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RESUMO: O estudo se propõe a apresentar a história do processo educacional infantil 
brasileiro, que, por motivos sócio-culturais, sempre foi relegado a planos inferiores. Nos 
últimos anos, a educação infantil vem sendo pauta das discussões oficiais políticas, 
objetivando uma melhoria na qualidade de ensino. Nessa vertente, norteamos a discussão de 
políticas públicas educacionais de inclusão social que permeiam a educação infantil, 
objetivando verificar sua inserção na realidade escolar. Assim, apoiamo-nos na metodologia 
documental bibliográfica a qual realizamos através de abordagens, interpretação e discussão 
em um referencial teórico. Os sistemas de ensino deverão desenvolver políticas públicas 
educacionais que contenham propostas claras, objetivas e viáveis voltadas para a valorização 
de um processo pedagógico que vise a assegurar a sistematização dos princípios que 
caracterizam a prática docente inclusiva na escola. 
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INSERT OF POLICIES FOR SOCIAL INCLUSION IN EARLY CHILDHOOD 
EDUCATION: UNRAVELING PATHS 

ABSTRACT: The study is to present the history of Brazilian children's educational process, 
which in socio-cultural reasons, has always been relegated to the lower planes. In recent 
years, primary education has been the official political agenda of discussions, aiming to 
improve the quality of education. In this instance, guided the discussion of educational public 
policies for social inclusion that permeates early childhood education in order to verify their 
inclusion in the school. Thus, we rely on the methodology documentary literature which 
realized through approaches, interpretation and discussion in a theoretical framework. School 
systems should develop public educational policies that contain clear proposals, focused and 
achievable objective for the recovery of an educational process which aims to ensure the 
organization of the principles that characterize the teaching practice in inclusive schools. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas tem-se observado um crescente movimento pelo estudo da 

criança, emergido a um olhar mais atento ao contexto em que se insere a infância na 

sociedade. Os estudos teóricos nesta área e as lutas políticas em defesa das crianças têm 

apontado para a construção social destas enquanto sujeitos sociais de plenos direitos.  

A partir da Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente de 

1990 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, a criança no Brasil passa 

a ser objeto da legislação, sob outro enfoque que o das legislações anteriores. Assim, os 

direitos sociais e fundamentais das crianças são reconhecidos como inerentes às crianças, 

evidenciando que no atual contexto social brasileiro a criança é reconhecida como sujeito 

social de direitos e que creches e pré-escolas devem ser garantidas a todos, enquanto dever do 

Estado e opção da família. 

Nos últimos anos, a educação vem sendo pauta das discussões oficiais políticas, 

objetivando uma melhoria na qualidade de ensino. A educação é um direito de todos, 

inclusive de crianças de 0 a 6 anos de idade. Conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases, 

os sistemas de ensino deverão desenvolver políticas públicas educacionais que contenham 

propostas claras, objetivas e viáveis voltadas para a valorização de um processo pedagógico 

que vise a assegurar a sistematização dos princípios que caracterizam a prática docente 

inclusiva na escola. 

A Educação Infantil é um campo recente de prática social. Em razão de sua 

importância no processo de constituição do sujeito, a Educação Infantil em creches e em pré-

escolas tem adquirido, atualmente, reconhecida importância como etapa inicial da Educação 

Básica e integrante dos sistemas de ensino. 

Nessa vertente, abordamos sucintamente a história educacional brasileira e sua 

trajetória até a educação na contemporaneidade. A partir de então, norteamos a discussão de 

políticas públicas educacionais inclusivas que permeiam a educação infantil, objetivando 

verificar sua inserção na realidade escolar. 

Assim, no âmbito da reflexão aqui proposta, parte de pesquisa documental e 

bibliográfica a qual realizamos através de abordagens e discussão em um referencial teórico 

oportunizando uma reflexão referente à realidade escolar infantil levando-se em consideração 

uma abordagem inclusiva.  

