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editorial
in-fan-cia latinoamericana
Normas e regulamentos na América Latina

CONSELHO DE REDAÇÃO DO CHILE

    

Os diferentes governos de nossa região criaram 
várias  normas para regular esse nível educacional, no 
entanto, algumas perguntas surgem imediatamente: 
nós melhoramos com elas? Qual o significado disso? 
E para quais aspectos da gestão educacional elas 
apontam principalmente?

Em uma primeira aproximação ao tema, consideramos 
que a norma deve se referir a infraestrutura, 
equipamentos, alimentação, entre outros, ou seja, a 
questões que garantam a segurança e o bem-estar 
dos meninos e meninas  em seus aspectos básicos; 

Representantes do Conselho do Chile  na inauguração
do Jardim de Infância Ofelia Reveco. Março 2018,

Santiago do Chile (Da esquerda para a direita –
 Pamela Diaz, Eliana Corsi,

Alicia Lobos, Ma. Victoria Peralta, Nuri Garate,
Loreto Salinas e Irma Branttes)
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mas a norma excessiva, em relação aos processos 
pedagógicos, acreditamos que tensiona e restringe 
o exercício da profissão docente e afeta as unidades 
educacionais, impondo critérios externos, pouco 
flexíveis e, por fim, não atendem às comunidades 
educacionais com suas particularidades.

Se entendemos que os responsáveis são profissionais, 
por que deveríamos ter tantas regras que regulam seu 
exercício, uma vez que a formação profissional permite 
a construção de currículos pertinentes e diversificados?

 
Isso nos leva a pensar o que está por trás dessa 
intensa criação de regulamentações na região, que 
são expressas em padrões, indicadores, mapas de 

progresso, manuais, acreditações, entre outros. Será 
um mecanismo de controle? Ou implicam desconfiança 
na capacidade das comunidades educacionais de gerar 
propostas educacionais adequadas?

 
Em um nível geral de educação, sabemos de países 
desenvolvidos que confiam em seus educadores, 
formando-os adequadamente, valorizando-os, dando-
lhes autonomia e a inspeção educacional quase não 
existe; são precisamente estes que têm as maiores 
realizações e reconhecimento.

 
Então, o que explicaria a existência de tantas 
regulamentações educacionais nos países da Região?

Por que se supõe que a norma é necessária? E que 
tipo de norma é necessária para a educação infantil? 
Como alcançamos “mínimos sociais” que garantam 
as condições essenciais e a equidade para que as 
crianças possam fazer uso de seus direitos? É possível 
tornar a norma mais flexível? Quem a define ou deve 
fazê-lo e sob quais critérios?

 
Os regulamentos em geral são feitos para a educação 
formal, não para a educação não formal ou alternativa 
e, se estes fossem aplicados à educação não formal, 
acabaria destruindo-a, pois, na diversidade de formas 

Normas e regulamentos na América Latina

Conversatório e Refundação do Conselho do Chile. Junho 2017, Santiago do Chile
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Normas e regulamentos na América Latina

que é construída, não poderia responder à lógica 
de uma regulamentação linear, estruturada e com 
parâmetros fixos.

 
A experiência do Chile em questões regulatórias 
é ditada nos diferentes ministérios públicos, ou 
seja, em áreas específicas como: saúde, habitação 
(infraestrutura, materialidade e construção, 
segurança), educação (material didático, coeficiente 
técnico dos profissionais, entre outros).Portanto, às 
vezes a perspectiva  do todo parece estar perdida, 

coisa que todas as regulamentações, especialmente 
nesse nível, deveriam ter.

Outro aspecto não menos relevante em questões 
normativas e regulamentação educacional nos estados 
latino-americanos é que eles não têm recursos para 
implementá-las ou supervisioná-las adequadamente 
por meio de modelos abertos e flexíveis.

Por tudo o que foi mencionado acima, embora na 
América Latina tenhamos regulamentos variados, 
não temos certeza de que isso nos ajude a melhorar 
a qualidade educacional da primeira infância. Por 
esse motivo, pensamos que é necessário aprofundar 
essa questão e nos perguntar sobre os regulamentos 
que exigimos. Realmente precisamos de todos esses 
dispositivos? Quais padrões favorecem o trabalho 
educacional expresso na aprendizagem significativa 
para os meninos e meninas e no crescimento das 
comunidades educacionais? Essas perguntas orientam 
esta edição da revista Infancia Latinoamericana.

CONSELHO DE  REDAÇÃO DO CHILEConversatório e Refundação do Conselho do Chile. Junho 2017, Santiago do Chile
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O Chile descreve seus paradoxos. 
Suas bases conceituais  versus  a afirmação internacional sobre os direitos das crianças e as barreiras burocrá-
ticas ao trabalho de qualidade e ao compromisso com a infância. 
O Peru traz a ideia da “normatização” da inclusão. Deve ser o sistema educacional que faz as adaptações ba-
seadas no respeito, tolerância e comprometimento. 
O México destaca as dificuldades em realizar as regulamentações obrigatórias da Educação Pré-escolar devido 
à falta de investimento e melhor formação inicial e contínua. 

Marcela Lara 

As normas na  
educação infantil 

Lucía Sahurie Matuk  

Rumo a uma educação  
inclusiva

Norma Castillo Guzmán

A obrigatoriedade  
da educaçao pré-escolar
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DRA. MARCELA LARA CATALÁN 

 
 

 
 “Direito da criança sul-americana

nascer sob leis dignas.”
(Mistral, G. 1927)

 
Apesar dos esforços para avançar nas políticas públicas 

de atenção à infância, na América Latina, iniciativas 
governamentais no campo da educação de qualidade 
para a primeira  infância são recentes, insuficientes e 

se concentram principalmente na cobertura 
(Lamaute-Brisson, 2013). 

 
O Reconhecimento da educação infantil como primeiro 

nível do sistema educacional, apresenta variações 
importantes nos países da América Latina, uma vez 

que existem diferenças em seu sentido educacional, 
onde as concepções de infância e educação não foram 

suficientemente mobilizadas a nível de práticas e 
políticas educacionais 

(Pardo & Adlerstein, 2015).

As normas na educação infantil

 
Embora a realidade latino-americana mostre avanços 
importantes em matéria de institucionalidade para a 
infância, em termos globais (Marco, 2014), existem 
diversos níveis de aprofundamento em suas propostas 
legislativas. A maioria delas se centram na proteção, 
derivam declaradamente da convenção internacional 
dos direitos da criança e se vinculam de forma frágil 
com os processos formativos dessa faixa etária. 
 
É interessante abordar os regulamentos de pelo 
menos duas perspectivas. Uma associada à 
construção de uma cidadania desde a primeira 
infância, que declare e divulge os sentidos 
construídos pelos atores sobre o que se entende, 
se pretende e valoriza os meninos e meninas de 
tenra idade. Logo, e provavelmente o aspecto menos 
desenvolvido e menos privilegiado da literatura 
especializada e das implicações operacionais, 
é a análise dos regulamentos que orientam as 
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instituições escolares para crianças em idade pré-
escolar em suas estruturas educacionais.

 
A partir daí, é legítimo perguntar: como se fortalece 
os marcos regulatórios legais nacionais para crianças 
em idade pré-escolar, seus processos formativos e de 
aprendizagem? E de que perspectiva eles contribuem 
para o trabalho educativo que os profissionais da 
educação inicial devem desenvolver?

 

Considerações básicas 
A primeira infância está na base das declarações dos 
países latino-americanos, que reconhece essa  etapa 
de vida da pessoa  como uma das mais relevantes 
para a construção da cidadania. Um grupo menor a 
vincula ao fortalecimento do capital humano, e outro, 
o aponta como um fator relevante para o crescimento 
econômico. Evidências neurocientíficas demonstram 
de certa maneira que, na primeira infância, existem 
oportunidades de desenvolvimento que não se repetem 
posteriormente no ciclo da vida, aspecto que deve 
ser considerado pelas políticas públicas (Ben-Shlomo 
Mishra & Kuh, 2014).

 
Nesses termos, o progresso na região é reconhecido 
com relação a regulamentações legais que tendem 
a abordar a uma necessidade pendente de ter 
dispositivos especializados para atenção e cuidado da 
infância (Centro de Políticas Públicas, 2012). A partir 
de uma perspectiva multidimensional, a discussão 
ainda está pendente quando se trata de analisar um 
marco regulador integral eficaz para a infância que 
capte as particulares da visão dos atores envolvidos, 
especialmente os próprios meninos e meninas. Além 
disso, que seja construído a partir de um sentido 
formativo, mais do que de proteção, consensuado 

As normas na educação infantil

Visita educativa à Igreja Matriz, meninos e meninas do Centro  
Educativo “Colmenita” Universidade de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. 



tema

9<< >>

in-fân-cia latinoamericana

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

 nº22
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2018                          Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

mais do que regulamentado e mais operacional que 
declarativo.

 
O pressuposto estratégico envolvido nessa visão é a 
integração de componentes normativos a partir de 
um sentido sistêmico, de modo que, juntamente com 
a promoção e a proteção dos direitos das crianças, 
gere melhores políticas para a infância com melhores 
resultados.

 
A análise reflete a ideia principal de que a escola latino-
americana desde o início do século XIX foi concebida 
como formadora de cidadãos, transmissora de valores 
dominantes ou, nos últimos anos, como instituição 
a serviço da democracia (Durán, 2015). No entanto, 
prevalece uma concepção de infância que não variou 
substancialmente. A ideia de uma infância pensada a 
partir de uma visão centrada no adulto persiste e, na 
maioria das vezes, é tutelada por ela, particularmente 
em questões de aprendizado e  da apropriação por parte 
dos meninos e meninas (Kohan, 2006). Em suma, uma 
infância homogeneizada, reduzida e descontextualizada 
(Caldo, Graziano, Martinchuk & Ramos, 2012).

 
Nesse quadro geral, o conceito de ‘maior interesse 
da criança’ emerge com uma ênfase especial, 

entendido como um significado de determinação difícil 
e indeterminada, que visa elevar o maior interesse 
da criança ao nível do elemento norteador daqueles 
que têm a responsabilidade da educação e orientação 
das crianças, com base em sua valorização como 
indivíduos e como cidadãos (Ravetllat & Pinochet, 
2015). Esse imperativo obriga todas as nações a 
garantir a satisfação integral e simultânea de todos 
os direitos humanos às crianças, que são universais, 
predominantes e interdependentes (Jiménez,2013).

 
Essa conceituação tem origem nos países europeus 
(França, Itália, Reino Unido) e é reconhecida na 
Declaração de Genebra (1924), em sua menção 
formal na Declaração dos Direitos da Criança (1959), 
no reconhecimento e desenvolvimento na Convenção 
sobre os Direitos da Criança (1989) e na Orbservação 
Geral 14 da Comitê dos Direitos da Criança (2013).

 
Especificamente, o maior interesse do menino e da 
menina está relacionado com o gozo e a satisfação de 
seus direitos, para que nas ações e decisões que os 
afetam, sejam avaliadas as possíveis repercussões de 
tal ação ou decisão sobre eles, e que dentre as várias 
decisões possíveis, escolha-se uma que satisfaça de 
maneira mais eficaz seu maior interesse (Conselho 

As normas na educação infantil
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Nacional da Criança, 2016). No entanto, essa visão 
nem sempre está relacionada à proteção de direitos 
de forma natural e articulada (Villalta & Llobet, 2015).

 
Atualmente, se reconhece que o maior interesse 
das crianças se torna uma frase usada para resolver 
processos associados à infância, 
mas nem sempre a partir da 
visão das necessidades e 
interesses dos próprios bebês 
e crianças, mas eles são 
resolvidos com base em critérios 
vagos e indeterminados ou com 
fundamentação em práticas 
rotineiras (López-Contreras, 
2015).

Isso é particularmente relevante 
nos processos educacionais, 
entendendo a educação 
como um dos marcos mais 
significativos na inclusão 
e coesão das sociedades 
modernas, além do ambiente 
escolar. Com isso, destaca-se 
a compreensão com a necessidade de avançar na 

As normas na educação infantil

Aprendendo sobre a natureza: Parque Bicentenario. Meninos e meninas.  
Jardim Infantil “Colmenita” de Playa Ancha, Valparaíso, Chile.
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incorporação dos maiores interesses das crianças 
como elemento básico nos desenhos curriculares, 
nas metodologias de ensino e aprendizagem, nos 
mecanismos de avaliação da aprendizagem e na 
qualidade da gestão educacional e das unidades 
educacionais da educação infantil.

 
Contribuições das normativas para o 
desenvolvimento curricular para a infância

Entende-se que as fontes normativas estão 
relacionadas às normas legais, regulatórias e 
administrativas que contribuem com um marco ético 
e ideológico para o desenvolvimento da criança e que 
são alimentados pelas normas de direitos humanos 
que regulam e orientam as ações direcionadas a esse 
grupo de atenção (Morlachetti, 2013).

 
A partir da Convenção sobre os direitos da criança, 
observa-se uma base referencial para compreender a 
infância a partir de uma abordagem holística e situada 
em uma perspectiva multidimensional. A partir daí, 
elas podem ser entendidas como sujeitos de direito, 
como pessoas em processo de desenvolvimento e 
aprendizado, distanciando-se paulatinamente da 
visão tradicional que as concebia como objeto de 
intervenção. A partir desse marco de referência  

e - focado no reconhecimento dos primeiros anos de 
vida no desenvolvimento projetivo das pessoas e na 
inclusão da perspectiva de direitos desde a infância 
–é possível analisar a adequação-integração das– 
normas aos processos formativos das crianças em 
idade pré-escolar. Precisamente, é necessário abordar 
criticamente como as normativas estão declaradas 
de diversas maneiras e se estão em sintonia com os 
princípios da Convenção, especialmente no campo 
curricular do nível inicial.

 
Em seguida, questionar sobre como a 
institucionalidade e seus dispositivos normativos 
tornam possível focar nos maiores interesses do 
menino e da menina é uma questão ética e legal dos 
espaços curriculares de construção e fortalecimento 
da aprendizagem das crianças em idades iniciais. 
Esta questão não é desenvolvida a partir de literatura 
especializada, mas é uma questão que está sendo 
visualizada a partir das práticas educacionais dos 
profissionais responsáveis pela formação de alunos em 
idade precoce.

 
Assim, a partir da práxis, é possível observar que 
o excesso de regulamentações institucionais e 
protocolos específicos para trabalhar com crianças 

As normas na educação infantil
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menores de seis anos está impedindo os processos 
de formação que são declarados como relevantes 
no atual quadro institucional em relação a esse 
grupo prioritário. Provavelmente, isso deriva da 
natureza dos tempos atuais da sociedade pós-
moderna, onde o que não é protocolado não é feito 
e é suscetível à desconfiança da comunidade, que 
deixa as instituições de ensino e seus educadores e 
educadoras em um estado de desamparo.

 
O exposto acima, sem dúvida, afeta a construção do 
cidadão que deriva do construto ‘maior interesse da 
criança’, enquanto reduz o campo de potencialidades 
e capacidades e limita a expressão de saberes, 
interesses e necessidades de expansão como 
cidadão que transita por um sistema escolar que 
não se concentra nas múltiplas possibilidades de 
aprendizagem oferecidas pelos contextos, mas 
nos aspectos regulatórios que - longe de apoiar os 
processos educacionais desenvolvidos nos espaços 
de interação pedagógica - buscam um certo nível 
de defesa do que poderia ocorrer. A revisão das 
normativas específicas das comunidades educativas 
mostra dimensões regulatórias para questões 
estruturais, de processo e operacionais (regulamentos 
que definem o funcionamento das escolas 

como funcionários, alimentação, infraestrutura, 
operacionalização, convivência e tratamento, currículo, 
entre outros), mas sempre com uma aparência não 
propósitiva.

 
A realidade do sistema da educação pré-escolar mostra 
educadores e educadoras atribulados pelo excesso de 
regulamentos para cumprir suas tarefas profissionais. 
Desse modo, são limitadas as visitas a centros de 
interesse, a troca de conhecimentos com os  diversos 
atores  da comunidade, a possibilidade de investigar as 
comunidades e a participação de nossas crianças em 
idade pré-escolar em espaços culturais, sociais e políticos 
são limitadas.

 
A abordagem curricular tradicional e valorizada do 
nível –centrado nos meninos e meninas e na sua 
aprendizagem–, situado nos contextos cotidianos 
em que elas interatuam e  que apóia fortemente a 
construção da cidadania desde os primeiras etapas, 
perde sentido. Os processos formativos são reduzidos 
para representar a realidade através de várias fontes, 
reduzindo a curiosidade, a investigação, a exploração, 
a comunicação e as relações dialógicas próprias das 
cem línguagens de meninos e meninas, conforme 
expressas no modelo pedagógico reggiano.

As normas na educação infantil
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As normas na educação infantil

Perspectivas de contar com normativas que 
fortaleçam os processos formativos 
A partir da consideração dos avanços que os países 
fizeram em materia de institucionalização no campo da 
educação e proteção para crianças latino-americanas, é 
menos complexo destacar os regulamentos específicos 
que atendem mais diretamente os processos formativos 
dos meninos e meninas. O desafio - depois de ter 
uma base de referência estrutural e relativamente 
consensuada pelas comunidades - é repensar a 
operacionalização da perspectiva de direitos nas políticas 
públicas e no exercício efetivo dos direitos dos meninos e 
meninas em seu cotidiano.

 
Cabe também, questionar sobre os níveis de 
especificidade das normativas e intervenções 
derivadas e sua real contribuição para o 
desenvolvimento e a aprendizagem integral das 
crianças na educação pré-escolar. Ou seja, não 
cair em um modelo de judicialização dos processos 
formativos que tendem a estar focalizados em 
aspectos administrativos e não naqueles mais 
referenciais-conceituais.

