a creche, a pré-escola e a
escola como instâncias de formação cultural; ver as crianças como sujeitos
de cultura e história, sujeitos sociais. (Bazílio e Kramer, 2003).
Com a Lei no 11.274/2006, o ensino fundamental passa a ter 9 anos, no
Brasil, e inclui as crianças de 6 anos, o que já é realidade em vários países e
em alguns municípios brasileiros há muito tempo. Mas muitos professores
ainda perguntam: o melhor é que elas estejam na Educação Infantil ou no
ensino fundamental? Penso que os profissionais que atuam na Educação
Infantil e no ensino fundamental devem levar em conta a singularidade das
ações infantis e o direito à brincadeira, à produção cultural, na Educação
Infantil e no ensino fundamental. As crianças devem ser atendidas nas suas
necessidades (a de aprender e a de brincar): tanto na Educação Infantil
quanto no ensino fundamental precisamos ser capazes de ver, entender e
lidar com as crianças como crianças e não só como alunos. A inclusão de
crianças de 6 anos no ensino fundamental requer diálogo entre Educação
Infantil e ensino fundamental, diálogo institucional e pedagógico, dentro
da escola e entre as escolas, com alternativas curriculares claras.
Em países como o nosso, onde a desigualdade e a injustiça social são
constitutivas da história e do cotidiano, as conquistas resultam de muito
trabalho já realizado e indicam sempre que há muito trabalho por fazer.
As conquistas formais têm se tornado ações de fato? Que impacto tais conquistas promovem no currículo? No que se refere às políticas educacionais
voltadas à Educação Infantil e ao ensino fundamental de 9 anos, desde a
decisão até a implementação e a avaliação das ações, as diversas instâncias
precisam atuar de modo articulado. Às políticas públicas municipais e estaduais cabe a expansão com qualidade das ações de creches, pré-escolas e
escolas com a implantação de propostas curriculares e de formação de profissionais de educação e de professores. A antecipação da escolaridade para
6 anos de idade interfere nos processos de inserção social e nos modos de
subjetivação de crianças, jovens e adultos? As escolas têm levado em conta
essas questões na concepção e construção do seu currículo? Os sistemas
de ensino têm se equipado para fazer frente às mudanças? Temos sabido
interagir com os conselhos (em especial os tutelares) numa atuação social
em defesa das crianças e seus direitos, muitas vezes infringido pelo Estado,
outras pelas creches ou escolas, muitas vezes pelas famílias?
A infância é tempo de brincar e de aprender. Devemos também aprender com as crianças, numa perspectiva da educação onde o outro é visto
como um eu e onde está em pauta a solidariedade, o respeito às diferenças e
o combate à indiferença e à desigualdade (Kramer, 2006). Assumir a defesa
da escola – uma das instituições mais estáveis num momento de absoluta
instabilidade – significa assumir uma posição contra o trabalho infantil. As
crianças têm o direito de estar numa escola estruturada de acordo com uma
das muitas possibilidades de organização curricular que favoreçam a sua
inserção crítica na cultura. Elas têm direitos a condições oferecidas pelo
Estado e pela sociedade que garantam o atendimento de suas necessidades
básicas em outras esferas da vida econômica e social, favorecendo mais que
uma escola digna, uma vida digna.
Neste contexto, a inclusão das creches no Fundeb é mais uma vez motivo
de debate e risco. Risco social e risco político. Aqui e agora, como em outros
momentos da história, é fundamental manter o engajamento, a atuação conseqüente e a mobilização constante de toda a sociedade, principalmente das
famílias, dos professores e dos gestores. Esse é nosso papel.
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Seres humanos e
natureza nos espaços
de Educação Infantil
Pela Drª Léa Tiriba

Resumo: Sensível à necessidade de produção de novas relações dos seres

humanos entre si e com a natureza, este texto traz reflexões sobre os sentidos e compromissos fundamentais do trabalho em creches e pré-escolas.
Sua intenção é contribuir para instituição de novas formas de viver, sentir
e pensar a vida na Terra!
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ivemos uma situação de emergência planetária, em que está clara
a possibilidade de que a espécie humana concretize um processo
de auto-destruição, criando condições sócio-ambientais insuportáveis a sua sobrevivência e de outras espécies na Terra. Ludibriada pelo mito da natureza infinita, auxiliada por sua inteligência
e onipotência e ensandecida pelo desejo de possuir/consumir, a civilização
ocidental criou, nos últimos duzentos anos, um modelo de desenvolvimento que não está voltado para o bem-estar e felicidade dos povos e espécies,
mas para os interesses de mercado. Centrado na produção e consumo de
bens, orientado para gerar lucro, este modelo - capitalista, urbano, industrial, patriarcal – vem gerando, ao mesmo tempo, desequilíbrio ambiental,
desigualdade social e sofrimento pessoal.
Como educar as crianças num quadro planetário em que cerca de
38.000 hectares de florestas nativas são destruídos por dia, milhares de espécies desaparecem e “1,3 bilhão dentre os mamíferos humanos (20,6% da
população mundial) estão ameaçados de morte pela fome” ? (Dias, 2004,
p.23). Certamente, não será nosso objetivo ensiná-las a reproduzir um estilo de pensar e de viver a vida que é nefasto, que é insalubre!
Nas creches e pré-escolas, temos, todos os dias, a oportunidade de
oferecer sensações, interações, condições materiais e imateriais que contribuam para a formação de dois modos de existência: um que potencializa
a existência; outro que faz sofrer, que enfraquece (Espinosa, 1983). Como
aprendizagem e autoconstituição não são processos separados, é fundamental que aqui elas vivenciem experiências positivas, pois, se a vida transcorre no cotidiano das instituições, é aí que ela se afirma como potência ou
impotência, de corpo e de espírito.
Creches e pré-escolas são espaços privilegiados para aprender-ensinar
porque aqui as crianças colhem suas primeiras sensações, suas primeiras impressões do viver. Assim, interessados na produção de potência, podemos
pensar as Instituições de Educação Infantil (IEI) como espaços de vivência
do que é bom, do que alegra e, frente aos desafios da vida nos faz mais
potentes(Deleuze, 2002). Mas, como educar as crianças na perspectiva de
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uma vida alegre, saudável e solidária, se vivemos num mundo em que imperam o individualismo, a competição e a destruição da biodiversidade?
Observando o modo de funcionamento de creches e pré-escolas, em
centros urbanos e até mesmo em zonas rurais, podemos perceber que as
crianças estão emparedadas: são mantidas, a maior parte do tempo, em
espaços fechados, as rotinas não contemplam suas necessidades/desejos de
movimentarem-se livremente nos pátios, sob o céu, em contato com o sol, a
terra, a água. Raramente de pés descalços, nas áreas externas brincam sobre
chão predominantemente coberto por cimento ou brita; e só se aproximam
da água para beber e lavar mãos e rostos. Tomar banhos de mangueira,
brincar de comidinha, dar banho em boneca, fazer barquinho para colocar
na correnteza das valas quando chove... nada disso é corriqueiro, ao contrário, é exceção!
Como aprender a respeitar a natureza se as crianças não convivem com
seus elementos? Como investir na produção de concepções educacionais e
rotinas que se estruturem na contramão de uma tendência que é destrutiva?
Buscando respostas para estas questões, alinhavei em 5 pontos algumas
idéias voltadas para uma educação que esteja voltada para a formação de
pessoas íntegras, solidárias e comprometidas com a manutenção da vida
em nosso planeta.

Religando os seres humanos com a natureza,
desconstruindo a cultura antropocêntrica
Se, no passado, o objetivo da escola era ensinar as crianças os conhecimentos necessários à produção da sociedade urbana e industrial, hoje o
desafio é educar na perspectiva de uma nova sociedade sustentável. Assim,
já não basta ensiná-las a pensar o mundo, a compreender os processos naturais e culturais. É preciso que elas aprendam a conservá-lo e a preserválo. Isto implica em rever as concepções de mundo e de conhecimento que
orientam as propostas curriculares, em que a natureza não tem valor em si
mesma, é simples matéria prima morta para a economia industrial e a produção de mercadorias, é simples objeto de estudo de humanos interessados
em colocá-la a seu serviço. Para isto, foi necessário que os seres humanos
deixassem de se perceber como parte da natureza. E, ainda mais, passassem
a situar-se como superiores à ela, esquecendo sua condição animal, valorizando aquilo que os distingue enquanto espécie e desprezando o que os caracteriza enquanto seres que são parte integrante e, portanto, dependentes
desta mesma natureza. A idéia de que pertence aos humanos tudo que não
é humano - as terras, as águas, os vegetais, os animais, os minerais - decorre
de uma separação artificial entre seres humanos e natureza; ou dizendo de
outro modo, de uma separação entre sujeito de conhecimento e objeto de
pesquisa, estratégia da metodologia científica indispensável ao domínio e
controle do mundo natural.
A visão antropocêntrica reforça um sentimento de estranhamento entre
seres humanos e natureza: cria muros de fumaça – que se materializam
como muros de alvenaria – separando as escolas do contexto em que estão
situadas. Muitas vezes, até as janelas não estão ao seu alcance, impedindo o
olhar para o mundo que está lá fora e mesmo prejudicando a respiração de
ar puro, contribuindo para que meninos e meninas não se vejam e não se
sintam parte do mundo natural. Assim, ao invés de aprenderem uma percepção de si próprias como espécie que é parte da natureza, elas aprendem
a se sentir e a se comportar como se fossem o seu senhor. Este sentimento
é ensinado às crianças ocidentais desde a mais tenra infância e, certamente,
é alimentado pela distância a que são mantidas do mundo natural.
Se queremos formar pessoas que respeitem a natureza, desfrutar da vida
ao ar livre não pode ser uma opção de cada professora ou escola, mas um
direito das crianças e, portanto, um imperativo pedagógico. Desde a creche
e a pré-escola precisamos, portanto, realizar uma aproximação física, estabewww.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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lecendo relações cotidianas com o sol, com a água, com a terra, fazendo com
que sejam elementos sempre presentes, constituindo-os como chão, como
pano de fundo ou como matéria prima para a maior parte das atividades.

Aconchegando o corpo na escola
Mexer na terra, correr na grama, jogar bola, pular, saltar, subir em
árvores: as crianças têm verdadeira paixão pelos espaços ao ar livre! Elas
manifestam claramente esta preferência porque são modos de expressão da
natureza (Espinosa, 1983). Obrigadas a permanecerem em espaços fechados, impedidas de se integrarem ao universo de que são parte, sofrem uma
dupla alienação: do mundo maior ao qual pertencem e dos desejos de um
corpo que é também natureza! E, quando lhes são impostas rotinas de dormir, comer e defecar, alienam-se também em relação aos próprios ritmos
internos, alterando o equilíbrio de sua ecologia pessoal.
A vida humana na Terra se substantiva através do corpo. É ele que nos
faz vivos e materializa a nossa existência. Entretanto, as relações que estabelecemos com nosso corpo estão inseridas e marcadas por uma visão de mundo em que a razão ocupa o centro da cena. Valorizamos em nós mesmos,
seres humanos, a capacidade intelectual; e subestimamos, ou até mesmo ignoramos o que nos identifica enquanto animais. Nosso corpo é a expressão
desta identidade, é a prova da nossa condição animal, algo que nos faz iguais
a outras espécies que habitam conosco um mesmo ecoespaço.
Durante muito tempo nos acreditamos superiores, capazes de tudo saber sobre a natureza, de desvendar todos os mistérios da vida pelo uso da
razão. Na visão da ciência moderna, a realidade é uma máquina e não um
organismo vivo. Sua natureza tem uma lógica que pode ser decifrada por
um ser humano que é definido por sua atividade mental. É esta atividade
que interessa aos objetivos de domínio e controle da natureza. Assim, as
crianças são distanciadas do mundo natural porque o divórcio sujeito (ser
humano) x objeto (natureza) é um componente essencial na produção de
uma ciência que possibilita este domínio.
Em conseqüência de um modelo de pensamento que hipertrofia a razão,
são relegados a um segundo plano algumas dimensões e canais de expressão
da experiência humana, entre elas as sensações físicas, as emoções, os afetos,
os desejos, a intuição, a criação artística. Ao mantê-lo por tanto tempo imobilizado, a escola trata o corpo também como natureza inesgotável, capaz de
ceder infinitamente às necessidades da mente, assim como o meio ambiente
natural cede matérias primas às necessidades impostas pelo mercado.
As grades curriculares, as rotinas das instituições educacionais expressam claramente esta evidência: a de que a escola não tem pelo corpo o
mesmo apreço que tem pela mente. Os espaços de educação das crianças
de 0 a 6 anos não escapam a esta lógica. Em seu cotidiano, divorciam ser
humano e natureza, separam corpo e mente, razão e emoção... Na contra
mão desta tendência precisamos de rotinas que não fragmentem o sentir e
o pensar, que estejam atentas às vontades do corpo, que não aprisionem os
movimentos. Ao contrário, ajudem as crianças a expressarem ‘a dança de
cada um’, isto é, ‘o jeito de ser’, que é, em outros termos, a expressão de
nossa psiquê, de nossa alma.

As crianças são seres de natureza e,
simultaneamente, seres de cultura
A realidade não é uma máquina regida por leis matemáticas passíveis de
interpretação racional; a razão não é o único caminho de acesso ao jeito de
ser do mundo; e o que define as crianças não é apenas a sua racionalidade,
elas são unidades de corpo-espírito-razão-emoção. Portanto, o objetivo de
Educar e Cuidar inclui o conjunto de dimensões que constituem o humano.
Mas, como realizar a integração de uma dimensão do humano enquanto
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ser biológico, ser de natureza, se, no processo de construção da visão moderna, esta dimensão foi se perdendo, e prevaleceu a dimensão cultural?
Para realçá-la será necessário assumir as crianças também como seres de
natureza. A concepção de criança enquanto ser de cultura está assegurada
nas propostas pedagógicas na medida em que estão implícitas duas idéias
fundamentais: i) nenhum ser sobrevive com características humanas se não
receber cuidados de outros humanos; ii) só entre humanos seremos capazes
de aprender a recriar as atitudes, as regras, os valores, enfim, o jeito de ser
da espécie e do grupo social de que somos parte. Entretanto, o que não está
devidamente enfatizado é que os seres humanos não estão sós, partilham
a existência com inúmeras outras espécies, sem as quais a vida no planeta
não pode existir. Somos parte da natureza, somos fruto de autopoiese, isto
é, de um fenômeno de auto-organização da matéria que dá origem a todos
os seres vivos. (Maturana e Varela, 2002). Portanto, as crianças são, ao
mesmo tempo, seres da natureza e seres de cultura. Na escola, a conjugação
destas duas concepções assegurará o respeito à diversidade cultural com o
respeito à biodiversidade. O reconhecimento da diversidade cultural implica no reconhecimento de todos os seres humanos desfrutarem do direito
de cidadania, assim como de soberania dos povos e das nações. Na mesma
medida, o reconhecimento da biodiversidade implica no respeito ao conjunto de tudo que vive na biosfera, tudo que vive no ar, no solo, no subsolo
e no mar. Não poderemos pensar apenas no bem estar dos seres humanos
porque há uma interdependência entre as espécies, há um equilíbrio global
que precisa ser preservado.

As três ecologias e o cuidar
Creches e pré-escolas não são depósitos de crianças, não são abrigos,
não são hoteizinhos. Creches são espaços de desenvolvimento das múltiplas
dimensões humanas durante a primeira infância. Precisam, portanto, ser espaços onde elas vivam - interessantemente, satisfatoriamente, alegremente
- as primeiras experiências de suas vidas.
Nas IEI, visamos uma educação ambiental atenta à qualidade de vida, à
qualidade do existir cotidiano. Nesta perspectiva, o cuidar é uma referência
central porque possui uma dimensão ontológica: isto é, está relacionado à
constituição do ser humano, pois, do nascimento até a morte, é condição
para a sua existência (Boff, 1999). Mas, como ter cuidado e aprender a
cuidar numa sociedade que não cuida da natureza, das outras espécies, nem
da própria espécie, que destrói em função dos objetivos do capital? Na
sociedade em que vivemos o cuidar se restringe à família, no máximo aos
membros mais próximos de uma comunidade. Não diz respeito ao coletivo,
não está comprometido com a necessidade de cuidar de todos, do conjunto
dos seres, humanos e não humanos. (Tiriba, 2004).
Numa educação para sociedades sustentáveis, o cuidar é referência fundamental porque orienta o trabalho em relação à três ecologias (Guattari,
1990) e nos ajuda a avaliar:i) a qualidade dos espaços/atividades relacionadas ao eu (ecologia pessoal); ii) a qualidade das interações coletivas,
relacionadas ao nós (ecologia social); e iii) a qualidade das relações com a
natureza (ecologia ambiental).
Sem prejuízo ao conceito de “ecologia mental”, formulado pelo autor,
prefiro adotar a expressão “ecologia pessoal”, por sua abrangência e por
apontar para a superação do dualismo corpo/mente. Assim,
“A ecologia pessoal diz respeito às relações de cada um consigo mesmo, às conexões de cada pessoa com o seu próprio corpo, com o inconsciente, com os mistérios da vida e da morte, com suas emoções
e sensações corporais, com sua espiritualidade. A ecologia social
está relacionada às relações dos seres humanos entre si, as relações
geradas na vida em família, entre amigos, na escola, no bairro, na
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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cidade, entre os povos, entre as nações. A ecologia social retrata a
qualidade destas relações. A ecologia ambiental diz respeito às relações que os seres humanos estabelecem com a natureza. Reflete as
diferenciadas maneiras como os grupos humanos se relacionam com
a biodiversidade, de maneira sustentável ou predadora: com o objetivo de satisfazer suas necessidades fundamentais, ou com o objetivo
de apropriação-transformação-consumo-descarte,(...)”. (Gouvea e
Tiriba, 1998:26)
Em sua articulação, os três registros ecológicos expressam as dimensões
da existência e revelam a qualidade de vida na Terra, bastando, para isto,
perguntar: na sociedade capitalista-urbana-industrial-patriarcal, como estão as relações de cada ser humano consigo mesmo? Qual a qualidade das
relações dos seres humanos entre si? E as relações destes com a natureza - isto
é, com a Terra, espaço que a espécie humana habita?
Por outro lado, as três ecologias podem ser referência para pensar a
existência das crianças e adultos que, todos os dias, permanecem durante
oito, dez, ou doze horas nas IEI. Que equilíbrios as rotinas diárias definem?
Como vão as relações de cada criança -ou educadora- consigo mesma? Qual
a qualidade das relações entre os humanos que constituem a comunidade
escolar? Como vão as relações destes com a natureza? No transcorrer da
existência cotidiana, as práticas institucionais reproduzem a insalubridade
definida pela lógica ocidental?

Desconstruindo as velhas rotinas e inventando outras
Na perspectiva da produção de novas relações dos seres humanos entre
si e com a natureza, a educação tem um sentido amplo, extrapola o compromisso com a transmissão de conhecimentos via razão e busca abranger
outras dimensões, como a intuição, a emoção. Comprometida com um
desejo e uma necessidade de reestruturação da civilização, ela desconfia
do poder explicativo do racionalismo científico e valoriza os processos
criativos, contribuindo para qualificar a vida nos planos das três ecologias.
Nesta perspectiva, as IEI e seus educadores assumem os desafios de uma
educação ambiental que vise:
• resgatar, no melhor de nossas tradições culturais, elementos - das
culturas negra, indígena e de outras etnias que compõem a nação
brasileira – que nos ajudem inventar novos modos de viver, sentir e
pensar a vida sobre a Terra.
• reinventar as relações com o corpo, com “o tempo que passa, com
os mistérios da vida e da morte” (Guattari 1990:16), em movimentos de encontro de cada um consigo mesmo, de fortalecimento da
integridade de corpo-espírito-razão-emoção.
• Estar atento às concepções e práticas de trabalho que reproduzem
o divórcio entre corpo e mente, hipervalorizam o intelecto e fazem
do corpo simples objeto de controle da mente;
• pensar um novo modo de funcionamento escolar que, por respeitar ritmos e interesses infantis, permita à criança aprender a respeitar
as vontades do corpo; isto significa atentar para as rotinas de sono,
alimentação e controle de esfincteres; a processos de inserção e acolhimento, modeladores de ritmos afetivo-corporais que repercutem
em sua ecologia pessoal;
• ampliar os espaços e os tempos de movimentarem-se livremente,
assim como de relaxar, meditar, estar atento a respiração, melhorar
a alimentação, cuidar da postura.
• mexer numa rotina de trabalho que supervaloriza os espaços fechados das salas de aula, os materiais industrializados e propiciar
às crianças contato cotidiano e íntimo com a terra, com a água, com
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o ar, de tal maneira que sejam percebidos e respeitados como fontes
fundamentais de vida e de energia.
• incorporar à rotina as atividades de semear, plantar, cuidar e colher alimentos e outros vegetais; do mesmo modo, assumir cozinhas,
hortas, marcenarias, oficinas de produção e conserto de brinquedos
como privilegiados espaços educacionais, onde também se aprende
matemática, ciências sociais e naturais, língua portuguesa.
• promover encontros festivos (em que possamos compartilhar
alimentos, música, projetos) favorecedores de sentimentos de amizade, companheirismo e solidariedade. Estes são sentimentos que
precisam ser aprendidos e exercitados no cotidiano, conteúdos que
precisam ser introduzidos no planejamento de trabalho da escola.
• questionar e combater as práticas consumistas e a onipresença
dos meios de comunicação na vida das crianças, abrindo espaço e
incentivando as trocas humanas que se dão através da narrativa, da
brincadeira e da produção artística;
• transformar as relações e interações com a natureza, questionando os conceitos de conhecimento e de trabalho que estas interações
asseguram; denunciando e rejeitando as propostas curriculares que
propõem um conhecimento intelectual, descritivo, que fazem da
natureza um simples “objeto de estudo”.
• Investir na construção coletiva de propostas pedagógicas que
visem uma integração mais ampla e possibilitam o desfrute, a admiração e a reverência da natureza como fonte primeira, fundamental
à reprodução da vida, e não como simples colônia, domínio de explorações humanas.
Além disto – mas este é um assunto para outra conversa – é preciso assumir o campus escolar como espaço de investigação pedagógica que seja
prática ecológica. Isto implica em “olhar para o próprio umbigo”, isto é,
em tomar consciência do impacto ambiental que as creches e pré-escolas
provocam, assumindo compromissos com a redução do consumo de água e
de energia e com o desperdício de materiais.
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Era uma vez...

