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RESUMO 

 

O presente trabalho se constitui um recorte da proposta de investigação do mestrado de 
Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia, realizado em São 
Caetano, um dos bairros mais populoso de Salvador. Busca-se trazer nas falas das crianças, 
observações do cotidiano das instituições, na análise dos documentos que versam sobre 
parâmetros de qualidade, bem como, nos teóricos que discutem o tema como vem se 
consumando a permanência qualitativa nos Centros de Educação Comunitários. Constatou-se 
que o acesso e permanência nesses espaços são caracterizados por um serviço que não atende 
às especificidades da infância, funcionando como antecipação do Ensino Fundamental ou 
como um espaço que “guarda” as crianças enquanto os membros da família cumprem a 
jornada de trabalho.  
  
Palavras-chave: Educação Infantil, qualidade, instituições comunitárias. 

 

 

Abstract 

 

The present work if it constitutes a cutting of the proposal of investigation of the master's 
degree of Education of the University of the State of Bahia, accomplished in São Caetano, 
one of the neighborhoods most populous of Salvador. It is looked for to bring in the children's 
speeches, observations of the daily of the institutions, in the analysis of the documents that 
you/they turn on quality parameters, as well as, in the theoretical ones that they discuss the 
theme how it comes if consummating the qualitative permanence in the Community Centers 
of Education. It was verified that the access and permanence in those spaces are characterized 
by a service that doesn't assist to the specificities of the childhood, working as anticipation of 
the Fundamental Teaching or as a space that "keeps" the children while the members of the 
family accomplish the work day.     
   
Word-key: Infantile education, quality, community institutions.   
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Introdução 

 

 

Neste trabalho, busca-se retratar alguns aspectos apontados nas falas das crianças em 

relação aos aspectos da prática pedagógica e suas implicações na qualidade da Educação 

Infantil. O objeto de estudo foram as creches comunitárias que emergem de associações de 

bairro, focalizando as políticas públicas de Educação Infantil, buscando analisar a relação 

dessas instituições com as ações governamentais do município de Salvador, bem como as 

formas de intervenção da população no intuito de possibilitar o acesso e permanência das 

crianças de 0 a 05 anos nesse nível da educação básica. 

 A escolha por essa faixa etária se deu por perceber constantes iniciativas dos 

moradores do bairro São Caetano (bairro periférico da capital) em prover o cumprimento do 

dispositivo legal do direito à educação da criança pequena. O percurso metodológico foi 

alicerçado em interpretação dinâmica da realidade, observando nos fatos as contradições e 

influências históricas, econômicas e sociais na compreensão do fenômeno estudado. 

 Os procedimentos que ajudaram a compreender as implicações e fronteiras entre o 

papel do Estado e as instituições comunitárias na consecução das políticas de Educação 

Infantil de modo a proporcionar um acesso e permanência qualitativa foram: entrevistas semi-

estruturadas, observação participante e análise documental. Os sujeitos da pesquisa que 

colaboraram com o processo investigativo foram gestores dos órgãos públicos vinculados à 

Educação Infantil, representantes de ONG’s, líderes da associação, profissionais e crianças  

das instituições comunitárias que auxiliaram na tessitura de como vem sendo implementado o 

acesso, expansão e a permanência das crianças nas creches e pré-escolas comunitárias. 

 A universalização da educação brasileira sempre foi um objetivo a ser alcançado. 

Entretanto, quase sempre se limitou ao número de alunos matriculados como sinônimo de 

democratização. O esquecimento de atrelar a qualidade como outra face importante do acesso 

à educação pública e gratuita ficou à margem. Como afirma Demo (1994, p. 09), “é equivoco 

pretender o confronto dicotômico entre qualidade e quantidade, pela razão simples de que 

ambas as dimensões fazem parte da realidade e da vida”. O aspecto quantitativo é tão 

importante quanto às condições da oferta, uma não invalida a outra.  

A qualidade, a partir da década de 1990, principalmente para educação básica, foi 

muito ecoada pelos organismos internacionais como forma de homogeneizar para fins 

específicos de interesses da nova fase do capitalismo. Por isso, a definição do conceito de 

qualidade ou “parâmetros” utilizados para direcionar o que vem a ser uma educação 
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qualitativa deve ser analisada com cautela. A educação lida com processos formativos de uma 

prática social humana não linear. Pautá-los em “padrões” homogeneizados implica no risco de 

provocar a anulação do homem como sujeito de sua existência material e cultural. 

 

 

1. A  qualidade no âmbito da educação da primeira infância: os desafios da realidade 

 

 O termo qualidade é um termo polêmico por sua origem ser fundamentada na 

otimização do mundo dos negócios e na produção de bens e serviços privados. Mesmo assim, 

a busca por sua exeqüibilidade é perseguida por todos que primam por resultados satisfatórios 

e positivos. Quando o levamos para o setor da educação, as discussões tornam-se palpitantes e 

conflituosas, pois, não trata de avaliar objetos, mercadorias, mas os impactos de um processo 

complexo que envolve variáveis políticas, filosóficas, sociais e culturais diversificadas que 

influenciam na formação de seres humanos. Por isso, a definição de critérios de qualidade não 

pode ser linear, objetiva, nem pautada em parâmetros padronizados, porque cada sujeito 

inserido no processo educativo é único e ao mesmo tempo fruto da interação que estabelece 

com os seus semelhantes e seu meio.  