 
Se se reconhece que todo processo educacional 
é  por essência interativo, surge a necessidade de 

consensuar com as comunidades educativas  com 
perspectivas dialógicas comuns, que favorecem os 
mecanismos técnicos e de gestão de uma instituição 
escolar para crianças em idade pré-escolar, por meio 
de dispositivos ou protocolos construídos a partir do 
desejável ou propositivo e não apenas a partir de 
regulações e limitações. Essa visão reducionista não 
permite modificar práticas  de gestão e curriculares - 
como seria desejável -, mas está associada apenas a 
uma prática reativa.

 
Atenção especial deve ser dada à instrumentação 
derivada das iniciativas regulatórias, uma vez que 
deve ser participativa, consensuada, declarativa e 
não restritiva, decidida com o objetivo de melhorar e 
focar nos processos educativos que a instituição em 
particular pretende.

 
Portanto, intencionar normativas sem um propósito 
formativo pode definir um processo contrário ao 
que se pretende, sem o compromisso da cidadania 
com a compreensão dos fenômenos educativos e se 
transforma - finalmente - em uma constante busca 
por culpados. Especificamente, desde o currículo, 
se restringe as possibilidades de liberdade que todo 
educador e educadora deve contar.
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As normas na educação infantil

O importante é garantir que as disposições 
regulamentares contribuam para apoiar os processos 
formativos dos meninos e meninas, como construtoras 
de suas aprendizagens e de cidadania, um dos 
propósitos mais relevantes da educação.

 
Em síntese, essa visão das regulamentações permite 
significar de maneira concreta o maior interesse das 
crianças, fazendo com que elas deixem de ser uma 
declaração de boas intenções usada para resolver 
processos da infância, para um mecanismo efetivo 
de contribuição para os processos curriculares que se 
desenvolvem em contextos para a aprendizagem.

DRA. MARCELA LARA CATALÁN
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Rumo a uma educação inclusiva

LUCÍA SAHURIE MATUK

 
Frequentemente, quando nos referimos às pessoas 
com necessidades educativas especiais, gera-se 
confusão quanto aos termos usados. Tradicionalmente, 
fazia-se referência à desvantagem de desempenho 
de um indivíduo em particular em comparação à 
aprendizagem dos demais estudantes de sua idade, 
levando em consideração os fatores sociais e culturais 
do ambiente onde se desenvolve.

Hoje, graças a Helen Mary Warnock (14 de abril de 
1924), filósofa britânica, especialista em filosofia 
da educação, o conceito foi enriquecido e passou-
se de uma abordagem clínica a um modelo social. A 
educação especial torna-se um conceito mais amplo  
e flexível.

Publicado em 1978 o relatório Warnock foi um 
documento elaborado pela Comissão Britânica de 
Educação, baseado em uma análise da situação da 
Educação Especial na Inglaterra. Suas premissas e  

 
 
 
 
 
 
 
 
recomendações têm sido um modelo e referência para 
o planejamento e regulação de recursos educativos 
especiais em diferentes partes do mundo.

Este relatório se concentra na formação e 
aperfeiçoamento de professores, na educação de 
crianças menores de cinco anos com necessidades 
educativas especiais e promove a ideia de que jovens 
de 16 a 19 anos podem fazer uma especialização, 
bem como ter um espaço de intercâmbio social,  
cujo objetivo fundamental é o desenvolvimento  
de sua autonomia e independência.

 
Foto de Helen Mary Warnock 
 

 
 
 Fonte: https://alchetron.com/Mary-
Warnock,-Baroness-Warnock
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O que são as necessidades educacionais 
especiais? 
O relatório Warnock concebe necessidades educativas 
especiais (NEE) como aquelas relacionadas a 
alguma dificuldade de aprendizado. Estas podem 
ser temporárias ou permanentes, oferecendo às 
pessoas a possibilidade de se desenvolverem através 
das experiências de aprendizagem correspondentes 
ao desenho curricular. As necessidades educativas 
especiais estão intimamente relacionadas às 
características individuais e específicas de cada 
criança.

O relatório também sustenta que NEE são comuns 
a todas as crianças, com foco em uma concepção 
de diversidade, segundo a qual cada criança tem 
necessidades educativas individuais para aprender e se 
desenvolver, merecendo atenção personalizada.

É responsabilidade da escola fornecer os recursos 
educativos necessários e compensar as dificuldades 
de aprendizagem dos alunos, possibilitando o 
atendimento das diferentes demandas e evitando 
dificuldades. Nessa perspectiva, não existirão dois 
grupos diferentes de crianças, as deficientes e as não 
deficientes, das quais as primeiras recebem educação 
especial e as últimas simplesmente educação.  

Rumo a uma educação inclusiva

O termo “diversidade”, usado no relatório Warnock, 
é decisivo para entender o significado da inclusão e 
poder diferenciá-lo de integração. 
 
 

Fonte: “fotografías Shutterstock”.

As necessidades 
educativas especiais 
estão intimamente 
relacionadas às 
características 
individuais e 
específicas de cada 
criança.
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Educação inclusiva 
A UNESCO define educação inclusiva em seu 
documento conceitual da seguinte forma: “A inclusão 
é concebida como um processo de identificar e 
responder à diversidade das necessidades de todos 
os estudantes, através de uma maior participação na 
aprendizagem, culturas e comunidades, reduzindo a 
exclusão na educação. Envolve trocas e modificações 
de conteúdo, abordagens, estruturas e estratégias, 
com uma visão comum que inclui todas as crianças 
da faixa etária apropriada e a convicção de que é 
responsabilidade do sistema regular educar todas as 
crianças “ 

A inclusão baseia-se na modificação do sistema 
escolar, para que ele responda às necessidades de 
todos os alunos, aproximando-se o máximo possível 
da consecução dos objetivos da educação, em vez dos 
alunos deverem se adaptar ao sistema integrando-se a 
ele. A opção pela heterogeneidade na escola constitui-
se em um dos pilares da abordagem inclusiva. O 
gráfico mostra as claras diferenças entre exclusão, 
separação, integração e inclusão, o qual representa a 
evolução do modelo de educação para pessoas com 
deficiência.

Rumo a uma educação inclusiva

Gráfico sobre a evolução do modelo de educação 
para pessoas com deficiência

 

 
 

Fonte: Marjorie Marcel viaWikimediaCommons.

Inclusão

Integração

Separação

Exclusão



tema

19<< >>

in-fân-cia latinoamericana

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

 nº22
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2018                          Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

Aspectos regulatórios e políticos 
Em 13 de dezembro de 2006, a Assembléia Geral 
das Nações Unidas adotou a Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. No 
artigo 24, afirma que os Estados partes reconhecem 
o direito das pessoas com deficiência à educação, 
garantindo um sistema educacional inclusivo em todos 
os níveis e modalidades educacionais e ensino ao 
longo da vida.

Enfatiza que o Estado peruano1 ratificou e aprovou 
a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência - ONU 2006. Além disso, no Peru há mais 
de 120 mil estudantes com necessidades educativas 
especiais associadas à deficiência2, o que significou a 
transformação progressiva do sistema educacional em 
suas políticas, culturas e práticas.

A educação inclusiva requer o desenvolvimento de 
instituições educacionais regulares, capazes de 
atender às necessidades de todos os alunos e alunas. 
Não é uma reforma da educação especial, mas visa 
reduzir as barreiras à aprendizagem e à participação. 
Essa abordagem reconhece e valoriza a diversidade no 
espaço escolar que se expressa nos diferentes estilos, 
ritmos, capacidades e necessidades que os estudantes 
têm em relação à sua aprendizagem.

Fonte: “fotografías 
Shutterstock”.

Rumo a uma educação inclusiva

A educação inclusiva envolve o desenvolvimento 
de instituições educacionais regulares, capazes 
de atender às necessidades de todos os 
alunos.
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Cabe destacar que no Peru, o Ministério da 
Educação, por meio da Direção Geral de Educação 
Básica Especial (DIGEBE), tem o compromisso de 
propor as mudanças que o sistema educacional 
exige para alcançar uma educação em igualdade 
de condições e oportunidades, com a participação 
familiar e comunitária. Além disso, foi estabelecida 
a institucionalização das equipes profissionais 
da SAANEE (Serviços de Apoio e Assessoria 
para Atendimento de Necessidades Educativas 
Especiais), para que sejam cumpridas as funções 
de orientação e apoio à instituições educacionais 
regulares que incluam crianças e jovens com 
deficiências intelectuais leves e moderadas, 
deficiências físicas e sensoriais em diferentes níveis 
e modalidades do sistema educacional. Por outro 
lado, com relação à comunidade, a intervenção 
da SAANEE visa modificar seus comportamentos, 
preconceitos e atitudes em relação às pessoas 
com deficiência, para garantir que sejam aceitas e 
reconhecidas.

Além disso, a Lei Geral de Educação nº 28044 
estabelece que os estudantes com deficiências leves e 
moderadas têm direito a receber educação em escolas 
regulares.

Considerações finais 
Podemos concluir que a educação é um bem a que 
todas as pessoas têm direito, cujos objetivos são os 
mesmos para todos, tenham ou não algum tipo de 
deficiência. Nessa perspectiva, a educação inclusiva 
considera que todas as crianças são diferentes 
umas das outras e são as instituições e o sistema 
educacional que precisam mudar para atender às 
necessidades individuais de todos os alunos, tenham 
ou não dificuldades de aprendizagem.

Isso nos convida a refletir sobre as pessoas que dirigem 
nossas instituições, sobre a formação de nossos 
professores, sobre a importância dos pais de pessoas 
com necessidades educativas especiais ou com 
algum tipo de deficiência encontrem-se devidamente 
capacitados para enfrentar adequadamente a condição 
dos seus filhos Da mesma forma, é importante que os 
pais de crianças que não tenham deficiência também 
sejam informados e recebam capacitação sobre essa 
nova perspectiva.

Embora vivamos em um mundo que prioriza eficiência 
e informações imediatas, onde o que não funciona é 
jogado fora; com sociedades individualistas e auto-
suficientes, e onde as pessoas não se envolvem em 
ajudar umas às outras, é possível gerar mudanças.

Rumo a uma educação inclusiva
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Como? Olhando para nós mesmos, perguntando 
quanto estamos comprometidos com os outros, 
quanto respeitamos e toleramos as diferenças dos 
outros. Se realmente entendemos o que significa o 
conceito de diversidade, ou estivermos cientes de que 
necessidades educativas especiais são inerentes a 
todas as crianças compreenderemos que cada uma 

delas precisa e merece uma atenção individualizada e 
abrangente.

 O que fazer?

• Esteja alerta, é importante que 
professores e famílias considerem alguns 
sinais de alerta durante os primeiros 3 
anos de vida, os quais podem significar 
algum distúrbio do desenvolvimento:

Rumo a uma educação inclusiva

Fonte: “fotografías Shutterstock”. 

Quanto 
respeitamos 
e toleramos  
as diferenças 
dos outros?
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Rumo a uma educação inclusiva

Fonte: Ministério da Educação e Ciência da República da Lituânia (2009).  

Mostra dificuldades para responder a consignas 

Pouco interesse para explorar o corpo e o ambiente 

Não manifesta necessidade através do choro,  

grito ou palavras 

Permanece em um movimento ou atividade  

por muito tempo  

Dificuldade para movimentar-se  de forma 

independente 

Se isola, não se relaciona com os outros,  

não brinca Não imita 

Solicita permanentemente a ajuda para as  

atividades cotidianas

2-3 anos



tema

23<< >>

in-fân-cia latinoamericana

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

 nº22
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2018                          Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

• Seja sempre claro sobre o horizonte, ou seja, 
considere uma pedagogia centrada na criança, 
no ser humano, independentemente de suas 
condições individuais e que busque o máximo 
desenvolvimento de suas habilidades.

• Comprometer os professores com a mudança, 
para que eles conheçam e aceitem o conceito de 
necessidades educativas especiais. Que acessem a 
capacitação para reconhecer, identificar e trabalhar 
com crianças com necessidades educativas 
especiais.

• O apoio das instituições de ensino é necessário 
para fornecer os recursos necessários para 
responder às diferentes demandas. As instituições 
educacionais devem ter como objetivo se tornar 
centros de apoio, fornecendo informações e 
conselhos. 
 
Faça palestras informativas para todos os pais 
se familiarizarem com os termos “necessidades 
educativass especiais”, “diversidade” e “inclusão”.

LUCÍA SAHURIE MATUK 
Psicóloga fundadora de um centro de formação para 
pessoas com deficiência, em Lima, Peru. 
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gob.pe/local/minsa/1147_GOB497.pdf  
Ministério da Educação e Ciência da República da 
Lituânia (2009). Educação Infantil de Qualidade: 
diretrizes metodológicas para professores de 
enfermagem e pais de crianças de 0 a 3 anos. Vilnius  
Nações Unidas, Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência. Website: http://www.un.org/
esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf.  
Parra, C. (2010) Educação inclusiva: um modelo de 
educação para todos. Revista_ISEES, Nº8, dezembro 
de 2010. 73 - 84.       
Notas 
1.  D. S. No. 073-2007-RE e Resolução Legislativa 
No. 29129 de 10 / 31-2007. 
2. Dados da Primeira Pesquisa Nacional Especializada 
em Deficiência 2012.

Rumo a uma educação inclusiva
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nenhuma, a reforma constitucional que teve como 
espírito oferecer educação infantil com todo o apoio 
e reconhecimento aos esforços empreendidos no 
país para oferecer uma educação pré-escolar de 
qualidade. Porém a realidade e as condições em que 
essa iniciativa surgiu, revelaram repetidamente serem 
feitos mais resultante de bons desejos, do que de 
uma vontade real e consistente, prova disso foram os 
artigos transitórios publicados imediatamente após o 
decreto constitucional.

O conteúdo desses artigos constitucionais atrasou 
o trânsito para esse caráter obrigatório; os motivos 
que originaram essa pausa foram, principalmente 
de ordem econômica. O orçamento alocado no 
período de 2002 a 2010 não cresceu na proporção 
necessária para cumprir os compromissos 
assumidos por uma medida como a aprovada em 
2002.

NORMA CASTILLO GUZMÁN 

Este artigo pretende colocar em retrospecto em que 
medida a educação pré-escolar se beneficiou dessas 
reformas, a fim de identificar possíveis avanços 
e localizar aqueles aspectos que permaneceram 
pendentes ou em situações extremas, aprofundando 
os desafios. 

Para realizar essa análise, são tomadas como 
referência as diferentes avaliações realizadas pelo 
Instituto Nacional de Avaliação Educacional, órgão 
autônomo cuja responsabilidade é realizar medições 
periódicas do sistema educacional. 

Passada uma década que o Estado mexicano havia 
determinado a obrigatoriedade da pré-escola  
- entendida como a aplicação de um programa 
curricular obrigatório – essa determinação foi ratificada 
na Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos 
em maio de 2002, o que representa, sem dúvida 
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Como se resolveu? De forma parcial, pragmática e 
cosmética. Parcialmente, foram propostas as etapas 
obrigatórias para que em cada uma das 32 entidades 
fosse resolvida com os recursos que possuía, tanto 
financeiros quanto humanos. Obviamente essa 
medida confirmou a enorme, e cada vez mais 
profunda, desigualdade existente em cada entidade 
e evidenciou claramente a incapacidade do Estado 
de cumprir uma obrigação imposta e decorrente do 
imediatismo, da falta de diagnósticos sérios, bem 
como de estudos ou pesquisas que enfatizassem a 
importância da educação infantil. Isso contribuiu de 
maneira importante para que o setor privado abrisse 
todas as possibilidades de investimento na educação 
pré-escolar, aumentando, em 10 anos (de 2002 
a 2012) (1), em aproximadamente 300%, o que 
representa uma quantidade esmagadora, que excedeu 
qualquer previsão e contribuiu para aprofundar uma 
desigualdade na qualidade educacional. Os efeitos 
associados principalmente a uma disparada da oferta 
privada de educação pré-escolar sem os recursos 
humanos especializados e, por parte do Estado, com 
uma supervisão fraca e ineficiente, que garantisse pelo 
menos que o imóvel tenha infraestrutura adequada e 
os recursos humanos necessários, culminam na má 
qualidade da educação de meninas e meninos com 
menos de seis anos de idade.

Nesta linha, a obrigatoriedade mantém grandes dívidas 
com a qualidade da educação pré-escolar oferecida. 
 
Para contextualizar em geral o crescimento da 
educação privada, basta identificar que, nos últimos 
10 anos, o número de estudantes matriculados 
em instituições privadas aumentou de 2.361.694 
matrículas, no ano letivo de 2006-2007, para 2.563. 
33 crianças, no período de 2015-2016.

Enquanto a matrícula nas escolas públicas foi de 
23.018.821 matriculados em escolas públicas, em 
2006, para uma matrícula de 23.334.603 crianças. 
no período de 2016-2017.2  

Vários acadêmicos, entre eles Manuel Gil Antón, do 
Colégio do México, enfatizam que o crescimento da 
educação privada é um sinal da enorme desigualdade 
existente no país, porque, para evitar o gueto dos 
pobres, os ricos fazem seus próprios guetos.

Alguns dados de contexto 
O sistema educacional mexicano é um dos maiores 
do mundo, com pouco mais de 36 milhões 
de estudantes, dos quais 30,9 milhões estão 
matriculados em algum nível de ensino obrigatório.  
O esforço do Estado mexicano para reivindicar o 
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direito ao acesso à educação obrigatória nos últimos 
15 anos se reflete no aumento das matrículas. No 
caso em questão, é importante distinguir o aumento 
inicial da educação pré-escolar, do estabelecimento 
de seu caráter obrigatório em 2002, de 3,5 milhões 
em 2001 para quase 5 milhões em 2016, embora, 
desde 2008, a taxa de crescimento tenha diminuído ao 
tempo em que aumentou a presença de pré-escolares 
particulares.

Interessante é fazer uma breve retrospectiva de 
como ou até que ponto essas reformas do sistema 
educacional afetaram ou impactaram, especificamente 
a educação pré-escolar. A esse respeito, deve-se 
considerar que a partir do período em que se decreta 
a  obrigatoriedade (2002) a 2018, a pré-escola foi um 
dos protagonistas - como parte do sistema educacional 
- de pelo menos duas reformas educacionais, que a 
envolveram diretamente; a de 2011 e o correspondente 
ao Modelo Educacional, realizado na administração  
de 2012 a 2018.

