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RESUMO 

 

A produção deste artigo é fruto de estudos e reflexões iniciais a respeito das politicas 
educacionais para uma Educação Infantil do Campo (EIC), problemática da pesquisa do 
Mestrado em Educação, realizado em Feira de Santana-Bahia. A pesquisa pretende mapear as 
produções acadêmicas em torno da EIC, conceito ainda pouco explorado tanto no meio 
político como na própria academia. Com base nos estudos de Kuhlmann Jr. (2007), Corsino 
(2009) e Campos (2008) discute a trajetória histórica e politica da Educação Infantil. A 
respeito das politicas publicas de Educação do Campo destacam-se os estudos de Munarim 
(2006), Cavalcante (2007), Caldart (2006) e Molina (2006). Dentre as principais pesquisas de 
EIC encontra-se a de Coco (2011), a qual fundamenta parte da pesquisa. Os dados ainda são 
parciais visto que a pesquisa está em andamento.   

Palavras-chave: Educação Infantil, Educação do Campo, políticas educacionais 

 
 
ABSTRACT 
 
The production of this article is the result of initial studies and discussions about the 
educational policies for Early Childhood Education Field (EIC), the research problem Masters 
in Education, in Feira de Santana, Bahia. The research aims to map the academic productions 
around the EIC, a concept still to be explored both in politics and in academia itself. Based on 
studies Kuhlmann Jr. (2007), Corsino (2009) and Campos (2008) discusses the historical 
background and politics of early childhood education. Regarding public policy Education 
Field stand out studies Munarim (2006), Cavalcante (2007), Caldart (2006) and Molina 
(2006). The main research of the EIC is Coco (2011), which underlies part of the research. 
The data are still partial because the research is ongoing. 
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INTRODUÇÃO 

 

Levando em consideração as especificidades das políticas nacionais de Educação 

Infantil e de Educação do Campo, cada qual com suas características e peculiaridades para 

atender seus principais sujeitos, no caso da Educação do Campo, a população camponesa, e 

da Educação Infantil as crianças de até seis anos de idade, sabemos que ainda temos uma 

realidade um tanto distante da pretendida por tais políticas no Brasil. São desde situações de 

precariedade física e estrutural, descaso governamental, falta de formação adequada dos 

profissionais que atuam na área à invisibilidade social destes sujeitos.   

Pensando nesta problemática e vendo tais políticas de modo integrado, a presente 

pesquisa busca, como objetivo geral, analisar como a produção cientifica na área da Educação 

tem se apropriado do debate do processo de implementação das políticas de Educação Infantil 

em interface com a Educação do Campo.  

Como metodologia, optou-se pela abordagem qualitativa, do tipo revisão bibliográfica. 

Como técnicas de coleta de dados, optou-se pela análise documental. Por se tratar de uma 

análise das políticas, far-se-á necessário obter informações de dados oficiais em documentos 

como  portarias, programas e diretrizes curriculares.  

A pesquisa está em processo inicial de levantamento de dados empíricos, portanto 

ainda não há respostas conclusivas sobre a atual situação das políticas educacionais quanto à 

Educação Infantil no Campo, bem como dados específicos quanto à produção no meio 

acadêmico.  

 

EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO- conceito ainda em formação 

  

Educação Infantil, etapa inicial da educação básica, reconhecida como direito da 

criança, opção da família e dever do estado (BRASIL, 1996). Educação do Campo, 

“posicionamento político criado pelos movimentos sociais do campo e adotado pelas políticas 

públicas” (CAVALCANTE, 2010, p. 24). Educação Infantil do Campo (EIC), termo que 
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ainda precisa ser melhor qualificado para os estudos educacionais, desafios para a políticas 

municipais.  

Investigar a Educação Infantil do Campo constitui-se como uma grande provocação 

acadêmica, visto que há poucos trabalhos que tenham explorado esta temática no Brasil. 

Experiências locais, tais como no Espirito Santo, Paraíba e Bahia encontram-se em potência 

de discussão da temática, chamando a atenção para a invisibilidade da mesma em documentos 

e políticas públicas municipais.  

 Segundo Coco (2011, p.1) ao evidenciar sobre as pautas de reinvindicações para a 

Educação Infantil (EI) nas legislações educacionais, aponta que:  

 
Se a EIC não foi pauta direta, ela também não foi desconsiderada nas 
diferentes discussões empreendidas. Entretanto, neste momento ela se 
apresenta como um tema em evidência demandando novas aproximações.   
 