T

rês palavras que abrem as comportas da imaginação, que nos convidam a visitar reinos inimagináveis e nos transportam para outras
épocas. A partir do jogo do faz-de-conta, vamos conduzindo a
criança no aprendizado da vida e, sem ter cara de aula, ensinamos
ética, cultura geral e tantas outras lições apreendidas pela via do afeto!
Mas... será que eu tenho jeito pra isso?
Claro que sim! Todos nós temos um contador de histórias clamando por botar a boca no trombone. É preciso, no entanto, descobrir o
seu estilo e o seu jeito muito próprio, inimitável, de contar histórias.
A maioria dos educadores pensa que é preciso uma parafernália: bonecos, panos, sonoplastia e se dispor a extrapolar limites além da sua personalidade.
Calma! Não é nada disso! Caras e bocas podem fazer a criança pensar:
“mas que adulto idiota!”.
Seja simples no contar, sofistique na escolha das histórias.
Vamos falar dessa tal simplicidade? Pois bem, contar histórias é, acima
de tudo, compartilhar.
Crie para a Hora do Conto uma organização diferente das carteiras.
Se for possível encostá-las e espalhar tapetes pelo chão, melhor ainda. À
criança deve ser dada a possibilidade de ouvir deitada, sentada, encostada
na parede, “futucando” o nariz, da forma que lhe der na telha!
Se for impossível essa “desorganização” ou criar um canto para a contação de histórias na sala, organize as carteiras num semi-círculo - as histórias
eram contadas assim nos tempos idos. A roda tem um efeito inclusivo mágico nesse momento.
Mas simplicidade quer dizer contar a história de qualquer jeito? Na-nani-na-não!
É claro que para dar voz a uma história, você deverá ter lido várias vezes o conto, grifado com cores diferentes palavras importantes na história,
brincado com as imagens que elas suscitam e feito sua viagem muito particular pelo enredo que ela tece.
Nada de treinar em frente ao espelho! Isso já era e, além do mais, somos, às vezes, os piores juízes de nós mesmos!
Grave a história e deite-se numa atitude de relaxamento: nuca alongada, pernas dobradas e pés apoiados no chão, espaço entre as pernas correspondente à largura da sua bacia. Respire pausadamente, prestando atenção
ao seu ritmo respiratório: expiração, pausa, inspiração, pausa, expiração.
Dê um tempo para o seu corpo ir se soltando, a mente silenciando, nada
de “musiquinha” de relaxamento; a idéia não é fazer você dormir e, sim,
serenar a mente para receber a história.
Então, ouça a história. Procure visualizar os personagens, o local onde a
história acontece e não seja tão crítico nesse momento, use a gravação apenas como condutora da sua viagem. Perceba se existem lacunas na narrativa
- contação não é cinema, com corte e edição. Se a princesa está na floresta
e deseja chegar ao castelo, ela terá que sair da mata, pegar a estrada, entrar
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no reino, cruzar a praça principal para, finalmente, ver o castelo majestoso
lááááááááááááá no alto da colina. Não pule etapas.
E sinta a pulsação da história: expansão, pausa, contração, pausa, expansão...
E aí? Foi bom pra você?
Conseguiu ver a “cara” dos personagens? Sentiu um frio na espinha
quando a assombração perseguiu a menina pelos corredores do castelo?
Talvez aqui e ali tenha percebido que algumas palavras se repetem em
demasia e seja melhor enriquecer o vocabulário das crianças com palavras
novas; talvez o desenlace esteja acontecendo de um jeito súbito demais.
Ótimo! Então, mãos à obra!
Não conseguiremos “engravidar as palavras de sentido” se não formos
viajantes do conto.
E isso me faz lembrar um pré-requisito fundamental para um contador
de histórias: uma boa dose de delírio. Pessoas muito racionais e práticas
talvez venham a encontrar maior dificuldade para dar voz a uma história.
Afinal, como acreditar que aquele sapo era um leão de pedra que vivera
encantado durante anos na caverna do Elfo Azul e agora se transforma em
príncipe frente aos olhos da Princesa Anã?
Contar histórias é imaginar o inimaginável, o conto só ganha corpo e
existe quando é materializado na imaginação do ouvinte e do contador. Aí,
sim, ele estará cumprindo a sua missão essencial.
Ponho uma “musiquinha” aqui nesse momento mais triste? Tocar um
instrumento pode até ser, mas lembre-se sempre que a leitura que você faz
do conto pode não ser a leitura que a criança faz. O ouvinte pode estar
dando graças a Deus da bruxa ter acabado de vez com aquele príncipe idiota. Não imponha sua leitura, dê espaço para que a criança faça a dela. Esse
é um dos nossos intuitos ao promover a Hora do Conto, lembra? Formar
leitores múltiplos.
E nada de finais moralizantes, viu? A moral deve ser subliminar e o
tempo para a criança digerir o conto deve ser preservado sempre.
Também nada de atividades imediatamente após a contação de histórias.
A Hora do Conto, por si só, já é uma atividade repleta de conteúdos.
Se quiser desenvolver tarefas a partir das histórias contadas, deixe para
o dia seguinte, permita que a criança vá pra casa “jiboiando” o conto e
possa comentar após um tempo.
Quanto ao repertório... Bem, isso já é uma outra conversa. Todos nós
sabemos que dar conta da vida profissional e pessoal já são tarefas suficientes para exaurir qualquer um, principalmente as mulheres.
Vá trabalhando seu repertório devagar, comece com as histórias contadas
pelo povo à sua volta. A criança adora ouvir contos que aconteceram bem
pertinho, naquela casa abandonada no final da rua e que todo mundo evita
passar em noite de lua cheia. O imaginário popular está pipocando com lendas desse tipo que são, além de tudo, um excelente antídoto para os temores
infantis. Alguns educadores e pais acham que as histórias de almas penadas
podem tornar a criança insegura e temerosa, mas o resultado é exatamente o
oposto! Os causos de assombração levam as crianças a vencerem seus medos
internos com mais facilidade, pois tudo se dá no plano do era uma vez.
Uma estratégia simples e sedutora para diversificar o repertório contado
em sala de aula é criar uma rede entre os educadores que atuam na escola:
cada um trabalha duas a três histórias por semestre e depois se revezam
visitando as turmas dos colegas.
E sempre contar histórias populares, claro! Não é à toa que esse material
oriundo da literatura oral se preserva até hoje. Ele fala, numa linguagem
metafórica, dos percalços e embates que a criança viverá na idade adulta.
Bocas à obra? Mas não se esqueçam de me contar os resultados. Como
bom contador de histórias, adoro ouvi-las também!
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Do faz de conta ao
castelo real
Por Maria Lúcia Lara

Maria Lúcia Lara é pedagoga
do Centro de Criação e Imagem
Popular (CECIP )

E

ra uma vez uma tarde em que eu passeava pela Casa de Rui Barbosa situada à rua São Clemente em Botafogo, na Zona Sul do
Rio de Janeiro. De repente fui atraída para o interior do porão.
Vi Alices e Coelhos correndo de lá para cá e fui adentrando cada
vez mais e mais. Descobri que lá dentro funcionava um brinquedoteca. Ela estava com suas portas abertas, deixando a mostra Cantinhos
Mágicos, brinquedos salientes que entravam e saíam de suas caixas e transformavam as crianças em heróis, príncipes ou fadas.
Vi no rosto de cada criança uma expressão de prazer. Entrei e fui
carinhosamente atendida por uma professora que, com sua voz e gestos
delicados, estava abrindo, sem que nós soubéssemos, naquele momento, as
cortinas de um novo tempo...
Conversamos sobre os espaços de brincar nos centros urbanos.
Onde estão as pracinhas?
Em que condições elas se encontram?
Onde é possível brincar em segurança?
Eu perguntei à professora responsável pela brinquedoteca se poderia
levar um grupo de crianças da Comunidade Santa Marta localizada no
mesmo bairro, para passarem uma tarde ali no meio de tantos brinquedos,
uma vez que elas não tinham condições de se associarem à brinquedoteca.
Foi só fazer um ofício, enviá-lo e aguardar.
Dias depois, lá estava eu novamente, junto com as professoras e algumas
mães levando as crianças da creche Unape Anchieta para usufruírem desse
ambiente.
Essas crianças, divertiram-se na brinquedoteca mas também conheceram a Casa de Rui Barbosa, e passaram a participar da hora do Conto promovida pela “Biblioteca Infanto-juvenil Maria Mazzeti” que ocupava um
espaço nos jardins da casa do poeta.
“A criança brinca com o que tem à mão e com o que tem na cabeça” Brougére, 1994
“O tempo correu a passar, a passar, a passar”...
“O tempo correu a passar, a passar, a passar”...
Um dia veio à notícia de que a Brinquedoteca Hapi também habitava
outro jardim. O jardim do Palácio do Catete e que daquele momento em
diante só lá funcionaria.
“Hapi, no idioma dos índios ianomâmis significa entrada, passagem” E
passamos a levar as crianças para brincar nesse outro jardim.
As crianças da creche então conheceram o Museu do Folclore que está
inserido na área desse palácio.
Da cesta do lanche dos piqueniques ali realizados sempre sobrava um
pãozinho para os patos que habitavam o lago. Esses nadadores muitas vezes
desfilavam com seus filhotes, parecendo exibirem-se para as crianças que
ora os aplaudia, ora fugiam deles, ora corriam atrás.
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As crianças também mantiveram um contato afetuoso com vovôs e vovós que ali se reuniam para um tanto de prosa, deixando fluir os tesouros
guardados em suas memórias.
Ah! As crianças também tiveram oportunidade de imitar os gestos do
grupo que ali se encontravam para praticar Tai Chi Chuan.
Um cenário favorável ao faz-de-contas, a produção lúdica das crianças.
“A essência do brincar não é um ‘fazer como se’ mas um fazer sempre de
novo” - Benjamin, 1969
“Onde está a Margarida/Olê Olê Olá/Onde está a Margarida/ Olê Olê Olá.”
Um certo outono chega à Brinquedoteca Hapi e recobre com folhas
secas as portas que não mais se abriram. As crianças protestam com seus
olhares, gestos e indagações diante dos brinquedos guardados.
Um grande grupo de educadores e pais assinaram um manifesto solicitando à direção do Museu da República que fica no Palácio do Catete a
permanência da Hapi.
Após longo e tenebroso inverno sem nenhuma resposta favorável...
chega à primavera e com ela, surge um botão e uma esperança, esta fruto
daquela semente cultivada no jardim da Casa de Rui Barbosa.
A professora brinquedista, coordenadora e organizadora da Brinquedoteca Hapí e que, desde a década de 90 vem pesquisando e produzindo
conhecimentos a respeito das experiências lúdicas das crianças brasileiras,
emociona-se com o reconhecimento público dessa tão nobre contribuição
no cenário urbano, dando voz e vez as crianças.
Do ventre dessa tão estimada professora Cristina Laclette Porto vem ao
mundo terreno o menino Pedro. Com ele já saltitando em sua barriga, ela
sobe o Morro dos Macacos levando nas mãos os brinquedos da Hapi e no
coração a esperança de que esses espaços de brincar continuem surgindo
não importando o lugar, sempre que houver crianças querendo brincar.
E foi assim que teve início a brinquedoteca do Centro Cultural da
Criança (CCCria). Espaço idealizado pelo Centro de Criação de Imagem
Popular (Cecip), em parceria com o Centro Educacional da Criança e do
Adolescente Lídia dos Santos (Ceaca - Vila).
Quando subimos a rua Armando de Albuquerque, em Vila Isabel, avistamos a torre desse Castelo conhecido como CCCria. Este ambiente é feito
do sonho de muita gente miúda e graúda, local que deixo aqui o convite
para todos vocês que desejarem observar crianças brincando, lendo ou
contando histórias dos livros e suas próprias, dançando com a música da
vida, fazendo a arte de viver colorindo com lápis no papel ou até mesmo
utilizando computadores para tornar real o virtual de suas idéias.
Esse relato é uma homenagem à mestra e orientadora de minhas pesquisas a respeito da Linguagem da Brincadeira. Foi ela quem me mostrou os caminhos para se descobrir algumas respostas e outras e novas perguntas sobre
o uso que as crianças fazem dos brinquedos e o modo como brincam.
Muito obrigado, Professora Cristina!
“A cidade grande reduziu, acentuadamente, para a criança os espaços
adequados ao exercício do seu direito à brincadeira”. (Porto,Cristina,1998
in Kramer, pg 183)
É brincando de jogar as bonecas pela janela que as crianças estão dizendo que precisam de ajuda para que possam entender esse e outros episódios
que ocorrem no cotidiano das cidades.
Mas nós continuamos ouvindo os Pedros, as Marias, os Nathans e os
Joões onde quer que eles estejam, pois acreditamos que os sonhos podem
se tornar realidade e que brincadeira é coisa muito séria.
Que horas são? Preciso concluir o texto...
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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A arte de contar
histórias
Por Sônia Travassos

D

esde as sociedades mais antigas o homem conta histórias: de
viagens, de medos, de amores, de aventuras... Histórias reais
ou imaginadas, que sempre tiveram o poder de despertar emoções, lembranças, sonhos, pensamentos naqueles que as ouvem.
Apesar de vivermos num mundo muito tecnológico, as crianças
continuam amando ouvir histórias. E é ouvindo histórias que se entra no
mundo da leitura, que se caminha rumo à formação do leitor. Na escola,
no parque, ao pé da cama, ouvir uma boa história representa conhecer algo
novo, aventurar-se em mundos desconhecidos, descobrir outras formas de
pensar, agir, sentir. Além disso, as histórias ajudam a criança a organizar seu
mundo, uma vez que apresentam um universo - um recorte da realidade
- com início, meio e fim. É tranqüilizador para a criança perceber que, na
trajetória de um personagem, apesar dos percalços que possam acontecer,
ele acaba encontrando soluções. A experiência de ouvir histórias é algo
enriquecedor para a criança e permite que ela vá entendendo melhor o
mundo e as relações que a cercam.

Mas, o que podemos contar para crianças
da Educação Infantil? E como contar?

Sônia Travassos é educadora,
especialista em literatura
infantil e juvenil, contadora
de histórias e autora de livros
infantis. É coordenadora da
biblioteca da Escola Edem.
Ministra diferentes cursos na
área da literatura infanto-juvenil,
para professores de diversos
estados do Brasil, através de
instituições ligada ao incentivo à
leitura, como a FNLIJ e o Proler.

32 • Revista Sinpro-Rio • www.sinpro-rio.org.br

A atividade de contar histórias está presente no cotidiano da maioria
das escolas, porém, muitas vezes, não se dá a esse momento a importância devida. Por vezes, lança-se mão de uma história apenas para passar os
minutos finais do dia. Retira-se qualquer livro da prateleira, sem nenhuma
leitura prévia e, com isso, corre-se o risco de apresentar uma história vazia,
mal escrita. Perde-se, assim, a oportunidade de fazer daquele momento
algo significativo para a criança. Está aí um ponto importante: o papel do
professor na escolha da história que vai contar. É claro que, por vezes, o
professor lerá histórias que não conhece bem, a pedido de uma criança, por
exemplo. Isso faz parte. Porém, quando ele escolhe uma história para contar é preciso que estabeleça critérios para a escolha. Por que essa história é
boa? Que tipo de experiência ela poderá trazer para meus alunos? Será que
provocará sentimentos, pensamentos, trocas de idéias? Ou é uma história
moralista, que não abre espaço para diferentes interpretações? Se queremos
formar leitores críticos que repensem o mundo em que vivemos, precisamos escolher histórias que abram espaço para o imaginário, para a troca,
para o contato com a diversidade do mundo, e não histórias que já trazem
uma mensagem fechada. Percebemos que, inúmeras vezes, as escolhas são
feitas apenas pelo tema da história. Não se pode escolher uma leitura só
pelo tema. É preciso saber como esse tema foi abordado, como foi desenvolvido, que linguagem o autor escolheu para escrevê-lo.
Por isso, quanto mais o professor conhecer a produção de literatura
infantil, mais preparado vai estar para fazer suas escolhas, e estas podem
ser muitas: contos de fadas, histórias do folclore, poesias, livros de imagem,
histórias que abordem temas atuais, ou que falem de sentimentos importantes, ou engraçadas... É preciso que o professor alargue a sua própria
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experiência como leitor, alargue o seu repertório de histórias, para, aí sim,
saber escolher melhor o que ler, por que ler e quando ler.
Uma questão sempre presente na fala do professor é o que fazer depois da história contada. Muitas são as atividades que uma história pode
suscitar: o desenhar, o representar, o trocar idéias, atividades que podem
ampliar a experiência da criança em relação ao universo do conto ouvido.
Porém, o próprio momento da contação, quando ocorre o encontro entre o
contador, a história e o ouvinte, já representa em si próprio, um momento
significativo para a criança. Talvez o maior deles. Assim, ele deve ser preparado da melhor forma possível. Isso não significa que o contador tenha que
ter a história na ponta da língua ou que tenha que usar inúmeros recursos
para contá-la. Um bom livro na mão e uma leitura entregue, por parte do
professor, é o mais importante. É o contador que empresta suas emoções,
sua voz, seu olhar para cada momento da história. Ele é o intermediário
entre o livro e a criança e precisa ter intimidade com o que está lendo:
descobrir o ritmo daquela narrativa, o tom que dará a cada personagem, as
modalidades de voz, as pausas, os suspenses, a exploração do humor, das
rimas... Ou seja, descobrir como aproveitar o texto da história, saboreando as palavras que o autor usou para contá-la e assim ajudar os ouvintes a
mergulhar no universo do conto.
Finalizando este artigo, poderia dizer que o bom leitor de histórias é
aquele que compartilha esse momento com seus alunos, que curte o que está
lendo, que vibra e se emociona com os personagens, que faz suas próprias
descobertas e, assim como seus ouvintes, mergulha num universo desconhecido e sai dele com experiências novas. Para isso, é preciso alma.
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Doutora
Eliana Yunes
Sinpro-Rio:

As políticas públicas implementadas pelo atual
governo estão conseguindo reverter o quadro desfavorável ao
acesso da população infantil à cultura?

Eliane Yunes:

Políticas públicas não se fazem unicamente
com tomada de decisões no papel. Implementá-las, de fato,
demanda articulações, vontade política, recursos e estratégias efetivas. A questão é sistêmica. Em cada região ou localidade é preciso sensibilidade para apurar a cultura que as
pessoas partilham e a que precisam partilhar, a história local
e a herança coletiva. É preciso disponibilizar livros, contato
com autores e contadores, música, artes, isto é: é preciso
oferecer outras condições sócio-culturais para as escolas e
famílias. Do contrário, em doses homeopáticas e eventuais,
não haverá efeito sobre a educação em si. Sobretudo, é fundamental que se modifique a vivência de bens culturais do
professor. A cultura é a matéria prima da educação, e ela é
viva, não pode se limitar a meros conteúdos cristalizados e
desconectados da vida dos educandos e educadores.
Eliana Yunes é Doutora em letras e
lingüística, pesquisadora do CNPq
sobre leitura, leitores, infância e cultura.
Professora da PUC-Rio, presidiu a
Fundação Nacional do Livro Infantil
e Juvenil (FNLIJ) e criou o Programa
Nacional de Incentivo à Leitura (Proler)
para a Fundação Biblioteca nacional.

Sinpro-Rio:

Foram divulgados resultados de vários países
sobre o desempenho acadêmico nas diferentes áreas do
conhecimento. O resultado do Brasil foi inferior à maioria
dos outros países. Como trabalhar o espírito científico na
Educação Infantil?

Eliane Yunes:

A ciência se orgulha de seus experimentos,
provas, demonstrações. Mas nossas escolas têm terrenos, canteiros, laboratórios, equipamentos? Os professores estão mobilizados e assessorados para partirem do livro didático e abrirem
o livro da vida? O gosto pela ciência nasce da curiosidade sobre
o mundo e do imaginário que a ficção desperta. Não basta ler
Júlio Verne (maravilhoso) ou ver Guerra nas Estrelas; é preciso
montar e desmontar, plantar e acompanhar o florescer, cuidar,
zelar. Ensinam-se sentimentos e valores? A descontinuidade e o
episódico não fornecem condições de transformação das mentalidades. Mais uma vez é preciso tomar decisões compartilhadas e viabilizá-las como responsabilidade de todos.

Sinpro-Rio: Sabemos que a crise por que passa a leitura na
América Latina não se origina unicamente nos problemas
relacionados com os métodos educativos. De onde vem, na
realidade, essa crise?

Eliane Yunes:

A leitura stricto sensu, identificada com o
livro e com a palavra escrita, reclama leitores não apenas na
América Latina; mesmo na Europa, a questão ronda o debate
sobre educação. No entanto, aí estão títulos de obras aos milhões, tiragens de jornais e revistas aos milhares, centenas de
universidades e cursos à distância. Nunca tantos alcançaram
entrar no sistema educativo. Porém, tudo vai mal, tudo, tudo...
Ler, que é interagir com o outro (com o mundo), acolhendoo e replicando - portanto, compreendendo, interpretando e
atuando através de uma linguagem - exige mais que o conhecimento do código, mais o dos contextos e repertórios dos interlocutores: autor e leitor. Implica ouvir/ler, entender/pensar
para responder – (re)escrever o pensamento que afetou um e,
alterado, afetará o outro. Assim, desde a oralidade, e antes
da escrita, líamos; depois do livro, lemos tv, cinema, cidades,
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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moda, sistemas de linguagens diversos. Do rolo de pergaminho passamos ao rolo digital na tela dos computadores. Lemos muito, porém mal, já que não interagimos, não interpretamos e não assumimos (não assinamos) o que entendemos
ou deixamos de fazê-lo. Entre os homens e o mundo estão as
linguagens e as leituras. Na verdade, a crise da lectoescritura
decorre da péssima alfabetização, inicialmente, e logo reside
em que não se leia criticamente, isto é, discernindo o que o
outro pensa, sobre o que se pensa. Resiste-se à diversidade,
à polivalência, ao imaginário que, fortemente, a literatura e
artes (que não têm perguntas nem respostas prévias) podem
fomentar no exercício do pensamento. Nesse âmbito, proporcionalmente ao número de potenciais leitores, a leitura
tem se tornado rarefeita. Mas aí também descumprem seu
papel, editores e governos (preços dos livros!), bibliotecas e
equipamentos culturais diversos, além da desvalorização de
saberes populares.

Sinpro-Rio:

A partir da afirmativa: a leitura não é somente
uma questão escolar, como se dá essa leitura em crianças da
Educação Infantil?

Eliane Yunes: A leitura não é só uma questão escolar, mas
sem qualidade na educação formal ela não se consolidará.
Porque se a leitura de mundo precede a da palavra, no dizer
de Paulo Freire, sem a leitura (interpretação) da palavra já
não se lê o mundo. Como não aprendemos palavras, mas
narrativas/sentidos, a leitura do mundo pela palavra deve começar pela contação de histórias, pelos cantos e folguedos
populares, pela encenação, pelas imagens, para daí passar à
literatura infantil e ao livro, à publicidade nas ruas e na mídia.
Mas sem mediadores, desde a primeira hora, que compartilhem o que se lê, não há aprendizado de leitura que resista !