Nas diferentes avaliações realizadas pelo Instituto 
Nacional de Avaliação Educacional (INEE), destacou-
se a necessidade de gerar esforços significativos 
para garantir a formação específica de professores; 
no entanto as dívidas nesse aspecto ainda persistem 

Fonte:  Instituto Nacional de Avaliação Educativa, cálculos com base nas 
estatísticas contínuas do formato 911(inicio dos ciclos escolares 2001-
2002, 2007-2008, 2013-2014 e 2016-2017), DGPYEE-SEP.

Entidad federativa 
Preescolar 

2001‐
2007 

2007‐2013  2013‐2016 

Aguascalientes  5.4  0.6  1.7 
Baja California  5.4  0.7  1.3 
Baja California Sur  6.5  1.9  2.1 
Campeche  3.6  1.6  1.7 
Coahuila  6.7  ‐1.2  0.9 
Colima   3.4  0.1  0.0 
Chiapas  3.6  2.0  1.8 
Chihuahua  5.4  0.1  ‐0.3 
Ciudad de México  2.3  ‐0.9  ‐0.4 
Durango   7.1  ‐0.5  1.5 
Guanajuato  4.7  ‐1.9  2.3 
Guerrero  4.6  0.3  1.4 
Hidalgo  6.9  0.8  0.4 
Jalisco  6.0  ‐0.5  0.9 
México  9.8  0.7  0.2 
Michoacán  5.4  2.0  1.9 
Morelos  4.4  1.5  0.5 
Nayarit  3.8  1.9  1.1 
Nuevo León  8.3  ‐0.7  0.7 
Oaxaca  3.2  1.7  2.3 
Puebla  7.4  ‐1.3  3.3 
Querétaro  5.4  0.8  1.0 
Quintana Roo  6.6  0.7  2.7 
San Luis Potosí  6.9  ‐2.1  0.0 
Sinaloa  5.7  ‐1.8  ‐1.1 
Sonora  4.5  0.7  ‐0.1 
Tabasco  3.1  1.6  0.9 
Tamaulipas  6.2  0.7  ‐0.4 
Tlaxcala  6.4  0.4  0.4 
Veracruz  3.4  0.6  1.1 
Yucatán  5.0  ‐0.4  0.3 
Zacatecas  3.7  1.4  0.9 
Nacional  5.5  0.1  1.0 

 

Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa, cálculos con base en las Estadísticas Continuas del 
Formato 911 (inicio de los ciclos escolares 2001-2002, 2007-2008, 2013-2014 y 2016-2017), DGPPYEE-SEP
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e se aprofundam. A desigualdade é evidente, não 
apenas pelas condições nas quais se ensina, mas 
principalmente por quem ensina. A escassez dos 
recursos humanos especializados é evidente e, se a 
desigualdade de condições materiais é adicionada à 
formação deficiente de educadoras e educadores, a 
reforma empreendida continua endividada.

Além disso, embora o argumento inicial para a 
obrigatoriedade na educação pré-escolar seja a 
intenção de “melhorar a qualidade do processo 
educacional” - como observado pelo SEP -, um 
não é garantia do outro. A educação primária, por 
exemplo, é obrigatória e, no entanto, ainda não atingiu 
plenamente seus objetivos.

Para atingir essa qualidade, não basta decretar como 
obrigatórias suas diferentes etapas educacionais, 
mas é necessário considerar também as condições 
de equidade e distribuição de recursos, uma vez 
que essas têm um papel muito importante para a 
implementação de políticas públicas.

No que diz respeito aos recursos, a infraestrutura para 
atender a população pré-escolar ainda é insuficiente 
e foi comprometida mais profundamente naquelas 
regiões: Guerrero, Oaxaca ou Chiapas,  

onde a iniquidade não 
só se aprofundou como 
piorou devido a vários 
fatores.

O exposto se torna 
especialmente relevante 
para que seja possível 
aplicar e abordar 
adequadamente a 
perspectiva atual do 
Modelo Educacional vigente: a demanda por espaços  
físicos que permitam movimento, interação, trabalho 
colaborativo, expressão e pesquisa criativas, entre 
outras coisas. Quando insuficientes, a saturação 
na sala de aula leva o professor a enfrentar fortes 
dificuldades na organização das atividades relevantes 
e, por conseguinte, recorre a estratégias mais 
convencionais, principalmente para manter a ordem 
no grupo, em detrimento do trabalho destinado a 
atingir os objetivos da pré-escola. Essa situação é 
contraproducente para a educação que é almejada, 
ou seja, de boa qualidade, embora possa servir como 
ponto de partida para construir e exigir a criação de 
condições efetivamente favoráveis   ao desenvolvimento 
das crianças nessa etapa muito importante da vida.
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Os resultados da implementação da educação 
pré-escolar obrigatória no México ainda não são 
satisfatórios para garantir a qualidade da educação 
pré-escolar. O principal desafio que o novo governo 
deve enfrentar é elevar ao nível das políticas públicas, 
a atenção integral da primeira infância e, nesse 
sentido, é uma prioridade: investir em formação 
inicial e contínua de profissionais especializados no 
trabalho com meninas e meninos de 0 a 6 anos, 
considerando nesses processos de profissionalização 
diversas abordagens, por exemplo: tendo em vista os 
direitos de meninas e meninos, o uso de tecnologias 
da informação, o desenvolvimento de habilidades 
socioemocionais, entre outros, que se demonstram 
eficazes. É urgente oferecer aos professores 
ferramentas que lhes permitam entender e oferecer 
uma educação pertinente, considerando que os 
cenários e contextos em que uma grande diversidade 
de infâncias representam desafios para os professores 
que, até uma década atrás, não apareciam na sala de 
aula, e um desses desafios é compor o significado  
e o papel da educação em contextos de violência.

Notas: 
1.  Instituto Nacional de Evaluación Educativa;  
La educación obligatoria en México Informe 2018; 
México; 2018. 

1. Teresa Moreno; Crece matricula en escuelas 
privadas; Periódico El Universal; 21-07-2016

NORMA CASTILLO GUZMÁN 
Especialista em Educação Infantil
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Rosa Blanco, Diretora da OEI IBEROAMERICA 

in-fan-cia latinoamericana
 DRA. MARÍA VICTORIA PERALTA 

 
 
Rosa Blanco é graduada em Filosofia e Ciências 
Educacionais e especialista em educação inclusiva e 
infantil, diretora da OEI Chile e Diretora do Instituto 
Ibero-americano de Primeira Infância.

Certamente houve um avanço quantitativo nos 
últimos anos na criação de regulamentos para 
o setor, entendendo que elas vão desde os 
aspectos mais específicos até os mais amplos, 
nas leis e currículos nacionais, ainda que esse 
desenvolvimento tenha sido heterogêneo nos 
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vários países da América Latina. Qual a sua 
opinião sobre isso? 
Sem dúvida, o elemento que marcou um importante 
desenvolvimento normativo foi a Convenção sobre 
os Direitos da Criança, ratificada por todos os países 
da comunidade latino-americana, especialmente no 
que diz respeito a leis abrangentes para a promoção 
e proteção dos direitos das meninas e meninos, que 
envolvem diferentes setores com a complexidade 
que exige o trabalho intersetorial. Quase todos os 
países desenvolveram planos nacionais para crianças 
e adolescentes, e dez deles formularam planos 
específicos para a primeira infância.

Além da Convenção sobre os Direitos 
da Criança, outra referência que 
influenciou o maior desenvolvimento 
normativo no campo educacional 
foi o movimento  Educacação para 
Todos, iniciado em Jomtiem em 
1990, praticamente coincidindo com 
a promulgação da Convenção. A 
Conferência Mundial sobre Educação 
para Todos foi um marco muito 
importante no estabelecimento de 
que a aprendizagem começa desde 
o nascimento, o que requer cuidado 
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precoce e educação infantil. Isso significou uma nova 
visão expandida da educação básica, considerando 
que ela começa ao nascer e não no início da educação 
primária como tradicionalmente se entendia.  Em 
outras palavras, educação deixou de ser sinónimo de 
escolarização.

“O maior desenvolvimento 
regulatório nem 
sempre se concretizou 
com a definição de 
políticas abrangentes e 
intersetoriais eficazes (...)”
No entanto, um maior desenvolvimento regulatório 
nem sempre se concretizou com a definição de 
políticas eficazes abrangentes e intersetoriais ou no 
investimento necessário, que é, em última análise, a 
expressão concreta da prioridade dada nas políticas 
para a primeira infância, ainda que haja diferenças 
importantes entre os países. Embora o estudo 
clássico de Heckman, em 2000, tenha mostrado que 
o investimento na primeira infância tem um retorno 

econômico e social maior do que o investimento 
em níveis subsequentes de educação, a alocação 
orçamentária dos países para a educação infantil é 
menor do que no primário ou secundário.

Além dos compromissos internacionais, tem influido 
também o progresso na pesquisa nas neurociências e 
outras disciplinas, bem como estudos que mostram a 
importância da educação e do cuidado integrais nos 
primeiros anos não apenas para o desenvolvimento 
e o bem-estar das crianças, mas também para os 
resultados educacionais subsequentes e a redução 
precoce das desigualdades.

Apesar dos avanços regulatórios, no entanto, ainda há 
uma lacuna entre o discurso e sua implementação. 
Embora esteja incorporado no discurso que a criança 
é sujeito de direitos, existem práticas profundas que 
consideram as crianças como propriedade parental, 
como objeto de proteção, seres incompletos ou como 
meros beneficiários dos serviços. Há também uma 
lacuna entre legislação e aplicabilidade, às vezes 
se pode ter boas “regras” ou boas “leis”, mas sem 
que haja mecanismos eficazes de monitoramento 
ou aplicabilidade de direitos. Ou, ainda, pode haver 
contradições entre diferentes regulamentos ou 
políticas.

Rosa Blanco, Diretora da OEI IBEROAMERICA 
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“Ainda há uma lacuna 
entre o discurso e  
sua implementação”
Nos aspectos comuns, todos os países 
desenvolveram referências curriculares nacionais. 
Neles obersevam-se duas tendências básicas: 
aqueles que ainda detalham muito o aprendizado 
desejável e os meios e são programas organizados 
por idades e otros mais abertos que se concentram 
nas grandes intenções esperadas da educação 
infantil: conceito de criança, certas ideias como 
fundamentos, aprendizados esperados e flexíveis 
por ciclos de desenvolvimento. Há também os 
intermediários entre os dois modelos. Qual é a sua 
visão sobre isso e o que você acha que seria mais 
adequado aos tempos de hoje? 
 
Compartilho a concepção de um currículo aberto e 
flexível que pode ser enriquecido em contextos locais, 
o que, na minha opinião, vai além da mera adaptação 
ou contextualização. Significa construir currículo com 
aqueles diretamente envolvidos com base em sua 
realidade e nas características das crianças, famílias 
e comunidade. Isso também tem a ver com a visão 

Rosa Blanco, Diretora da OEI IBEROAMERICA 
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de como entendemos a educação.  A ideia de que o 
Ministério regula tudo e sua orientação deve ser aplicada 
como tal, sabemos que não é a lógica da realidade.  
Temos evidências abundantes de que as crianças 
adquirem as capacidades com diferentes ritmos e em 
diferentes idades, dependendo dos contextos, culturas 
e experiências de vida. Por isso, seria mais apropriado 
estabelecer aprendizagens por ciclos e não por ano.

“A ideia de que o 
Ministério regula tudo 
e sua orientação deve 
ser aplicada como tal, 
sabemos que não é a 
lógica da realidade” 
O currículo tem grande relevância porque expressa 
os aprendizados fundamentais para desenvolver o 
tipo de pessoas que queremos e o tipo de sociedade 
que aspiramos construir. O desejável é estabelecer 
aprendizados básicos e essenciais, o que proporcionará 
que todas as crianças possam estar em pé de 

igualdade, mas ao mesmo tempo deixando um bom 
espaço para a abertura, de modo que em cada 
instituição e em cada contexto local de acordo com 
sua história, suas características, suas necessidades, 
suas visões etc., possam construir conhecimentos 
locais, grupais e individuais. Flexibilidade e abertura 
envolvem colocar em prática o desenvolvimento 
curricular e estratégias de acompanhamento para 
que os educadores possam construir propostas 
significativas e relevantes para as particularidades das 
crianças e contextos familiares e comunitários.

Outro desafio é que o currículo oficial seja menos 
sobrecarregado e não se façam  propostas curriculares 
a cada mudança de governo. Tem que haver consenso 
de longo prazo, e o ideal seria estabelecer uma 
instância permanente da atualização curricular em 
vez de projetar novas mudanças curriculares a cada 
novo governo. Muitas vezes, uma proposta nem 
chegou a ser implmentada e já outra é apresentada. 
Por isso, eu diria currículo aberto, mas com medidas 
importantes de acompanhamento, apoio, formação, 
desenvolvimento de materiais didáticos, para que 
as comunidades educacionais realmente construam 
e enriqueçam o currículo oficial, sendo autores e 
protagonistas da ação educacional e alcançando um 
equilíbrio entre o comum e o diverso.

Rosa Blanco, Diretora da OEI IBEROAMERICA 
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Também é importante que o currículo considere 
modalidades não convencionais, pois há uma lacuna 
na qualidade entre esses programas e modalidades 
formais, e são as modalidades não convencionais que 
muitas vezes são dirigidas às crianças em situação 
de maior desigualdade ou maior vulnerabilidade, 
continuando a reproduzir desigualdades.

É importante observar que essas modalidades 
tenham a mesma qualidade porque a riqueza do “não 
convencional” é sua maior flexibilidade que lhes permite 
adaptar-se e responder às peculiaridades, à história 
desse contexto, às expectativas, percepções e visões 
dos atores nesse contexto, algo que não está tão 
presente nas modalidades formais. Então, a questão 
seria: O que as modalidades formais podem aprender 
com as não convencionais? E também, quais aspectos 
do não convencional precisam ser melhorados para 
garantir maior igualdade em termos de qualidade?

“É importante que o 
currículo considere 
modalidades não 
convencionais”

 “Deve-se observar que 
essas modalidades 
tenham a mesma 
qualidade”
Em relação a normas específicas, há países 
que têm as mais básicas e até mesmo faltam 
elementos de infraestrutura ou cuidados diretos 
com crianças sobre segurança e outros; há 
outros países que têm quase “excesso de 
norma”, perdendo liberdade ou flexibilidade, por 
exemplo, as crianças quase não saem para visitas 
pedagógicas ou se padroniza até como devem 
planejar em seus detalhes. O que você acha 
disso? 
Na América Latina acontece um fenômeno muito 
particular ao avançarmos em relação ao início da 
educação inicial obrigatória, em alguns países para os 
três anos. Esse fenômeno tem seus riscos porque a 
ideia de preparação para o ensino fundamental pode 
ser acentuada e iniciada em uma idade mais precoce. 
Precisamos refletir sobre as consequências que essa 
medida pode ter, pois a obrigatoriedade também pode 
ser entendida como a obrigatoriedade dos Estados 

Rosa Blanco, Diretora da OEI IBEROAMERICA 
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em garantir vagas suficientes e de igual qualidade 
para todas as crianças que as requeiram, em vez 
da obrigação das crianças de frequentar serviços 
educativos.

“É essencial observar 
que essa etapa educativa 
seja um espaço de maior 
liberdade”
É essencial observar que essa etapa educativa seja um 
espaço de maior liberdade onde as crianças possam 
desenvolver a capacidade de observar, explorar, 
experimentar, descobrir, fazer perguntas, ter iniciativa 
e aprender através da brincadeira, da arte e do 
movimento. Em suma, criar ambientes enriquecedores, 
seguros e protetores que potencializem a 
aprendizagem, a participação e o desenvolvimento das 
crianças, com um ambiente físico estimulante e um 
ambiente social e afetivo rico em interações.

Acredito que qualquer excesso de regra não seja 
adequado, especialmente na educação infantil, 
pois inibe a liberdade e a iniciativa das Educadoras 

e leva a uma educação padronizada. Esse espaço 
de liberdade para os docentes está se perdendo 
em todos os níveis educativos, em grande parte 
devido à padronização, pressão por resultados, 
exigências curriculares e excesso de demandas 
administrativas, levando à burocratização e a um 
controle excessivo. 

Dito isto, sem um certo nível de controle de instâncias 
centrais, enormes desigualdades poderiam ser geradas, 
mas esse controle pode limitar iniciativas inovadoras e, 
em muitos casos, afeta a motivação para o trabalho, 
pois pode-se perceber que as decisões importantes vêm 
de fora”. É importante que os regulamentos tenham 
uma margem de abertura e flexibilidade que promovam 
a liberdade, o questionamento, a criatividade, a 
inovação e, em última instância, o profissionalismo 
dos docentes. A criatividade docente se traduzirá em 
criatividade e liberdade nas crianças.

O que você acha dos “modelos” de avaliação 
da qualidade educacional, que geralmente são 
adaptações de modelos criados em outros 
contextos? 
Um modelo de avaliação de qualidade exige um 
passo anterior que é definir o que se entende por 

Rosa Blanco, Diretora da OEI IBEROAMERICA 
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qualidade, e um primeiro problema é que, muitas 
vezes as políticas educacionais não explícitam o que 
defendem como qualidade, embora se possa inferir 
qual é o enfoque de qualidade que avalia. A qualidade 
da educação não é um conceito universal ou neutro, 
mas relativo e contextualizado porque envolve fazer 
um juízo de valor condicionado por fatores políticos, 
os sentidos que são atribuídos à educação, as 
diferentes concepções sobre desenvolvimento humano 
e aprendizagem, ou pelos valores predominantes em 
uma determinada cultura. Qualidade é um objetivo 
sempre inacabado e essa é a ideia de processo.  
A qualidade é construída permanentemente porque, 
toda vez que alcançamos certos objetivos, aspiramos a 
mais e, porque o conhecimento, as situações políticas, 
sociais, econômicas e produtivas mudam a uma 
velocidade tremenda e, portanto, as demandas  
para a educação também mudam.