 

Estando em evidência, a EIC constitui-se como temática de extrema relevância no 

meio acadêmico e necessária para o seu descortinamento nas políticas nacionais e locais.  

A especificidade da Educação Infantil do Campo (EIC) requer um olhar mais atento 

para as nuances e particularidades que a compõe. Isso torna a pesquisa singular e capaz de dar 

inicio à debates, discussões e provocações nos mais diversos meios que a rodeia: social, 

cultural, acadêmico e político. Esta é uma das intencionalidades deste estudo, que visa dar 

visibilidade a EIC no meio acadêmico.     

Estando delegado aos municípios o dever de administrar e gerir a Educação Infantil 

dentro da organização de ensino brasileiro, é válido ressaltar que tendo características 

próprias, culturas diferenciadas e políticas locais específicas, esta etapa da Educação Básica 

deve possuir peculiaridades do cenário local, o que implica em levar em consideração à 

diversidade, as representações e experiências de cada localidade.  

Faz-se necessário compreender como a Educação Infantil (EI) tornou-se um direito e a 

sua relação com os movimentos sociais, para daí buscarmos a sua aproximação com a 

Educação do Campo (EC).        

 

EDUCAÇÃO INFANTIL E SUA RELAÇÃO COM O MOVIMENTO SOCIAL: creches 

para os pobres, jardins-de-infância para os ricos.  

 

A história da Educação Infantil é marcada pelas lutas de movimentos sociais, 

principalmente pela reivindicação por creches, em meados do século XIX, na Europa 
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(KUHLMANN JR., 2007, p. 77). As creches surgiram para atender a uma demanda de mães 

trabalhadoras que precisavam ficar por longos períodos nas indústrias e não tinham com quem 

deixar seus filhos.  Embora estas instituições tenham sido difundidas internacionalmente com 

esta característica, no Brasil teve uma peculiaridade, as creches ou “asilos para a primeira 

infância” surgiram principalmente para atender aos filhos das escravas, após a lei do Ventre 

Livre. As mães- burguesas- preocupadas com a educação de seus filhos, não desejavam criá-

los junto com os filhos dos escravos, com o receio de que este fato viesse a ferir a honra da 

família (KUHLMANN JR., 2007, p. 80).  

Deste modo, as primeiras instituições, as chamadas creches populares, surgem no 

Brasil para atender às mães trabalhadoras domésticas e não apenas às operárias industriais. No 

entanto, a institucionalização da infância no país ganha maior força no âmbito privado a partir 

de 1883, com a nomenclatura de “jardins-de infância”, para diferenciar do termo “creche”, 

utilizado para os filhos dos pobres.  

A implantação de jardins-de-infância para atender à pobreza não encontra eco em 

iniciativas concretas (KUHLMANN JR., 2007, p. 81). Com a propaganda mercadológica que 

adere aos jardins-de-infância, o termo “pedagógico” atrai famílias abastadas, e cria-se, não 

apenas simbolicamente, uma fronteira importante entre as duas propostas: “jardim-de-

infância” não poderia ser confundido com “creche”, a primeira é para os ricos e a segunda 

para os pobres.   

Ainda que com um incipiente processo de industrialização no Brasil, a produção 

capitalista era uma referência para aqueles que defendiam as novas instituições. Nas primeiras 

décadas do século XX, a recomendação pela criação de creches junto às indústrias ganha 

maior visibilidade nos congressos e as primeiras creches são implantadas. “As creches 

apareciam como um resultado, como um símbolo concreto dessas lutas: o movimento popular 

e as reinvindicações das feministas colocaram a creche na ordem do dia” (KUHLMANN JR., 

2007, p.180). Tal movimento ganha maior força a partir da década de 1960, quando a 

demanda por creches também atinge a classe média da sociedade. Segundo Nunes (2009, p. 

02),  

 

Foi neste ambiente que mulheres trabalhadoras e seus filhos pequenos 
entraram na cena pública como protagonistas e demandatários de um tipo 
especial de política social: aquela desenvolvida em creches, berçários e 
abrigos. 
 

Com a expansão das creches e pré-escolas por todo o território nacional e a crescente 

institucionalização da criança pública, outro movimento social, o de reivindicação pelos 
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direitos das crianças começa a aparecer. Com a Constituição de 1988, as creches e pré-escolas 

passam a ser direito das crianças e das famílias e dever do poder público municipal oferecê-

las. O ECA (Estatuto da criança e do adolescente- 1990) reafirma o que propõe a 

Constituição.  