Sinpro-Rio:

No caderno de Educação Básica, série institucional, volume 4, você diz que a leitura que dá passagem à
reflexão é a leitura literária. Como trabalhar essa reflexão,
fazendo um paralelo com o cotidiano na Educação Infantil?

Eliane Yunes: Como a arte em geral não manda recado explícito e, muitas vezes, nem implícito, mas insinua e sugere
para que o pensamento do outro se mova e crie, partilhando
a construção de sentido com o autor, a contribuição da literatura à formação de leitores ativos e críticos torna-se pedra
angular no edifício do conhecimento. No cotidiano infantil,
a empolgação pelas lendas, contos populares, mitos é a da
descoberta do mundo, condição para ser seduzido pela vontade de saber, de conhecer, de experimentar a vida e criar.
O que chamamos “estudo” é a apropriação de uma herança
cultural para atualizá-la com a inventividade de quem aprecia
e avalia o que recebe como seu.

Sinpro-Rio: A meta até 2010 é atender 50% das crianças de 0
a 3 anos de idade, tendo como objetivo assegurar a qualidade
do atendimento em instituições de Educação Infantil, garantindo espaços físicos, equipamentos, brinquedos e materiais
adequados nas instituições de Educação Infantil, considerando as necessidades educacionais especiais e a diversidade
cultural. O que você tem a nos dizer sobre isso?
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Eliane Yunes:

Repito: metas e planos dependem de que
os ponhamos em marcha, lhes demos continuidade e manutenção; e, sobretudo, de que haja garantias de recursos
humanos com qualificação para efetivá-los. Sem isso, as
leis seguem perfeitas e inócuas. E o problema não está na
falta de recursos para ativar metas como essa em favor da
população brasileira: haja vista o montante da corrupção
que diariamente surpreende. Como sempre, faltarão vontade
política e competência administrativa, e sobrarão disputa e
interesses pessoais.

Sinpro-Rio:

Como especialista em Educação Infantil, qual o
seu olhar em relação ao trabalho de literatura na faixa etária
de 4 a 6 anos?

Eliane Yunes:

Não sou especialista em Educação Infantil,
mas em formação de leitores, e isso começa quando o bebê
ouve as primeiras cantigas de ninar, passa às brincadeiras de
canto e roda, atende às primeiras histórias, reconta, inventa
e folheia livros de imagens com as quais procura “escrever”
uma narrativa. Há acervos excelentes de literatura oral, cancioneiros e narrativas populares que podem fazer a festa e
preparar o caminho para a alegria de ler - e não só literatura.
Aliás, nessa faixa, as crianças se encantam com livros e histórias e querem mais. O desencanto vem depois, mas esse é
outro capítulo...
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Doutora Maria
Fernanda Nunes
Sinpro-Rio:

Quais os principais desafios enfrentados hoje
para a oferta de uma Educação Infantil de qualidade, por
parte do poder público?

Maria Fernanda Nunes: Para início de conversa, devemos assinalar
o fato de que, nas duas últimas décadas, as políticas educacionais
apresentaram sensíveis mudanças, originadas tanto de pressões
de diferentes setores da sociedade como de conquistas legais.
Hoje, acredito que sejam três os desafios principais:
O primeiro refere-se à legitimação da Educação Infantil nos
sistemas de ensino. Creches, para as crianças de 0 a 3 anos,
e pré-escolas, para as de 4 e 5 anos, são a primeira etapa da
educação básica e devem ser entendidas como tal, incorporadas aos sistemas de ensino, regulamentadas, segundo os
critérios definidos pelos conselhos municipais de educação,
acompanhadas e supervisionadas. A conquista dessa legitimidade se fará, também, pela manutenção de um padrão mínimo
de qualidade em todas as escolas, públicas ou privadas. Este
padrão de qualidade se traduz na garantia de vagas e de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem - condições adequadas de infra-estrutura,
formação e valorização dos professores e demais profissionais,
gestão democrática e condições de permanência.
O segundo desafio decorre do primeiro, pois demanda a
criação e/ou a ampliação, nas secretarias municipais de educação, de uma equipe que assuma essas responsabilidades, se
incumba de desenvolver uma política municipal de Educação
Infantil e promova diagnósticos sobre a diversidade de situações em que se encontram as creches e pré-escolas, públicas,
particulares, filantrópicas, confessionais e comunitárias. Além
disso, faz-se premente, também, a articulação entre as secretarias municipais, como a da saúde, a do trabalho e a da assistência social, em torno de uma política para a infância, no sentido
de somar esforços em torno dos desafios apresentados.
Por fim, aparece o desafio da ampliação de matrículas
em creches, que está relacionada à formação continuada de
professores e às estratégias adotadas pela rede para essa
expansão, como concursos públicos para professores que
tenham, no mínimo, o ensino médio, na modalidade normal.
Evidentemente, esses dois desafios estão associados aos pressupostos teóricos que referenciam o atendimento, à concepção de infância e à concepção da prática educativa, ou seja, à
compreensão do que é ser “professor de criança pequena”.

Maria Fernanda Nunes é Doutora em
Educação pela UFRJ, Maria Fernanda
Nunes é professora da Puc-Rio e UNIRIO
e Especialista em Educação Infantil.

Se, durante muito tempo, as creches e, principalmente,
as pré-escolas tiveram caráter preparatório, vistas como instâncias que livrariam as crianças de possíveis problemas que
seriam enfrentados nas primeiras séries escolares, hoje já se
tem clareza de que não é essa a função da Educação Infantil.

Sinpro-Rio: Traçando um paralelo entre a Educação Infantil no
setor privado e no setor público, que pontos a srª destacaria?

Maria Fernanda Nunes: São vários os pontos que podemos
destacar. Quanto à oferta de vagas, por exemplo, podemos
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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dizer, no caso do município do Rio de Janeiro, que o setor privado apresenta um número de matrículas, em creches, mais
elevado que o setor público, segundo o censo de 2007. São
em torno de 31 mil crianças atendidas pelo setor privado e 28
mil pelo setor público. A estimativa do IBGE para a população
de crianças de 0 a 3 anos era de cerca de 330 mil crianças
residentes no município, o que significa dizer que 80% delas
estão ainda fora da cobertura de atendimento. Sabemos,
também, por meio de pesquisas, como as realizadas pelo
grupo Infância, Formação e Cultura - Infoc, da PUC-Rio, que
existem muitas creches no Estado do Rio de Janeiro que não
aparecem nas estatísticas oficiais, pois não estão credenciadas nos sistemas de ensino. Muitas delas surgem porque não
há vagas ofertadas pelo município para as crianças, e, embora queiram se legalizar, são ignoradas pelo setor público,
como é o caso de inúmeros estabelecimentos situados nos
municípios da Baixada Fluminense. Em Japeri, Nilópolis e
Queimados, por exemplo, segundo o último Censo, não existe
qualquer creche pública. Nesses casos, são as crianças as
maiores vítimas da omissão do Estado. Nascem as creches
“de fundo de quintal”, sem espaço adequado, sem profissionais formados, tendo dificuldades para o fornecimento de
brinquedos, material de consumo, etc.
Outro ponto refere-se à formação dos profissionais para o
trabalho nas creches e nas pré-escolas. No setor público, os
profissionais que trabalham na pré-escola são todos formados, ou seja, estão habilitados para o trabalho, mas, infelizmente, não se poderia dizer o mesmo dos profissionais que
trabalham nas creches. O setor privado segue esta mesma
tendência.

Sinpro-Rio: O que o PDE poderá representar no avanço das
conquistas da Educação Infantil?

Maria Fernanda Nunes: O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), do Ministério da Educação, prevê, como um de
seus principais pontos, a formação de professores e a adoção
de um piso salarial nacional. Com certeza, estas medidas irão
impulsionar uma atuação mais efetiva de conselhos de direitos, sindicatos, universidades e fóruns de educação em torno
do tema. Aliás, é esse o papel do MEC, o indutor de políticas
educacionais. Sabemos que o caminho depende de decisão
política por parte dos entes federativos. A oferta da Educação
Infantil é de responsabilidade do município e a formação de
professores é de responsabilidade do Estado.
Neste contexto, o Rio de Janeiro convive com as contradições de uma realidade onde diferentes instâncias a federal,
a estadual e a municipal têm exigências e compreensões distintas em relação à formação dos professores de Educação
Infantil. Resoluções e deliberações estaduais e municipais,
muitas vezes, conflitam com a Lei de Diretrizes e Bases.
Podemos destacar, dentre outros aspectos, a não-exigência
de nível médio, na modalidade Normal, para os profissionais
que atuam na Educação Infantil, em alguns municípios. Claro
está que esta é uma tentativa que busca conciliar uma realidade na qual estão inseridos profissionais com níveis e escolaridade distintos. O Estado, por sua vez, não tem facilitado a
formação de inúmeros profissionais que atuam nas creches
e que não têm a formação mínima. Os movimentos sociais
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organizados vêm pleiteando, há anos, cursos de habilitação
desses profissionais, como é o caso do Programa Pró-Infantil,
ofertado pelo Mec, em parceria com o Estado, e, até agora,
nada foi feito.
Outro aspecto que podemos considerar como conquista
é a inclusão das creches no Fundeb, dando a essa etapa
educacional direito de usufruir dos recursos do Fundo. O
financiamento, sem dúvida, poderá impulsionar uma oferta
de qualidade para as crianças.
É fato que há um caminho árduo e longo, até porque a
execução do PDE não depende, exclusivamente, do Governo
Federal. Vai depender dos Estados e Municípios, mas, de qualquer forma, o plano traduz reivindicações históricas e vem
validar a Educação Infantil, etapa da educação que, às vezes,
é tão desmerecida pelos estados e municípios. Nem tanto a
pré-escola, mas, principalmente, as creches, que entram em
evidência com o Fundeb. Acho que essa é a maior conquista,
já que tantos estudos mostram que uma Educação Infantil
bem promovida pode trazer uma série de benefícios para o
país, para a sociedade e para o futuro educacional.

Sinpro-Rio:

Que aspectos a senhora destacaria em relação
à política praticada na Educação Infantil, pelo município do
Rio de Janeiro?

Maria Fernanda Nunes: No campo das políticas, temos tido
uma realidade de ganhos e de perdas, de avanços e retrocessos. O município do Rio de Janeiro, por um lado, investiu na
formação continuada dos diretores de creches públicas e de
pré-escolas municipais, bem como de professores da rede. Eu
mesma tive oportunidade de coordenar alguns desses cursos
de 80 horas, ou mesmo de 120 horas. É notório que, para
enfrentar os desafios das situações de ensino, o professor
da creche e da pré-escola precisa de formação, de conhecimento, de sensibilidade ética e de consciência política para
problematizar e analisar as situações da prática social da educação. Educar crianças pequenas, em instituições de ensino,
significa aproximar culturas, linguagens, conhecimentos e
afetividades como elementos constituintes do desenvolvimento humano. Assim, neste aspecto, houve ganhos.
Porém, por outro lado, realizou-se um concurso público
para agente auxiliar de creche que representou um retrocesso imenso. Foi exigido, como qualificação desse profissional,
o ensino fundamental completo, o que, a meu ver, é um desrespeito com a área da educação e com as crianças. É ilegal,
desrespeitoso com a classe, expressa o baixo valor social que
tem sido atribuído às crianças pequenas e aos professores.

Sinpro-Rio:

O que está sendo feito no Ensino Superior, em
se considerando a necessidade de maior aprimoramento do
profissional da Educação Infantil?

Maria Fernanda Nunes:

Um exemplo é o fato de que, no
processo de reformulação da proposta curricular do curso
de Pedagogia, em face das novas Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Graduação, o corpo docente das
universidades teve oportunidade de discutir sobre a área da
Educação Infantil, de forma integrada às demais, dado que
as universidades, hoje, se voltam à formação do magistério
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para a Educação Infantil. A oferta de disciplinas afeta a essa
área do conhecimento também tem destaque, assim como o
envolvimento do aluno em atividades complementares, o que
pode aproximar a experiência docente das creches e pré-escolas aos espaços extra-escolares, como museus, brinquedotecas, bibliotecas, parques infantis... Enfim, com os espaços
pensados para a criança. E, por último, o envolvimento dos
alunos em grupos de pesquisa que tenham as crianças e os
profissionais da Educação Infantil como sujeitos e objetos de
investigação.

Sinpro-Rio:

O que a Srª diria a quem tenta desqualificar o
profissional da Educação Infantil dizendo, por exemplo: “As
professorinhas da Educação Infantil desconhecem seus direitos e por isso não lutam por eles”.

Maria Fernanda Nunes: Na medida em que o sistema educativo é um campo de disputa onde se estabelecem hierarquias,
a desvalorização de um campo representa a valorização de
um outro que lhe é supostamente superior, ou seja, os interesses em jogo permeiam esta disputa.

Doutora
Léa Tiriba
Sinpro-Rio: Quais são os desafios para melhorar a qualidade
social e educacional da Educação Infantil?

Léa Tiriba: Os desafios da Educação Infantil de hoje são os
desafios de muitos anos. Acredito que nós temos avançado,
se pensarmos em termos de país. De 1988 para cá, obtivemos
algumas conquistas importantes, porque a criança antes
nem era considerada sujeito de direito. A partir de 88, depois
da LDB, ela passa a ter direito à Educação Infantil. Antes esse
direito era assegurado para os filhos das mães trabalhadoras,
ou seja, a criança não era vista como indivíduo e o serviço era
prestado à mãe. Hoje, a Educação Infantil é destinado para as
famílias que desejarem, pois ela não é obrigatória. Então, isso
já é um avanço muito grande. Atualmente, nós já possuímos
uma legislação avançada, uma concepção e uma filosofia de
educação que progrediram na idéia de que a Educação Infantil não tem só a função de guarda (cuidar da criança para
devolvê-la inteira à família), mas que é algo mais importante
do que isso. Nós viemos de uma história de atendimento às
crianças, especialmente em creches, muito marcada por
esse viés assistencialista.
Hoje, em termos do que está posto como filosofia ou como
legislação, nós avançamos. Agora, o grande desafio é avançarmos concretamente. Porque uma coisa são as idéias; outra
questão é sermos capazes de debater e discutir essas idéias
a fim de mobilizar os educadores, as famílias, os dirigentes e
gestores para construir um dia-a-dia para as crianças coerente
com aquilo que proclamamos teoricamente. Outro desafio é
ampliar o acesso. Hoje, 13% das crianças de 0 a 3 têm aces-

Dra Léa Tiriba é professora e jornalista.
Docente do Departamento de Educação
do Curso de Especialização em Educação
Infantil da PUC e Assessora da Secretaria
de Educação de Santo André/SP
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so à creche. O que representa muito pouco. Se pegarmos os
percentuais de crianças negras, pardas ou das zonas rurais e
de outras regiões mais pobres, esse percentual decresce. A
diferença, por exemplo, entre as 20% crianças mais pobres e
as 20% mais ricas é brutal. As 20% mais pobres chegam a 9%
do total. As 20% mais ricas ficam em torno de 30%. Ou seja, só
entre as mais ricas nós já atingimos aquilo que o Plano Nacional de Educação (PDE) fixou como meta, que é chegar a 30%.
Em termos da Educação Infantil de 4 a 5 anos e 11 meses,
a situação é bem melhor. Nós já estamos atendendo mais de
60% em nível nacional. Penso que na questão da demanda e
do acesso, precisamos de três referências para avançar.
A primeira é a democratização do acesso, para a criança
ter o direito de freqüentar a escola. A segunda é a questão
da qualidade e nessa nós temos muito que avançar. Pela realidade que eu conheço, pela amostragem que eu tenho, a
situação não é muito animadora pelo ponto de vista da criança. Acredito que devemos apostar muito na qualidade, uma
vez que as crianças vivem na escola no mínimo 4 horas e as
da creche, de 8 a 12 horas. Então, qual é a qualidade do cotidiano das crianças? Uma criança que entra na escola com 4
meses e fica até praticamente os 6 anos de idade, que passa
10 horas por dia ali, especialmente nas creches, precisa que
esse lugar seja muito bom, porque ela vive ali. Nós temos
que avançar nisso em termos de concepção. A escola, nesse
período, é espaço de quê? Quais os significados da criança
estar ali todo dia? É para comer? É para engordar? É para ficar
limpa? Claro que isso tudo é importante, mas a escola não
pode ser só isso. E eu não estou dizendo que é isso em todos
os lugares, nós temos experiências interessantes, tanto no
setor público quanto no privado, com fins lucrativos ou sem.
Mas acho que nós estamos precisando avançar em termos
de qualidade nacional e até mesmo na questão local. Por
exemplo, aqui mesmo no Rio de Janeiro também é preciso
avançar.
A terceira referência é a questão da gestão democrática,
outro ponto em que também precisamos avançar. Cuidar não
se insere nos direitos democráticos, porque não existe cuidar
igual. Não tem uma quantidade ou um tipo de cuidado que se
possa oferecer igualmente para todos. Porque as pessoas são
singulares. Os educadores, diante dessas crianças, vão ter
que se entregar e entrar na relação, o que significa mexer na
rotina. A escola ou a creche não é uma fábrica onde a criança
tem que comer, dormir, tomar banho. Então, nós temos que
pensar nesses desafios.

Sinpro-Rio: O que o Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE) poderá representar no avanço das conquistas da Educação Infantil?

Léa Tiriba: O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)
é uma intenção. Por exemplo, posso falar de uma iniciativa,
que é o Pró-Infância, em que o objetivo é, justamente, disponibilizar recursos para a construção, manutenção e reforma
das escolas de Educação Infantil. Foram selecionados os
municípios que atendiam aos critérios do programa. Houve
um estudo sério por parte do governo federal, em que foram
apontadas as prioridades, e hoje já existem 800 unidades de
atendimento à Educação Infantil espalhadas pelo Brasil. O
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que ainda é pouco, se pensarmos no que precisa ser feito.
Enfim, há outras iniciativas que não estão relacionadas diretamente ao PDE, mas estão ligadas às nossas recentes
conquistas, como é o caso do financiamento da Educação
Infantil. O PDE se insere nesse contexto porque até 2006,
quando foi aprovada a lei do FUNDEB, não havia nenhum
financiamento para esse segmento. Nós tínhamos, na época,
uma legislação avançada, mas uma política de financiamento na contra-mão.

Sinpro-Rio:

A partir do advento do FUNDEB, a Educação
Infantil passou a ser “alvo” de financiamento público. Qual o
próximo passo a ser dado no sentido da concretização das propostas dos educadores e do movimento social neste setor?

Léa Tiriba: O primeiro passo para a concretização é sensibilizar o próprio Ministério da Educação (MEC) para que ele possa abrir um diálogo claro com o setor privado, com ou sem
fins lucrativos, e os movimentos sociais que, historicamente,
atende as crianças, para se chegar a uma referência de qualidade. Nós podemos concordar ou não concordar com o
jeito de atender, mas precisamos nos entender e estar juntos
nesse desafio de educar as crianças. Hoje, os recursos do
FUNDEB não podem se limitar a um repasse. É preciso cuidar e trocar experiências, principalmente com as instituições
consideradas do setor privado, sem fins lucrativos, que fazem
parte do modelo assistencial, pois elas conhecem melhor o
significado de “cuidar”. Mas nós não podemos reproduzir o
modelo da assistência social, nem o da educação. É preciso
confrontar e produzir os saberes para se chegar a um modelo
de Educação Infantil com qualidade.

Sinpro-Rio: Como se estrutura a oferta da Educação Infantil
no município do Rio de Janeiro?

Léa Tiriba:

No Rio de Janeiro, hoje, existe uma rede privada (que é particular), municipal (que atende de 4 a 6 anos),
conveniada (que atende possivelmente de 0 a 3 anos) e uma
monte de instituições que atendem porque existe demanda.
Existe uma idéia de que as crianças de 4 a 6 anos estariam
cobertas, mas não posso afirmar que isso seja real, porque
nós escutamos muitas críticas. Ontem mesmo (24 de abril de
2008) saiu no jornal O Globo uma notícia com a manchete:
“Vagas nas creches só na justiça”. A matéria mostrava creches que não têm vagas e lembrava que é direito das crianças
ter acesso à educação e dever do Estado garanti-la; assim, a
família garantiria seu direito à vaga entrando na justiça. Isso
é uma regra no país. Hoje, há muitas ações contra a prefeitura do Rio de Janeiro para demandar vagas. E também existe a
questão, que me parece bastante complicada no município,
da qualidade do atendimento. Não estou querendo dizer com
isso que não existam boas experiências, mas nós sabemos de
instituições públicas que estão em condições precárias. Um
exemplo que saiu nos jornais foi o caso de crianças que são
atendidas dentro de containers. Outros exemplos são: a creche do Sambódromo, que chega a ter duas profissionais para
27 crianças, e as instituições coladas a presídios, que sofrem
com as rebeliões e o cotidiano dos presos. Então, é preciso
dedicar cuidado e atenção a esses profissionais de educação
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para que eles se mantenham inteiros ao lado das crianças.
O espaço físico é outro fator deficiente dessas creches. Muitas são apertadas, não têm pátio e área verde. Uma rede municipal não pode conviver com essa realidade, onde crianças
ficam num ambiente pequeno, sem janela, (água e areia para
brincar. E não basta ampliar a cobertura, é preciso melhorar
a que já existe. Esse não é um problema só do Rio de Janeiro.
Falamos antes de desafios. Voltamos a questionar: do que as
crianças precisam? As crianças estão com sede de cultura,
de natureza, terra e água. Não estou falando de luxo e de modelo, mas acredito que possamos buscar uma qualidade que
passa por um espaço físico melhor, livros melhores, liberdade de movimentos. Não pode ser uma salinha apertada, com
uma só professora, por melhor que ela seja.

ela, dentro de uma relação de diálogo, pensar até que ponto
esse serviço que está sendo prestado está seguindo o que foi
definido na lei. E pensar até na construção coletiva da qualidade; por exemplo, o que precisa ser oferecido pela Educação
Infantil. Hoje se tem a idéia, e me parece que a rede particular
tem isso bem claro, de crianças de 2 e 3 anos que têm dever
de casa para fazer. Ou seja, um processo de aceleração que
está muito ligado a essa lógica de produtividade.
É preciso haver diálogo. Por exemplo, em Belo Horizonte
foi feito um belo projeto político-pedagógico em parcerias da
rede pública com a privada e os movimentos sociais. A partir
dessa parceria foi construído um documento orientador e,
com base nele, as instituições criam as suas propostas pedagógicas.