A definição de qualidade é ainda mais complexa na 
primeira infância devido às múltiplas necessidades 
que precisam ser atendidas nessa fase (cuidado, 
sobrevivência e proteção), à variedade  
de programas e serviços e à intervenção  
de diferentes setores e atores.

“Na primeira infância, 
mais que em outros 
níveis educacionais, uma 
educação e cuidado de 
QUALIDADE devem abordar 
diferentes fatores que 
estão fora do sistema 
educacional e que 
influenciam o bem-estar  
e a aprendizagem  
das crianças” 
Na primeira infância, mais que em outros níveis 
educacionais, a educação e o cuidado de qualidade 
devem abordar diferentes fatores que estão fora do 
sistema educacional e que influenciam o bem-estar 
e a aprendizagem das crianças. Se as crianças vivem 
em situação de pobreza, com violência doméstica, 
estão desnutridas ou com mães trabalhadoras 

Rosa Blanco, Diretora da OEI IBEROAMERICA 
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exaustas, dificilmente se favorece sua aprendizagem 
e desenvolvimento. Portanto, nesta fase, mais do 
que em qualquer outra, deve haver uma reflexão e 
debate muito participativos, incluindo crianças, em 
que se construa uma concepção compartilhada do 
que queremos dizer com qualidade. E não só no setor 
educacional, mas em outros setores como saúde, 
desenvolvimento social, justiça, trabalho, entre outros.

Normalmente, nos sistemas de avaliação de qualidade, 
prevalece uma abordagem padronizada e definida 
por especialistas, com muito pouca participação de 
educadoras e outros atores sociais e sem considerar 
as peculiaridades de cada contexto. Se concebermos 
a qualidade da educação como conceito situado, que 
obedece a um contexto com histórico anterior e como 
um processo dinâmico e em mudança, a avaliação da 
qualidade precisa ser concebida de forma diferente. 
Com base nessa perspectiva de qualidade, modelos 
utilizados em outros contextos podem ser mais uma 
fonte de informação, mas é necessário construir seus 
próprios modelos com a participação de diferentes 
atores, incluindo crianças, para chegar a um consenso 
em que todos se sintam, pelo menos em parte, 
representados. Essa construção participativa, primeiro 
permite considerar diferentes visões, e isso já é uma 
riqueza. E segundo, uma vez que toda a comunidade 

participa, é mais fácil que todos se apropriem das 
políticas, se responsabilizem e se comprometam com 
elas.

Além da participação, a avaliação da qualidade deve 
considerar dimensões e indicadores comuns para 
todo o país, que devem reunir todos os programas e 
serviços, deixando espaço e abertura para introduzir 
elementos importantes do contexto local ou de 
diferentes programas e serviços. Mais uma vez, é 
importante o equilíbrio entre o comum e o diverso. 
Também é importante definir indicadores qualitativos 
sobre processos e as condições dos ambientes onde 
as crianças se desenvolvem, considerando de modo 
equilibrado as dimensões de educação e cuidado. 
Precisamos ir além do que é facilmente mensurável 
e considerar elementos que aparecem de forma 
consistente nas pesquisas e que são mais complexos de 
avaliar como a qualidade das interações entre adultos 
e crianças, a atenção à diversidade, a motivação e o 
comprometimento dos profissionais, a participação 
das famílias, a autoestima de crianças e docentes, as 
representações sobre a infância, entre outras. 
 
Finalmente, como devem ser as normas em sua 
abordagem e forma de construção para promover 
o que se espera delas?

Rosa Blanco, Diretora da OEI IBEROAMERICA 
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Acredito que o equilíbrio, como já reiterei, está na 
forma como garantimos que existam elementos comuns 
que promovam o bem estar de todos e a igualdade 
de condições para todas as crianças de um país, ao 
mesmo tempo em que respondam à diversidade de 
meninas e meninos e de contextos. Na minha opinião, 
esse equilíbrio entre o comum e o diverso é um dos 
grandes desafios da legislação e das políticas vigentes.

Os regulamentos devem ter uma abordagem de direitos 
considerando o impacto de qualquer medida sobre o bem 
maior das meninas e meninos, em seu desenvolvimento, 
bem-estar e participação. Às vezes, as políticas são 
baseadas mais em uma abordagem de necessidades 
do que em direitos, e isso não é de menor importância, 
pois, uma política de necessidades ou direitos faz toda 
a diferença. Embora os direitos estejam relacionados às 
necessidades básicas das crianças para se desenvolver 
plenamente como indivíduos e viver com dignidade, eles 
significam um passo à frente porque envolvem obrigações 
para que essas necessidades possam ser atendidas e 
são passíveis de exigência diante do Estado.   
A importância de considerar a educação ou a saúde 
como direitos é um salto qualitativo porque se são 
considerados como meros serviços,  podem ser adiados 
e até negados, mas a força de um direito é que ele  
pode ser exigido e cobrado na justiça.

“As normativas devem ter uma 
abordagem de DIREITOS”  
Por outro lado, na primeira infância, é essencial 
harmonizar as normativas de diferentes setores, que 
podem ter diferentes concepções sobre a infância 
ou  sobre cuidado integral de qualidade nos primeiros 
anos. É necessário que todos os setores envolvidos se 
articulem em torno de uma concepção compartilhada 
de primeira infância e desenvolvimento humano, que 
estabeleçam conjuntamente prioridades, objetivos 
e linhas de ação, definam funções e serviços 
complementares para oferecer cuidados abrangentes e 
estabeleçam uma instância efetiva de coordenação.  
Por fim, a participação de todos os envolvidos, incluindo 
as meninas e os meninos, é um elemento fundamental, 
é um elemento essencial para a construção de qualquer 
normativa e para que haja maior co-responsabilidade 
em sua implementação.  
Notas: 
1. Organização dos Estados Ibero-Americanos – 
organismo internacional de caráter intergovernamental 
para a Educação, Ciência e Cultura.  
     DRA. MARÍA VICTORIA PERALTA 
Pesquisadora da educação da primeira infância. 
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cultura e expressão
MARÍA ISABEL PLATA ROSAS

Reconhecer as experiências e os saberes do professor, 
é dar lugar ao trabalho que realiza em seu cotidiano, 
é uma oportunidade de mostrar como na relação 
pedagógica, é esculpido o germe humano no meio da 
riqueza da diversidade e da fraternidade.

“Aleket “ - menina de dia e mulher a noite

Os Wayúu tem sua ordem social matrilinear, a mulher 
desempenha um papel importante, ela possue a 
capacidade de dar à comunidade a descendência  
que leva o sobrenome da mãe. Aos 6 ou 8 anos de 
idade, as crianças e jovens são responsáveis por 
cuidar de animais (pastando as cabras e ovelhas), 
ajudando o pai e / ou tio, além de procurar água. 
As meninas, por outro lado, ajudam sua mãe e / 
ou tia nas tarefas domésticas e aprendem a tecer. 
Este trabalho é um tipo de escola, pois, a partir da 
observação de seus idosos, é assim que meninos 
e meninas se tornam homens e mulheres Wayúu.

As cores dos professores

A foto corresponde a uma menina wayúu   com seu 
manto típico Guajira, desde do pilão de açúcar  
no Cabo de la vela.
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cultura e expressão
Ser professor em um país como a Colômbia é falar 
de uma escala tonal baseada na diversidade da 
geografia, na qual os professores de cada região 
desenvolvem seus novos sentidos culturais para 
crianças e seus pais. Gama cromática que a partir da 
prática ancestral é integrada à sala de aula, sendo 
para o indígena Wayúu da Guajira colombiana1, a 
cor negra que deu origem a tudo o que existe no 
universo, o vermelho, símbolo do sangue paterno em 
que - a mulher traz a carne e o homem o sangue 
-, o verde a seiva que percorre as veias das plantas 
que dão vida à natureza, o azul simboliza o mar, 
o amarelo a cor das estrelas e flores da região; o 
branco representando o que não está doente, o puro, 
presente na natureza e o marrom simboliza a mãe 
terra.

É justamente neste mundo de cores, em que os 
professores sensibilizam  as famílias para que elas 
proponham o tema a ser trabalhado  nos projetos a serem 
desenvolvidos em sala de aula com as crianças. Lá, a 
criatividade desempenha um papel importante. Como  
menciona Ponti (2013), “ a criatividade é a geração de 
ideias. Ser criativo, portanto, é ser capaz de gerar ideias 
originais sobre um determinado tema potencialmente útil 
em qualquer campo da atividade humana ”(p.17).

Assim, as crianças são convidadas a alimentarem 
sua paixão, imaginação e sensibilidade para viverem 
a experiência. As ideias das famílias são levadas em 
consideração e a frase: “Senhor, vamos visitar o Sr. 
Villa e lá, a  plantação de abóbora”, é o começo de 
uma aventura que se torna uma saída pedagógica, 
oportunidade de tecer laços de formação entre a escola 
e família. A árvore do  totumo, cujo fruto tem a forma de 
uma abóbora e com ele são feitos vasos, é um pretexto 
para motivar o aprendizado dos pequenos. São essas 
experiências que levam à elaboração de planos de aula 
em que cada grupo se apropria da cabaça, criando 
utensílios de cozinha, frutas, móveis, animais e meios 
de transporte, além de instrumentos musicais como 
ishina (maracas) e wawai (flauta globular).

A medicina tradicional também é levada em 
consideração na educação das crianças e o remédio 
para a asma e a massagem capilar para o brilho do 
cabelo, juntamente com os acessórios femininos, 
são trabalhados em família para unir as crianças na 
tradição dos adultos.

A Yonna ou “chichamaya” é uma manifestação 
cultural dos Wayúu em La Guajira de múltiplas 
conotações simbólicas com três atributos essenciais: 

As cores dos professores
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cultura e expressão
busca de equilíbrio social, solidariedade coletiva e 
relacionamento entre o cosmos e o homem. Na foto, 
crianças pré-escolares dançando a Yonna ao ritmo do 
tambor.

Professores inquietos e transformadores, que propõem 
ações criativas através da música da região com 
os clássicos do Vallenato2 , integram diferentes 
conhecimentos como: geografia, história, música, 
lógica e linguagem para trabalhar com os diferentes 

agrupamentos. Os tecidos feitos são a linguagem em 
que cor e geometria dão vida à tradição artesanal, 
refletindo a identidade e a cosmovisão dos Wayúu.

O desenho de Wayúu,  dá vida à lenda da garota 
“Aleket” - menina de dia e mulher a noite. Ela faz 
tecidos com figuras “kanaas” que vê na passagem 
dos animais. Essa lenda é o ponto de partida para a 
professora que, a partir disso, inicia na pré-escola a 
contagem de 10 em 10 e as figuras geométricas que 
se integram ao desenvolvimento do currículo integrado 
à cultura.

Trilhas melodiosas, um pedacinho de terra em 
Quindío 
Óleo cromático que, no Quindío colombiano, também 
se destaca no processo formativo com crianças. A 
geografia cheia de montanhas e caminhos acidentados 
emoldurados pelo verde das paisagens e pelo azul do 
céu em um jogo de cores frias, convida o observador a 
sonhar e respirar o aroma do café da região.

As cores ocres, as nuances da lama e os tons 
amarelos brilham nos vasos aborígines, contrastando 
com a acidez do verde da paisagem e a profundidade 
do azul celeste. Encanto que dentro da sala de aula 
 

As cores dos professores
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cultura e expressão
permite às crianças composições não apenas da 
paisagem, mas sua integração no processo formativo. 
A partir da história dos primeiros colonos da região, 
a beleza da paisagem do café incorporada no centro 
da geografia colombiana, onde o grão de café e seu 
aroma suave se fundem na cultura e a natureza de 
rios abundantes, nevascas e lagoas e guaduas, é a 
paisagem usada pelos professores para incorporá-las ao 
desenvolvimento das aulas desde os meios de transporte 
da região camponesa, caminhadas ecológicas, entre 
outras, e a mágica das cores do rude panorama. 

Cores que no cotidiano do professor nas regiões 
lhe permitem refazer o mundo; redesenhar e pintar 
novamente, como Freire coloca. Uma paleta maravilhosa 
que, neste mundo dos cinzas, ele com a maestria e 
o amor pela profissão de “ser professor”, pela região 
e pelas crianças, se encarrega de transformar  em 
encantadoras gamas, do quente ao frio, passando 
dos escuros  aos claros em um jogo de criação, 
transformação e fortalecimento de habilidades e 
destrezas em cada um dos alunos.

Educadores da primeira infância que refletem o 
enquadramento perfeito de “professor-aluno-região”, 
narrativas entrelaçadas a partir dos territórios que 

representam os processos realizados em cada região-
espaço, construindo um mapa de experiências, a partir 
da cartografia social como expressa Carballeda, 2012, 
“não apenas descreve do objetivo e do subjetivo, mas 
também mostra o que passa despercebido” (p.34).

Trilhas que traçam diariamente o trabalho em sala 
de aula, universo de criatividade nas produções da 
comunidade, respeitando tradições e costumes, 
na aprendizagem e desaprendizagem, “ato criativo 
assumido como prática desconstrutiva que leva 
a desaprender, converte-se na possibilidade de 
descolonizar nossas mentes na medida em que 
pudermos, pela mão da pedagogia entendida 
como a prática reflexiva do sentido do ser humano 
”(Albán 2007, p.4); processo em que, a partir da 
experiência,  da curiosidade, observação e contato 
com diversas situações escolares, faz com que 
o professor converta a formação em espaços e 
momentos que levam à prática reflexiva.

As paisagens quentes do Caribe e as frias do interior, 
envoltas na escala tonal de verdes, azuis, roxos e 
cinzas, contrastam com a geografia montanhosa, 
que favorece e dificulta o processo de ensino e 
aprendizagem dentro e fora da sala de aula. Os pais, 

As cores dos professores
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cultura e expressão
em sua maioria, camponeses e indígenas envolvidos 
em um mundo complexo e plural, de costumes e 
tradições diversas que fazem parte da essência 
cultural e na qual o professor busca vinculá-los à 
comunidade, no  trabalho de ensinar.

A interação pedagógica não é nada fácil a princípio 
para o professor, tendo em vista que, devido à tradição 
cultural, eles não permitem a relação professor-escola; 
mas há o louvável trabalho do educador no processo de 

melhorar a prática, vinculando ao pai camponês para 
que compartilhe com seu filho e outros companheiros 
jogos tradicionais como “en costalados3 e golosa4”

As famílias fazem parte do processo formativo de seus 
filhos na sala de aula, acompanhando várias atividades 
em conjunto com a professora. Na foto, as crianças em 
idade pré-escolar de uma escola em Génova – Quindío, 
orientadas pelo pai e mãe de uma das crianças da 
turma brincam de amarelinha.

As cores dos professores
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cultura e expressão
Educadoras conscientes do papel que desempenham 
na sociedade, sensíveis às relações pedagógicas e 
comprometidas com o conhecimento profissional, são 
a força desta região. Vergara (2017) menciona: “a 
educadora infantil se constitue em ser uma profissional 
sensível às questões da infância com o desejo de 
aprender e ensinar permanentemente, o que reflete 
seu fazer,  seu trabalho e diálogo com outro” (p.210) .

Professoras e professores admirados no 
relacionamento com as crianças, são responsáveis por 
educar e transmitir cultura e tradições aos  mais novos. 
Conscientes da importância da primeira etapa da vida, 
dão todo o esforço e interesse para construir para eles, 
não apenas um espaço “digno” de sala de aula, mas 
de integração familiar, onde as habilidades e destrezas 
dos pais, professores e crianças se únem como uma 
única família educativa, ligada ao proceso formativo e 
investigativo do educador.

São esses professores que, em meio à diversidade 
geográfica e cultural, não só integram a comunidade 
e aos pais no processo educativo das crianças, mas 
também pelo que observam e ouvem das crianças 
dentro e fora da sala de aula. Assim, permite às 
crianças viver um mundo de fantasias em que 

As cores dos professores

constroem materiais e fortalecem habilidades. Trabalho 
criativo dos educadores que integram a geografia e 
tradições culturais, pincelada a pincelada dando forma 
a cada ser que chega, apoiados pela magia da cor 
e no sorriso de cada criança, do traço fantástico do 
corpo ao se comunicar com gestos, imagens , linhas, 
músicas, entre outros; sendo uma composição nascida 
deles com a orientação e / ou guia do professor, que 
escuta, abraça e tece diariamente com crianças, seres 
que são a água que corre e dá vida.

 

   

MARÍA ISABEL PLATA ROSAS 
Mestre em Belas Artes (UIS), Especialista em 
Pedagogia de Grupos,  Docente da Universidad San 
Buenaventura Bogotá. 
mplata@usbbog.edu.coalpiram70@gmail.com
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As cores dos professores
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Notas: 
1. Povos aborígines de caráter matrilinear e clássico, 
localizados na Península de Guajira, no mar do Caribe, 
pertencentes à família lingüística Arawak. Pastores e 
pescadores, juntamente com a exploração de tecidos 
e sal, que concentra sua identidade nos elementos 
sanguíneos e territoriais.

2. O vallenato é um gênero musical nativo da costa 
caribenha da Colômbia

3. En costalados  é uma corrida tradicional de sacos, 
originária  de Andalucía e Extremadura (Espanha).  
É um jogo que os agricultores praticavam depois  
do almoço.

4. a golosa, é a nossa tradicional amarelinha. Ela foi  
inventada para  representar a vida, suas dificuldades, 
alternativas, a morte e sua etapa final no purgatório  
e o inferno.
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A Espanha recupera uma experiência da Noruega sobre a incorporação de homens em serviços infantis. Isso nos 
ajuda a refletir sobre as mudanças necessárias para sua inclusão na educação infantil.