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

3 

DESENVOLVIMENTO 

 

O processo de educação no Brasil teve início com a chegada dos portugueses ao nosso 

território que trouxeram um padrão de educação próprio da Europa. Quando os jesuítas 

chegaram por aqui eles não trouxeram somente a moral, os costumes e a religiosidade 

européia; trouxeram também os métodos pedagógicos, que perduraram de 1549 a 1759. Após 

este período, uma nova ruptura marca a História da Educação no Brasil: a expulsão dos 

jesuítas por Marquês de Pombal. 

Conforme Leite (2002), não se conseguiu implantar um sistema educacional nas terras 

brasileiras, mas a vinda da Família Real permitiu uma nova ruptura com a situação anterior. 

Para preparar terreno para sua estadia no Brasil D. João VI abriu Academias Militares, 

Escolas de Direito e Medicina, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico e, sua iniciativa mais 

marcante em termos de mudança, a Imprensa Régia.  

Não houve avanços na educação brasileira durante o período Imperial. Segundo Leite 

(2002), somente depois da Proclamação da República, em 1822, D. Pedro I outorga a primeira 

Constituição brasileira, garantindo a instrução primária gratuita para todos os cidadãos, no 

artigo 179 da Lei Magna. 

No Período da Segunda República, de 1930 a 1936, o Brasil se insere no mundo 

capitalista de produção passando por transformações sociais e econômicas. Diante dos fatos, 

conforme citado por Bello (2001), a nova realidade brasileira passou a exigir uma mão de 

obra especializada, tornando imprescindível um investimento na educação. Sendo assim, em 

1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública e, em 1931, o governo provisório 

sanciona decretos, que ficaram conhecidos como a "Reforma Francisco Campos", objetivando 

a organização do ensino secundário e as universidades brasileiras. 

Durante o Estado Novo, no período de 1937 a 1945, é outorgada uma nova 

Constituição com orientação político-educacional sugerindo a preparação de um maior 

contingente de mão de obra para as novas atividades abertas pelo mercado. Em 1942 o ensino 

passa por algumas reformas e assim é criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

– SENAI, que passou a valorizar o ensino profissionalizante.  
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Durante o período Militar a educação infantil brasileira passa por intensas 

transformações. É nesta fase que a educação infantil terá seu marco de consolidação nas 

definições da Constituição e 1988 e na LDB. A legislação nacional passa a reconhecer que as 

creches e pré-escolas, para crianças de 0 a 6 anos, são parte do sistema educacional, primeira 

etapa da educação básica.  

Durante séculos, a educação brasileira estabeleceu um embate sócio-político, 

estabelecendo a escolarização como alavanca para o progresso no sistema sócio-econômico. 

Cada período político teve sua contribuição e importância para a história da educação 

brasileira, inclusive a educação infantil. 

Durante a Abertura Política, de 1986 a 2003, não foi diferente. Neste período, 

conforme enfatizado por Bello (2001), “passaram a falar de educação num sentido mais 

amplo do que as questões pertinentes à escola, à sala de aula, à didática, à relação direta entre 

professor e estudante e à dinâmica escolar em si mesma”. A educação também passou a ser 

um instrumento democrático além de suporte para tornar o cidadão crítico e autônomo, 

buscando no processo escolar a fonte para o desenvolvimento do intelecto do cidadão. 

A escola tem uma importância cultural e social. A função da instituição escolar, 

conforme Resende e Soares (1995), é garantir o processo de transmissão, sistematização e 

assimilação de conhecimentos/habilidades produzidos historicamente pela humanidade, de 

modo a permitir que as novas gerações venham a interagir e intervir na sociedade. Estes 

conhecimentos constituem um patrimônio construído pela humanidade. Resende (1995), 

aponta-nos que: 

“este patrimônio sociocultural possui dimensões universais, quando tem 
significado, abrangência e representatividade independentemente de lugar 
geográfico, político e social, e particulares, quando representativos de 
determinadas sociedades ou comunidades” (RESENDE, 1995, p.35).  