Sinpro-Rio:

Quais são as possíveis saídas para as “creches
comunitárias” e quais as suas implicações perante o movimento social?

Sinpro-Rio:

Léa Tiriba:

Léa Tiriba: O profissional da Educação Infantil tem que ser

As “creches comunitárias” já são um movimento
social. Elas foram fazer o que o Estado demorou muito para
fazer. São esses movimentos sociais - por trás das “creches
comunitárias” representados por associações de moradores,
movimentos de mulheres, grupos de comunidades, igrejas que vêm desde a década de 70, cuidando das crianças. Hoje,
para mim, a saída é, através de uma prefeitura democrática,
estabelecer um diálogo com todos os que atendem as crianças, não importando a natureza das instituições. E, através
desse diálogo, construir coletivamente um projeto políticopedagógico para a cidade. É importante expandir e qualificar
uma rede pública, mas é preciso que haja um compromisso
do Estado em financiar parcialmente essas instituições. Financiar não é só repassar os recursos, mas ter atenção com
a formação dos profissionais da Educação Infantil. Também
não é chegar nas instituições e dar as ordens, modificandoas. É preciso abrir o diálogo e repensar, juntos, a estrutura e
uma qualidade melhor.

Sinpro-Rio:

Como o poder público está controlando/
fiscalizando as escolas privadas da Educação Infantil? Esse é
um fator preponderante na qualificação do serviço prestado
por esse segmento?

Léa Tiriba:

Existem experiências de algumas administrações municipais que estabeleceram com escolas das redes
particulares uma relação que vai além da fiscalização. Elas
criaram, na verdade, um diálogo. Eu sou assessora da Secretaria de Educação de Santo André, em São Paulo, e já fui professora em Blumenau, em Santa Catarina. Nessas cidades,
especialmente, houve uma tentativa de mudar essa relação
simplesmente de fiscalização, de liberar papelada, essa relação mais formal, mais burocrática. O objetivo da inovação
foi discutir mais com as redes privadas, qual é o sentido do
trabalho das escolas. Afinal, as crianças da rede particular
são também crianças, são cidadãs das cidades como quaisquer outras.
Então, cabe à Secretaria de Educação a responsabilidade desse serviço que é prestado. É claro que não cabe a ela
definir como é o trabalho de cada instituição, mas cabe a

Quais são os pontos fundamentais, hoje, para
melhor formação (qualificação) do profissional que atua na
Educação Infantil?

considerado, antes de tudo, um profissional. Educar e cuidar
é muito diferente de tomar conta, não é verdade? Tomar conta
é devolver para a família. Então, é preciso haver um investimento na formação, no sentido de que as concepções do que
seja infância sejam repensadas. O que representam e quem
são as crianças? Quem somos nós, que fomos crianças? Devemos pensar que as crianças são pessoas inteiras e ativas,
que têm um conhecimento do mundo. Teríamos que recorrer
à Antropologia para saber que as crianças não sabem menos,
sabem outras coisas. Elas têm um olhar sobre as coisas, um
olhar sobre o mundo. Elas gostam de brincar. Aliás, disso
todos os seres humanos gostam. Mas a lógica da fábrica e
do capital tem tentado nos convencer, e às vezes tem conseguido, de que adulto não deve brincar, e sim trabalhar. Então,
pensar na formação, hoje, é pensar na brincadeira. Pensar
que educadores devem também aprender a brincar entre si
e com as crianças.
Outro aspecto importante é a relação entre qualidade e a
formação. Só tem qualidade para as crianças se tiver para os
adultos. O espaço só pode ser muito agradável para as crianças se for para os adultos. Essa questão passa pela formação,
pela questão salarial, pela sensibilização e pelo crescimento
das pessoas. Se pensarmos em termos de formação, um
fator muito importante é aprendermos com as crianças. Precisamos aprender a olhar para elas, para elas nos dizerem do
que estão realmente precisando. Ao invés de nós, o tempo
todo, acharmos que sabemos do que elas precisam. Por que
eu estou falando isso? Porque nós estamos muito atrasados,
especialmente, na questão do cuidar. Para eu cuidar, preciso
oferecer o que o outro me pede e não o que acho que ele
precisa. Hoje, o objetivo da Educação Infantil - que inclusive
está na lei - é educar e cuidar. Nós precisamos discutir muito
o que é esse cuidar. Não se trata de educar a mente e cuidar
do corpo. É preciso articular essas duas palavras e olhar a
pessoa como um todo, que é um sujeito de cognição, de afeto, corporal. É uma pessoa inteira que não está no individual,
mas no coletivo. O que significa para as crianças viverem no
coletivo desde os 4 meses de idade? Precisamos aprender a
ser crianças.
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Os profissionais da Educação Infantil têm um saber importante. E muitos têm avançado na formação, procurando estudar mais. Mas não é só com a iniciativa pessoal que contribuem
para o progresso na formação. Esses profissionais precisam de
apoio para seguir. Existem exemplos de alguns municípios,
como Belo Horizonte, que, ao invés de demitirem os profissionais que não estavam qualificados, ajudaram na sua qualificação, convidando o estado a assumir seu papel de formação. É
preciso repensar também a grade curricular, não só dos cursos
normais, mas também da universidades de educação. Por
exemplo: atualmente, um grande desafio da formação é enten-

der a criança como um sujeito de criação. Não existe espaço
para criação nas grades, tanto dos cursos normais como nos
cursos superiores. Às vezes, os professores passam por todo
o curso sem sequer fazer um desenho. Ou seja, como eles vão
acolher as crianças como criadoras, se na formação deles não
tem nada, ou quase nada, que seja voltado para a criatividade?
Acho que há muitos educadores pensando isso, e uma coisa
positiva é que os profissionais da Educação Infantil são muito
mobilizados. O próprio sindicato sabe disso. Os cursos para o
pessoal desse segmento são sempre os mais cheios. Então, o
que falta é uma articulação desses interesses.

Professor
José Thadeu
Sinpro-Rio: Para o senhor, qual foi a importância do 1º Conferência Nacional da Educação Básica (Coneb) para a construção de um Sistema Nacional Articulado de Educação?

José Thadeu:

Professor José Thadeu Rodrigues de
Almeida é secretário de Assuntos
Educacionais da Contee
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Se considerarmos o processo de construção
da Conferência, penso que mais do que resultados concretos
que venham a, de imediato, aplicabilidade, saímos da conferência com as premissas necessárias para a construção do
Sistema Nacional assim como o compromisso dos diferentes
atores que dela participaram para que esse processo seja
desencadeado o mais breve possível. A Coneb foi antecedida
por conferências que ocorreram em todos os estados e no
Distrito Federal e foi construída a partir de comissões organizadoras que tiveram a presença de diferentes segmentos
envolvidos com a educação e na comissão nacional organizadora 18 desses segmentos estavam representados. De outra
parte, construímos um texto-base que foi debatido em todas
essas etapas, inclusive, na nacional. Esse documento teve
como espinha dorsal a construção do sistema nacional. Assim sendo, ainda que tenhamos algumas críticas em relação
à não-realização de etapas municipais, que ocorreram pontualmente, e em relação ao pouco tempo e à limitação ao número de delegados(as) para um assunto de tal importância,
considero que de um debate que participaram gestores das
três esferas de governo e privados, trabalhadores(as) do setor
público e privado, pais e estudantes, centrais sindicais, movimentos sociais de diferentes representações, pesquisadores,
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conselhos nacional, estaduais e municipais, parlamentares,
na condição de delegados que propuseram, debateram e votaram as resoluções da Coneb, saímos de lá com um amplo
compromisso que não pode ficar restrito a intenções mas que
deve ser traduzido em projetos e ações que construam uma
nova realidade rumo a construção do Sistema Nacional de
Educação. Para nós da sociedade civil as resoluções da Coneb
servirão de ferramenta para os processos de pressão que realizaremos daqui para frente em nossas lutas pela educação.

Sinpro-Rio:

Professor, qual a concepção da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino
(Contee) em relação à questão do financiamento da Educação, tema polêmico abordado na Coneb, principalmente,
no que tange a relação ambígua entre a esfera pública e
privada?

José Thadeu:

A Contee tem uma posição consolidada em
relação a isso a partir das resoluções de seus congressos.
Entendemos que verbas públicas devem ser destinadas a
instituições públicas e nesta direção nos posicionamos na
Conferência, sendo que a Coneb teve como foco a Educação
Básica. Nossa maior preocupação se deu em relação aos processos de convênio na Educação Infantil, que permitem que
verbas do Fundeb sejam destinadas às instituições comunitárias, filantrópicas ou confessionais sem fins lucrativos,
através de parcerias entre a prefeitura e essas instituições.
Por um lado, há um lado positivo que é a imposição de algumas exigências para que esse convênio ocorra, o que poderá
melhor organizar essa relação público-privado. Por outro,
entendemos que esse processo que tem se disseminado
pelo país é, na verdade, uma terceirização do papel do Estado
que, ao invés de construir a rede própria de Educação Infantil
repassa essa ação para iniciativas da sociedade civil e, em
muitos dos casos, não integrando as ações de formação, os
projetos pedagógicos, as exigências infra-estruturais e os
processos de contratação de profissionais e de ocupação
de vagas pelas crianças aqueles usados pela rede própria
do município o que, sem dúvida, gera graves problemas,
desde o ponto de vista profissional ao pedagógico. Se temos
exemplos positivos como os de Belo Horizonte - que integrou
as instituições conveniadas ao sistema municipal, com programas de formação profissional, orientação pedagógica,
projeto infra-estrutural, merenda, entre outros - por outro,
lado, temos exemplos que estão diametralmente opostos a
essa realidade. Qual a remuneração dos(as) profissionais que
trabalham nos estabelecimentos conveniados e nos da rede?
Em todos os casos que conhecemos é de aproximadamente um terço daquele pago aos concursados que trabalham
na rede própria. Qual a exigência de formação para os(as)
da rede conveniada e qual, para os concursados? Qual o
acompanhamento pedagógico para as conveniadas e qual
o da rede própria? Aqui poderíamos ficar citando inúmeras
situações que apontam para realidades bastante diferentes
para quem tem na prefeitura o mesmo garantidor financeiro.
Há claramente, em relação aos(as) profissionais da educação, um processo de precarização de trabalho, ainda mais
que não há sindicato patronal das instituições conveniadas e
que, na medida em que estes não são contratados pela pre-

feitura, não há uma pessoa jurídica que nos permita negociar
as condições de trabalho deste(as) trabalhadores(as), sendo
destinado a estes apenas a CLT, quando os(as) mesmos(as)
têm carteira de trabalho assinada e contratos regulares, o
que, nem sempre, é a realidade.
Outra questão importante destacar é que as prefeituras
receberão um determinado valor conforme o número de
matrículas, somadas às da rede própria e das conveniadas,
mesmo que com valores um pouco diferentes, e que só há
obrigação de comprometimento com remuneração apenas
em relação aos profissionais efetivos do município isso gera
uma possibilidade de distorção ainda maior, principalmente
nos casos em que o número de conveniadas é muito maior
do que das instituições da rede. Sem contar a falta de critérios para o acolhimento das crianças, que, em alguns casos,
servem de instrumento político para o gestor do momento e
na falta de democratização dos conselhos municipais, que,
em alguns casos, são uma extensão da secretaria municipal
de educação, perdendo seu papel de órgão de estado com
autonomia.
Por fim, defendemos que esse processo de financiamentos tenha fim em 2015 para as creches conveniadas,
assim como já consta na lei do Fundeb para as pré-escolas,
que só terão essa modalidade de financiamento até 2011.
É importante ressaltar que nada temos contra as creches
comunitárias, mas entendemos que hoje devem as mesmas
ser fruto legítimo da organização da comunidade e não uma
necessidade que venha a cobrir a ausência do município em
cumprir sua obrigação legal e política. Portanto, as verbas do
Fundeb, outros programas e fundos estatais devem estimular
a ampliação das vagas na rede própria do município.
Para além desse tema, defendemos a aplicação de 10%
do PIB na educação até 2011, o fim à Desvinculação de Recursos da União (DRU) e que a reforma tributária não venha
a tirar a autonomia de gestão financeira das secretarias
municipais de educação sobre as verbas repassadas pelo Governo Federal e não modifique as vinculações orçamentárias
para educação e os fundos de financiamento já existentes.

Sinpro-Rio: O que significa, na prática, a meta “organização,
gestão e universalização gradativa da Educação Infantil”,
através do censo da Educação Infantil?

José Thadeu: Na verdade, os dados estatísticos oficiais não
nos permitem hoje apresentar a realidade sobre a Educação
Infantil. Isso ocorre principalmente no que diz respeito aos
estabelecimentos não estatais. E várias são as razões para
isso ocorrer, entre elas estão a não constituição de sistemas
municipais de ensino, onde não há Conselho Municipal de
Educação, não há Plano Municipal de Educação. Com a
ausência do Estado, ou a sociedade se organiza de forma
solidária, ou o atendimento fica restrito a empreendimentos
estritamente privados ou não há atendimento. Quando há
Conselhos Municipais em boa parte dos casos não há autonomia, independência em relação ao executivo municipal e
democratização em sua formação sendo a quase totalidade
de seus membros (quando não a totalidade) indicados pelos
prefeitos sem nenhuma consulta à sociedade civil.
Ora, se o município não investe em Educação Infantil
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •

43

Educação Infantil • Junho 2008
e ou a sociedade ou o empresariado busca atender a essa
demanda e se não há independência e autonomia dos conselhos, temos aí uma receita que gera um prato, em boa parte
das vezes, indigesto. Estabelecimentos de ensino abrem e
funcionam sem nenhuma fiscalização, credenciamento ou
autorização e de forma irregular não atendem às diretrizes
mínimas de qualidade, seja do ponto de vista da formação de
seus profissionais, seja na área nutricional, seja na pedagógica e na de instalações. Em casos como esses, se a prefeitura
viesse a fiscalizar teria que fechar uma série de estabelecimentos, comprando uma briga com a comunidade que sem
ter alternativas pressionaria o executivo municipal, de forma
legítima, para atender a essa demanda, sendo que o mesmo
não tem política para tal e prefere não fiscalizar para que esse
ciclo não se inicie.
Por outro lado, em muitos dos casos, os processos de autorização de funcionamento prevêem tempos tão largos para
os estabelecimentos se adequarem às normas, que muitos
fecham suas portas aqui e abrem novamente três quadras
adiante com novo nome, sem que isso seja notado até mesmo por conveniência . É claro que existem municípios em que
esse processo é absolutamente regular e que há um controle
e acompanhamento do executivo desta etapa da educação e
que inclusive os conselhos são democráticos, atuantes e reguladores, mas essa não é uma realidade uniforme do Brasil.
Assim sendo se faz necessário um censo da Educação Infantil que leve em conta não apenas os dados fornecidos pelos
municípios que consideram apenas as instituições regulares
(autorizadas ou credenciadas) mas que considere toda a realidade do atendimento inclusive aquelas mais precárias, para
que a partir desse diagnóstico possamos construir políticas
que possibilitem a universalização do atendimento, a construção de políticas públicas que estimulem e propiciem os
municípios a construírem seus sistemas municipais, como
também políticas que possibilitem a democratização dos
conselhos municipais de educação.

Sinpro-Rio: Como será possível o MEC assumir a coordenação da discussão das políticas de estabelecimento de convênios com entidades particulares, visando a ampliação da
oferta de Educação Infantil pelo poder público?

José Thadeu:

Isso já vem ocorrendo. Ainda que o poder
de intervenção do ministério seja restrito tendo em vista a
autonomia dos municípios em relação a suas políticas educacionais, ressalvadas as leis nacionais, o MEC constituiu
um Grupo de Trabalho (GT) que está formulando os subsídios
para formulação de políticas municipais de conveniamento
para a oferta de Educação Infantil. A Contee faz parte desse
GT, onde eu represento a entidade . Estamos em processo de
construção desse documento que visa, não estimular os conveniamentos, mas orientar sua forma de contratação passo
a passo para regulamentar os já existentes e os inevitáveis.
A partir desse documento, que pretendemos seja claro e
objetivo, pretendemos fazer seminários que possibilitem a
disseminação dessas orientações, que no nosso entender
contribuirão em muito para regulamentar esse processo. Assim que o mesmo estiver concluído, disponho-me a comentar
o mesmo.
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Sinpro-Rio:

Quanto à formação do professor, quais são os
fatores determinantes apontados pela conferência para garantir a qualidade social da Educação e o exercício pleno da
cidadania?

José Thadeu:

Sendo esse merecedor de longa explanação,
vou-me restringir a pontuar os aspectos destacados na Coneb. Primeiro foi reafirmado que a formação profissional
é um dos principais pilares que sustentam uma educação
de qualidade. No que diz respeito à formação inicial, temos
como meta propiciar a que todos os(as) professores(as)
tenham curso superior através de instituições públicas de
ensino superior e prioritariamente de maneira presencial (a
Contee defendeu que fosse exclusivamente de maneira presencial). É fundamental propiciar à formação continuada em
serviço, o que significa espaços dirigidos a formação continuada que não faça com que o profissional para além de sua
exaustiva jornada de trabalho, busque espaços de formação
e esse processo deve ser financiado pelo Estado ou pelos patrões no caso do setor privado. De outra parte temas como a
inclusão social, o respeitos às diferenças e a diversidade e as
manifestações culturais devem ser componentes fundamentais nesse processo formativo.

Seminários
de Educação
Infantil
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Público aplaude o contador de história, Laerte Vargas, no Seminário de Ed. Infantil, na Universidade Federal Rural

E

studos comprovam que a infância é uma das
fases mais importantes no desenvolvimento do
ser humano. Mesmo assim, a Educação Infantil
continua sem a devida atenção. Há quem desmereça esse segmento da educação. Há quem considere sua
importância, mas conteste seu formato.
O Sinpro-Rio, atento ao debate educacional e às atuais
demandas que atingem o segmento pré-escolar, iniciou, em
2007, o circuito de debates da Escola do Professor com o Seminário de Educação Infantil. O evento, que aconteceu entre
os dias 28 e 31 de março de 2007, no Colégio CEC e na subsede do sindicato na Barra da Tijuca, debateu a importância do
aprendizado nos primeiros anos de vida, além dos aspectos
pedagógicos e legais das políticas para Educação Infantil.
O encontro teve como palestrantes: Drª Sônia Kramer,
professora e coordenadora do programa de pós-graduação
do Departamento de Educação da PUC-Rio e do Curso de
Especialização em Educação Infantil; Ana Maria Cézar, VicePresidente do Conselho Municipal de Educação do Rio de
Janeiro e diretora do Departamento de Regularização Escolar SME/RJ; Drª Bertha do Valle, da Faculdade de Educação
da UERJ; Drª Léa Tiriba, da PUC-Rio; e Maria Lúcia Lara,
especialista em Educação Infantil e assessora pedagógica.
No dia 28, o seminário foi aberto pela professora Sônia Kramer, que ministrou a palestra “A criança de 0 a 10
anos: o desafio de trabalhar com as diferenças”.
No dia seguinte, 29, as professoras Ana Maria Cézar
e Bertha do Valle falaram, em suas palestras, sobre as
“Políticas e Diretrizes para a Educação Infantil: legislação
educacional e formação de professores”.
E no dia 31, as professoras Drª Léa Tiriba e Maria Lúcia Lara
fizeram duas oficinas sobre o cotidiano da Educação Infantil.
Além desse encontro, o Sinpro-Rio promoveu mais dois
seminários de Educação Infantil, que aconteceram nos
dias 20 de outubro de 2007, na Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro, em Seropédica, e 31 de maio de 2008,
no Instituto de Educação Carmela Dutra, em Madureira. Os
seminários contaram com a presença de especialistas do
setor, como a professora e Drª. Rosana Bines, Drª. Cristina
Laclette Porto, as educadoras Rosa Araújo Geszti, Sônia
Travassos, Ana Lúcia de Souza Leit, a pedagoga Maria Lúcia Lara e o ator Laerte Vargas, entre outros.
A seguir, leia trechos da transcrição do Seminário de
Educação Infantil, que aconteceu em março de 2007, na
Barra da Tijuca.