A experiência do Brasil nos leva aos conceitos de qualidade, onde podemos observar crianças, ouvir suas vozes, 
curiosidades, desejos, descobertas...

A Argentina nos desafia sobre como as regulamentações podem estigmatizar as pessoas rurais e seus filhos. 
Sobre a importância dos professores formados, e se é possível imaginar uma educação rural emancipatória. Qual é 
o papel de um educador, principalmente, do Estado em territórios marcados pela desigualdade? Grandes reflexões 
para toda a América Latina.

experiências

 
RENATA CRISTINA DIAS OLIVEIRA

A escuta das vozes infantis
como indicador de qualidade
CRISTINA MARTÍNEZ, MARGARITA BOTAYA Y SILVINA MAZZOLENI   

Uma experiência de educação
infantil rural 

>>
>>

ERIK  HAUGLUND 

  Os Homens na Escola Infantil
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ERIK HAUGLUND 

   

O autor se refere à vontade da Noruega  
de garantir que mais homens trabalhem  
nos serviços infantis

Em 1970,  se formaram os dois primeiros homens 
para ser professores de educação infantil. Eu fui um 
deles. Na década de 1980, foram feitas algumas 
tentativas para ter mais homens nas escolas infantis 
para crianças de 1 a 6 anos (barnehager), e depois 
esse interesse foi perdido. Mas foi reavivado nos 
anos 90. Foram empreendidas uma série de ações 
que culminaram em um primeiro Plano de Ação.  
Durante os anos 2004-2007, um novo plano 
foi desenvolvido - “Um bom barhahager é um 
barnehager com igualdade de gênero” com 
dois objetivos principais: mais homens e uma 
compreensão do trabalho sob uma  
perspectiva de gênero.

Por que a Noruega deu tanta prioridade ao recrutamento 
de mais homens para trabalhar na educação infantil? 
Preocupa-nos que a maioria dos meninos e meninas 
tenham  contato apenas com mulheres durante seus 
primeiros 10 ou 12 anos de vida, primeiro  nas escolas 
infantis para crianças de 1 a 6 anos, depois na escola 
e nos cuidados fora da escola e no tempo livre. Quais 
seus efeitos a longo prazo, incluindo aqueles que se 
referem à igualdade de gênero? Que mensagens são 
dadas aos meninos e meninas sobre papéis sexuais?

 
Que conclusões tiramos do nosso trabalho? Em 
primeiro lugar, para atrair mais homens nesse 
contexto, é necessário criar mecanismos para isso: 
financiamento, estruturas locais, redes, desenvolvimento 
de projetos, controle de resultados. Em segundo lugar,  
é necessário que haja mais de um homem em uma 

Os homens na escola infantil

O
CT

U
BR

E
20

08

33

eur 15 Foco en.qxd  16/12/2008  11:48  PÆgina 33



47<< >>

in-fân-cia latinoamericana
 nº22
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2018

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

experiências
Os homens na escola infantil

Em segundo lugar,  é necessário que haja mais de 
um homem em uma escola infantil. Se você estiver 
sozinho, é mais fácil que acabes abandonando,  e 
a preservação do profissional masculino é  tão 
importante quanto seu recrutamento. Em terceiro lugar, 
é necessário trabalhar com mulheres que entendam a 
importância dessa questão: algumas formam parte de 
grupos de trabalho mistos há anos e riem quando lhes 
dizem que os homens realmente não querem trabalhar 
nesse campo. Finalmente, é necessário que haja 
trabalhadores do sexo masculino que conversem com 
jovens para convencê-los de que as escolas infantis 
para crianças de 1 a 6 anos é uma possibilidade de 
trabalho profissional para eles.

Peça a alguém que descreva uma escola infantil para 
crianças de 1 a 6 anos e garanto que quase todo o 
mundo lhe dirá que é um lugar onde há mulheres 
que cuidam de crianças. A imagem cultural de uma 
escola infantil tem a ver com atenção feminina, não 
com o aprendizado de uma série de experiências. 
Não é de admirar que a maioria dos jovens achem 
que  a escola infantil é um lugar para mulheres. Isso 
deve mudar, e apenas os jovens podem mudar isso, 
conversando com outros jovens. Mas também são 
necessárias ferramentas. Um de nossos condados, 

Em segundo lugar,  é necessário que haja mais de 
um homem em uma escola infantil. Se você estiver 
sozinho, é mais fácil que acabes abandonando,  e 
a preservação do profissional masculino é  tão 
importante quanto seu recrutamento. Em terceiro 
lugar, é necessário trabalhar com mulheres que 
entendam a importância dessa questão: algumas 
formam parte de grupos de trabalho mistos há anos 
e riem quando lhes dizem que os homens realmente 
não querem trabalhar nesse campo. Finalmente, é 
necessário que haja trabalhadores do sexo masculino 
que conversem com jovens para convencê-los de que 
as escolas infantis para crianças de 1 a 6 anos é uma 
possibilidade de trabalho profissional para eles.

Peça a alguém que descreva uma escola infantil para 
crianças de 1 a 6 anos e garanto que quase todo o 
mundo lhe dirá que é um lugar onde há mulheres 
que cuidam de crianças. A imagem cultural de uma 
escola infantil tem a ver com atenção feminina, não 
com o aprendizado de uma série de experiências. 
Não é de admirar que a maioria dos jovens achem 
que  a escola infantil é um lugar para mulheres. Isso 
deve mudar, e apenas os jovens podem mudar isso, 
conversando com outros jovens. Mas também são 
necessárias ferramentas. Um de nossos condados, 
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escola infantil. Se você estiver sozinho, é mais fácil que 
acabes abandonando,  e a preservação do profissional 
masculino é  tão importante quanto seu recrutamento. 
Em terceiro lugar, é necessário trabalhar com mulheres 
que entendam a importância dessa questão: algumas 
formam parte de grupos de trabalho mistos há anos 
e riem quando lhes dizem que os homens realmente 
não querem trabalhar nesse campo. Finalmente, é 
necessário que haja trabalhadores do sexo masculino 
que conversem com jovens para convencê-los de que 
as escolas infantis para crianças de 1 a 6 anos é uma 
possibilidade de trabalho profissional para eles.

Peça a alguém que descreva uma escola infantil para 
crianças de 1 a 6 anos e garanto que quase todo o 
mundo lhe dirá que é um lugar onde há mulheres que 
cuidam de crianças. A imagem cultural de uma escola 
infantil tem a ver com atenção feminina, não com o 
aprendizado de uma série de experiências. Não é de 
admirar que a maioria dos jovens achem que  a escola 
infantil é um lugar para mulheres. Isso deve mudar, 
e apenas os jovens podem mudar isso, conversando 
com outros jovens. Mas também são necessárias 
ferramentas. Um de nossos condados, em colaboração 
com um barnehager e uma prefeitura, fez um DVD 
para as escolas. Ele contém música e fotografias de 

Os homens na escola infantil
homens, mulheres e crianças em várias situações, 
onde é mostrado jovens que trabalham em escolas 
infantis e depois participam de um debate. Funcionou? 
Eu diria que sim. O número de professores  de 
educação infantil do sexo masculino aumenta a cada 
ano. Um grande crescimento de serviços implica em 
mais trabalhadores, de modo que a porcentagem de 
trabalhadores do sexo masculino não foi alta conforme 
o esperado; ainda não atingimos nossa meta imediata 
de 20%. Mas passamos de 3% em 1991 para 10% 
em 2008. Vários municípios que trabalham seriamente 
nesse campo alcançaram 25% dos trabalhadores 
do sexo masculino e, no grupo de escolas infantis 
“ao ar livre”, os homens representam um terço da 
equipe. Também temos muito mais estudantes do 
sexo masculino.  Em algumas faculdades, mais de 
20% e, em uma, mais de 30%! Podemos dizer que 
já percebemos a conquista quando ouvimos um 
motorista de ônibus dizer aos colegas que ficará 
encantado se  seu filho decidir se tornar professor de 
educação infantil. Ainda não chegamos lá, falta muito, 
mas estamos avançando e na direção certa.

ERIK HAUGLUNDES  
Assessor do Ministério Norueguês da Infância  
e da Igualdade de Gênero e trabalha no campo  
da igualdade de gênero
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RENATA CRISTINA  
DIAS OLIVEIRA

Pensar em uma Educação Infantil 
que siga bebês e crianças pressupõe 
problematizar e desconstruir as raízes 
adultocentradas1 de concepções 
que historicamente pautam a 
pedagogia da Infância, cujo legado 
se faz presente por meio de muitas 
normatizações, planos, currículos e 
políticas públicas, que privilegiam  
os conteúdos e não seus sujeitos, 
a prescrição e não o diálogo,  a 
transmissão e não a participação, 
desconsiderando a potência e a pertinência das vozes 
infantis expressas nas “cem linguagens” de bebês e 
crianças, como fundamento e princípio de qualidade 
das propostas pedagógicas.

Nesse cenário, repleto de disputas que tornam 
invisíveis e inaudíveis essa potente polifonia, um 

49<< >>

A escuta das vozes infantis como indicador de qualidade

importante desafio se apresenta e nos convoca 
a pensar em como construir planejamentos com 
contornos intencionalmente abertos e flexíveis, 
capazes de seguir bebês e crianças, acolhendo suas 
vozes, curiosidades, desejos, provocações, invenções, 
descobertas, culturas, necessidades e realidades de 
vida de forma interativa e transformadora  
(MALAGUZZI 1999).
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Considerando essa necessidade, as educadoras (es)2 
da Rede Municipal de São Paulo, inseriram esse debate 
no processo de construção das políticas públicas de 
avaliação, que culminou na criação dos Indicadores 
de Qualidade da Educação Infantil Paulistana, que 
consolida a  escuta como um princípio de qualidade 
imprescindível para construção de práticas educativas 
significativas e socialmente relevantes.

Indicadores de Qualidade da Educação Infantil  
na cidade de São Paulo: uma rica experiência  
de diálogo

No achamento do chão também
 foram descobertas as origens do voo. 

Manoel de Barros 

A experiência da construção dos Indicadores 
de Qualidade da Educação Infantil Paulistana3 
compreendeu um intenso e rico movimento coletivo 
de discussão envolvendo educadoras (es) da infância 
e famílias da rede municipal de São Paulo, com o 
propósito  de criar um instrumento de autoavaliação 
participativa para as Unidades de Educação Infantil 
da cidade(4). O principal objetivo do instrumento é 
oferecer subsídios para potencializar as reflexões 

e discussões locais e fomentar a construção de 
caminhos singulares e contextualizados para o 
aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido em cada 
Unidade Educacional, contrapondo-se a instrumentos 
de avaliação homogeneizadores de cunho quantitativo 
e classificatório que desconsideram as realidades, seus 
desafios e potencias particulares.

A escuta das vozes infantis como indicador de qualidade
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Nessa perspectiva é importante destacar o grande 
avanço que tal proposta consolida no âmbito das 
políticas públicas de avaliação da Educação Infantil 
defendendo uma concepção de qualidade negociada, 
concebida como o produto de um processo participativo 
e dialógico construído coletivamente.( BONDIOLI, 2004) 
Diante das questões apresentadas pelo documento, 
educadoras (es) e famílias, se reúnem, trocam saberes 
e articulam diferentes pontos de vista, tendo como 
referência o contexto de cada unidade educativa , 
refletindo  e construindo propostas para qualifica-lo. 

A aplicação dos Indicadores no decorrer dos anos tem 
revelado seu potencial transformativo, à medida que 
as Unidades Educativas exercitam seu protagonismo, 
colocando em diálogo educadoras (es) e famílias 
que, de forma conjunta, olham e refletem sobre 
o trabalho realizado em cada uma das Unidades, 
pensando coletivamente sobre os seus desafios e 
potencialidades, para então propor e planejar ações e 
encaminhamentos que contribuam para a qualificação 
do trabalho realizado. Como na epígrafe de Manoel 
de Barros, é no “achamento do chão” de cada 
Unidade, olhando de forma cuidadosa e crítica que 
a comunidade educativa descobre, cria e inventa as 
origens de seus novos preciosos voos.

A escuta das vozes infantis como indicador de qualidade

As nove dimensões de qualidade:

Inspirado inicialmente na proposta publicada 
pelo Ministério da Educação (MEC-2009) que 
apresenta sete dimensões de qualidade para a 
Educação Infantil, as reflexões e discussões que 
ocorreram no Município de São Paulo, apontaram 
para a necessidade de redimensionar o documento 
federal, considerando as especificidades da rede 
pública paulistana, incluindo duas novas dimensões 
para adensar e ampliar o debate sobre qualidade. 
As novas dimensões apresentam a importância 
do debate sobre as questões de gênero, raça/
etnia e a escuta, a participação e a autoria de 
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bebês e crianças, como indicadores de qualidade 
imprescindíveis para conhecer quem são os bebês e 
crianças e aprofundar as reflexões sobre as diferentes 
realidades e desigualdades que marcam a vida desde 
a tenra infância.

Cada uma das dimensões possui especificidades, 
mas guardam entre si concepções e aspectos em 
comum, que possibilitam olhar de forma inteira e 
coerente para o cotidiano educativo, possibilitando 
a construção de um precioso conhecimento, não só 
referente às Unidades Educacionais, mas sobretudo 

sobre os bebês e crianças que oferecem vida, 
movimento, potência e significado para os espaços 
coletivos de Educação Infantil. 

É nesse contexto de construção coletiva e compartilhada 
dos significados da qualidade que 
nasce a necessidade da criação 
da dimensão “Participação, escuta 
e autoria de bebês e crianças”, 
sobre a qual nos aprofundaremos 
nesse artigo, compreendendo 
que não há qualidade sem 
participação, não há participação 
sem diálogo, e não há diálogo sem 
escuta e autoria. (Bondioli, 2004).

Participação, escuta e autoria 
de bebês e crianças: uma 
dimensão de qualidade que 
traduz um princípio, um direito 
e uma necessidade.

“As coisas das crianças aprendem-se ficando com as crianças” 
MALAGUZZI, 1999 

Reconhecer a importância da escuta das vozes infantis 
com um indicador de qualidade significa considerar a 

A escuta das vozes infantis como indicador de qualidade
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necessidade de conhecer a inteireza desses atores 
sociais de pouca idade, estabelecendo com eles um 
intenso, amplo e profundo diálogo. Tarefa complexa 
e repleta de desafios e sutilezas. Estar com os 
bebês e crianças e aprender com eles, como nos 
convoca Malaguzzi, pressupõe exercitar a escuta das 
vozes infantis de forma intencional e não episódica. 
Afinal como conhecer bebês e crianças sem escutá-
los? Como escutá-los considerando suas cem 

linguagens? Como a ação pedagógica se transforma 
em consequência desta escuta? Estas e outras 
inquietações, que provocam o pensar sobre o que 
aprendemos, ou podemos aprender, escutando bebês 

e crianças, permearam a construção da dimensão, 
Participaçao, escuta e autoria de bebês e crianças que 
integram os Indicadores de Qualidade da Educação 
Infantil Paulistana.

Com questões provocadoras a dimensão é formada 
por três indicadores:

• a escuta de bebês e crianças em suas diferentes 
formas de se expressar;

• as vozes infantis no planejamento e na formação
• autoria, participação e escuta na documentação e 

avaliação. 

Cada indicador contém uma série de questões de 
ordem prática, que buscam instigar a reflexão das 
educadoras (es) e famílias, sobre o que significa 
escutar bebês e crianças e como essa escuta 
reverbera na ação educativa, potencializando e 
qualificando a construção de caminhos pedagógico 
capazes de seguir os bebês e crianças, considerando 
sua integralidade e potencialidade.

As questões presentes nessa dimensão evidenciam 
a necessidade de compreender o conceito de escuta 
para além das vozes verbais. Bebês e crianças 
possuem diferentes e criativas formas de comunicar 

A escuta das vozes infantis como indicador de qualidade
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seus pensamentos, percepções e sentimentos, formas 
refinadas e extremamente competentes que falam 
com a inteireza do corpo, desafiando os adultos a 
exercitar a escuta das vozes “inaudíveis”, presentes no 
silêncio, nos gestos, no olhar, no toque, nos desenhos, 
nos movimentos, nas recusas e distanciamentos, nos 
silêncios e isolamentos, nas narrativas, nos sorrisos, no 
choro e nas outras cem, ou infinitas formas que bebês 
e crianças utilizam para se comunicar.

O cotidiano compartilhado com os bebês e crianças, 
oferece pistas valiosas sobre suas sofisticadas formas 
de comunicação não-verbal. Quantas narrativas estão 
presentes na forma curiosa, atenta e pesquisadora 
com que bebês e crianças exploram e interagem com 
o mundo? A atenção presente nos olhos  fixos nas 
janelas que oferecem vista ao parque, o desconforto  
revelado  nos corpos que ficam por longo tempo 
em espaços fechados, a alegria  expressa ao estar 
nos espaços externos em contato com elementos 
da natureza, a agilidade dos pequenos corpos 
em construir os movimentos para desbravar, ao 
seu modo, os grandes espaços, todas essa cenas 
expressam as vozes que preenchem os espaços 
coletivos de Educação Infantil, e revelam, aos ouvidos 
atentos, elementos importantes para conhecer os 
bebês e crianças e pensar a pedagogia da infância  

para além do recorte etário que muitas vezes 
confina, limita e superficializa as ações, interações e 
experiências dos bebês, desconsiderando suas vozes 
e potencialidades.