Com a denúncia de que as creches mais pareciam depósitos de crianças, que ali 

estavam apenas para receber alimentação e cuidados higiênicos, a partir da década de 1990, a 

expressão da sociedade e de educadores que passam a criticar o assistencialismo e buscam a 

qualidade na educação para a infância, ganha maior visibilidade.  Assim, a Lei 9394/96 (Lei 

de Diretrizes e Bases de 1996) inclui estas instituições no sistema educacional, como parte da 

educação básica, colocando o binômio cuidar-educar como indissociáveis. 

Apenas a partir dos anos 2000, porém que a Educação Infantil ganha maior destaque 

nos fóruns de debate, congressos e conferências por todo o Brasil e passa a ser vista como 

uma necessidade da sociedade contemporânea e caracteriza-se como um espaço de 

socialização, troca, ampliação de experiências, conhecimentos e acesso a diferentes produções 

culturais (NUNES, 2009, p. 35-36).  

Ao ganhar destaque, a Educação Infantil é vista também como um grande desafio às 

políticas educacionais, que até então, mostram-se ineficazes quanto à garantia de qualidade no 

atendimento à infância. Levando em consideração as formas mais degradantes de trabalho 

docente, de infraestrutura, de currículo que busque a emancipação dos sujeitos pequenos (as 

crianças), de relações de poder não equilibradas que são estabelecidas na prática, e valores e 

ideias errôneas que perpassam a concepção de Educação Infantil, Nunes (2009, p. 5) destaca 

que,  

 

Quando olhamos para a realidade da educação infantil em nosso país, 
deparamo-nos com algumas expressões destas transgressões no permanente 
status de precariedade que serve de base para o trabalho. a esta transgressão 
de base juntaram-se outras, reveladoras de uma degradada e inadequada 
forma de fazer política, assentada na discriminação da pobreza, na violência, 
na refilantropização da questão social. 
 

 Os pequenos avanços legais para a EI, fortemente endereçada às camadas populares 

do país, ainda não ganharam a legitimidade necessária, como um importante e digno debate 

em torno dos direitos sociais garantidos, mas ainda perpassa como um atendimento quase 

filantrópico, com parcos recursos do estado, na tentativa de contemplar o atendimento às  

crianças de baixo poder aquisitivo. Segundo Kuhlmann Jr. (2007, p. 184) “O atendimento 

educacional da criança pequena é visto como um favor aos pobres”.   
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Assim, podemos afirmar que chegamos ao século XXI e as politicas educacionais de 

financiamento e atendimento à infância no Brasil caminham a passos bem lentos, estando 

deste modo constantemente nas pautas nos debates atuais. Conforme afirma Campos (2008, p. 

33) “as decisões de gestão educacional atropelam os raciocínios e as realidades penosamente 

construídas durante anos”. Faz-se necessário diminuir o abismo entre as ideias e os lugares, 

ou realidades.  

 

As creches e pré-escolas destinadas às classes populares ainda carregam nos 
dias de hoje não a inexistência de uma proposta educativa, mas essa 
concepção educacional, impregnada por todas suas dobras, que se sustenta 
não apenas no interior das instituições mas na própria estrutura social 
desigualitária. (KUHLMANN JR., 2007, p. 184) 

 

Ironicamente, no entanto, ao passo que discutimos a EI e a percebemos como um 

território de lutas e fragilidades, nos deparamos com outras provocações surpreendentes em 

torno do seu tema, a Educação Infantil do Campo (EIC). Assim, para além das lutas por uma 

EI de qualidade, concomitantemente vivenciamos outras “lutas” aliadas à esta, e a EC é uma 

delas. De tal modo, vale perceber que desafio ainda maior neste estudo é inserir a Educação 

Infantil no/do Campo.    

 

O LUGAR DA ESCOLA INFANTIL NA ZONA RURAL. 

 

Acreditamos que um dos desafios para o trabalho com a infância no rural, será para nós 

educadores, compreendermos o lugar em que se encontram e entendermos que a lógica de 

infância pode não atravessar as fronteiras sócio culturais que nos parecem tão arrumadinhas. 

Pensar a EIC como elemento de debate vai requerer, portanto, o nosso deslocamento inicial 

entre o que acreditamos ser as condições de infância para estes sujeitos, e o que de fato a 

concepção de infância destes sujeitos nos desestabiliza, entre os mitos da lacuna, e os ideais 

da urbanidade. 