Debate sobre
os aspectos
pedagógicos
e legais
do setor
Professores atentos na oficina “Recriando o Mundo”, em Seropédica
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Ana Cezar é
vice-Presidente
do Conselho
Municipal de
Educação do Rio de
Janeiro e diretora
do Departamento
de Regularização
Escolar SME/RJ

Palestras
Professora Ana Cezar
A legislação parece um assunto maçante. Por isso eu
procuro, nas minhas palestras, usar recursos capazes de
seduzir as pessoas para que percebam o quanto o tema é
interessante e contribui para entendermos o que acontece à
nossa volta.
Primeiro refletiremos sobre o tema pela leitura da fábula
“O vaga-lume e a cobra”.
Depois faremos um histórico para demonstrar que a
existência da legislação por si só, não garante o seu cumprimento. No entanto a sua inexistência, como é o caso da
Educação Infantil, faz com que haja estagnação ou morosidade na solução de questões importantes.
A cobra e o vaga-lume ( PPS)
Era uma vez uma cobra que começou a perseguir um
vaga-lume que só vivia para brilhar.
Ele fugia rápido com medo da feroz predadora e a cobra
nem pensava em desistir.
Fugiu um dia e ela não desistia, dois dias e nada...
No terceiro dia, já sem forças o vaga-lume parou e disse à
cobra:
- Posso fazer três perguntas ?
- Não costumo abrir esse precedente para ninguém mas já
que vou te comer mesmo, pode perguntar...
- Pertenço a sua cadeia alimentar ?
- Não.
- Te fiz alguma coisa ?
- Não. Então por que você quer me comer ?
- PORQUE NÃO SUPORTO VER VOCÊ BRILHAR...
Pensem nisso e selecione as pessoas em quem confiar.
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Esta fábula demonstra a reação quando estamos diante
de algo que nos incomoda.
Daí a necessidade de estarmos sob o abrigo da legislação
com limites delineados e responsabilidades definidas para o
bem da sociedade como um todo.
Como já falei, anteriormente, antes de detalharmos a
legislação na EI, vou fazer o histórico sobre legislação e em
seguida sobre a educação nas constituições do Brasil Colônia, Império e República.
O homem sempre necessitou do estabelecimento de
normas para garantir o convívio social sem conflitos. Um
dos códigos mais famosos da história da humanidade foi
o Código de Hamurabi de 1.694 a.C. , que acabou por se
transformar em fonte principal das leis... um inspirador de
praticamente todas as regras que o sucederam. O código de
Hamurabi consagrou o princípio do “olho por olho, dente
por dente”, ou seja, a reação proporcional à ofensa sofrida.
Moisés, em 1.250 a.C., no Monte Sinai, em Israel, consagrou os 10 Mandamentos, que ensinavam, dentre outras
coisas, a “não matar, não furtar, não cometer adultério e
honrar pai e mãe”. E a “descansar no sétimo dia”. Olha que
interessante: o descanso que temos hoje no nosso trabalho
tem suas origens em Moisés.
Em 200 a.C. surgiu o Código de Manu, que se tornou
muito popular. Era composto de 2.685 discos que foram
distribuídos em 12 livros. Interessante notar que o quarto
e quinto livros já continham regras religiosas, deveres dos
homens virtuosos, normas para matrimônio, para famílias,
regras civis e até trabalhistas. O quarto livro falava que
qualquer meio de subsistência só é bom se não prejudicar o
outro. Imaginem! Antes de Cristo já se dizia isso. Na verdade, o que acontece com o roubo hoje? Muitas vezes a pessoa está roubando para tentar garantir a sua subsistência,
mas no momento em que ela está prejudicando o outro, sua
atitude se torna errada.
Na Grécia, em 150 a.C., foi criada a Lei das 12 Tábuas,
que também falava em julgamento de furtos, direito de crédito, pátrio poder, heranças e tutela, direito de propriedade
e posse. Um dado interessante é que a tábua número 11
estabelecia que “a última vontade do povo tivesse força
de lei”, dando a idéia de igualdade. No entanto, naquela
sociedade, a relação de poder entre os patrícios e plebeus
revelava enormes diferenças entre nobres e pobres, pois aos
patrícios a lei garantia determinados direitos, que não eram
concedidos aos plebeus.
De a.C. até o século XXI as regras estabelecidas praticamente são as mesmas. E a questão que fica como pano
de fundo é a relação de poder, que é determinante para o
conteúdo da legislação.
Dando um salto para a legislação educacional, encontramos
a mesma relação de poder de que falamos anteriormente.
Eu sei que um dos objetivos dos seminários promovidos
pelo Sinpro-Rio é proporcionar ao professor reflexões,
possibilidades de releitura dos fatos e contribuir para uma
leitura política das situações. Por isso eu acho importante
o histórico. Assim, é possível fazer a relação entre a importância dada à educação no Brasil ao longo dos anos e a
atual situação da Educação Infantil. Os pequenos e últimos
avanços ocorridos na legislação da EI são significativos.
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Na época do Brasil Colônia, de 1500 a 1550, a ocupação do Brasil se deu sem escolas. Foi um processo maciço de
aculturação, sem despesa alguma para a Coroa. Aculturação
por quê? Porque, na verdade, quando os portugueses aqui
chegaram, ignoraram toda a cultura daquela população e
impuseram a deles. Em 1549, começou a surgir a educação
pública para filhos de brancos e índios, mas não para negros. Essa educação era financiada por Portugal, mas com
a exploração da terra também se podia obter renda para
contribuir com a educação pública.
Ainda no Brasil Colônia surgiram as escolas dos jesuítas.
A Companhia de Jesus chegou ao Brasil em 1550 e por aqui
ficou até 1750, quando os jesuítas foram expulsos e foram
introduzidas as aulas régias, ministradas pelos vice-reis nomeados por Portugal. Eles passaram a ensinar o que lhes interessava naquele momento: latim, grego e retórica. Surge
aí uma coisa muito interessante: o subsídio literário, que é
o atual modelo do financiamento da educação no Brasil. O
que era o subsídio literário? Era o imposto cobrado sobre
tudo o que se vendia (carne, vinho, vinagre, aguardente)
para financiar a educação. Hoje, o modelo do Fundef nada
mais é do que o financiamento da educação por meio dos
impostos que nós pagamos: IPVA, ISS, IBTI, IPI, IPTU de
onde são retirados percentuais que compõem o fundo.
Quando os jesuítas saíram, expulsos depois de quase
duzentos anos no Brasil, a educação ficou desmantelada,
porque as escolas ficaram sem apoio, o governo não tinha
como mantê-las e no seu lugar nada foi colocado. É aí que
se começa a ver a relação do poder. A escola da Companhia
de Jesus tinha o objetivo de servir à fé e o Marquês de Pombal queria uma escola para servir ao Estado. O trabalho da
Companhia de Jesus não mais interessava ao Estado.
Chegamos então à Constituição de 1824, que começava
citando a gratuidade do ensino primário, mas era explicitamente voltada para a manutenção da escola da elite.
Vou pontuar uma coisa interessante. Nas diferentes Constituições a responsabilidade pela educação circulou por diferentes órgãos. Na Constituição de 1824, surgiu pela primeira
vez a necessidade de um Ministério da Educação, que foi
denominado Ministério da Instrução, Correios e Telégrafos.
Mas a mulher só passou a ter direito à escola com uma lei de
1827, que instituiu o ensino primário para o sexo feminino.
Vemos então, novamente, a relação de poder. A quem interessava mulheres sem escolaridade e ministério fracionado?
Em 1852, Gonçalves Dias, em seu relatório de inspeção
(ele era inspetor de escolas), referindo-se às pessoas da aldeia, declarou: “quero crer perigoso dar-se-lhes instrução”.
Pode-se observar aí que a relação de poder era atestada de
um jeito mais explícito; Então, obviamente, o que interessava? Não ter escolas para todos.
Um fato mais triste ainda, também dessa época ocorrido no Rio Grande do Sul, foi a criação de um colégio de
artes mecânicas que tinha como norma “revisar matrículas
de crianças de cor preta, dos escravos, ainda que libertos e
livres”. É bem impactante estudar as origens da educação
no nosso país e encontrar essas situações.
Surge de novo, em 1872, a questão do poder. Em uma população de 10 milhões de habitantes, somente 1,5% de alunos
estavam matriculados; desses, 66,49% eram analfabetos.

Em 1879, o senador Junqueira dizia: “Certas matérias
talvez não sejam convenientes para os pobres. O menino
pobre deve ter noções muito simples”. Isso era dito em discurso bem explícito; o discurso de hoje, como nós sabemos,
é velado.
Em 1891, tivemos muitas reformas educacionais. Os
estados legislavam para o ensino primário e secundário e o
governo federal legislava para os demais cursos, chamados
superiores. Aí tivemos algumas reformas educacionais, mas
surgiu um fato interessante: em 1892 foi extinto o Ministério da Instrução, Correios e Telégrafos e a educação passou
para a alçada, pasmem, do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores. E em 1930, ela passou para o Ministério dos
Negócios da Educação e Saúde Pública. Se lembrarmos que
a educação era para a elite, que a maioria das escolas eram
particulares, então, para o estado, a educação era mesmo
dos negócios. Em 1932, tivemos o Manifesto dos Pioneiros,
que fomentou toda uma discussão política do papel da educação. Até que surgiu a Constituição de 1934, que atribuiu
ao Estado a tarefa absoluta de fixar as diretrizes e bases da
educação nacional. Ela reorganizou o Conselho Nacional
de Educação e a União assumiu a competência de supervisionar todo o ensino do Brasil. Imaginem a União, naquele
momento, supervisionar todo o ensino do Brasil, em todas
as esferas!
Como se pode ver, até então, nenhuma das constituições
brasileiras tratou da Educação Infantil.
A Constituição de 1937 foi outorgada com o pretexto
de afastar o perigo do comunismo. A educação passou então para o Ministério da Educação e Saúde. Pelo contexto
histórico daquele momento, a intenção era manter a dualidade: para os ricos, aprimoramento do intelecto e, para os
pobres, ensino de profissões em escolas públicas. As outras
constituições falavam que a educação era direito de todos,
mas a Constituição de 1937 deixou de explicitar a educação
como tal. Enquanto esteve em vigor, a reforma Capanema
criou a estrutura da educação com o ensino secundário, o
ensino industrial e o ensino comercial.
Quando a educação voltou a ser vista como um direito
de todos, começou um movimento para a organização da
LDB. A primeira, Lei 4.024 de 1961, tramitou durante treze anos e determinou o ensino obrigatório a partir de sete
anos. A Educação Infantil surgiu como amparo e assistência
à infância. Nesse sentido, pode-se aceitar que esteja relacionada ao Ministério da Saúde, pelo amparo e assistência.
A Constituição de 1967 mantém a obrigatoriedade dos
sete anos, mas só com ensino primário de quatro anos. O
interessante dessa Constituição é que, ao mesmo tempo em
que permitia o trabalho para crianças a partir de doze anos,
falava muito no reforço das escolas particulares.
A Constituição de 1969 colocou a escola como palco de
vigilância dos agentes políticos do Estado, infiltrados em
praticamente todas as escolas. Mas mesmo assim, em 1971,
saiu a Lei 5.692, que determinou a obrigatoriedade do primeiro grau, que foi ampliada de quatro para oito anos. Até
1969, o aluno começava os estudos aos sete anos e, chegando aos onze, aprovado ou não, tinha que sair. Em 1971, a
escolaridade passou a ser obrigatória dos sete aos quatorze
anos.
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Vemos então que, após 500 anos de descobrimento, ainda há muita desigualdade, mas se considerarmos o quanto
demorou para que os negros, os escravos e as mulheres
fossem vistos, estamos bem.
Até 1971 não havia nenhuma legislação para a Educação
Infantil, mas havia pessoas que acreditavam, que lutavam,
que pensavam no jardim de infância, na escola. Só aparece
em 1971 em caráter assistencial.
A Constituição de 1988 criou o Ministério da Educação
e do Desporto (a educação, com a importância que tem, até
então não incorporava um ministério único). Vale destacar
duas questões interessantes. Diz o artigo 208, inciso I:
“O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de: ensino fundamental obrigatório e gratuito
assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que
a ele não tiveram acesso na idade própria”.
Eis aí um grande progresso. A qualquer tempo, qualquer pessoa, criança ou adulto, terá direito à gratuidade
para estudar. A outra questão está expressa no inciso quatro, que diz:
“Atendimento em creche e pré-escola, às crianças de
zero a seis anos de idade”.
Surgiu então, pela primeira vez, no texto constitucional,
a criação da creche, de zero a três anos, e da pré-escola,
de quatro a seis, mas foi a LDB, em 1996, que também
transitou por muitos anos, a primeira a falar em Educação
Infantil.
Se fizermos a retrospectiva, desde o descobrimento
até agora, mais de 500 anos se passaram para a Educação
Infantil entrar em pauta. Em compensação, de lá para cá,
já ganhamos muitos espaços. Tivemos o Movimento das
Fraldas Pintadas, feito para mobilizar o maior número de
pessoas contra o Fundef, o fundo de manutenção de financiamento da educação criado em 1990 apenas para o ensino
fundamental, expressão utilizada na Constituição de 88. Só
que a educação básica é constituída de Educação Infantil,
ensino fundamental e ensino médio. Nos anos de 2004 e
2005, surgiu uma mobilização para pedir que a Educação
Infantil passasse também a fazer parte do fundo. Houve
então uma abertura, e a Educação Infantil passou para o
FUNDEB, que financia tanto a Educação Infantil quanto
o ensino fundamental e o médio. Mas não houve nenhum
acréscimo significativo (como um bolo que deixa de ser
dividido por dez para ser dividido por trinta), mas de certa
forma já é um avanço, porque daí para se pedir para alterar
os investimentos já é mais fácil.
Após dezoito anos, surge a Emenda Constitucional nº
53/2006 (EC 53), que fala na Educação Infantil com creche e pré-escola até cinco anos. Foi uma outra luta para se
constituir o ensino fundamental em nove anos e, para isso,
subtraiu-se um ano da Educação Infantil - a faixa de seis
anos foi para o ensino fundamental. Eu, particularmente,
não entendo porque se coloca de zero a cinco, porque todas
as mulheres têm licença maternidade; acho que o período
deveria ser de três meses a cinco anos.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/
1990, também reforçou a Educação Infantil como direito
de todos e dever do Estado, mas também não tem força
para garantir a obrigatoriedade.
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Chegando ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), as
taxas que tínhamos de analfabetismo e onde estamos hoje:
• 1900: 65,3%
• 1920: 65%
• 1940: 56%
• 1950: 50,6%
• 1960: 39,7%
• 1970: 33%
• 1980: 25,9%
• 1991: 19,7%
• 2000: 13,6%.
Significa dizer que, mesmo sem existir a legislação, e
com a educação ligada à Secretaria de Saúde, houve um trabalho sério de profissionais em prol da Educação Infantil e
dos jardins de infância. Uma outra coisa muito interessante
da LDB é que ela mudou o conceito de creche. Antes de
1996, creche era qualquer instituição que ficava com uma
criança o dia inteiro; hoje, muitos pais ainda entendem que
a creche fica com a criança, mesmo que ela tenha já seis
anos. Na verdade, a LDB estabeleceu que a creche dá o
atendimento de zero a três anos e a pré-escola, de quatro a
seis, e que agora é de quatro a cinco, em horário integral.
A LDB surgiu com a proposta de cuidar e educar. Agora,
uma curiosidade: mesmo com esse avanço, a LDB tem nove
títulos, 5 capítulos, 5 sessões e 92 artigos. Desses 92 artigos, apenas três são dedicados à Educação Infantil: o 29, o
30 e o 31. Mesmo assim nós caminhamos bastante, porque
tivemos uma Resolução que, em 1999, instituiu as diretrizes
curriculares para a Educação Infantil. Elas são mandatórias,
devem ser cumpridas, norteiam as propostas curriculares,
os projetos pedagógicos, e também estabelecem uma concepção do cuidar e educar, e não apenas do cuidar.
Qual é o cenário hoje na Educação Infantil diante de todo
esse caos? Já vimos que antes de Cristo, se havia legislação,
se cumpria. A situação vem se repetindo até o Código Civil
de hoje. Se no Brasil nós ainda não universalizamos o ensino
fundamental (ainda faltam 13%), no Rio de Janeiro ele já
está universalizado, tanto no município quanto no estado.
No geral, se ainda não se conseguiu atender a todos no ensino fundamental, a perspectiva de universalizar a Educação
Infantil é mais demorada, embora por meio da legislação, já
existe o cuidar e o educar em todo esse avanço.
Em 2006, a EC 53 abriu a possibilidade do FUNDEB,
que é essa redistribuição dos impostos também para o poder
público, que mantém a escola pública de Educação Infantil.
Então, do cenário de 1946, quando surgiram as primeiras
alusões ao amparo à infância, até agora, houve um avanço
muito grande. Conseguimos mudar a concepção do cuidar
para a do cuidar e educar. Daí, chegamos à Resolução que
estabelece diretrizes, tendo hoje em dia, até formação específica para professor de Educação Infantil.
Portanto, o cenário da Educação Infantil é agora muito
mais positivo. Os avanços das últimas décadas foram bem
significativos e, daqui para frente, esse segmento da educação
vai, com certeza, caminhar melhor, porque agora a sociedade
também já cobra mais do que cobrou em outras épocas.
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Professora Bertha do Valle
A história da formação docente tem o seu início em 1939.
Não havia, nessa época, a preocupação com uma formação
específica para a educação das crianças menores. A vida escolar começava aos quatro, cinco anos. Antes disso, a tarefa de
cuidar da criança era da mãe, porque homem não se envolvia
nisso e escola para crianças de menos de quatro anos era coisa
que não existia no Brasil. O Rio de Janeiro, no entanto, tem
uma particularidade, pois já foi a capital da República, Estado
da Guanabara e hoje é um município. Em razão dessa importância histórica, o município do Rio de Janeiro tem hoje escolas de Educação Infantil beirando o centenário e é a maior
rede pública de ensino fundamental da América Latina.
Em 1939 saiu a primeira regulamentação para a formação de professores, voltada para as licenciaturas, ou
seja, para os chamados ginásio, científico, clássico etc. Era
o modelo “3+1”, que atribuiu às Faculdades de Filosofia,
Ciências e Letras a formação pedagógica de quem fizesse o
curso de Matemática, ou de Geografia, ou de História, ou
de Letras, durante três anos, mais um ano reservado às disciplinas pedagógicas. Esse modelo “3+1” existiu até o final
da década de 60, quando tivemos, no período da ditadura, a
Lei 5.540, que regulamentou a educação superior no Brasil e
criou as Faculdades de Educação. Quer dizer, as Faculdades
de Filosofia, Ciências e Letras passaram a ser Faculdades de
Educação; os cursos de Pedagogia passaram a ter uma outra
“cara”, não só oferecendo a formação pedagógica aos futuros professores das diferentes áreas do conhecimento, mas
também a formação dos especialistas em Educação, porque
logo depois, em 1971, veio a Lei 5.692, que regulamentou
o ensino de primeiro e segundo graus, estabelecendo para
o curso de Pedagogia as habilitações em Supervisão Escolar,
Orientação Educacional e Administração Escolar.
Nessa época (eu era supervisora), todos os professores
que ocupassem os cargos de diretor de escola, supervisor ou
orientador foram obrigados a cursar Pedagogia, escolhendo
uma das habilitações. A exigência era para os professores tanto da rede pública, quanto da particular. Data daí a exigência
de que a escola particular tenha alguém com a formação em
Administração Escolar, para que possa assinar a documentação da escola, dos alunos etc. Então, foi a segunda grande
“mexida”, vamos dizer assim, na formação de professores
- de 1939 para, trinta anos depois, 1969, a Lei 5.540.
Começava então um novo período. Não se falava ainda
de Educação Infantil, porque dos anos 60 aos 80, antes da
Constituição de 1988, a obrigação da educação era, como
vimos, com as crianças a partir de quatro anos. As crianças
menores, as creches, eram atribuições do serviço de saúde,
ou do serviço social, ou do desenvolvimento social, e dependia da estrutura de cada município, de cada estado. No final
dos anos 70 (eu era chefe do serviço de educação do município na região de Irajá, Vaz Lobo, Vista Alegre), o antigo
DEC (hoje CRE) contava com uma equipe de supervisores
que faziam as visitas às escolas particulares. O município do
Rio de Janeiro fazia também a supervisão de todo o ensino
fundamental. Hoje, o ensino fundamental está mais com o
estado, enquanto o município fica com a Educação Infantil.
Nós fazíamos a supervisão não só do ensino fundamental,
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mas também dos jardins de infância das escolas particulares
e, muitas vezes, os supervisores contavam o que tinham visto
nas creches particulares da região. A estrutura do município
nessa época não tinha Secretaria de Desenvolvimento Social,
e as questões de creche tinham que ser enviadas à Saúde.
Eu ligava para o companheiro da região administrativa que
trabalhava com a Saúde e dizia: “olha, minha supervisora
viu isso, assim, uma creche, uma situação horrível, as criancinhas sendo mal atendidas”. Houve uma vez, em que um
desses companheiros me respondeu: “ih, olha... é melhor
não mexer com essa escola, porque você não sabe quem é
o dono; de repente as criancinhas vão continuar sendo mal
atendidas e eu e você é que perdemos nossas funções gratificadas”; e não disse quem era o dono da escola... Acredito
que era algum político importante na época.
A Educação Infantil só foi incluída no campo da educação
a partir da Constituição de 1988, mas a Lei de Diretrizes
e Bases (LDB) atual só saiu em 1996, ou seja, de 1998 até
dezembro de 1996, a Educação Infantil ainda ficou restrita
à faixa de quatro e cinco anos. No entanto, no município
do Rio de Janeiro, mesmo antes da Constituição, algumas
escolas já faziam atendimento a crianças de três anos, desde que comprovassem ter condições físicas para recebê-las.
Nessa época, a formação de professores continuava a ser
feita no curso normal, para atuação no curso primário. Para
receber uma turma com crianças de três, quatro, cinco anos,
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bastava que o professor gostasse de crianças menores. Em
algumas universidades brasileiras, as Faculdades de educação
já começavam a oferecer habilitações em Educação Infantil,
em educação de jovens e adultos, nas séries iniciais, como
foi o caso da UERJ, que, desde 1991, passou a oferecer estas
formações.
Em 1996, a Lei 9.394, pela primeira vez, dedicou um
capítulo à Educação Infantil. Embora pequeno e com
poucos artigos, determinou, conforme a Constituição de
1988, que a Educação Infantil fosse inserida no campo
das secretarias de educação, municipais. Em alguns estados
brasileiros, inclusive no estado do Rio, temos, em nível estadual, atendimento à Educação Infantil, mas a área toda
da rede particular fica sob responsabilidade das secretarias
municipais de educação - em todos os municípios brasileiros. Isso trouxe uma grande mudança no relacionamento
das secretarias de educação com as escolas particulares que
atendem crianças de zero a seis anos (hoje, de zero a cinco),
porque, originalmente na LDB a Educação Infantil será de
zero a seis anos: de zero a três em creche, de três a seis em
pré-escola. Mas a parte que trata da Educação Fundamental
diz que o ingresso no ensino fundamental, que seria obrigatoriamente aos sete anos, poderia ser antecipado para os
seis. A LDB de 1996, portanto, já permitia que o ingresso
fosse aos seis anos no ensino fundamental; e se o ensino
fundamental era de - no mínimo - oito anos, poderia ter
nove, dez etc. Assim, o que se viu no Rio de Janeiro, tanto
na rede pública quanto na particular, foi que o impacto do
aumento de oito para nove anos não foi, na verdade, um
impacto; foi um fator que simplesmente normalizou o que
já havia, porque a classe de alfabetização na rede pública já
tinha se tornado a primeira série do ensino fundamental, ou
primeiro ano do ciclo, e em muitas escolas particulares, as
classes de alfabetização já estavam incorporadas às discussões do ensino fundamental. Quer dizer, em outros estados
houve problemas com essa questão do ingresso aos seis