Nessa perspectiva escutar as crianças é muito 
mais que ouvi-las, é, sobretudo, valorizar e procurar 
compreender as intenções reais de quem fala, 
considerando a forma de bebês e crianças verem 
o mundo, e fazer disto matéria-prima da ação 
pedagógica. (TONUCCI, 2005)

O planejamento da ação educativa ganha, 
assim, novos e sofisticados contornos. Contornos 
intencionalmente abertos e flexíveis, capazes de 
acolher e dialogar com as vozes infantis de forma viva, 
interativa e transformadora. As questões presentes 
no referido documento evidenciam que a flexibilidade 
e a abertura do planejamento não significam que 
a ação docente se fundamenta no improviso ou na 
ausência de intencionalidade, ao contrário, anunciam 
uma ação extremamente complexa que é a de 
planejar contemplando o inesperado, o inédito e as 
questões que nascem das interações e experiências 
de bebês e crianças nos diversos contextos 
educativos. Em outras palavras, o planejamento prevê 
intencionalmente o diálogo com as vozes infantis 

A escuta das vozes infantis como indicador de qualidade
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A escuta das vozes infantis como indicador de qualidade

para se constituir, integrando a rica polifonia aos 
princípios e objetivos educacionais, criando contextos 
educativos significativos que contemplem e desafiem 
as necessidades, desejos, criações, proposições  
e teorias infantis.

Nesse sentido, pode-se dizer que o planejamento não 
é construído para as crianças, mas com as crianças, 
num processo que envolve coautoria e participação. 
A escuta, portanto, como um elemento qualificador 
da prática educativa, constituiu ao mesmo tempo 
ação, princípio e necessidade que permeia, alimenta 
e transforma o planejamento, garantindo o direito de 
bebês e crianças de terem suas vozes consideradas, 
em um processo efetivamente participativo e de 
autoria coletiva.

Pode-se dizer, assim, que as questões colocadas pelos 
Indicadores sobre a escuta, fomentam a consolidação 
de um ciclo virtuoso de diálogo entre bebês, crianças 
e educadoras (es). Quanto mais escutamos bebês 
e crianças, mais desenvolvemos a capacidade de 
compreender e considerar as vozes infantis como 
elemento fundante do planejamento dos contextos 
educativos que, por sua vez, potencializam novas 
escutas que originam novas propostas  
e diálogos ricos e significativos para todos.

Diante dos desafios presentes na proposta de escutar 
bebês e crianças, pode-se dizer que ainda  estamos 
“engatinhando” na construção, de um caminhar  
titubeante, que busca consolidar e ampliar a escuta 
das vozes infantis  nos diferentes contextos educativos 
e também no âmbito das políticas públicas,  contudo 
a presença dessa questão como um indicador de 
qualidade  no processo de autoavaliação da Educação 
Infantil pública da cidade de São Paulo, configura 
uma importante conquista para bebês, crianças e 
para todos os que os seguem, comprometidos com a 
qualidade social da Educação Infantil. 

Sigamos os bebês e crianças!

 

RENATA CRISTINA DIAS OLIVEIRA
Pedagoga e Mestre em Educação pela Universidade de 
São Paulo
Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo
Integrante do Grupo Gestor do Fórum Paulista de 
Educação Infantil.
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A escuta das vozes infantis como indicador de qualidade

 pelas crianças. Porto: Porto Editora, 2008. 

TONUCCI, Francesco. Quando as crianças dizem: agora 
chega! Porto Alegre: ARTMED, 2005

Notas:
1. Adultocentrada é uma visão de mundo centrada na perspectiva 
do adulto, onde ele é o parametro usado para qualquer definição.
2. O uso do termo educadoras (es), inspirado pelas obras 
de Paulo Freire, refere-se a todos os profissionais que atuam 
na Unidade Educativa, compreendendo que todas (os) são 
educadoras(es), independente da função exercida.
3. Os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana 
pode ser acessado na integra através do link: 
http://portal.sme.prefectura.sp.gov.br/Portals/1/Files/25101.pdf

4. O movimento de construção do documento dos Indicadores de 
Qualidade de Educação Infantil Paulistana ocorreu entre os anos 
de 2013- 2016, compreendendo inúmeros encontros formativos, 
reuniões, seminários e grupos de trabalho, com vistas a garantir a 
construção de um instrumento de autoavaliação participativo, em 
diálogo com as  (os) educadoras (es)  da infância da Rede Pública 
Municipal, que traduzisse as diferentes discussões sugestões 
e realidades, em  uma rica experiência de construção coletiva, 
democrática  e autoral. A aplicação dos Indicadores de Qualidade 
é parte integrante do calendário oficial das unidades educacionais 
e preveem encontros envolvendo educadoras (es) e famílias para 
avaliar o trabalho desenvolvido e elaborar um plano de ação com 
vistas a qualificar a ação educativa.
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Uma experiência de educação rural infantil

CRISTINA MARTÍNEZ
MARGARITA BOTAYA
SILVINA MAZZOLENI

Apresentamos aqui uma experiência em Educação 
Infantil desenvolvida na província de Buenos Aires, 
Argentina, em um ambiente rural, com o objetivo 
de examinar e afirmar os benefícios da educação 
infantil para os pequenos e suas famílias. Também 
oferecemos nossas reflexões sobre as decisões 
políticas que a tornaram possível e sua incidência na 
concretização dos direitos de cidadania das famílias 
que habitam esses territórios. Por fim, apresentamos 
a situação atual da educação rural, no campo e nas 
ilhas, atravessadas por políticas neoliberais em busca 
de cortes no orçamento.

O nível da Educação Infantil se inscreve nos 
territórios rurais
Em alguns países da América Latina, como na 
Argentina, e especialmente na província de Buenos 
Aires (a mais populosa das vinte e cinco que 

 

compõem o país e a de maior influência política), a 
Educação Infantil no campo (entre 45 dias e cinco 
anos) não foi suficientemente discutida e divulgada. É 
necessário reconhecer que a Lei Nacional de Educação 
(2006) já se referia expressamente a ela em seu 
capítulo X.

ARTIGO 49 - A educação rural é a modalidade do 
sistema educacional dos níveis de ensino inicial, 
fundamental e médio, que visa garantir o cumprimento 
da escolaridade obrigatória por meio de formas 
adequadas às necessidades e particularidades da 
população que vive em áreas rural... “

Dos objetivos estabelecidos no artigo 50, destacamos 
o inciso a seguir que abre as portas para as inovações 
organizacionais e/ou reconhece aquelas existentes:

“C) Permitir modelos de organização escolar adequados 



experiências

58<< >>

in-fân-cia latinoamericana
 nº22
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2018

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

a cada contexto, como agrupamentos de instituições, 
salas multisseriadas e com faixas etárias integradas 
ou multiidade, instituições que abrangem vários 
níveis na mesma unidade educacional, escolas de 
alternância, escolas itinerantes ou outras que garantam o 
cumprimento da escolaridade obrigatória e a continuidade 
dos estudos nos diferentes ciclos, níveis e modalidades 
do sistema educacional, atendendo também às 
necessidades educacionais da população migrante rural. ”

A província de Buenos Aires promulgou a Lei Provincial 
de Educação (LEI 13.688, 2007) que, em sua letra 
e espírito, mantém os princípios da lei nacional 
que nomeia a educação rural continental e insular. 
Destacamos como precedente, como primeiro 
movimento do que foi regulamentado e legislado 
posteriormente, a solicitação de educadores de um 
dos distritos do interior da província de Buenos Aires 
no contexto de recente recuperação democrática após 
a ditadura cívico-militar (1976 -1983) e no âmbito 
dos ecos da convocação para o Segundo Congresso 
Pedagógico. Eles expuseram a necessidade de pensar 
em formatos alternativos para alcançar crianças em 
áreas rurais com uma proposta de educação inicial. 
Essa proposta foi bem recebida pelas autoridades 
educacionais e foram tomadas decisões político-
econômicas para, posteriormente, viabilizá-la.

Relato da Experiência
No final dos anos 80, a Diretoria de Educação Infantil 
projetou e lançou uma “experiência piloto” (esse era o 
nome dado às inovações que foram postas à prova por 
um tempo nem sempre especificado) que se espalhou 
rapidamente por toda as províncias e foi reivindicada 
por professores (especialmente do nível inicial/infantil e 
primário) e pelas famílias.

A proposta criava uma turma de jardim de infância 
com um professor e matrícula entre quatro (4) e 
quatorze (14) crianças de três (3) a cinco (5) anos, 
dentro de uma escola primária e/ou em uma peça/sala 
de moradia - dependências onde os proprietários ou 
cuidadores moravam - ou em outros espaços às vezes 
oferecidos por um professor ou fazendeiro. A fim de 
orientar e acompanhar o único professor, uma diretora 
de um jardim de infância próximo era designada como 
“itinerante” pois alocava um tempo semanal para 
visitar e supervisionar o progresso da referida turma 
de crianças. O programa foi denominado como SEIN 
(Serviço Educacional Inicial Nucleado), um nome que 
mudaria até o JIRIMM atual: Jardins de Infância Rurais 
e Ilhas de Matrícula Mínima.

Esse formato inicial foi modificado de acordo com as 
concepções e decisões da política educacional dos 

Uma experiência de educação rural infantil
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diferentes governos e os critérios financeiros afetaram 
a qualidade da proposta. Dessa forma, a diretora do 
jardim, que acompanhava a professora, constituindo 
uma referência para as decisões organizacionais e 
pedagógico-didáticas, foi substituída pela inspetora 
como supervisora direta, o que significava distância 
temporária das visitas com a consequente perda de 
continuidade no assessoramento. Se especificou o 
espaço de funcionamento para o novo SEIM como 
aquele que deveria ter um espaço interno ou associado 
a uma escola primária, evitando o isolamento de 
professores e crianças e possibilitando compartilhar 
a tarefa com outras pessoas, desenvolver projetos 
em articulação e solidariedade e maior segurança 
no trabalho. Também se incluiu as crianças de dois 
anos ampliando a cobertura em resposta a uma maior 
demanda das famílias.

No início da experiência, uma de suas características 
foi a de constituir unidades educacionais itinerantes 
que pudessem ser transferidas de acordo com 
as necessidades das populações. Os SEINs não 
esperavam que as famílias se adaptassem ao sistema, 
mas sim que o sistema se adaptasse às famílias, 
ou seja, eles se moviam de acordo com as próprias 
migrações familiares. Anos depois, esse recurso valioso 
foi deixado de lado. Em 2017, foram registrados 

672 JIRIMM com uma matrícula de 3.960 crianças. 
Atualmente em muitos distritos da província de Buenos 
Aires, os JIRIMMs constituem a maioria das unidades 
educacionais de nível inicial para famílias rurais.

Os JIRIMM como espaços de reconhecimento do 
direito à educação
Este artigo procura suspender representações, 
imaginários e preconceitos sobre crianças de territórios 
rurais. Em vez de fazer afirmativas generalizantes, 
optamos por fazer perguntas:

Uma experiência de educação rural infantil
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Quem são as crianças  
que recebem educação rural?
No livreto editado pela Diretoria Provincial de Educação 
Inicial, intitulado “A tarefa de ensinar nas áreas rurais” 
(2007), eles são descritos como: “As crianças que 
frequentam esses serviços educacionais geralmente 
moram no campo ou em cidades pequenas da 
província. Suas vidas acontecem em grandes espaços 
naturais, com a possibilidade de brincar ao ar livre, 
sem um olhar exacerbado de adultos, na companhia 
de poucos, mas tendo experiências maravilhosas ... 
alimentando as galinhas, participando de pastagens 
ou andando no trator com o pai .... Muitas crianças 
ainda realizam tarefas rurais por indicação de patrões 
inescrupulosos que tiram proveito das necessidades 
dessas famílias.”

A maioria vive em casas precárias, às vezes sem 
eletricidade. Suas oportunidades de acesso à 
educação, saúde, mídia e recreação são relativas. 
Também frequentam essas escolas, principalmente 
no nível inicial, os filhos de “empregadores” ou 
profissionais ligados à atividade rural se estes morarem 
no campo. Assim, eles chegam em carros novos, a 
cavalo, a pé, em um barco coletivo ou em um barco 
próprio. “As famílias dos estudantes dos Jardins 
Rurais fazem enormes sacrifícios para que seus filhos 

Uma experiência de educação rural infantil

tenham a possibilidade de realizar a experiência de 
serem estudantes de Nível de Educação Infantil”, esta 
oportunidade, segundo os pais, oferece no momento 
presente uma convocação às crianças e é, também, 
promissora de um futuro melhor.

Outras perguntas que nos fazemos são...

Qual é o discurso oculto nas formas de nomear 
crianças que frequentam escolas rurais?
No texto da Resolução 7.757/93 da Direção Geral 
de Escolas e Cultura da Província de Buenos Aires, 
são postulados os objetivos a serem cumpridos pelos 
SEINs para atender à “população de clientes” assim 
são mencionados os destinatários em documentos 
de 2002. Além daqueles gerais estabelecidos para a 
Educação Infantil, um dos objetivos afirma: “Facilitar 
a coesão social e impedir a ação desintegradora da 
marginalidade, em apoio e complemento da tarefa 
educacional da família”.

Que posição política revela a nomeação de 
crianças como possível marginal?
Acreditamos que imaginar ou nomear essas 
crianças como suspeitas de marginalidade, como 
“carentes” no sentido que afirma Martinis (2006) 
é correr o risco de suspender a ação pedagógica 
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e transformá-la em uma questão de assistência, 
interrompendo assim o impulso emancipatório que 
supõe a ação escolar. Essa rotulagem estigmatizante 
vem muitas vezes dos próprios educadores e é 
assumida, em outras ocasiões, pelos próprios 
moradores. A formação docente geralmente encontra 
representações arraigadas e difíceis de desnaturalizar 
e de desconstruir para compreender as riquezas 
desses territórios que são frequentemente ignorados 
ou desconhecidas para o desenho de estratégias 
didáticas ou para a seleção de conteúdo relevante 
para a vida da região.

Nesse sentido, a proposta, na experiência relatada 
tem sido e ainda é tomar o ambiente natural e 
social como objeto de ensino, ampliando horizontes 
de acesso a outras realidades ou construindo novas 
visões sobre o que já é conhecido. A riqueza de 
um olhar acompanhado, guiado, com propósito 
por parte dos professores permite às crianças a 
possibilidade de construir novos conhecimentos 
e descobrir aquilo que, mesmo estando próximo, 
não convocou sua própria investigação. Somente 
a instituição educacional habitada por professores 
com escuta e olhares amigáveis, com compromisso 
político com a distribuição e oferta cultural, pode 
alcançá-lo.

Uma experiência de educação rural infantil



experiências

62<< >>

in-fân-cia latinoamericana
 nº22
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2018

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

Do ponto de vista político, a imagem da criança 
carente implica ignorar o direito de ser portadora de 
diferentes repertórios culturais, concebendo os adultos 
como necessitando de “apadrinhamentos”- situação 
muito comum em nosso país – pois os mesmos não 
teriam como fazer escolhas sobre suas condições da 
vida a partir dos seus próprios argumentos, lesionando, 
assim, suas qualidades cidadãs.

É possível pensar no impacto que a educação infantil 
pode ter nas oportunidades dos camponeses e 
das demais populações rurais? Trabalhadores que 
conhecem e defendem seus direitos? Jovens que 
aproveitam os recursos do meio ambiente em vez 
de emigrar para as cidades em busca de melhores 
condições? Mulheres que questionam as atribuições 
sociais das qualidades de gênero? Crianças que 
acessem a outras linguagens?

Identidades regionais mais reforçadas? Os JIRIMM 
e a possibilidade de aprendizado situado
Aqueles que são e foram professores e diretores de 
escolas e jardins rurais conhecem o enorme esforço 
que significa abrir uma instituição deste tipo: as 
famílias ou as professoras propõem sua criação 
com base nas necessidades identificadas por meio 
de assembleias, entrevistas, reuniões, debates. 

Elas também oferecem o espaço operacional 
físico ou comunicam a necessidade de construí-
lo. A burocracia estatal leva anos, às vezes mais 
de décadas, para responder a essa demanda: as 
crianças do censo não farão mais parte da nova 
instituição.

Sua implementação requer e possibilita o 
aprendizado situado. Como exemplo, a relação 
com o espaço interior e exterior, os materiais onde 
o grupo deve ser lido a partir da experiência de 
vida das famílias, e essa leitura nem sempre está 
disponível se não houver um olhar reflexivo sobre 
as ideias e práticas consolidadas e provenientes 
de outros territórios. Uma criança da cidade é 
aquecida pela calefação a gás, com uma válvula 
de segurança, no campo a madeira queima dentro 
da sala de aula e as crianças se movem com 
segurança, como em sua casa. Livros são tesouros 
que raramente habitam casas e cuja disponibilidade 
deve incluir crianças e suas famílias. As condições 
climáticas, as tarefas sazonais da região e muitos 
outros fatores influenciarão a frequência ao Jardim, 
a partir da possibilidade de acesso para professoras 
e famílias. A continuidade da escolarização exige 
estratégias dinâmicas que antecipem e superem 
esses avatares.

Uma experiência de educação rural infantil
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Para encerrar, a questão ressoa com urgência: é 
possível imaginar a educação rural em uma chave 
emancipatória? Que papel joga uma educadora, 
um educador e, principalmente, o Estado 
desempenham em territórios marcados pela 
desigualdade?
Nas atuais condições de avanço das políticas 
neoliberais na América Latina, professores e estudantes 
da República Argentina se veem comovidos frente 
ao impacto dessas políticas para a formação de 
professores: enquanto sustentamos a necessidade 
de uma formação inicial que incorpore a diversidade 
como potência, e não como falta, e que se continue 
com uma formação permanente real, as autoridades 
tentam desarmar os institutos de formação. Precisamos 
de educadoras e educadores emancipados e 
emancipadores. Precisamos de formação que incorpore 
conhecimento sobre diferentes âmbitos educacionais: 
rural e insular ou ainda contextos de confinamento. 
Precisamos de uma educação que desperte a 
imaginação para desenhar e projetar novos formatos 
para problemas novos e antigos.