Para os autores supracitados, a escola cabe, no ciclo de educação básica, fornecer 

essencialmente os instrumentos, as experiências e os conhecimentos acumulados às novas 

gerações, numa perspectiva reflexiva e inclusiva, e sem desconsiderar as demandas do 

momento histórico-cultural. 

Sendo assim, a escola tem como função específica a conservação do patrimônio 

científico e cultural construído pela atividade humana pública e comum, bem como a sua 
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preparação para melhor interagir no mundo social e do trabalho, ''seja qual for o futuro 

vislumbrado: uma sociedade sem classes, uma utopia tecnológica pós-moderna ou outra 

qualquer” (RESENDE, 1995, p.37). 

A escola, assim, é entendida como um dos importantes espaços de transição e 

mediação entre a vida privada e a vida pública, entre a individualidade e a coletividade, entre 

o velho e o novo, entre o passado e o presente. É função de esta instrumentalizar os 

indivíduos para participação plena na vida pública, como cidadãos, (RESENDE, 1997) 

O panorama geral de discriminação das crianças e a persistente negação de seus 

direitos, que tem como conseqüência o aprofundamento da exclusão social, precisam ser 

combatidos com uma política que promova inclusão, combata a miséria e coloque a 

educação de todos no campo dos direitos. A Constituição Federal, em seu art. 227, 

determina: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 
1988). 

Desta forma, é dever do Estado formular políticas, implementar programas e 

viabilizar recursos que garantam à criança desenvolvimento integral e vida plena, de 

forma que complemente a ação da família. Em sua breve existência, a educação das 

crianças de 0 a 6 anos, como um direito, vem conquistando cada vez mais afirmação 

social, prestígio político e presença permanente no quadro educacional brasileiro. 

 Assim como a Constituição Federal de 1988, a Política Nacional de Educação 

Infantil de 2006 também preconiza a construção coletiva das políticas públicas para a 

educação infantil com o objetivo de propiciar o cumprimento do preceito constitucional. 

Além disso, foram definidos alguns objetivos visando à melhoria da qualidade no 

atendimento educacional infantil, onde podemos citar o incentivo à elaboração, 

implementação e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares; promoção da 

formação e da valorização dos profissionais que atuam nas creches e nas pré-escolas; 

apoio aos sistemas de ensino municipais para assumirem sua responsabilidade com a 
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Educação Infantil e criação de um sistema de informações sobre a educação da criança de 

0 a 6 anos. 

Sendo assim, as medidas supracitadas tendem a incluir este grupo de crianças nas 

escolas e garantir uma educação de qualidade, tendo em vista ser, de fato, um direito de todos 

e dever do Estado. 

Conforme citado por Pacheco (2007), a educação inclusiva tem sido discutida em 

termos de justiça social, pedagógica, reforma escolar e melhorias nos programas. As práticas 

pedagógicas em uma escola inclusiva precisam refletir uma abordagem mais diversificada, 

flexível e colaborativa no sentido de ampliar as oportunidades de igualdade.  

Para Pacheco (2007), o termo “educação inclusiva” cobre várias tentativas de atender 

à diversidade total das necessidades educacionais dos alunos nas escolas de um bairro. Sendo 

assim, na concepção do autor, para se falar em educação inclusiva, terá de abordar, antes, a 

questão da inclusão social, ou seja, o processo de tornar participantes do ambiente social total 

(a sociedade humana vista como um todo, incluindo todos os aspectos e dimensões da vida - o 

econômico, o cultural, o político, o religioso e todos os demais, além do ambiental) todos 

aqueles que se encontram, por razões de qualquer ordem, excluídos. 

Como excluídos, podemos considerar todos os grupos de pessoas que não participam, em 

nossa sociedade capitalista, do consumo de bens materiais (produtos e mercadorias) e /ou 

serviços.  

Assim, a inclusão social se apresenta como um processo de atitudes afirmativas, 

públicas e privadas, no sentido de inserir, no contexto social mais amplo, todos aqueles 

grupos ou populações marginalizadas historicamente ou em conseqüência das radicais 

mudanças políticas, econômicas ou tecnológicas da atualidade.  