anos como obrigatório; no nosso estado não houve muito
problema.
Voltando à questão da formação de professores: a LDB
estabeleceu que ela deveria ser feita em cursos superiores
de graduação, de licenciatura plena, admitindo-se para a
Educação Infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental, a formação em nível médio, na modalidade normal.
Ou seja, a LDB não disse que obrigatoriamente todos os
professores teriam que ter curso superior. Admitiu que para
a Educação Infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental a formação fosse feita em curso normal. Por quê?
Porque os legisladores não criariam um artigo, sabendo que
ele não seria cumprido tão cedo. Tanto que o Plano Nacional de Educação, que veio depois, em janeiro de 2001,
estabeleceu como meta na formação de professores para o
prazo de dez anos. Portanto, a perspectiva é de que até o
final de 2010, no Brasil, 70% dos professores tenham nível
superior. O Plano não fala em 100%, mesmo estabelecendo
uma meta otimista em relação à realidade brasileira.
No caso específico do Rio de Janeiro, principalmente
na cidade do Rio de Janeiro, não é uma meta difícil de ser
atingida, até porque hoje, cerca de 80% de professores que
atuam nesses primeiros anos, tanto da Educação Infantil
quanto do ensino fundamental, já têm uma formação de
nível superior, porque os cursos normais superiores e os
cursos de Pedagogia se multiplicaram. Nós já tínhamos essa
formação. Na própria UERJ, em 1990, quando fizemos
a reformulação do curso de Pedagogia, já mudamos as
habilitações. Até 1990, nós tínhamos as tradicionais habilitações: supervisão, orientação, administração, magistério
das disciplinas pedagógicas, e ainda mais duas. A UERJ foi
pioneira, no Brasil, na educação para deficientes mentais e
auditivos, pois possuía em seus quadros professores especializados. Tanto que na nossa equipe de professores temos
cinco médicos que, na ocasião, fizeram concurso para essas
áreas e hoje continuam trabalhando conosco. O primeiro
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mestrado em educação especial no Brasil foi o nosso. Então,
esses profissionais, pesquisadores que atuam conosco, têm
participado da discussão da inclusão obrigatória da Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS) na formação de professores,
da discussão das diferentes formas de deficiências mentais
ou de retardos mentais, da paralisia cerebral, etc.
Até 1990, antes mesmo de a LDB ser homologada, o
nosso curso já tinha esse perfil, porque a questão estava em
discussão mesmo antes de 1988. Quando a Constituição
foi promulgada, em outubro de 1988, nós, das associações nacionais, ANPED, ANFOPE ANPAE, já estávamos
discutindo a nova LDB. Em abril de 1988 nós tivemos
um encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação (ANPED), em Porto Alegre, onde o
professor Dermeval Saviani apresentou um texto, a partir
do qual começou a discussão da LDB que nós queríamos.
Acabamos não tendo a LDB que queríamos, porque os deputados, depois de uma luta intensa, aprovaram o projeto
de lei. E vocês sabem que todo projeto de lei primeiro é
discutido com os deputados e depois vai para o Senado; ou,
se é projeto oriundo do Senado, os deputados depois discutem também; se a maioria aprova, vai para o Presidente da
República assinar; e ele pode assinar com vetos e até vetar o
projeto. Neste caso, volta para discussão. Enfim, a promulgação de uma lei é demorada. O que aconteceu é que essa
LDB foi construída pelos professores do Brasil inteiro. Foi
a Década da Cidadania no Brasil. Foi a Década das Diretas
Já, dos movimentos para eleição presidencial, o término da
ditadura, a constituinte, a nova Constituição. Foi uma época de muita euforia política no Brasil. Foi o tempo em que
nasceram todas essas confederações, em que os professores
da rede pública puderam ter um sindicato, tanto do ensino
básico como do ensino superior, a criação de associações
nacionais, como a CNTE, e assim por diante. Então, a LDB
foi criada num clima de muito entusiasmo, com muita luta.
A Câmara aprovou o projeto e o encaminhou para o Senado. Aí, o senador Hugo Napoleão considerou alguns artigos
inconstitucionais. Resultado: o Senado vetou o projeto e
ele foi arquivado. Foi quando o senador Darcy Ribeiro,
que já estava bastante doente, aprovou o terceiro ou quarto
anteprojeto de lei. Esse projeto foi rapidamente votado no
Senado e na Câmara - provavelmente atendia aos interesses
também do governo Fernando Henrique Cardoso e do ministro Paulo Renato. O projeto foi aprovado e a lei recebeu
o nome do senador, como homenagem ao seu último ato. A
Lei Darcy Ribeiro está fazendo dez anos, assim como o falecimento do professor Darcy Ribeiro, que foi em fevereiro.
Estamos vivendo no Brasil um momento político muito
difícil em todos os setores. E a educação não poderia estar
de fora. Há quem diga que a educação não resolve os problemas, mas sem a educação vai ser difícil superar a crise. Nós,
professores, não vamos resolver os problemas brasileiros
sozinhos, mas dificilmente os problemas brasileiros poderão
ser resolvidos sem educação. Vê-se que por trás de muitos
dos problemas sociais que estamos vivendo, inclusive os de
violência, está a falha da educação básica. Temos uma LDB
que declara que o ensino fundamental é um direito público
subjetivo, não fala nem da faixa de obrigatoriedade escolar
(não existe mais a faixa dos sete aos quatorze anos, que era

o que estabelecia a lei de 1971). Hoje, qualquer cidadão, de
qualquer idade, que não tenha terminado o ensino fundamental, tem o direito de exigir gratuidade para concluir essa
faixa de estudos e obter o certificado de conclusão. É um direito que ele tem. A faixa de sete a quatorze anos (que era o
limite da LDB de 1971) está superada. Vê-se, portanto, que
em termos de legislação nós realmente progredimos. Temos
também o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA,
que veio, em 1990, no bojo dessa cidadania. O ECA tem
muitos críticos, mas poucos o conhecem verdadeiramente.
Quando menores de idade cometem ações violentas, sérias,
assassinam, há sempre alguém que fala que é por causa do
Estatuto, que é condescendente demais com os jovens. Isso
é uma simplificação. Por isso, é importante que os profissionais que trabalham com Educação Infantil conheçam o
Estatuto. Importante também ter um exemplar nas escolas,
para que possa ser consultado, porque ele não trata apenas
da questão da violência, mas de muitas outras questões relativas à infância e à adolescência.
Vimos então que a LDB admitiu que a formação para a
Educação Infantil e os anos iniciais do ensino fundamental
fosse feita em curso normal, de nível médio. Aí vem uma
outra discussão, porque existe um outro artigo na Constituição, nas Disposições Transitórias, que acabou por gerar
divergências na interpretação da lei. É o artigo 87, que estabelece a “década da educação” a partir de um ano da publicação da lei. Então, se a lei foi de dezembro de 1996, em
dezembro de 1997, foi instituída, a partir daí, a Década da
Educação. Diz o 4º parágrafo do artigo: “até o final da década da educação somente serão admitidos professores com
curso superior ou formados por treinamento em serviço”.
É o tipo de artigo que era melhor não ter sido colocado,
porque está cheio de erros.
Para começar, não é preciso ser entendido em legislação
para saber que a palavra “transitório” (são Disposições Transitórias) indica uma força de lei menor do que o que está
no corpo da lei, que é o permanente, o importante. Mais: o
“até” - “até o final da década da educação” – significa que
é da data da publicação até dez anos depois; então, a partir
de 1997 até 2007 somente serão admitidos professores com
curso superior. Há um erro aí. Teria que ser “a partir do
final da Década da Educação”, quer dizer, a partir de 2008
somente serão admitidos... Outro erro: na expressão “serão
admitidos” significa que quem já é professor está com direito garantido de continuar professor, não pode ser demitido
porque não tem curso superior. E tem a segunda parte do
artigo, que não foi explicada até hoje: “ou formados por
treinamento em serviço”. O que significa a expressão? Quer
dizer que eu não preciso ter curso nenhum? Eu dou aula há
cinqüenta anos. Então, estou pra lá de treinada em serviço,
não preciso ter curso nenhum, nem o velho curso normal.
É dessa forma que a expressão “formados por treinamento
em serviço” vai ser interpretada. Isso já gerou muitas polêmicas, inclusive com relação à rede privada. Tenho pouca
experiência com a rede privada, mas sei disso porque recebo
informações de pessoas que trabalham nela.
A LDB estabeleceu também que haveria diretrizes curriculares para todos os campos, desde a Educação Infantil até os
cursos superiores, o que gerou novas discussões. Tivemos tamwww.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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bém os parâmetros curriculares nacionais. Vale lembrar que
diretrizes e parâmetros não são a mesma coisa. As diretrizes
têm força de lei, porque resultaram em resoluções que foram
homologadas pelo Ministro da Educação; na época, o Paulo
Renato. Depois foram criadas outras resoluções, já assinadas
pelos ministros do Presidente Lula. As primeiras diretrizes
curriculares foram as do ensino fundamental, ensino médio
e Educação Infantil. No ensino superior, foram formadas comissões para as diferentes áreas de todos os cursos superiores;
cada uma dessas comissões apresentou as propostas de acordo
com as características de cada curso. Por que, o que nós tínhamos em termos de formação? Em nível superior, em razão da
Lei 5.540, da época da ditadura, todos os cursos brasileiros
tinham disciplinas obrigatórias comuns. Por exemplo: todos
os cursos de Direito tinham, no seu currículo básico, determinadas disciplinas que eram obrigatórias em todo o país. O
mesmo acontecia nos cursos de Medicina, Pedagogia, História, Geografia etc. Na formação de professores havia disciplinas obrigatórias também: estudos sobre o funcionamento do
ensino, psicologia da educação, didática etc.
As diretrizes curriculares nacionais para os cursos superiores vieram modificar esse entendimento. Elas vêm com as
competências e habilidades que aquele curso deverá formar.
Que disciplinas a instituição - UERJ, UFF, Gama Filho etc
- vai colocar para formar aquelas competências e habilidades é decisão do projeto pedagógico da instituição. Então,
hoje pode haver um curso de licenciatura em Matemática,
por exemplo, de duas instituições, ou unidades diferentes
da mesma IES, que tenham disciplinas completamente diferentes. Na UERJ, por exemplo, temos vários cursos de
formação de professores em campus diferentes; no Maracanã, em São Gonçalo e em Caxias, no sistema presencial;
ainda temos os cursos a distância, que o CEDERJ coordena.
O curso de Geografia do Maracanã é diferente do curso
de Geografia de Caxias, porque as diretrizes curriculares
deram essa liberdade à faculdade. Cada instituto pode ter
o seu projeto pedagógico, desde que as competências e habilidades esperadas daquela formação sejam atendidas. Isso
foi uma mudança muito importante no entendimento da
formação de nível superior no Brasil. A formação de professores está aí nesse contexto.
E a formação para a Educação Infantil, onde está colocada? Nessa reforma que fizemos em 1990 na UERJ,
campus Maracanã, já estávamos discutindo a formação para
a educação de primeira a quarta série, para a educação de
adultos, para a Educação Infantil, porque a LBD já estava
em discussão. Por isso, o ano de 1990 foi um marco nessa
mudança curricular da UERJ, principalmente; mas era uma
discussão que já acontecia em outros estados brasileiros.
Naquela época, fizemos um convênio com o município do
Rio de Janeiro, através do prefeito Marcelo Alencar, porque
houve uma solicitação da Secretaria Municipal de Educação
para que iniciássemos a formação em nível superior, como
formação continuada, de professores da rede pública do
município. O objetivo era formar docentes de nível superior
para continuarem a atuar de primeira a quarta série. Ao mesmo tempo, fizemos uma reformulação do antigo curso de Pedagogia, que tinha as habilitações em supervisão, orientação
e administração e passaram a ter habilitações em Educação
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Infantil, educação de jovens a adultos, educação especial e as
disciplinas pedagógicas para o magistério do curso normal.
Em termos de primeira a quarta série, nós não fomos
pioneiros no Brasil, porque a Universidade Federal de
Mato Grosso já fazia, inclusive no interior do estado, um
curso muito interessante, que não existe mais: um curso
compactado nas férias escolares para os professores que
tinham só o curso normal. Os professores iam para o interior do estado e, nos meses dezembro, janeiro e fevereiro,
estudavam, de segunda a sexta, em horário integral; depois
voltavam nas férias de julho. Nós, no Rio de Janeiro, fomos
a segunda universidade. Mas com relação à Educação Infantil e com jovens e adultos, fomos os pioneiros no Brasil.
Nós fizemos vários concursos para professores, porque
precisávamos de professores e pesquisadores nesse campo
da Educação Infantil, para termos essa formação no nosso
curso. O mesmo foi feito em relação à educação de adultos.
E supervisão, orientação e administração tornaram-se cursos de pós-graduação, porque começamos a perceber que a
formação dos nossos alunos (os professores que vinham do
antigo ensino médio ou do curso normal) já não era a mesma dos professores do antigo curso normal, pois quando
o curso normal virou uma simples habilitação do segundo
grau, por causa da Lei 5.692, de 1971, houve um esvaziamento na formação desse professor. O curso normal passou
a ser simplesmente uma formação profissional do segundo
grau, que obrigatoriamente tinha que ser profissionalizante.
Dez anos depois, caiu essa determinação.
Aí vieram as diretrizes da Pedagogia, que vai nos levar à
formação da Educação Infantil. Foi uma discussão de mais
de vinte anos, que começou na década de 80, antes da Constituição, da LDB, de tudo. Existe um famoso documento,
chamado “Documento de Belo Horizonte”, que resultou de
um encontro que aconteceu na Fundação João Pinheiro, em
Belo Horizonte, promovido, inicialmente, pelo MEC. A proposta era discutir a formação de professores no Brasil inteiro,
porque a Educação Infantil já estava crescendo nas escolas.
As creches não eram obrigatórias, mas a questão do jardim
de infância já preocupava, porque o que havia de formação
para o professor nessa área, mas sem obrigatoriedade, eram
os cursos normais; depois vinham os cursos adicionais, ou
para Educação Infantil, ou para Educação Especial, que eram
uma complementação daquele curso normal. Quando veio
a Lei 9.394, incluindo as creches e as pré-escolas na lei de
educação, o problema se tornou mais sério ainda. Mas o que
dizem as diretrizes curriculares de Pedagogia, que só foram
homologadas em maio de 2006? Nós tivemos as diretrizes
curriculares nacionais para formação de professores da educação básica em nível superior, englobando, portanto, todas
as outras licenciaturas. As diretrizes de Pedagogia tiveram
“idas e vindas” e, finalmente, depois de dois ou três pareceres diferentes e uma discussão intensa no Brasil, elas foram
estabelecidas. Desde a década de 80, as discussões eram: ou
havia uma especificidade de primeira a quarta série, ou uma
especificidade de Educação Infantil, ou a infância. O que é
infância? A infância não está limitada à faixa de zero a seis
anos. O próprio ECA vai dizer que infância vai até doze anos
incompletos, quer dizer, uma pessoa com até onze anos e
onze meses é considerada criança pelo Estatuto.
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A formação do professor pelo curso de Pedagogia era
uma questão nacional. Participei das discussões, tanto na
ANFOPE, da qual sou fundadora, quanto na ANPED. Os
debates giravam em torno da seguinte questão: não se vai
formar alguém para trabalhar só com crianças de zero a três
anos, ou de quatro e cinco anos. Porque aquele professor
vai ter uma formação também para a alfabetização. E a
alfabetização começa onde? Começa no primeiro ano do
primeiro ciclo, na primeira série do ensino fundamental?
A defesa que a ANFOPE vem fazendo, desde os anos 80,
é que a formação dos professores para Educação Infantil,
para primeira a quarta série, não tem que ser segmentada,
como nós na UERJ tínhamos. É preciso uma formação que
dê conta desse processo de alfabetização, que não se limite
a juntar letrinhas e ler uma frase, é muito maior do que
isso; o processo do raciocínio lógico da criança se inicia
quando ela, ainda pequenininha, já começa a argumentar.
Esse raciocínio lógico, que vai dar origem ao raciocínio
matemático, ao conhecimento da ciência, é uma coisa que
a criança vai incorporando ao conhecimento dela. Se tiver
em casa, ainda, o estímulo da família, hábito de leitura, de
conversa, de bate-papo, se freqüenta uma escola onde isso
também acontece, rapidamente ela vai chegar lá. A questão

Maria Lúcia Lara é pedagoga do Centro de
Criação e Imagem Popular (CECIP )

da leitura depende muito de estímulo. E o que as estatísticas
vêm mostrando quando o governo federal aplica o SAEB,
por exemplo, é que as crianças que fizeram Educação Infantil têm desempenho melhor do que as que não fizeram. Isso
prova que a Educação Infantil contribui para uma formação melhor da criança, não só na questão da socialização,
do convívio com coleguinhas de outras famílias, de outros
grupos sociais, de experiências de vida diferentes, mas vai
também desenvolver as mãozinhas, o raciocínio, a fala, a
capacidade de ouvir histórias, de aprender a ouvir e ser ouvido, e assim por diante. Vale notar que não dá ainda para
comparar o SAEB com a Prova Brasil, pois o SAEB existe
desde o tempo do Itamar Franco e, por isso, temos muitos
dados para comparar.
Ouço de alguns alunos que trabalham com Educação Infantil em escolas particulares, histórias que me preocupam
muito. Escolas que, até por pressão das famílias, tentam antecipar o processo de alfabetização, porque algumas famílias acham que escola boa é aquela que alfabetiza cedo, pois
querem dizer para o vizinho, para o amigo, para o primo:
“Meu filho já sabe ler. Ele tem quatro anos e já sabe ler”.
Isso é um orgulho para a família. Essas pessoas desconhecem a importância da brincadeira, que favorece a socialização, de contar histórias, de trabalhar em grupo, atividades
que ajudam a escola a cumprir um dos grandes papéis que
tem: mostrar à criança, desde os primeiros anos, que ela
tem que respeitar o direito do outro, que o outro tem que
respeitar o direito dela, enfim, ensinar o que é cidadania.
Cidadania não começa quando eu voto. Cidadania começa
lá no berço, quando os direitos daquela criança têm que ser
respeitados e ela, à proporção que vai crescendo, aprende
a defender os seus direitos. Existem experiências de escolas de Educação Infantil com “gremiozinhos” das crianças,
com lideranças, com representante de turma. Escolas que
estimulam a confraternização entre coleguinhas, fazendo
com que eles aprendam a dizer o que querem que mude na
escola. O professor tem que estar ciente disso tudo.

Professora Maria Lúcia
Eu trabalho com Educação Infantil. Desde que nasci, desde
quando eu brincava de boneca, eu já dizia e vestia esse personagem, que deixou de ser personagem para ser a minha
profissão. Eu brinquei muito de ser professora. Eu vivia
envolvida num mar de educação, pois na minha casa havia
duas professoras e duas irmãs alfabetizadoras que curtiam
e falavam muito. A escola foi-me apresentada como um
lugar de muito prazer, para onde eu ia para brincar, para
ficar junto delas. Era o ambiente da casa e da escola. Acho
que tudo isso teve uma grande influência na minha escolha:
ser professora e trabalhar com Educação Infantil. São 25
anos dentro de sala de aula com Educação Infantil. Visitei
algumas outras séries, mas não conseguia continuar porque
não conseguia ficar com os pés calçados, nem ficar tanto
tempo dentro de sala. Eu gostava do movimento das séries
da Educação Infantil, que tinham meia hora dentro de sala,
meia hora fora. Então, isso tudo me fascinou. Contei isso
para vocês sentirem que eu respiro Educação Infantil.
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Eu sempre começo a minha fala com uma leitura. A de
hoje é um poema de Laura Beatriz e Lalau: “Infância:
Chutei bola na chuva,
Roubei laranja, banana, goiaba e uva,
Xinguei a professora,
Apanhei dos mais velhos, bati nos mais novos,
Quebrei uma dúzia de ovos,
Rachei a cabeça e o joelho também,
Cortei o dedo, tremi de medo,
Escorreguei na lama, fiz xixi na cama,
Soltei pipa.
Esfolei o joelho, criei um coelho,
Andei no mato, perdi sapato,
Pesquei na represa,
Ganhei presente, tive dor de gente,
Caí do muro, chorei no escuro,
Faltei à escola,
Descobri o tesouro, sonhei com besouro,
Libertei passarinho, fui uma história em quadrinho.
Hoje, eu vou mostrar alguns quadrinhos da infância carioca, que é a que eu melhor conheço. De vez em quando,
eu conheço uma do Sul, uma do Nordeste, mas a que eu conheço mesmo é a infância carioca, porque eu vivo infâncias
no Dona Marta, no Morro dos Macacos, no Vidigal, e vivo
também infâncias na Edem e em outras escolas. Sinto-me
privilegiada por conhecer infâncias de norte a sul do país,
de diferentes classes sociais e com essa riqueza cultural de
infâncias que tem o nosso país.
Trouxe alguns recortes sobre a linguagem principal das
crianças: a linguagem da brincadeira. Hoje a Educação Infantil é um direito das crianças. Por isso, devemos preservar
no nosso trabalho, principalmente, aquilo que melhor as representa, que é a linguagem da brincadeira. Essa linguagem,
como disse a professora Sônia Kramer, é ler, brincar, pular,
ou seja, está expressa em diversas formas de linguagem.
A professora Sônia Kramer, se não me falha a memória,
trouxe duas questões: que educação nós temos e que educação teremos; e destacou também que agora temos uma
educação legislada. Significa dizer que agora fazemos parte
do sistema de educação; é como se agora a coisa fosse para
valer. Fomos olhados e estamos, realmente, categorizados.
Que bom. Foi uma luta muito grande de muitos professores
e muitos educadores para que nós estivéssemos representados no sistema de educação. E o sindicato, batalhando nisso, enfrentando a questão com este seminário de Educação
Infantil, está reafirmando essa conquista.
“Que educação queremos?” A professora Sônia nos trouxe a questão dizendo o seguinte: “Queremos uma educação
que garanta tempo e espaços para as crianças serem crianças”. Que coisa engraçada... a criança ser criança... porque
parece - pelo panorama que a professora Lea Tiriba trouxe
e pelo desafio da professora Sônia, quando questionou:
“e as propostas curriculares, estão garantindo esse tempo
e espaços?” - que nós estamos sabendo, oficialmente, que
ainda é preciso dinamizar e organizar esse tempo e esses espaços. Continuando nessa linha, eu queria dizer o seguinte:
o mundo que nos foi pintado - e a escola está dentro desse
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mundo - nos desafia, ele é o nosso maior desafio porque
nós estamos dentro dele. E esse grande desafio trazido para
dentro da creche, trazido para dentro da escola, é: “Como
vou ensinar as crianças, como vou orientar as crianças, ludicamente, a enfrentar esse mundo de modo que elas possam
vivenciá-lo criticamente?” Eu acredito que tudo começa
quando ela sai da barriga da mãe. Nos pequenos gestos.
Judith Falk, pesquisadora, escreveu um livro sobre os
primeiros três anos da criança. Ela discorreu sobre um gesto
muito simples: o olhar, olhar olho no olho, pegar o bebê e
se permitir olhar. Será que eu tenho olhado as pessoas olho
no olho? Será que eu converso olhando? Com aquele olhar
dedicado? São pequenos gestos através dos quais as crianças
estão nos observando e sendo observadas por nós, aprendendo a olhar, só olhar, e reparar nos outros gestos. Então, eu
trouxe algumas imagens para pensarmos na postura que devemos ter na interação com as crianças. Acredito que podemos, através de ações lúdicas, dar essas ferramentas aos bebês
e às crianças da Educação Infantil, no tempo e nos espaços
da creche e da sala, para que elas possam criar condições
para agir criticamente neste mundo, transformando-o, minimizando os efeitos que o desequilibram. Porque não temos
a pretensão de acabar com o desequilíbrio, nem a educação
vai dar conta de tudo, mas pode dar conta da importância de
sermos sujeitos de direito, autores e atores, para que possamos transitar neste mundo desde pequenos.
A primeira cena que eu trouxe é a seguinte: a Lea acabou
de falar dos dois eixos que sustentam a Educação Infantil: o
cuidar e o educar; cuidar de si, do outro, do ambiente. Ora,
o que é saúde? A creche já esteve ligada à área da saúde, da
assistência social, mas o bebê precisa sobreviver, não pode
ficar molhado, não pode ficar com fome. Então, é preciso
considerar a questão da saúde, da troca de fraldas, da alimentação. Para que ele sobreviva, portanto, precisa de cuidados
maternais: afeto, muito colo, muito toque corporal, para ele
dar conta de ficar aquelas horas longe das pessoas que mais
ama, que são a mamãe, o papai, a vovó, as pessoas que ele tem
como referência. É preciso construir outros vínculos e, nessa
ação de cuidar, eu preciso dar a ele essa consciência. Mais:
quando a mamãe leva o bebê ao médico (o médico ainda não
está transformado, nem o pediatra), ele prescreve, às vezes,
sem olhar no olho. Lembram-se do olhar de que eu falei? Até
conosco, o que dirá com o bebê que vem com a mãe. Ele não
se dirige ao bebê; o bebê não entende nada; ele chega como se
o bebê fosse um copo; e vai tirando a roupa dele, vai manipulando, não dialoga com ele. Como é que eu vou instrumentalizar essa criança, se sou sabedora disso? Como é que vou dar
a ela, desde bebê, consciência de que esse contato não deve
ser assim, que deve haver uma interação? A Educação Infantil
é o lugar para eu dar essas referências. Não é atribuição da
mãe (eu a oriento na reunião de pais). Eu quero que o bebê
tome posse dessa consciência, pois ele é um ser pensante, ele
é capaz. Na creche, eventualmente, acontece um acidente; a
criança cai, rala o joelho. Então, eu converso com ela, ao invés de pegá-la para lavar a mão, dizendo: “Olha, o ferimento
se lava com sabão, eu aprendi isso com uma médica pediatra”.
Em comunidades, acontecem muitos acidentes mais sérios.
Por exemplo: guarda-se produtos químicos em garrafas pet
e, como muitas vezes não se tem armário, as garrafas ficam
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Drª Léa Tiriba fala sobre a importância dos espaços na Educação Infantil