Preocupações e lutas deste tempo
Na província de Buenos Aires - onde a experiência 
aqui apresentada se desenvolve - houve, durante o 
curso da atual gestão governamental, o fechamento de 

jardins e escolas rurais marcadas em um mapa como 
possíveis de serem aglutinadas/ transferidas / fechadas 
com base em uma suposta economia para a cidadania. 
A ação de famílias, professores, sindicatos deteve, 
mediante a luta, a maioria dessas ações. Alguns meios 
de comunicação não oficiais colaboraram divulgando 
as informações, enquanto outros - os mais poderosos 
- deram razão aos argumentos do governo ou evitaram 
a questão. As leis que sustentam o direito à educação, 
à proteção de crianças e adolescentes, à consolidação 
de identidades regionais, foram deixadas no papel. 
O Estado corre e foge de seu lugar de garantidor de 
direitos e sem particularidade, em termos de populações 
e a definição da oferta apoia-se em uma análise 
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quantitativa que não pode mostrar 
nem os rostos, nem as condições da 
vida das crianças e de suas famílias. 
Pensar na possibilidade de uma 
educação situada e emancipatória 
nestes tempos de políticas neoliberais 
é construir uma trama e um tecido de 
luta e resistência a favor dos sujeitos, 
meninos e meninas, amparados e 
protegidos nas Declarações e leis e 
desamparados nas ações vorazes 
de modelos mesquinhos. Imaginar/
desenhar/projetar uma educação 
emancipatória exige um certo lugar 
para o pensamento coletivo, inventivo 
e combativo em favor de crianças com 
nomes, rostos, histórias, aventuras e porvires.

CRISTINA MARTÍNEZ
MARGARITA BOTAYA
SILVINA MAZZOLENI 

Professores na formação de novos professores
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reflexões pedagógicas
JAVIER ALLIAUME

“A infância se caracteriza por responder a uma regra fundamental: 
ter a alegria de aprender a cada momento, pois neles a vida dos 

mamíferos inteligentes se desenvolve, é um aprender permanente 
e um encontrar sua integração social”.

Dinello (1992)

Este trabalho tentará uma abordagem da educação na 
primeira infância1, de seu valor em si, como direito de 
todas as crianças e como parte do processo educativo 
e formativo.

Essa abordagem se realiza no âmbito da Convenção 
sobre os Direitos da Criança (ONU, 1989) e das 
Observações Gerais nº 1: “Propósitos da Educação” 
(CDN-ONU, 2001) e nº 7: “Realização dos Direitos da 
Criança na Primeira Infância” (CDN-ONU, 2005).

Nas últimas três décadas, a infância - e, em particular, 
a primeira infância - têm ocupado espaço mais 
relevantes tanto para acadêmicos, como para políticos, 
governos, famílias e comunidades. Embora escrita do 
Uruguai e no Uruguai, é possível dizer que a reflexão 
vale, pelo menos, para a região latino-americana e 
caribenha.

É que, certamente por diferentes razões e motivos, a 
infância em seus diferentes aspectos vão assumindo 
um lugar cada vez mais preponderante. Em geral, 
desde a constatação de violações e deficiências, que 
é um ponto de partida para o desenho de políticas 
públicas, que ainda funciona como matriz.

Resumidamente, na década de 1980 surgiu um 
conjunto de trabalhos que discutem o impacto 

O direito a educação e cuidado desde o nascimento
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das transformações econômico-políticas2, no 
desenvolvimento e na aprendizagem. Certamente, 
como consequência não calculada ou desejada, esses 
trabalhos, bem como os que continuaram na década 
de 1990 ajudaram a formar um discurso do ponto de 
vista acadêmico da infância a ser cuidada e assistida, 
a criança desprivilegiada e carente3, uma das formas 
do paradigma da “infancia como situação irregular”.

Isso, com algumas mudanças, continua a permear 
discursos, práticas e, sobretudo, a tomada de decisões 
sobre políticas públicas. No caso uruguaio (isso 
também se observa em outros países da região), 
embora o Estado tenha ampliado a cobertura por 
meio de centros de educação infantil (principalmente 
em parceria com organizações sociais), a partir 
de uma certa pretensão de universalização, ainda 
permanece o paradigma da segmentação (sob o signo 
de priorização à população com os mais altos níveis 
de vulnerabilidade, a fim de ajudar na proteção e 
restituição de direitos).

No entanto, e aqui está o cerne da questão, isso 
contradiz o direito que toda criança tem à educação 
(no sentido de participar de uma instituição 
socioeducativa) desde os primeiros anos de vida. É que 
quando o Estado mantém políticas direcionadas sem 

visão de universalização, e sem programação para essa 
universalização – ou, pelo menos, sem articulação com 
políticas universais, continua apoiando o paradigma da 
“situação irregular” enquanto não dá lugar à “proteção 
integral” de todos os sujeitos, garantindo seus direitos.

Sobre o significado da educação e cuidado na 
primeira infância.
A questão do sentido da educação assume uma força 
particular, quando se comparam diferentes visões 
sobre seu significado. O grande Miguel Soler Roca 
em seu artigo “Duas visões antagônicas da educação 
a partir do farol internacional” afirma “Duas línguas, 
dois sistemas de valores, duas maneiras de colocar os 
seres humanos ante seu presente e seu futuro”, e que 
podemos resumir em sua pergunta : “Educação: direito 
ou investimento?” (Soler, 1997, p. 6).

Essa questão pode ser traduzida de várias formas 
na análise do significado da Educação na primeira 
infância. Em particular, é interessante destacar as 
seguintes expressões de polos opostos:

• Educação como direito das crianças desde 
o nascimento a se desenvolver plenamente, 
integralmente vs. educação como preparação para 
a educação posterior, como investimento, para o 

O direito a educação e cuidado desde o nascimento
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sucesso escolar subsequente. E, como garantia 
de igualdade de oportunidades vs. estratégia 
para amenizar desigualdades (tanto das próprias 
crianças quanto de suas famílias).

“Compromissos asumidos 
de uma forma muito leve 
ou lenta” 

“A primeira infância é 
uma idade importante 
caracterizada pela rapidez 
da evolução” 
Eu prometo...
Ao longo do século passado, concretizaram-se 
avanços importantes como a Declaração Universal 
dos Direitos da Criança (1959) e, 30 anos depois, 
a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), o 
pacto internacional mais ratificado, que inclui o Direito 
à Educação. Isso dá origem a diversas iniciativas e 
compromissos com a educação em nível mundial 

(Volnovich, 1999), como a Declaração Mundial sobre 
Educação para Todos (UNESCO, 1990), que é revista 
ao se constatar que pouco ou nada havia avançado 
e se proclama o Marco de Ação da Dakar “Educação 
para Todos: Cumprindo nossos Compromissos 
Comuns” no Fórum Mundial sobre Educação (Dakar, 
Senegal, 2000). Mais recentemente, os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (PNUD, 2015), as Metas 
Educativas 2021 (OEI) e Metas de Desenvolvimento 
Sustentável 2030...

Vemos como, infelizmente, esses compromissos com 
a educação, e particularmente com as crianças, com 
a infância de cada país são assumidos pelos estados 
de forma muito superficial ou lenta, justificando  sua 
não concretização pela falta de orçamento para o 
financiamento de políticas públicas de educação. E 
estabelecendo novos prazos...

É importante que no debate que estamos propondo se 
considere que essas declarações, pactos, metas têm, 
como fundamento e desafio, garantir o cumprimento 
dos artigos 28 e 29 da Convenção sobre os Direitos 
da Criança que reconhece a primeira infância como 
uma idade importante caracterizada pela rápida 
evolução física, cognitiva, linguística, social e afetiva. 
Nos primeiros 7 anos e, especialmente, durante 

O direito a educação e cuidado desde o nascimento
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os primeiros 3 anos de vida, é quando importantes 
conexões neurais são formadas (ou não). Nessa idade, 
o desenvolvimento cerebral é central e decisivo(4).  
Daí o compromisso que deve ser assumido a partir  
de políticas públicas e, principalmente, de políticas 
sociais e educacionais para toda a primeira infância.

Há alguns anos, foi realizada, em Moscou, a 
Conferência Mundial da UNESCO sobre Cuidado e 
Educação para a Primeira Infância. Em preparação 
para este evento, foi realizada uma discussão regional 
para a elaboração do relatório latino-americano 
(UNESCO, 2010). O encontro enfatiza a preocupação 
com a necessidade de “recuperar os sentidos 
da educação infantil e melhorar sua qualidade”, 
bem como como o grande desafio de redução das 
desigualdades no acesso.

Também em uma reunião regional da OMEP, realizada 
no final de 2009, denunciou-se a perda dos sentidos 
da educação na primeira infância em nossa região: 
os jogos, a imaginação, a fantasia e a criatividade, 
a expressão sendo negligenciados para preparar as 
crianças para leitura e matemática, simplificando de 
modo equivocado a educação nos primeiros anos.5

Tomar uma posição sobre as tensões expressas acima, 
promovendo uma visão de educação e cuidado na 

perspectiva dos direitos da criança e reconhecendo que 
as crianças são atores sociais que devem ser respeitados 
e atendidos, exige proporcionar uma educação e serviços 
abrangentes em seus próprios interesses, não apenas 
para o futuro, mas também no presente.

Alguns argumentos a favor da educação na 
primeira infância
Em seguida, apontamos alguns argumentos a favor da 
educação na primeira infância, que dão força à ideia 
de que cada bebê e criança tem o direito de participar 
de um centro de educação infantil, independentemente 
de suas condições e características:

1. Respeito ao direito de cada criança ao cuidado, 
educação e seu pleno desenvolvimento. 

“As crianças pequenas não 
são receptores passivos, 
devem ser ouvidos”
“O setor público deve 
desempenhar um papel 
decisivo”
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As crianças pequenas não são beneficiários passivos 
dos serviços, nem beneficiários de medidas de 
proteção; mas sujeitos que devem ser ouvidos  
e contribuir para a mudança.

A educação também não deve ser reduzida desde 
os primeiros anos a um investimento oportuno, para 
alcançar melhores conquistas escolares, ou para 
construir capital humano para alcançar bons resultados 
econômicos para a sociedade.

2. A justiça social, que tem como pré-requisito a 
garantia de igualdade de oportunidades para todos 
como ponto de origem, como igualdade a ser 
verificada.

Os primeiros anos são muito significativos para 
determinar o futuro das crianças, e a justiça social 
exige medidas adequadas a serem tomadas para 
garantir seu aprendizado e seu desenvolvimento.

Portanto, garantir o direito a todas as crianças em 
seus primeiros anos, com níveis de qualidade, a 
partir das necessidades das crianças pequenas 
(brincadeira, experiências ricas com o meio ambiente/
mundo, cuidado e proteção contra o perigo e afeto), 
que as tratem como sujeitos da educação, como 

protagonistas, a partir de uma metodologia ludo-
expressiva, que lhes permita afirmar sua identidade e 
criatividade, é uma obrigação ética e política.

“A primeira infância é um 
período crucial para o 
desenvolvimento e  
a aprendizagem” 
É preciso desmercantilizar a educação das crianças. 
O setor público deve desempenhar um papel decisivo 
nesse processo. Medidas claras e firmes devem ser 
adotadas para garantir a equidade em termos de 
acesso e qualidade.

3. A primeira infância é um período crucial para o 
desenvolvimento e a aprendizagem.
O desenvolvimento começa antes do nascimento e 
é multifacetado. Por isso, devem ser incorporados 
argumentos para a educação infantil que não fiquem 
apenas na prontidão para o ensino fundamental.

As capacidades de aprendizagem são construídas 
mediante uma boa nutrição, cuidado de qualidade e 
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um ambiente favorável e afetuoso durante a primeira 
infância. Intervenções que começam na primeira 
infância promovem o potencial de desenvolvimento e 
aprendizagem, mas já constituem em si um valor.

Embora possa parecer extensa, a seguinte citação é 
potente:

“O argumento baseado nos direitos que sustentam a 
necessidade de prestar atenção aos primeiros anos 
de vida [está] diretamente baseado na Convenção 
sobre os Direitos da Criança. Os artigos 2º (não 
discriminação), 3º (interesses da criança), 6º (direito 
intrínseco à vida, sobrevivência e desenvolvimento) e 
12º  (participação infantil) estabelecem os princípios 
essenciais, enquanto os outros artigos tratam da 
saúde, família, educação e respeito à criança dentro 
de sua própria cultura e meio ambiente.

[...] Um maior apoio ao argumento baseado 
em direitos é o dos esforços dos governos na 
Conferência Mundial de Educação para Todos, 
em Jomtien, Tailândia, em 1990. O artigo 5º da 
declaração afirma que “A aprendizagem começa 
desde o nascimento. Isso prevê a necessidade de 
cuidados infantis precoces e educação inicial. Eles 
podem ser fornecidos de acordo com disposições 

consensuadas com as famílias, comunidades ou 
programas institucionais, conforme apropriado.” 
Durante uma reunião de acompanhamento em 
Dakar, em 2000, o primeiro dos objetivos aprovados 
[foi]: “Estender e melhorar o cuidado e a educação 
integral da primeira infância, especialmente para 
as crianças mais vulneráveis e desfavorecidas. 
(Fundação Bernard van Leer, 2007, pp. 23-24).

Uma tríade: proteção, prevenção e participação... de 
todos, para todos, com todas as pessoas

Proteção, Prevenção e Participação, são propostos 
por Meirieu, em seu livro ‘O professor e os Direitos da 
Criança: História de um Mal-Entendido?’ (2014), como 
indicadores, sugerindo que, embora não se conteste 
que o direito à educação seja um dos primeiros direitos 
que se reconhece às crianças, a discordância reside 
nas condições em que este ocorre e em sua natureza.

Introduz, assim, uma análise da Convenção sobre os 
Direitos da Criança:

[…] agora pode-se ver claramente que os dois 
primeiros componentes da tríade não são de forma 
alguma do mesmo registro do terceiro, na medida 
em que a participação é impensável fora do processo 
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educacional que acompanha..., enquanto o mesmo 
não se aplica à proteção e prevenção que, de certa 
forma, são aplicados de fora; as crianças são, 
portanto, objetos de proteção e prevenção e sujeitos 
em matéria de participação (Meirieu, 2004, p. 33).

“A participação é 
inconcebível fora do 
processo educacional  
que a acompanha” 
 
Trabalhemos incansavelmente produzindo contextos 
para que as crianças sejam os sujeitos da educação, 
universais, a partir de suas potencialidades, 
assumindo que é preciso garantir a igualdade e não 
suprir carências, considerando a necessidade de 
brincar, de ter experiências ricas e diversas com o 
meio ambiente/mundo, de receber cuidado, proteção 
contra o perigo e afeto.

Para finalizar, voltemos com o autor do início:
“A infância já é tudo, agora ou nunca, é a sede de 
aprender, é existir porque rápidamente se entende 

que viver é aprender a cada novo instante. No 
entanto, existem propostas que confundem a criança 
com um pequeno adulto; a infância é eclipsada 
preparando-a para sucessivas etapas de um futuro 
diploma profissional. Uma estratégia daqueles que 
não entendem o dinamismo das crianças e acham 
que seria melhor escolarizá-las ou propor exercícios 
para tranquilizá-las. Esse modelo de aprendizagem 
como reprodução, longe da espontaneidade infantil, 
leva a criança a perder a infância, a esquecer seus 
sonhos e entrar no projeto daqueles adultos que 
confundem precocidade com qualidade” (Dinello, 
1992, p. 15).

JAVIER ALLIAUME
É mestrando em Direitos da Infância e Políticas Públicas, 
na Universidade da República (UdelaR), Uruguay

O direito a educação e cuidado desde o nascimento



reflexões pedagógicas

73<< >>

in-fân-cia latinoamericana

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

 nº22
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2018                          Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

Referencias Bibliográficas
CDN-ONU (2001), Observación General Nº1: 
“Propósitos de la Educación”. Disponible en: http://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/
TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11
CDN-ONU (2005), Observación General Nº7: 
“Realización de los derechos del niño en la primera 
infancia”. Disponible en: http://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?La
ng=en&TreatyID=5&DocTypeID=11
Dinello, R. (1992). Pedagogía de la Expresión. 
Montevideo: Nuevos Horizontes.
Fundación Bernard van Leer (2007). Guía a la 
Observación General Nº7. Realización de los derechos 
del niño en la primera infancia. La Haya: Bernard van 
Leer, Fundación.
Malenka, R., & Nicoll, R. (1999). Long-term 
potentiation: A decade of progress. Science,285, 
1870-1874.
Martin, S., Grimwood, P., & Morris, R. (2000). 
Synaptic plasticity and memory: An evaluation of the 
hypothesis. Annual Review of Neuroscience, 23, 649-
711.
Martinis, P. (2005). Escuela, pobreza e igualdad: una 
relación necesaria. Revista “Andamios”, 1(1), 5-8.
Martinis, P. (2006). Educación, pobreza e igualdad: del 
“niño carente” al “sujeto de la educación. En Martinis,  

 
Pablo y Redondo, Patricia (comps.), Igualdad y 
educación. Escrituras entre (dos) orillas. Buenos Aires: 
Del estante editorial.
Meirieu, P. (2004). El maestro y los derechos del niño: 
¿Historia de un malentendido?Barcelona: Octaedro - 
Rosa Sensat.
Mustard, J. F. (2002). Early Child Development and the 
Brain, the Base for Health, Learning and Behaviour 
Throughout Life. Washington: Banco Mundial.
Narodowski, M. (2009). Jardinizar la educación: nuevas 
utopías, nuevas prácticas. En AA.VV., Grandes Temas 
para los más Pequeños. Acerca de la Complejidad de la 
educación en los primeros años, Buenos Aires: OMEP.
Soler, M. (1997). Dos visiones antagónicas de 
la educación desde la atalaya internacional. 
Voces,Educación, política y sociedad, (1)2, 5-20.
Soler, M. (1997). El Banco Mundial metido a 
educador. Montevideo: Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la educación - REP.
Terra, J. P. (1988). Estado nutricional y desarrollo 
psicomotor en los niños de las familias pobres. 
Montevideo: CLAEH.
Terra, J. P. (1990). Población en riesgo social. Infancia 
y políticas públicas en el Uruguay. Montevideo: Instituto 
Nacional del Libro.
Terra, J. P., et al. (1989). Creciendo en condiciones de riesgo. 