Pacheco (2007, p. 15), afirma que: “uma das dimensões do processo de inclusão social 

é a inclusão escolar conjunto de políticas públicas e particulares de levar a escolarização a 

todos os segmentos humanos da sociedade, com ênfase na infância e juventude”. Portanto, a 

inclusão escolar é para todos aqueles que se encontram à margem do sistema educacional, 

independentemente de idade, gênero, etnia, condição econômica ou social, condição física ou mental. 

Desta forma, a educação infantil, na perspectiva inclusiva, tende a favorecer uma educação de 

qualidade e igualitária. 
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No Brasil, a Constituição de 1988, assim como a LDB 9.394/96 (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional) destacam a importância e urgência de promover-se a inclusão 

educacional como elemento formador da nacionalidade.  

Os sistemas educacionais federais, estaduais e municipais, assim como a rede privada 

de escolas têm envidado esforços no sentido de operacionalizar os dispositivos legais que 

exigem ou amparam iniciativas no caminho da inclusão escolar.  

Assim como as instâncias superiores, cabe ao professor também a responsabilidade, 

como agente de mudança, ter em mente, sempre, a responsabilidade social que o cargo lhe 

confere e participar decisivamente do esforço de inclusão, “apesar dele mesmo, enquanto 

categoria profissional, não receber reconhecimento, no Brasil, de sua importância na 

formação educativa da população” (PACHECO, 2007, P.47).  

Conforme disposto no artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases, os sistemas de ensino 

deverão desenvolver políticas de formação inicial e continuada, habilitando todos os 

professores e promovendo o aperfeiçoamento permanente dos docentes.   

 Mesmo levando-se em consideração todas as Leis e Decretos que assegurem à 

educação infantil, de forma inclusiva, a problemática ligada à escola continua e, entre os 

quesitos a serem considerados, conforme enfatizado por Oliveira (1996), podemos citar 

aspectos sócio-políticos como a baixa qualidade de vida em determinadas comunidades, a 

presença de professores mal capacitados, baixo índice salarial, questões didático-pedagógica 

como currículo inadequado, estruturação didático-metodológica deficiente, ausência de 

orientação técnica e acompanhamento pedagógico, ausência de material de apoio escolar tanto 

para professores quanto para alunos. 

 Em verdade, o ensino infantil no Brasil precisa passar por muitas transformações, 

sejam em aspectos sócio-políticos, físicas infra-estruturais, didático-pedagógicos, como em 

tantos outros. De acordo com Oliveira (1996), é preciso que as políticas públicas educacionais 

contenham propostas claras, objetivas e viáveis voltadas para a valorização de um processo 

pedagógico que vise a assegurar a sistematização dos princípios que caracterizam a prática 

docente na escola, buscando a ressignificação desse fenômeno escolar, que não deve ser 

negado, mas sim considerado, porque é uma realidade existente no contexto educacional 

brasileiro, precisando ser trabalhada e não ignorada. 
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CONCLUSÃO 

 Historicamente, a educação infantil brasileira sempre esteve ausente nos discursos 

políticos e econômicos. No entanto, é possível afirmar que nos últimos anos este tema tem 

sido pauta das discussões políticas, buscando, de certa forma, inserir políticas públicas 

educacionais a fim de reverter o quadro atual que se encontra, buscando assim uma educação 

de qualidade e inclusiva. 

 Um dos elementos imprescindíveis para que tal fato ocorra é a definição de diretrizes 

políticas e pedagógicas que regulamentem a organização escolar. Formação e capacitação de 

professores, investimento em infra-estrutura, planejamento, currículo, metodologia, também 

fazem parte desse processo. 

A comunidade escolar, pais e alunos também devem contribuir para a educação 

inclusiva. A integração entre estes grupos, na perspectiva de satisfazer às diferentes 

necessidades dos alunos, é relevante para alcançar uma escola inclusiva. 
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