no chão mesmo. A criança que já engatinha vai lá; às vezes, o
irmão mais velho está com ela outras não, e a criança bebe o
produto porque ele está na garrafa pet, que é igual àquela que
tem aquele refrigerante gostoso.
Vou mostrar uma cena do vídeo “Creche Saudável”,
produzido pelo Centro de Criação de Imagem Popular
(Cecip), para vocês verem como é que devemos lidar com
situações assim, incorporando a ação à proposta curricular.
Esse tipo de ação vai gerar uma ação transformadora na
criança, na família, na creche e, com certeza, impulsionar
uma mudança no posto de saúde.
Esse vídeo foi produzido para trabalharmos com os professores, com os pais e com as crianças. Aquela rodinha de
discussão com as crianças é muito importante, pois é uma
oportunidade para falar sobre as questões que elas vivem na
comunidade e que exigem a consciência da condição delas:
como estão interagindo como seres que já vivem dentro de
uma família em que já têm uma ação, um lugar, que utilizam
os espaços da casa e precisam ser envolvidas nas questões às
quais estão sujeitas, para que possam tomar consciência de
seu papel. É claro que eu não posso fazer isso com o último
ano (para o último ano eu tenho outras ações), mas posso
fazer com turmas de crianças a partir dos três anos, pois aí já
existem a oralidade e a comunicação. As crianças do vídeo
têm quatro anos e estão habituadas a dialogarem em rodinhas desde um ano. Então, elas têm condições de conversar.
Incluir esse tipo de ação no planejamento, como sinalizou
Léa, possibilita uma ação transformadora, uma consciência desde tenra idade, para que as crianças possam agir no
mundo com uma postura diferente. Nós estamos tentando.
Aquela criança que nós vimos no Fórum Social estava clamando para adultos porque, às vezes, muitos daqueles adultos não tiveram oportunidade, quando crianças ou quando
jovens, de discutir essas questões, de serem ouvidos, para

que as suas idéias fossem incluídas no processo da escola
ou da casa. No entanto, hoje já há um esforço no sentido
de se pensar a criança; a criança já é ouvida. Então, por que
não oferecer oportunidades para que as crianças participem,
desde tenra idade, das discussões sobre temas que lhe interessem? Assim, poderiam surgir mais crianças como aquela
que estava representando todas as crianças no Fórum Social.
Isso começa na Educação Infantil.
Então, qual o papel do professor? Preciso estar atenta para
pegar o que me cabe naquele recorte do mundo, naquela comunidade, porque eu não posso mudar o mundo, mas posso
mudar o que está na minha casa, na minha escola. Essa é a nossa parte. E aí estamos agindo politicamente. É preciso planejar
ações, pensar o espaço para o diálogo, ter tempo para ouvir as
crianças sobre suas experiências, pensar com elas as ações que
vão expor no mural, ações que vão ser apresentadas às famílias
e levadas por elas para a comunidade, para o posto de saúde,
para o trabalho, para as patroas, onde quer que seja.
Um outro exemplo de ação: montamos com as crianças
uma caixa de primeiros socorros. Depois fazemos com elas
uma visita ao posto de saúde, para que levem ao médico o resultado da conversa que tiveram na escola. Essa é uma ação de
cuidar - consciente, política, que pode gerar transformações.
O que mais temos feito nessas escolas por onde eu ando?
Existe sempre a fase do trabalho de conscientizar as famílias
para estarem um tempo com as crianças. Falamos sobre o
cuidado com o outro, sobre política social e de saúde. Vimos
que saúde não é só cuidar do corpo. Esse é um cuidado com
o físico, o cuidado biológico. E o cuidado social? Quantas e
quantas vezes as mães e as crianças estão carecendo de carinho, de atenção! Porque até as mães que têm mais condições
financeiras, às vezes mandam a criança passear com alguém
(essa não é a realidade da escola pública nem das escolas comunitárias). Muitas vezes eu pergunto à mãe se ela ficou um
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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tempo com a criança e ela responde que sim, que ficou muito
tempo enquanto lavava roupa ou preparava alguma coisa, ou
seja, na verdade fazia as suas tarefas com a criança a reboque.
Isso não é estar com a criança. O pai que leva a criança para
a pracinha ou para a praia, diz que ficou o dia todo com o
filho, mas, na verdade, só ficou lendo jornal, ou seja, não
ficou junto. Quando descobrimos que era assim que muitas
famílias ficavam com as crianças, criamos estratégias na escola
com um “sucatário”, que tem a ver com as questões ambientais. Começamos a descobrir o que tinha de lixo no entorno,
qual o maior lixo produzido pela escola, e combinamos trazer
tudo que se joga fora em casa para a escola. Então montamos
um “sucatário” com rolos de papel higiênico, caixas de ovos,
caixas de leite, enfim, com tudo que se joga fora.
Que proveito se pode tirar dessa estratégia? Primeiro, ela
serve de trabalho de criação, de arte, de transformação pelas
próprias crianças com os amiguinhos. Pode-se fazer material
didático, material lúdico. Já que é para brincar, vamos pegar
um caixa de biscoitos, forrá-la com retalhos pegos nas confecções e pedaços de papelão. Fazemos também um boneco
de papelão e o colocamos para morar na caixa. Com isso as
crianças podem contar muitas histórias. Então, tem material
didático, tem arte feita pelas crianças, mas também tem arte
feita pela família. De 15 em 15 dias, geralmente nas sextasfeiras, as crianças levam para casa coisas do “sucatário” em
uma sacola feita por elas. Na segunda-feira, aquela sucata,
que foi no saquinho, vem transformada num carrinho, num
barco, num avião, em alguma coisa. O que isso significa?
Qual foi a ação transformadora? Não foi só transformar a
sucata em objeto. Alguém da família teve que ficar algum
tempo com a criança, pelo menos 20 ou 30 minutos, para
brincar e mostrar a competência, a capacidade criativa.
Criou-se um vínculo afetivo, uma ação transformadora com
material de baixo custo. Mas custou muito dentro do coração de cada criança, que a partir daquele momento pôde ter
esse tempo e esse espaço que criamos para provocar uma
mudança naquelas famílias, pelas quais somos responsáveis.
Os profissionais, os professores começam então a registrar
num catálogo as idéias, não só as produzidas dentro da escola, pelos professores, como pelos pais, que ficam vaidosos
porque interferiram, com suas idéias, no currículo da escola.
Então todo mundo alimenta esse banco de idéias, as famílias,
os professores e até voluntários que aparecem por lá. Daí
percebemos o quanto é fácil aprender brincando.
Esses são pequenos exemplos e vocês que, certamente,
também têm o seu repertório, devem estar se perguntando
se eu só vou mostrar casos de “escola pública, escola comunitária”, material de baixo, coisas nesse nível. Não. As
crianças da nossa escola têm uma biblioteca com mais de 2
mil exemplares ofertados na Fundação Nacional do Livro e
pelas escolas particulares da redondeza. Têm também bolsas
confeccionadas com diferentes cores. Eu comecei o nosso encontro falando sobre livros. As crianças precisam ler muito,
precisam brincar muito com livros, porque isso ainda não
é hábito na nossa cultura. Damos ovos de páscoa, roupas e
brinquedos de presente para as crianças, mas quantas vezes
já demos para os nossos sobrinhos, para os nossos afilhados,
um livro de história? Quem consegue chegar num aniversário, ou no Natal, e dar “apenas” um livrinho de história?
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Qual é o valor do livro na nossa sociedade? Ele ainda não
vale tanto quanto o brinquedo. E se eu não mostrar para a
criança o valor do livro, desde a sua mais tenra idade, ela não
há de gostar do livro tanto quanto eu gosto, pois se ele não
tem o mesmo peso e o mesmo valor, não tem a mesma importância. Isso é para pensarmos que os nossos gestos fazem
a diferença e é preciso haver coerência entre eles e a nossa
postura de querer mudar o curso da História.
Nós temos, como professores da Educação Infantil, a
força de dar novo significado a esse objeto para as crianças.
Por isso, numa das escolas em que eu trabalho, entre ter
mais uma turma (com tudo o que isso significaria para a
comunidade) ou ter uma biblioteca (em uma sala grande
em que caberiam mais crianças), a equipe optou, com muita
dificuldade, por ter a biblioteca. Imaginem o que foi, para
as famílias e para nós, essa discussão. Ainda hoje ouvimos
conversas ou piadas sobre isso, mas como temos o propósito de, bem à frente, contribuir para acabar com o analfabetismo, que ainda é muito grande no país, ainda mantemos a
decisão de atender menos 28 crianças, mas ter a biblioteca.
Na biblioteca os livros são catalogados por lombadas coloridas, porque não temos leitores alfabéticos. Mas temos que ter
um critério de organização, porque mais tarde eles terão que
saber que a biblioteca se organiza por critérios, ou de autor,
ou de obra. Então, os livros são catalogados aleatoriamente,
porque não temos uma quantidade possível para separar tantos
de poesia, tantos de conto de fadas etc. Distribuímos os livros
por cores para eles perceberem que há um critério. Então, de
quinze em quinze dias, a criança leva o livro para casa em uma
sacola colorida, de acordo com a marca da lombada. Mesmo
a criança cuja família inteira não seja leitora alfabética terá o
primeiro contato com o livro, que é o manuseio, o livro como
objeto de brincar, de descobrir, de folhear, de perceber que tem
letras e imagens, às vezes só tem letra, às vezes só tem imagem.
Desde um ano de idade as crianças levam livros para casa. Só
que escolhem o livro entre vários espalhados no meio da sala,
pois não distinguem ainda pela cor da lombada. A partir dos
três anos elas fazem isso muito bem. O primeiro livro que é
apresentado para as crianças de um e dois anos é uma tradição.
É o livro com a história do nome, é o primeiro livro que a
professora usa para contar a história quase sistematicamente.
Na primeira reunião de pais, e aí entra a questão do cuidado,
da valorização da identidade da cultura, os pais escrevem, ali
mesmo na reunião, a história do nome do seu filho. Se os pais
não escrevem, alguém escreve por eles. É o primeiro livro deles. Aquela folha de papel fica em destaque no mural durante
muito tempo e a professora transforma aquilo, com impressão
da mão, impressão do pé, com vários outros acessórios, em um
livro, que é o primeiro livro dele, é a história do nome dele.
Vamos voltar à questão do brincar com diferentes linguagens, com diferentes faces, em um outro espaço, que é
o da brincadeira, brincadeira mesmo, do lado de fora. Para
falar sobre isso, eu trouxe o vídeo “Trocando em Miúdos”,
produzido pelo Centro de Criação de Imagem Popular
(Cecip).A cena em que uma criança explica a brincadeira
para a pessoa que estava filmando serve muito para refletirmos o quanto a criança aprende através da brincadeira e
quais as habilidades que ela e a professora desenvolveram
para que essa criança pudesse falar o que fala nessa cena.
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N

o dia 31 de maio de 2007, o Sinpro-Rio
realizou o primeiro Seminário de Educação
Infantil, em Madureira. Idealizado pela Escola do Professor, o evento aconteceu no
Instituto Carmela Dutra, cedido o espaço pelo diretor Marcelo Lisboa, numa parceria com o Sindicato,
envolvendo mais de 130 profissionais de educação.
Na abertura, Marcelo Lisboa discursou sobre a
importância desta parceria, endossado pelo presidente do Sinpro-Rio, Francilio Paes Leme, destacando o
firme propósito da necessidade de se aprofundar o
processo educacional de qualidade, gratuito, democrático, acessível para todos.
Seqüencialmente, a palestrante Drª Rosana K.
Bines dissertou sobre a A Importância da Leitura na
Construção da Identidade Social, mesclando sua fala
com o contador de histórias Laerte Vargas.
Com Contos da Tradição Oral (As Fadas; Rosalina; a Cristã Devota; História de Amor; Isabelinha;
e Santo Casamenteiro), Laerte propiciou aos profissionais de educação presentes três horas de pura
interação que tomou conta do público.
Foram momentos lúdicos, onde os “contos” e a sua
“leitura” transformavam as feições num mundo mágico da transformação/interação, ensino e aprendizagem,
modificando a realidade de cada profissional presente.
Realidade esta que somente com preparação, formação, incentivo poder-se-á enfrentar os desafios deste
processo educacional tão carente de investimentos.
Visando a uma integração social dos diferentes profissionais, foi oferecido um almoço, contribuindo para um
convívio mais estreito entre a diretoria e os palestrantes.
Esta troca de temas transversais são muito enriquecedores, além de travar novas e duradouras amizades.
No período da tarde, foram realizadas quatro
oficinas assim distribuídas:
• Recriando o Mundo: Oficina de Sucata, com especialista em Educação Infantil, Cristina Laclette
Porto; e a arte-educadora Rosa Araújo Geszti;
• A arte de Contar Histórias, com especialista em
Literatura Infantil, Sônia Travassos;
• Reinventando Novas Relações Entre Seres
Humanos e Natureza em Espaços de Educação
Infantil e A Cultura do Brincar na Educação, com
a especialista em Educação Infantil e membro do
NIMA/Edu/PUC-Rio, Ana Lúcia de Souza Leite;
• A cultura do Brincar na Educação, com a pedagoga, especialista em Educação Infantil/PUC-Rio;
Maria Lúcia Lara.

Primeiro
Seminário
de Educação
Infantil em
Madureira

Professores participam da oficina de Histórias com
a professora Sônia Travassos no Carmela Dutra

Essas oficinas representaram o ponto alto deste
seminário onde os profissionais de educação tiveram
a oportunidade de vivenciar o processo ensinoaprendizagem, através de atividades lúdicas. Os professores puderam aprender, na prática, as diferentes
possibilidades de transformação do espaço educativo, assim como das suas práticas pedagógicas.
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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Trabalhando
a diversidade
na escola

Professores Wanderley Quêdo, Hilda Alevato e José Thadeu de Almeida compõem a mesa do
primeiro dia da segunda edição do Seminário de Inclusão Escolar no Sinpro-Rio

E

m um mundo que tende, cada vez mais, a ser
uniforme, aumenta também a importância da preservação das diferenças culturais, sociais, étnicas,
religiosas, sexuais e físicas. Uma das formas de
resguardar essas diferenças é através da inclusão
desses grupos na sociedade. E a escola desempenha um papel estratégico nesse processo.
Mas como trabalhar a diversidade na escola? Quais as
práticas pedagógicas que podem ajudar na inclusão? Tentando esclarecer essas questões, o Sinpro-Rio, através da
Escola do Professor, realizou, nos dias 28 e 29 de março
de 2008, a segunda edição do seminário “Inclusão Escolar:
trabalhando a diversidade na escola”, no Teatro do Centro

Universitário Moacyr Bastos, ao lado da subsede de Campo
Grande. A primeira edição aconteceu nos dias 26 e 27 de
outubro de 2007, na sede do sindicato.
De forma prática e conceitual, o evento abordou os seguintes temas: as condições de trabalho dos professores no
contexto inclusivo, dislexia, autismo, síndrome de Down,
prática da inclusão e criação de espaços democráticos. Durante os dois dias do seminário, os 200 professores presentes
tiveram a oportunidade de assistir às palestras, debater pontos importantes do tema “inclusão escolar” e participar de
oficinas que demonstraram de forma prática como os professores podem utilizar a inclusão dentro da sala de aula.
No dia 28, o seminário foi aberto com a palavra do prewww.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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Nas fotos acima, a primeira edição do
Seminário de Inclusão Escolar, realizado
nos dias 28 e 29 de março.

sidente do Sinpro-Rio, Francilio Paes Leme, e da Diretora
de Educação e Cultura, Glorya Ramos. O professor Francilio saudou os presentes e afirmou que atividades como esta
fazem parte de um novo Sinpro-Rio. Segundo o presidente,
este novo sindicato é mais cidadão porque discute a educação e não se preocupa somente com as questões salariais. A
professora Glorya também saudou os presentes e reafirmou
os objetivos da Escola do Professor, que tem como um de
seus princípios aproximar a categoria do sindicato, oferecendo uma atualização permanente.
Após a abertura, o Diretor de Assuntos Educacionais
da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (Contee), professor José Thadeu de
Almeida, fez uma apresentação da Campanha “Educação
não é Mercadoria”, que luta contra os processos de mercantilização da educação brasileira. A campanha, que foi
idealizada pela Contee, já está na segunda fase e centra as
ações, atividades e lutas na importante questão da desnacionalização da Educação Superior, em curso no Brasil. As
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negociatas que não param de acontecer por todo o território nacional, bem como a entrada do capital internacional
no setor e a abertura de capital nas Bolsas de Valores devem
ser combatidas com urgência. Afinal, os riscos à soberania
nacional e ao comprometimento do desenvolvimento de
nosso país são iminentes.
Em seguida, o 1º Secretário do Sinpro-Rio e professor de
História, Wanderley Quêdo, ministrou a palestra “Praticar a
inclusão, criar espaços democráticos”. O objetivo da apresentação foi discutir as medidas imprescindíveis para adequar o espaço escolar para receber os alunos portadores de
deficiências. Para entender o papel dos deficientes na sociedade, o professor fez um breve histórico sobre o tratamento
dado a eles. “A falta de inclusão é histórica. Na Antigüidade,
as crianças portadoras de deficiência eram simplesmente
eliminadas, jogadas fora. Na Idade Média, essas pessoas
eram tratadas como monstruosas e eram abandonadas pelas
famílias. Como se o ser humano fosse assim tão dualista:
ou é bom, ou é mau; ou é perfeito, ou é jogado fora”, ponderou Quêdo. Segundo Wanderley, isso tudo demonstra
que a questão das necessidades especiais e as pessoas com
deficiências fazem parte de uma longa história de negação,
obscuridade e vergonha. Para saber como lidar com esses
alunos na escola, o professor Wanderley levantou uma questão importante: ser diferente em sala de aula não é nenhum
problema. Problema é ser diferente em uma sociedade extremamente excludente, autoritária e violenta com aquele
que não reproduz o padrão pré-estabelecido de ser humano.
“O professor tem que saber lidar com o aluno portador de
necessidades especiais enquanto cidadão dentro e fora da
sala de aula”, afirmou Wanderley. O professor concluiu que
é preciso desenvolvermos, na sociedade, um olhar diferente
para o outro. “Assim, quando entrarmos em sala de aula,
não teremos tantas dificuldades, e sim mais respostas a dar a
esses portadores de deficiências”, afirmou.
A última palestra do dia foi da coordenadora do Núcleo
de Educação e Saúde no Trabalho (NEST) da Universidade
Federal Fluminense (UFF), professora Hilda Alevato. A
palestrante, que abordou as condições de trabalho do professor no contexto inclusivo, falou sobre as dificuldades que
envolvem o trabalho dos profissionais de educação. Para a
professora, o conceito de inclusão vai além de incluir alunos
portadores de deficiências no ambiente de ensino regular.
“A idéia de inclusão me passa a sensação de que é uma
espécie de concessão que um determinado espaço faz para
que o outro seja incluído nele”, afirmou Hilda. A professora
lembrou que, dentro do contexto de trabalho, a função do
professor vai muito além da sala de aula. “Nós vivemos uma
pressão enorme para seguirmos determinado modelo. Nós
temos nosso trabalho como professores, mas temos também
uma série de fatores externos, como a enorme quantidade
de informações que recebemos”, disse. Durante toda a palestra, Hilda alertou que a importância da construção de
uma nova forma de ver o trabalho depende dos próprios
profissionais e reforçou que incluir é um desafio muito mais
amplo do que a inclusão de alguém que tenha determinadas
características. Para a palestrante, os desafios de uma sociedade que não aceita as pessoas como elas são é uma questão
fundamental e complexa, que lembra os momentos mais
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vergonhosos da história da humanidade. Segundo Hilda, há
muitas formas de alimentar a indignidade, e muitos de nós
estamos incluídos nesse grupo - às vezes por ingenuidade.
O lado bom de tudo isso é saber que, a despeito de todo o
poder que alguns conseguiram (e ainda conseguem) reunir
em torno de si, não houve ninguém que transformasse todos
os humanos em produtos padronizados e obedientes à lógica
dominante. Apesar do absurdo das mortes, das atrocidades
e sofrimentos que promoveram e promovem, não têm sucesso em suas investidas contra a diversidade. “É a diferença
que nos garante a liberdade, a autonomia, a saída para os
impasses, a transformação dos problemas em invenções e
conquistas sociais e tecnológicas. O lado bom da diferença
é o inconformismo, a rebeldia, a criatividade, a alternativa,
a esperança”, afirmou a professora. “Mas como lidar com
toda essa pressão no campo da educação?”, indagou ela. E
respondeu, afirmando que todos somos responsáveis pelo
nosso próprio agir, e reiterando que nenhuma instituição
está vivendo tamanha cobrança por ajustes, com tanta força,
quanto a escola, com o papel de possibilitar a criação de
uma sociedade mais includente. “Uma escola que abrace
uma causa como a da includência social é uma escola que
se preocupa em dialogar com os pais a respeito de sua perspectiva de sociedade, ajudando-os a compreender que todos
nos beneficiamos com a diversidade”, concluiu Hilda.
Ao final do evento, a professora falou com a equipe da
Revista Sinpro-Rio sobre a iniciativa do sindicato de promover o debate sobre o tema inclusão. “Penso que a maior
missão de um sindicato é representar sua categoria através
da compreensão das demandas, da organização coletiva, da
ação em diferentes frentes e de outras iniciativas. Neste sentido, o Sinpro-Rio é exemplar ao tratar a inclusão de forma
não restrita às tradicionais abordagens, que limitam o conceito a uma vaga na escola regular para os alunos portadores de necessidades especiais”, afirmou Hilda. A professora
ainda completou que a discussão da inclusão diferencia-se
do debate da integração porque o pensamento includente
tem uma perspectiva cidadã e política, que se funda numa
nova visão de sociedade.
A palestrante ainda argumentou que a proposta da
includência não pode ser excludente, ou seja, não pode
deixar de fora ninguém. Todos temos que nos reconhecer diferentes e aprender a lidar e valorizar as diferenças
- inclusive as próprias -, em todos os sentidos. Segundo
a professora Hilda, “no caso do Sinpro-Rio, é preciso
destacar que a Escola do Professor é um espaço com
um potencial imenso. Inclusive pela oportunidade de
divulgar experiências profissionais inovadoras, nas quais
práticas e resultados bem sucedidos mostram que é possível fazer diferente. É preciso ter coragem de ousar”.