O direito a educação e cuidado desde o nascimento



reflexões pedagógicas

74<< >>

in-fân-cia latinoamericana

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

 nº22
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2018                          Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

Niños pobres en Uruguay. Montevideo: CLAEH – UNICEF.
Terra, J. P., & Hopenhaym, M. (1986). La infancia en el 
Uruguay 1973-1984. Montevideo: CLAEH – UNICEF - 
Ediciones de la Banda Oriental.
UNESCO (1990) Declaración Mundial sobre Educación 
para Todos y Marco de Acción para Satisfacer las 
Necesidades Básicas de Aprendizaje, Secretaría del 
Foro Consultivo Internacional sobre la Educación para 
Todos. Recuperado de: http://unesdoc.unesco.org/
images/0012/001275/127583s.pdf
UNESCO (2000), Marco de Acción de Dakar. 
Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos 
comunes, Foro Mundial sobre la Educación, Dakar, 
26 a 28 de abril, Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: 
París. Recuperado de: http://unesdoc.unesco.org/
images/0012/001211/121147s.pdf
UNESCO (2010), Educación de la Primera Infancia 
en América Latina y el Caribe, Informe regional 
para la Conferencia Mundial sobre Atención y 
Educación en la Primera Infancia, Moscú, 27 a 
29 de setiembre, Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
Recuperado de: http://unesdoc.unesco.org/
images/0018/001892/189212S.pdf
Volnovich, J. C. (1989). El niño del “siglo del niño”. 
Buenos Aires: Editorial Lumen.

Notas:
1.  É importante considerar que o Comitê dos Direitos 
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JOHANNA LÓPEZ
CÉSAR ORTIZ
ANA TACURI

As políticas públicas 
relacionadas à infância no 
Equador giram em torno 
da construção de uma 
cidadania diferente, inclusiva 
e comprometida na solução 
de problemas comunitários. 
Assim, é instalado um sistema 
educacional que abarca um 
segmento populacional, como 
o das crianças menores de 5 
anos, ou seja, da educação 
inicial, agora reconhecida, institucionalizada e 
protegida por leis e regulamentos, de sorte a garantir 
o desenvolvimento integral de meninos e meninas por 
meio de programas e projetos. Nessa oportunidade, 
um encontro com a realidade de um centro infantil 
localizado na cidade de Quito.

 história da educação
Um encontro com a realidade – Centro de Desenvolvimento Infantil

Colégio Noturno Gabriela 
Mistral
Na cidade de Quito, O bairro 
de “Santa Prisca” na cidade 
de Quito, é um dos bairros 
da capital que marca o 
final do centro antigo e o 
início da moderna cidade 
de Quito, setor tradicional 
que abriga o importante 
“Colégio Noturno Gabriela 
Mistral”, desde 1973, ano 
em que iniciou sua oferta 

educacional em resposta às necessidades de um grupo 
de mulheres que, devido à idade, tinham que frequentar 
a escola diurna, mas que, dada a precária situação 
econômica de suas casas, foram forçadas a trabalhar e, 
portanto, a abandonar seus estudos.
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 história da educação
Nas palavras do atual reitor, César Ortiz, o Colégio 
Gabriela Mistral “é uma das poucas instituições de 
ensino que ainda apóia a oferta de ensino médio 
presencial à noite”, também em seu relato ele 
comenta que foi em 2015, quando  teve de se tomar 
decisões sobre a concessão de matrícula, tanto 
para homens como para mulheres, deixando de lado 
a exclusividade de ser uma instituição feminina. 
Atualmente, a população estudantil tem acesso ao 
ensino  fundamental, ensino médio nas especialidades 
de Turismo, Ciência da Computação, Contabilidade e 
ensino médio unificado.

Quando aparecem os “Gabrielinos”
No ano de 1996, sendo reitora do referido colégio, 
a Dra. Margot Cortez, em resposta à presença de 
um número considerável de mães adolescentes, do 
que derivaram outros problemas, como frequência 
irregular, repetição e até evasão,  criou-se  a creche 
“Los Gabrielinos” e, então, o Ministério da Previdência 
Social da época, autorizou, pelo Convênio Ministerial 
nº 1202, de 20 de agosto de 1997, a sua operação 
legal.

Desde então, até hoje, os “Gabrielinos” são crianças, 
cuja idade varia de três meses a dez anos, filhos de 

pais e mães principalmente adolescentes, que vêm 
de ambientes econômicos muito desfavorecidos e 
incapazes de obter ajuda para o cuidado de seus 
filhos, encontrando nesse serviço uma solução 
imediata, que lhes permita garantir um crescimento 
saudável, acesso a processos de aprendizagem que 
beneficiem o desenvolvimento integral de seus filhos, 
condições que contribuem para a decisão de continuar 
seus estudos.

Como se organizam os “Gabrielinos”
A questão relacionada à organização de grupos 
educacionais e o número de crianças por sala de aula 
são estabelecidos por órgãos governamentais, como 
o Ministério da Educação (MINEDUC) e o de Inclusão 
Econômica e Social (MIES), sendo definidos como 
padrões técnicos, que estabelecem especificações que 
são, sem dúvida, necessárias para garantir a qualidade 
dos processos e serviços.

Porém, existem realidades que apresentam 
demandas a serem atendidas, como o Centro Infantil 
“Gabrielinos”, que enfrenta desafios reais na definição 
de grupos. Deixando de lado a norma técnica, 
sua organização responde às particularidades das 
crianças atendidas no Centro Infantil. Segundo dados 
administrativos da instituição, atualmente constam 
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matriculados 45 meninos e meninas com idades entre 
três meses e 10 anos. Portanto, o público infantil 
atendido corresponde tanto à Educação Infantil quanto 
à Educação Básica. A tabela a seguir mostra o número 
de crianças por idade:

Segundo as informações recebidas da educadora 
Johanna López, o atendimento das crianças não é 
permanente; aqueles que mostram regularidade são 
menores de 5 anos, sendo esse fator o que determina 
a formação de um grupo atendido por uma educadora; 
enquanto crianças acima de 6 anos correspondem 
a um segundo grupo, que também possui uma 
educadora responsável.

Jornada dos “Gabrielinos”
Juntamente com a mãe ou o pai, os “Gabrielinos” 
chegam às 18h30 e são recebidos pela equipe 
responsável, prontos para proporcionar carinho, 
proteção e segurança. O dia será sempre matizado 
por choro, riso, abraço, comida, jogos, atividades 
programadas e não programadas, até o relógio marcar 
22: 40h, quando retornam com seus pais e mães para 
sua casa em busca de um descanso repousante.

Os ambientes que abrigam os “Gabrielinos”
O currículo da educação infantil no Equador determina 
como orientação geral que os ambientes serão 
“intencionalmente organizados para fins educacionais; 
eles constituem um recurso educacional que promove 
a aprendizagem ativa, proporcionando um ambiente no 
qual meninas e meninos podem explorar, experimentar, 
brincar e criar”

De acordo com esta diretriz, as educadoras deste 
Centro Infantil, em particular, têm conseguido otimizar 
cada centímetro que possuem, para converter a antiga 
casa construída para estudantes adultos, em locais 
aconchegantes e afetuosos que gerem segurança, 
alegria e bem-estar, possibilitando encontros entre 
crianças e entre adultos e crianças; cujas atividades 
sejam gratificantes. É um lugar onde os móveis e 
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materiais que existem são necessários e úteis, não 
havendo abundância, mas tampouco falta.

O espaço para crianças menores de um ano é 
exclusivo, tem um lugar para dormir, para a higiene 
e alimentação das crianças. Além disso, existem 

três espaços adicionais que são utilizados de acordo 
com as atividades programadas: uma área de leitura, 
uma de arte e uma das construções, frequentemente 
usadas pelo grupo dos maiores, em resposta à 
curiosidade e à satisfação das necessidades básicas 
de seus usuários.

Atividades dos “Gabrielinos”
Os períodos de sono, alimentação tanto das crianças 
pequenas como das maiores, são afetados pelas 
atividades das mães que são atendidas; crianças 
menores de um ano quase sempre chegam dormindo, 
são colocadas em seus leitos e  observadas com 
frequência pela educadora para serem acolhidas, caso 
acordem.

No entanto, as possíveis atividades a serem 
executadas são planejadas, girando em torno 
das necessidades básicas das crianças, como: 
alimentação, higiene, prioritariamente, as mesmas que 
se enquadram aos processos de estimulação, deixando 
de ser atividades isoladas e mecânicas e permitindo 
criar laços de afeto, entre educadora - crianças, para 
que os bebês possam se sentir seguros.

A música, o jogo rítmico, a conversa, são aspectos 
essenciais em todos os processos que as educadoras 
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executam, da experiência vivida por elas, expressam 
sentimentos de satisfação pelos avanços que obtêm 
no desenvolvimento integral das crianças. A presença 
de outros profissionais como o pediatra e o dentista 
pediátrico transformam a rotina das atividades em 
momentos diferentes e sempre educativos.

O ateliê para os maiores
A singularidade deste Centro Infantil exige que as 
duas educadoras concebam os espaços, como 
lugares onde crianças de todas as idades se 
reúnem com atividades comuns, que vão além do 
entretenimento, onde os processos de socialização 
são mais naturais e onde desenvolva a capacidade 
de adaptação e o grupo possa lançar-se a pedir, dar, 
discutir, compartilhar, obter autonomia, usufruir, entre 
outras capacidades.

No momento do planejamento, o currículo dos 
diferentes anos / séries, seja da educação infantil ou 
do ensino fundamental, é sempre uma referência.  
A educadora deste grupo planeja diversas atividades, 
por exemplo, a leitura da história, na qual todos, 
inclusive os bebês, participam. Após a leitura, 
segundo refere-se a educadora a uma de suas 
experiências, que para as crianças  maiores,  
planejou a dramatização da históriaç e para as 

crianças menores, 
pintura, modelagem, 
dos personagens.
Conclusão
A Constituição 
da República do 
Equador, em seu 
artigo 28, refere-se 
à universalização e 
natureza obrigatória 
da educação infantil, 
indicando:

“A educação responderá ao interesse público e 
não estará a serviço dos interesses individuais e 
corporativos.

Garantirá acesso universal, permanência, mobilidade e 
quitação sem discriminação e o obrigatório, nos níveis da 
educação infantil, ensino fundamental  e ensino médio ou 
equivalente”.

Os Ministérios da Educação e e da Inclusão, como 
órgãos responsáveis, estabelecem currículos para 
cada nível educacional, tornando-se referenciais de 
qualidade.

Um encontro com a realidade – Centro de Desenvolvimento 



história da educação

80<< >>

in-fân-cia latinoamericana

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

 nº22
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2018                          Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

Um encontro com a realidade – Centro de Desenvolvimento Infantil

No entanto, este encontro com a realidade dos 
“Gabrielinos” nos desafia a trabalhar, ultrapassando 
os padrões de qualidade e colocando a serviço de 
meninos e meninas o profissionalismo das educadoras 
que, com esforços, acertos e erros, por que não dizer, 
têm conseguido satisfazer a demanda social,  
ao assegurar o almejado “desenvolvimento integral”,  
que nada mais é do que garantir os direitos de  
crianças e de adolescentes.

JOHANNA LÓPEZ
Licenciada em Educação Infantil e docente do Centro de 
Educação Infantil “Gabriela Mistral” 

CÉSAR ORTIZ
Reitor do Colégio Noturno Gabriela Mistral e docente

ANA TACURI
Licenciada em Educação pré-escolar e mestre em 
Gerência de Projetos Sociais.
Fotografía: CHRISTIAN GODOY. ING.
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JORDI COTS   

O autor nos lembra o trabalho de uma pessoa que 
era líder na questão dos direitos dos meninos e 
meninas  e uma primeira declaração sobre esses 
direitos.

As primeiras conceituações dos direitos  
da criança. A Declaração de Genebra
Dentro da conceituação dos direitos da criança, 
podemos distinguir duas grandes etapas.

A primeira, de pura proteção do pequeno; o que 
(Feinberg) chamou de “direitos obrigatórios”,  
que correspondem às obrigações que ninguém,  
nem o mesmo filho ou seus representantes, poderiam 
deixar de exigir, que não sejamos renunciados.  
Na Convenção de 1989, eles foram referidos como 
“direitos de sobrevivência”. Eles também foram 
nomeados com base na Declaração de Direitos 

as 100 linguagens da infância
Foco em... Eglantyne Jebby:  a Declaração  de Genebra

Humanos de 1948, direitos econômicos, sociais e 
culturais, ou da segunda geração. São os direitos à 
vida, à saúde, à educação, à prevenção de todas as 
formas de exploração.

A segunda etapa corresponde aos direitos que 
permitem que as crianças sejam respeitadas como 
pessoa, que podem participar da sociedade e se 
envolver em assuntos importantes para elas. Estes 
são os direitos “voluntários”, os direitos que - também 
com a Convenção - são chamados de “participação”. 
Na terminologia posterior da Declaração de Direitos 
Humanos de 1948, seriam os  direitos civis e políticos,  
as liberdades clássicas, direitos da primeira geração.

Essa distinção é importante. Levará muito tempo para 
reconhecer formalmente que a criança tem direitos 
civis e políticos. Depois de reconhecido na Convenção 
de 1989, ainda custará assumi-lo. Proteger uma 
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as 100 linguagens da infância
criança é mais fácil, mais gratificante, mais direto, 
a criança tem uma atitude passiva. Aceitar que ela 
é portadora de direitos civis e políticos implica uma 
disposição para dialogar, pacto, intervenção ativa  
da criança. Como educadores, temos que meditar  
sobre isso.

Vamos esclarecer essa diferenciação. Os primeiros 
foram os direitos civis e políticos. Eles vieram da 
tradição da Declaração da Independência Americana 
e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
da Revolução Francesa. É por isso que é chamado 
“a primeira geração”. A segunda foi imposta após 
a Revolução Russa de 1917. São direitos - para 
sua satisfação - de natureza jurídica diferente. Para 
o cumprimento dos direitos civis e políticos, basta 
o respeito do Estado, a falta de ingerência. Para o 
cumprimento dos direitos sociais, eles precisam da 
conduta ativa do Estado, alguns investimentos: o 
direito à saúde requer hospitais; O direito à educação, 
escolas.

Eglantyne Jebb
O grande texto sobre os direitos das crianças da 
primeira etapa é a “Declaração de Genebra”. Este 
documento é o trabalho pessoal de uma mulher 
única, a inglesa Eglantyne Jebb, que em 1919, 

imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, criou 
a organização do Fundo Save the Children. Eglantyne 
Jebb havia passado por todos os sofrimentos e 
misérias das crianças durante a Guerra da Crimeia 
e durante a conflagração de 1914 a 1918. Ela 
confirmou que, uma vez terminada a guerra, a tragédia 
das crianças permanecia. E, com extrema clareza, ela 
pensou que o meio indiscutível de garantir a proteção 
dos interesses das crianças em tempos de desastre é 
estabelecer um sistema o mais aperfeiçoado possível 
para a proteção das crianças ”com o tempo normal’.  
Faltava, para fazer isso, um princípio unificador, com 
capacidade integradora. E desse modo ela queria se 
dotar de um programa de ação que assumisse a forma 
de uma carta dos direitos das crianças, que a batizou 
com o nome de sua cidade predileta, já que Genebra 
era a sede da Liga das Nações, porque a Suíça sempre 
fora um país de reformadores e educadores e porque 
favalam idiomas, símbolo, para ela, de fraternidade 
entre os povos.

A Declaração de Genebra
A “Declaração de Genebra” é um documento curto e 
simples, com uma linguagem direta e compreensível, 
destinado a atrair a atenção de todo o mundo e 
provocarar uma transformação das leis e a reforma 

Foco em... Eglantyne Jebby:  a Declaração  de Genebra
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dos costumes no campo da infância. Queria que esta 
carta fosse um bom instrumento para a promoção de 
seu trabalho. Eglantyne Jebb era uma mulher muito 
amada e sua Declaração foi adotada, sem nenhuma 
modificação, pela Liga das Nações, em 26 de 
setembro de 1924. Como é um texto pouco conhecido, 
consideramos apropriado reproduzi-lo. Diz assim:

Declaração de Genebra
Por esta Declaração dos Direitos da Criança, os homens 
e mulheres de todas as nações, reconhecendo que a 
humanidade deve conceder à criança o melhor que ela 
pode dar, afirmando assim seus deveres e descartando 
toda discriminação baseada em raça, nacionalidade e 
de crença:

1. A criança deve ser capaz de se desenvolver de 
maneira normal, material e espiritualmente.
2. A criança que está com fome deve ser alimentada; a 
criança doente deve ser curada, a criança com alguma 
defasagem deve ser estimulada. A criança desviante 
deve ser atraída e o órfão e o abandonado devem ser 
apanhados e cuidados.
3. A criança deve ser a primeira a receber alívio em 
tempos de desastre.

Foco em... Eglantyne Jebby:  a Declaração  de Genebra
4. A criança deve ser colocada em posição de ganhar 
a vida e deve ser protegida contra qualquer exploração. 
5. A criança deve ser educada no sentimento de que 
terá que colocar suas melhores qualidades ao serviço 
de seus irmãos.

Não se pode dizer tanto em tão poucas palavras. 
Apesar de sua simplicidade, este texto contém uma 
visão global da infância. É evidenciado pelos primeiro 
e último princípios. Estamos longe de uma norma 
específica para resolver uma injustiça flagrante. Aqui 
não há apenas a infância em risco. Existe uma política 
de infância. E as necessidades que reflete respondem 
a uma experiência vivida, a uma preocupação 
específica, a uma idéia ou a algumas das realizações 
de Eglantyne Jebb, mas contém apenas direitos 
sociais. Então, ainda não se podia pensar em direitos 
civis e políticos. Mas é um texto original, isto é, não 
tem nada a ver com nenhuma declaração anterior, 
não é um tributo às grandes declarações sobre direitos 
humanos que um dia estariam na base da Declaração 
de Direitos Humanos de 1948.

JORDI COTS 
Foi um defensor das crianças na Catalunha
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