Alguns estudos tem focalizado a temática, a exemplo do de Liana Sodré (2005), com 

crianças em um acampamento do MST no extremo sul da Bahia. Tal pesquisa buscou “dar 

voz” às crianças para saber quais suas necessidades quando pensam em uma escola na sua 

localidade. O estudo privilegiou não somente as condições sócio-econômicas, como as 

condições culturais destes sujeitos, tal como nos revela Sodré (2005, p. 2) 

Procuramos conhecer os indicadores relevantes para o desenvolvimento das 
crianças em idade pré-escolar, que fossem compatíveis com suas 
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características, pois, só conhecendo as crianças, suas histórias e seu 
contexto, poderíamos nos instrumentalizar para contribuir para a construção 
dos meios e modos de atenção à saúde, educação e desenvolvimento das 
mesmas.  

 
 

 
Diferente de Sodré (2005), o foco da presente pesquisa não são as crianças que habitam o 

rural, porém a mesma busca, para além do debate sobre a Educação do Campo, no sentido de 

política, compreender como tem ocorrido o pensar sobre a escola infantil para as crianças que 

habitam o campo. A Educação Infantil por si só envolve diversos desafios a serem 

percebidos: como se concebe suas funções? Como considera as necessidades e singularidades 

das crianças? Como ocorre o desenvolvimento de práticas culturais e sociais?  

A Educação Infantil do/no campo requer reflexões ainda mais complexas: as 

manifestações infantis e suas interações levam em conta as especificidades do campo? As 

escolas rurais infantis privilegiam a linguagem como enunciação, expressão e manifestação da 

subjetividade da criança que habita a zona rural?  Há alguma proposta educacional que abra 

espaço para a voz da criança rural, suas narrativas, suas formas de ver, sentir e conhecer o 

mundo que a rodeia? As manifestações culturais e sociais do campo fazem parte da proposta 

pedagógica para a escola infantil inserida na zona rural? 

Diante de tais questionamentos, indaga-se: O que se tem feito/pensado para as escolas 

infantis no campo? Há propostas do governo municipal de Feira de Santana na 

implementação de politicas publicas para a EIC? 

Buscar as respostas para tantas indagações se tornará um tanto quanto abrangente nesta 

discussão a que a presente pesquisa se propõe. Por isso, sendo o foco da mesma as políticas 

educacionais para a EIC, a discussão em torno das práticas de EIC no município de Feira de 

Santana surge como demanda para pesquisas futuras.   

Conhecer a especificidade da EIC requer um olhar mais rebuscado nas políticas nacionais. 

Revisitar os documentos, leis e diretrizes, tanto a nível de EC como de EI tornará possível 

estabelecer a linha tênue das duas políticas e perceber a interlocução das mesmas.    

 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS BRASILEIRAS PARA UMA EDUCAÇÃO INFANTIL DO 

CAMPO: processo em construção. 

 

 No artigo 2º da Resolução CNE/CEB 1, de 03 de abril de 2002, diz que as diretrizes 

operacionais para a Educação Básica, com base na legislação educacional, constituem um 
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“conjunto de princípios e de procedimentos que visam adequar o projeto institucional das 

escolas do campo às Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e 

Médio (...)”.  De tal modo, conforme a resolução, o currículo das instituições precisa levar em 

conta as especificidades do rural, adequando às diretrizes nacionais.  

 Para além das questões curriculares, as instituições públicas de Educação infantil 

também enfrentam desafios de ordem estrutural e organizacional que dependem 

exclusivamente de politicas educacionais que visem à melhoria deste aspecto funcional. Para 

atender a esta demanda, o governo federal cria o Proinfância (Programa Nacional de 

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação 

Infantil), através da Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, sendo parte das ações do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da Educação. Tal programa é responsável 

pela construção de creches e escolas de Educação Infantil e aquisição de equipamentos para a 

rede física escolar desse nível educacional, e constitui-se num programa que visa à melhoria 

na qualidade de ensino na Educação Infantil.  

No entanto temos um entrave neste programa quanto à EC, pois o mesmo não 

privilegia a assistência financeira para a zona rural, conforme um de seus objetivos que é 

garantir o acesso de crianças a creches e escolas de Educação Infantil públicas, especialmente 

em regiões metropolitanas, onde são registrados os maiores índices de população nesta faixa 

etária, tal como é explicitado na resolução: “prioridade aos municípios com maior população 

na faixa etária considerada, maior taxa de crescimento da população nesta faixa etária e com 

maior concentração urbana”. (BRASIL, 2007) 

Assim, o que se vê hoje ainda são escolas rurais que atendem a uma demanda de 

crianças em faixas etárias diversas, de 3 a 12 anos de idade, não privilegiando a atenção às 

especificidades da Educação Infantil.  