Inclusão, segundo dia
No dia 29 de março, aconteceu a segunda parte do
seminário “Inclusão Escolar: trabalhando a diversidade na
escola”. Neste dia, discutiu-se formas de inclusão escolar de
crianças e jovens com dislexia, Síndrome de Down, TDAH
e autismo.

Público no Seminário de Inclusão Escolar
realizado em Campo Grande

O primeiro tema abordado pelas especialistas Renata
Mousinho (fonoaudióloga e Doutora em Lingüística/UFRJ)
e Marina Novaes (pedagoga, Mestre em Educação/UFRJ e
Especialista em Neuropsicologia aplicada) foi a dislexia.
Através de vídeos e slides, as duas especialistas descreveram
a dislexia, que consiste em uma dificuldade de leitura que
pode fazer com que os alunos com este problema fiquem
defasados em relação aos demais. Renata mostrou como se
processa a leitura dentro do cérebro de um disléxico em
comparação com um não disléxico. “Como o disléxico lê
quase sílaba por sílaba, o cérebro acaba não guardando
todos os elementos e a compreensão fica dificultada”,
afirmou. Marina frisou que o ideal é que se trabalhe outras
formas de fixação de conteúdo, além da leitura como, por
exemplo, o uso de música, ilustrações e versos. Ela também
explicou que a alfabetização através da concepção fônica
pode ajudar os disléxicos. “Em alguns países a concepção
fônica do ensino da leitura é uma recomendação do governo (Portugal, França, Chile, Itália, Inglaterra e Estados
Unidos) e, em outros, é usada oficialmente (Cuba, Israel,
Canadá, Bélgica e Alemanha),” informou a professora do
Pedro II.
Após a dislexia, foi a vez do Transtorno do Déficit de
Atenção com Hiperatividade (TDAH) entrar na pauta de
discussões do seminário. Gabriela Dias (médica do setor de
neuropsiquiatria infanto-juvenil do Serviço de Psiquiatria
da Santa Casa de Misericórdia/RJ e especialista em atendimento a pré-escolares) e Catarina da Costa Pereira (professora do Instituto Helena Antipoff) foram as palestrantes.
Gabriela Dias contou um pouco da história do transtorno,
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Platéia atenta às palestras do
Seminário de Inclusão Escolar

que começou a ser diagnosticado no início do século passado, mas que ainda hoje não é aceito por muitos professores.
“Ainda há quem acredite que o TDAH é uma criação da
indústria farmacêutica para vender remédios”, afirmou.
A médica também desmentiu alguns mitos em relação às
causas da doença, como a ingestão de corante amarelo e
cafeína. Catarina Pereira afirmou que um dos pontos mais
delicados encontrados em portadores do TDAH está na diferença entre sua capacidade e o desempenho que tem. “Se
o aluno com TDAH souber todo o conteúdo de uma prova,

mesmo assim ele não tira dez”, afirmou. A professora também falou sobre como os colégios vêm tratando essa questão “Nos EUA, há escolas especiais; aqui, a recomendação
é para que se façam as provas com bastante tempo. Provas
com pouco tempo agravam o TDAH”.
Logo depois de um lanche servido na subsede de
Campo Grande, começou o segundo bloco de discussões.
E o tema da vez, o autismo, foi abordado por Gabriel
Landsberg (médico do setor de neuropsiquiatria infanto-juvenil do Serviço de Psiquiatria da Santa Casa de
Misericórdia/RJ) e Cláudia Ruas (psicóloga, especialista
em Educação Infantil e Coordenadora da Escola Parque).
Landsberg enumerou as teorias mais conhecidas acerca do
tema, além das principais características de um autista:
“Se você mostrar uma geladeira cheia de comida para um
autista e perguntar o que é aquilo, ele irá dizer que é um
tomate, ou um brócolis, ou qualquer parte do todo à qual
ele vai se restringir”. Entre as teorias, o neuropsiquiatra
ressaltou a teoria da disfunção executiva, segundo a qual
o autista tem dificuldades de organizar suas metas devido
a um distúrbio frontal. “É como se a mente de um autista
fosse uma orquestra sem maestro; ela funciona, mas não
há quem determine quem deva agir”, declarou. Cláudia
afirmou que os alunos devem ser tratados sem adjetivos:
“Criança é criança e ponto. São todas únicas. Dois alunos
com autismo não serão iguais só porque têm autismo”,
ressaltou. Para a psicóloga, é muito importante, no processo de aprendizado, o autista interagir com o colégio e
com os colegas, pois essa interação será um estímulo para
que ele se esforce.
Para fechar o segundo bloco, o tema abordado foi a
Síndrome de Down. Quem tratou da síndrome foi Moacyr
Daemon (fonoaudiólogo, professor/UFRJ e Especialista em
Motricidade Orofacial) e Andréa Castanheira (pedagoga
com habilitação em Educação Especial na área de defici-

Doutores Moacyr
Daemon, Andréa
Castanheira,
Cláudia Ruas e
Gabriel Landsberg
compõem a mesa
n o segundo dia
do Seminário de
Inclusão Escolar
em Campo Grande
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ência mental/UERJ e professora de classe especial e classe
regular na rede pública municipal do Rio de Janeiro). Moacyr ilustrou como age geneticamente a Síndrome de Down
e, através de vídeos, mostrou como auxilia seus pacientes
com a doença a melhorarem a fala. O professor costuma
colocar seus pacientes em frente ao espelho, além de pedir
para que eles sintam a fala, colocando a mão na boca e nas
cordas vocais. Moacyr também ressaltou que a evolução
no tratamento dos pacientes varia bastante. “Alguns não
conseguem desenvolver sequer a fala; outros chegam à
faculdade”, afirmou o fonoaudiólogo. Andrea Castanheira mostrou um breve histórico da inclusão de alunos com
Down na cidade do Rio de Janeiro, que começou em 73. A
pedagoga mostrou vídeos de seus alunos em sala de aula e
afirmou que a inclusão deve ser feita não pelas deficiências
dos alunos, e sim por suas potencialidades.

Platéia elogia o seminário

Professora Walkyria
de Andrade

O sucesso do seminário era visível. Olhares atentos a
tudo o que era dito pelos palestrantes, além de perguntas
que aprofundavam os temas abordados ao final de cada
bloco, eram prova disso. Alguns participantes declararam
sua satisfação em relação ao seminário:

Walkyria de Andrade, Professora e Fonoaudióloga:
“Essas palestras fizeram muita falta na minha época. Eu era
disléxica e tive muitos alunos disléxicos também. O primeiro foi em 58, em uma época em que não era diagnosticada
a doença. Por culpa da dislexia, eu me formei em fonoaudióloga.”

Professora Núbia
Santiago

Núbia Santiago, Professora:
“Este evento é um pontapé inicial na questão da inclusão.
É preciso um aprofundamento maior em questões tão complexas, como é o caso do TDAH, presente em quase todas
as salas de aula. Acho que salas especiais não são a melhor
solução.”

Sandra Dornelles da Silva, mãe de aluno com autismo:
“Muito esclarecedora essa palestra. Encontros assim deveriam ocorrer sempre, e com participação não só dos
especialistas e professores, mas com o apoio da sociedade
toda. Assim, casos como o do meu filho, que tem 10 anos
e já está alfabetizado e integrado ao colégio, seriam mais
comuns.”

Sandra Dornelles da Silva,
mãe de aluno
com autismo
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D

úvidas e interesses não faltam aos professores quando se fala em Educação Infantil. Porém, os cursos
voltados para este segmento são sempre escassos.
Para atender a esta demanda, o Sinpro-Rio, através
da Escola do Professor, tem se mobilizado cada vez mais para
oferecer cursos e oficinas, deste tipo. Desde 2005, quando a
nova diretoria tomou posse, mais de 10 cursos de atualização
foram oferecidos pelo Sindicato, além de três oficinas.
Neste ano, na Sede do Centro, a Escola do Professor
promoveu o curso de atualização “Educação Infantil De 0 A
6 Anos”, com as professoras Eliane Fazolo Freire e Daniela de
Oliveira Guimarães, da PUC-Rio. O curso discutiu as possibilidades de trabalho nas creches e na pré-escola.
Eliane Fazolo afirmou que os cursos de atualização do
Sinpro-Rio são importantes, pois atendem a uma carência
da categoria: “Os cursos de atualização que o Sindicato tem
oferecido, principalmente na Educação Infantil, entram em
uma esfera muito pouco explorada ainda hoje. Nós temos
muitos cursos e oficinas que visam a outros segmentos, mas
ainda é, ao meu ver, muito reduzido o número de cursos de
formação e atualização voltados para a Educação Infantil. Por
isso, essas atividades são fundamentais”.
Segundo a professora, os alunos que freqüentam os cursos questionam muito como tratar assuntos da atualidade
com essas crianças.
“A criança tem uma imersão total no mundo em que ela
vive. É evidente que você não vai discutir com ela usando um
palavreado que ela não conhece. Mas é importante oferecer
respostas satisfatórias ao que ela questiona”, declara Eliane.
As professoras Eliane e Daniela também coordenaram a
oficina “As Crianças De 0 A 6 Anos”, promovida em Paracambi, no Instituto de Educação Aquarela, que teve um ótimo público. Nela, mais de 40 professores discutiram as principais
funções da creche.
Cláudia Maria Rodrigues Basílio Leal, coordenadora pedagógica do Instituto de Educação Aquarela, fez questão de
elogiar o trabalho realizado pelo Sinpro-Rio:
“Cada vez mais respeito o trabalho do Sindicato, não apenas no que se refere à luta pelos direitos da classe, mas acima de tudo pelo trabalho amplo que realiza, com o propósito
de atualizar os profissionais da Educação”, frisou Cláudia.

Um espaço
para a
Educação
Infantil

A Escola do Professor oferece constantemente
cursos de atualização na área

Veja abaixo todos os cursos e oficinas que a Escola do Professor ofereceu
entre o segundo semestre de 2005 e o primeiro de 2008
2º semestre de 2005 • Centro

O Desenvolvimento Infantil (da gestão aos 5 anos) e a
importância da Educação

2º semestre de 2006 • Paracambi, Itaguaí e Seropédica
(Base estendida)

A criança de 3 a 6 anos: como pensa e como aprende

1º semestre de 2007 • Centro
2º semestre de 2007 • Centro
1º semestre de 2008 • Centro
1º semestre de 2006 • Campo Grande
1º semestre de 2008 • Paracambi e Seropédica
(Base estendida)

A criança de 0 a 2 anos e as práticas nas creches
A criança: como ela sente, pensa e aprende
A criança de 0 a 6 anos e as práticas nas creches e escola
de Educação Infantil
Educação Infantil de 0 a 6 anos
Oficina: Trocando em miúdos: as diretrizes curriculares
para Educação Infantil
Oficina: Do brinquedo cantado ao brinquedo jogado e as
crianças de 0 a 6 anos
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O Professor da
Educação Infantil e as
Relações Trabalhistas
Comissão de
Educação Infantil
do Sinpro-Rio:
Professoras
Maria do Céu,
Rosi Menescal,
Neide Hanan,
Celeste Morgado,
Adalgiza Burity,
Mariza Muniz e
Ireni Felizardo

C

om a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, a creche
e a pré-escola foram incorporadas à Educação Básica, constituindo a Educação Infantil. A partir daí, os
Conselhos Estaduais e Municipais de Educação passaram a
legislar sobre este segmento, regulamentando-o.
Todo esse aparato legislativo foi fundamental para normatizar essa fase da educação da criança, que passa a viver em
dois mundos diferentes: o da sua casa e o da escola. Nesse
momento, o profissional da Educação Infantil desempenha
um papel de relevância onde a formação e constante capacitação são vitais ao bom desempenho profissional. Esse
desempenho profissional está ligado à valorização, seja no
campo financeiro, com a conquista de um salário compatível
com a função exercida, seja no oferecimento de boas condições de trabalho.
No município do Rio de Janeiro, área de atuação do Sinpro-Rio, o que vemos no tocante às relações de trabalho é um
profundo desrespeito ao professor da Educação Infantil por
parte da maioria das escolas. Observando as reclamações
trabalhistas que chegam ao Sindicato através de seus diretores de plantão ou através do ingresso de ações trabalhistas

no setor jurídico, constata-se, principalmente, as seguintes
irregularidades:
• não pagamento do piso salarial constante na Convenção Coletiva de Trabalho;
• não assinatura da carteira de trabalho;
• a utilização de nomenclaturas, na carteira de trabalho, como “recreador”, o que determina uma redução
salarial e dificulta a aposentadoria;
• péssimas condições de trabalho, em especial, a superlotação das salas de aula;
• descumprimento da legislação trabalhista no pagamento das verbas rescisórias.
O Sinpro-Rio vem dando todo apoio e orientação aos professores através de cursos de atualização da Escola do Professor,
de visitas constantes de nossos diretores aos estabelecimentos
de ensino e de apoio jurídico. Também cabe às Secretarias
Municipais de Educação, através de seus órgãos competentes,
melhorar o sistema de fiscalização, exigindo das instituições o
cumprimento da legislação vigente, determinando até o fechamento daquelas inadequadas à função a que se destinar.
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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Professor de Educação
Infantil, conheça alguns
de seus direitos

O

documento que deu legitimidade à Educação Infantil foi a Constituição Federal,
reescrita e promulgada em 1988, a partir
da qual começou a ser reconhecida como
direito fundamental da criança e como dever do
Estado (artigos 6º e 8º).
Os direitos dos trabalhadores brasileiros estão
assegurados pela Constituição Federal, pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), com destaque nos artigos 317 a 324 (capítulo do professor).
A Convenção Coletiva de Trabalho da Educação

Conheça alguns destaques
desta Deliberação:
Art. 3º A Educação Infantil será oferecida em:
I - creches para crianças de até 3 (três) anos e onze meses
de idade;
II - pré-escolas para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos
e 11 (onze) meses.
Art. 12º Os critérios para a organização de grupos decorrerão
das especificidades do Projeto Político-Pedagógico, atendida
a seguinte relação criança/profissional, considerando professor e auxiliar:
I - Na faixa etária de zero a um ano e onze meses, para
cada grupo com o máximo de vinte quatro crianças, em
espaços físicos, distintos ou não, um professor, exigindose um auxiliar para cada grupo de até seis crianças.
II - Na faixa etária de dois anos até dois anos e onze meses,
para cada grupo com o máximo de vinte quatro crianças,
em espaços físicos, distintos ou não, um professor, exigindo-se um auxiliar para um grupo de até quinze crianças e
dois auxiliares a partir da décima sexta criança.
III - Na faixa etária de três anos até três anos e onze meses,
para cada grupo com o máximo de vinte quatro crianças,

Básica tem força de lei. É um direito do professor, que
todas as escolas privadas estão obrigadas a cumprir.
A LDB inclui a Educação Infantil na Educação
Básica juntamente com o Ensino Fundamental e
Ensino Médio (artigos 29 e 30).
O Conselho Municipal de Educação publicou,
em 29 de maio de 2007, a Deliberação E/CME n°
15, que fixa normas para autorização de funcionamento de instituições privadas de Educação Infantil no Sistema de Ensino do Município do Rio de
Janeiro.

em espaços físicos, distintos ou não, um professor, exigindo-se um auxiliar para um grupo de até vinte crianças e
dois auxiliares a partir da vigésima primeira criança.
IV - Na faixa etária de quatro anos até cinco anos e onze
meses, para cada grupo com o máximo de vinte e cinco
crianças, em único espaço físico, um professor.
Art.13º As instituições podem optar por funcionamento com
grupos compostos por crianças de faixas etárias diferentes
na modalidade creche e, também, na modalidade pré-escola,
obedecendo a relação profissional/criança correspondente à
menor faixa etária.
Art. 19º A docência da Educação Infantil será exercida por
um profissional detentor de, pelo menos, uma das seguintes
formações:
I. em nível médio, modalidade Normal;
II. em nível superior, em cursos de graduação legalmente
habilitados para o magistério na Educação Infantil.
Art. 40º O funcionamento das atividades de Educação Infantil
poderá ser ininterrupto no ano civil, desde que respeitada a
legislação trabalhista.

Se desejar obter a Deliberação E/CME n° 15,
na íntegra, acesse: www.sinpro-rio.org.br
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Destaques da CLT
• A cada ano trabalhado, o professor tem direito a 01(um)
mês de férias que deverão ser concedidas em um só período nos doze (12) meses subseqüentes à data em que
tiver adquirido (arts. 129 e 130).
• O que caracteriza as férias do trabalhador é ele ficar
30 (trinta) dias sem trabalhar, tendo recebido seu salário
adiantado em 01 (um) mês e acrescido de 1/3 (um terço)
do mesmo (arts. 129 e 130).
• O professor tem direito a vale-transporte, que corresponde a um desconto de 6% (seis por cento) do salário pago
ao professor. Seu valor deve ser complementado pela escola (Lei nº 7.418/85).
• Se o uso do uniforme for obrigatório, o empregador deve
fornecê-lo gratuitamente (Lei nº 462).
• Banco de Horas (compensações)
A Lei nº 9.601/98, que criou a figura do Banco de
Horas, modificando o art. 59 da CLT, estabelece que sua
implantação só é válida quando firmada em Acordo ou
Convenção Coletiva de Trabalho (não consta da atual
CCT). Assim, trabalhar fora do seu horário, em troca, por
exemplo, dos recessos ou pré-feriados é ilegal, pois isso
corresponde à figura do Banco de Horas.
• Lei nº 9.013/95
Esta lei regulamentou o art. 322/CLT e é um instrumento valioso, pois tem caráter indenizatório, permitindo que
o professor receba como indenização um valor correspondente aos dias corridos desde o início do aviso prévio até
o início do ano letivo seguinte, no caso dos professores
da Educação Básica.
• O pagamento deve ser efetuado até o 5°(quinto) dia útil
do mês subseqüente (art. 459, parágrafo único).
• O empregador é obrigado a fornecer mensalmente o
comprovante de pagamento com identificação da escola
e do professor (art. 464).
• A carga horária do professor não pode ser reduzida
se houver diminuição do salário, salvo se autorizada por
escrito pelo professor e desde que não resulte direta ou
indiretamente em prejuízos (art. 468).
• Nenhum professor poderá receber salário menor do que
aquele estabelecido em Acordo ou Convenção Coletiva de
Trabalho (art. 460, cláusula 7ª, CCT).
• A remuneração do professor é sempre calculada tomando-se por base o mês com 4 (quatro) semanas e
meia (art. 320).
• O empregador é obrigado a fornecer mensalmente o
comprovante de pagamento com identificação da escola
e do professor (art. 464).
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A Convenção Coletiva de
Trabalho da Educação
Básica assegura:
• as atividades fora do horário normal (festas, reuniões,
entre outras) deverão ser remuneradas como hora extra; e
se ocorrerem em dia de descanso (sábados, domingos e
feriados), o acréscimo será de 50% (cinqüenta por cento),
conforme cláusula 18ª;
• a cada 03 (três) anos trabalhados no mesmo estabelecimento de ensino, o professor terá direito ao pagamento de
3% (três por cento) como adicional por tempo de serviço
(cláusula 10ª);
• desde a confirmação da gravidez, a gestante não pode
ser dispensada até 90 (noventa) dias após o término do
auxílio-maternidade (cláusula 16ª);
• os filhos do professor têm direito a estudar gratuitamente na escola em que o mesmo trabalha (cláusula 15ª).

Vale a pena lembrar...
• o professor não deve aceitar trabalhar sem carteira assinada ou com registro de uma outra função diferente da
que exerce;
• o contrato de experiência dura, no máximo, 90 (noventa)
dias e deve ser também anotado na carteira de trabalho
(CLT, 489);
• de todo documento que o professor assinar e devolver à
escola, ele tem direito, por lei, a ficar com uma cópia;
• o professor deve criar um arquivo de todos os seus
documentos, avisos e comunicações entregues pelo
empregador;
• ao ser demitido, o professor deve procurar imediatamente o Sindicato para receber orientação sobre os seus
direitos trabalhistas;
• se o professor trabalhar mais de 01 (um) ano em uma
escola e for demitido, deve exigir que sua homologação
seja realizada no Sinpro-Rio, pois terá assegurados seus
direitos e sua rescisão conferida;
• o Sinpro-Rio distribui anualmente aos professores a
Convenção Coletiva de Trabalho;
• quando uma das cláusulas da Convenção não for cumprida, o Sindicato deve ser informado;
• o Sinpro-Rio publica em sua agenda, que é distribuída
anualmente aos professores sindicalizados, os principais
direitos do professor;
• para que o Sinpro-Rio possa atuar para evitar ou corrigir
irregularidades, é fundamental a iniciativa dos professores
denunciando, informando ou tirando suas dúvidas com os
diretores de plantão, via telefone, e-mail ou presencial.