O governo federal tem, nos últimos oito anos, se esforçado no sentido de ampliar as 

politicas educacionais para a Educação Infantil. Em 2008, a COEDI (Coordenação geral de 

Educação Infantil) do DPE (Departamento de Políticas de Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental) publica o documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil, em dois volumes.   

O documento apresenta relevância, pois se trata de fundamentos pedagógicos que 

visam qualificar profissionais da Educação Infantil no sentido de fazê-los compreender as 

peculiaridades infantis, suas reais necessidades e potencialidades. De tal maneira o documento 

foi produzido para contribuir no processo de implementação das politicas publicas para as 

crianças e “delimitar parâmetros de qualidade suficientemente amplos para abarcar diferenças 
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regionais, flexíveis para permitir que as manifestações culturais locais tenham espaço para se 

desenvolver” (BRASIL, 2008, p.9) Assim, de modo a transformar em práticas reais 

parâmetros que garantam o direito das crianças a uma Educação Infantil de qualidade, este 

documento serve para nortear outras politicas educacionais necessárias no nosso país, que 

apenas está engatinhando neste setor.    

Tal documento (Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil) refere-

se à Educação do Campo quando menciona a qualidade na perspectiva da legislação 

brasileira, chamando a atenção para o fato de que a EC, através da resolução CNE/CEB n°1 

de 2002, requer a garantia da qualidade de atendimento escolar no campo equivalente à das 

outras localidades: diferente, porém não inferior.  

Em 2010 é publicado um novo documento pelo SEB (Secretaria de Educação 

Básica/MEC) intitulado “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil” 

(BRASIL, 2010) com base na Resolução n° 5, de 17 de dezembro de 2009 a qual fixa estas 

diretrizes. Neste documento consta a “Proposta Pedagógica e as infâncias do campo”, a qual 

explicita: 

As propostas pedagógicas da Educação Infantil as crianças filhas de 
agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, 
assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, povos da 
floresta, devem: Reconhecer os modos próprios de vida no campo como 
fundamentais para a constituição da identidade das crianças moradoras em 
territórios rurais; ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas 
culturas, tradições e identidades, assim como a práticas ambientalmente 
sustentáveis; flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas e atividades 
respeitando as diferenças quanto á atividade econômica dessas populações; 
valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção de 
conhecimentos sobre o mundo e sobre o ambiente natural; prever a oferta de 
brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais e 
socioculturais da comunidade. (BRASIL, 2010, p. 24) 

 

Mesmo pautados em leis, documentos, parâmetros e resoluções, em termos de EIC 

temos diversos problemas, como o da garantia de acesso, falta de escolas, escolas com 

infraestrutura inadequada para receber a clientela infantil, bem como currículos e professores 

não preparados para atender a criança da zona rural e sua singularidade. 

O próprio MEC, em dados documentais, chama a atenção para um grave problema: 

“os dados dos últimos censos escolares revelam que uma parte expressiva das instituições não 

conta com as condições mínimas de funcionamento definidas na legislação” (BRASIL, 2008, 

p.43). Sendo assim, cabe a nós educadores, instigarmos incansavelmente os debates acerca 

das politicas educacionais e continuarmos, através de pesquisas, de movimentos sociais, de 
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enfrentamento da situação, a buscar a melhoria qualitativa tão almejada para a Educação 

Infantil, para a Educação do Campo e para a junção das mesmas, a EIC. 

 

CONSIDERAÇÕES EM PROCESSO 

 

 No Brasil, como pudemos observar ao longo das reflexões deste texto, as políticas 

educacionais ainda estão muito distantes de tratar a Educação Infantil e a Educação do Campo 

com a importância e seriedade que merecem. Porém, não se pode negar que já começamos a 

caminhar (embora lentamente) nesse sentido. 

 O desafio que temos é exigir um comprometimento cada vez maior dos governos em 

relação às demandas reais de uma educação de qualidade na zona rural, com politicas bem 

planejadas de Educação do Campo e de Educação Infantil, de modo que possamos 

desenvolver adequadamente nossas crianças, tratando-as com a dignidade e o respeito que 

merecem, contribuindo para que seus direitos sejam assegurados. 

Na Bahia os desafios são igualmente (senão maiores) difíceis de transpor no que se 

refere a uma política educacional para o campo. É necessário um amadurecimento de 

propostas governamentais e de vigilância democrática no sentido de fazer valer os direitos 

fundamentais das crianças.  

Sendo assim, esta pesquisa tem esta intencionalidade: amadurecer o discurso para a 

busca da efetivação real, necessária e urgente das politicas educacionais de Educação Infantil 

do campo.    
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