 A crescente busca da qualidade no campo da educação é permeada, também, por jogos 

de interesses políticos e econômicos que devem ser considerados na análise do conceito. 

Dahlberg, Moss & Pence (2003, p 122) pontuam que a emergência do ‘discurso da qualidade’ 

foram criados na década de 20 com o intuito de manter o controle e a garantia do mesmo 

padrão dos produtos industrializados, sendo retomado em 1950 para reconstruir a economia 

do Japão devastada pela guerra e restabelecer sua posição no comércio mundial. O norte-

americano W. Ewaards Deming, especialista em qualidade, desenvolveu métodos baseados 

em reputação de alta qualidade para as grandes companhias japonesas com o intuito de tornar 

seus produtos competitivos. Os princípios que norteavam os padrões de qualidade dos 

produtos deveriam apresentar previsibilidade, consistência, redução de variação e adequação 

ao uso ou propósito.  No inicio da década de 1980, a administração da Qualidade Total se 

expandiu na Europa e na América do Norte como um dos principais fatores para o sucesso 

nos mercados globais. 

 Ainda segundo os autores, foi na mesma década que o manejo e a garantia da 

qualidade foram repassados para ‘os serviços humanos, desta vez dos Estados Unidos para a 

Europa, disseminando para outras partes do mundo ocidental. Em uma conjuntura política e 

econômica, motivada por programas de privatizações maciças, cortes no orçamento da 
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previdência social e bem-estar social. A abordagem ideológica perpassada era fundada no 

mundo dos negócios, a fim de favorecer o liberalismo do mercado vinculado pelas tendências 

globais. À proporção que as companhias e os governos foram se descentralizando para a 

crescente competição das forças de mercado, procurava-se ao mesmo tempo manter o controle 

através da aplicação e da avaliação de critérios de qualidade, como descreve  Dahlberg, Moss 

& Pence (2003): 

 
[...] a administração por objetivos tornou-se uma nova maneira de dirigir e 
controlar os serviços. A principal idéia da administração por objetivo é que 
regras e planos relativamente detalhados são substituídos por objetivos 
claros – ‘administração através de objetivos’ – e por estratégias para 
avaliação da realização do objetivo. Com a descentralização e 
desgulamentação aumentadas, a avaliação da qualidade dos programas de 
educação e cuidado da primeira infância vão crescer em importância como 
um instrumento para administração. (DAHLBERG, MOSS & PENCE 2003, 
p. 124) 

  
 

Na década de 1990, o Banco Mundial, para manter controle da “formação” do capital 

humano necessário para as novas demandas dos modos de produção do sistema, sugeriu a 

administração por objetivos como força propulsora de mensurar a qualidade da educação. De 

acordo com Torres (1998), atrelou a verificação do rendimento escolar, a partir do julgamento 

e cumprimento de metas, como completar o ciclo de estudos e aprender bem o que se ensina, 

conforme os parâmetros estabelecidos. Para o BM a qualidade é possível por meio de 

determinados insumos: o aumento do tempo de instrução, o oferecimento de livros didáticos, 

melhoria do conhecimento do professor, privilegiando a capacitação em serviço para a 

formação dos professores da educação básica. A construção da aprendizagem é reduzida a um 

rol de conteúdos pré-estabelecidos pelo órgão controlador do sistema educacional, como se os 

educandos fossem um recipiente vazio, desprovidos de historicidade.  

Quando trazemos o conceito de qualidade para a educação da primeira infância sua 

definição requer muita ponderação para não arriscar em apresentá-la como uma verdade 

universal, descontextualizada, isenta de valor cultural. Geralmente, os critérios de qualidade 

são estabelecidos por critérios mensuráveis básicos, na tentativa de reduzir a complexidade e 

a diversidade do serviço prestado, condensando em avaliações numéricas e normalizações 

subjacentes ao contexto em que uma instituição está inserida. 

Apesar das limitações e da origem da emergência do conceito de qualidade, não 

podemos perder de vista que o campo educacional necessita buscar a validade e o sentido do 

seu fazer pedagógico para a formação humana. A diferença da educação para o universo dos 
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negócios deve estar em valorizar a construção de significado do que se ensina e aprende nas 

ações do cotidiano escolar. Devem-se perseguir os princípios que fundamentam as visões de 

homem, mundo e conhecimento a fim de ajudar na formação de crianças, jovens e adultos 

autônomos, críticos, conscientes e produtores da sua existência individual e coletiva. Nesta 

direção, é preciso avaliar o que, o porquê, como e em que condições acontecem o processo 

educativo. Quais as capacidades e conhecimentos culturalmente acumulados pela humanidade 

são indispensáveis e (re)significados pelos educandos para uma vida cotidiana 

transformadora. 

 Considerando que a prática de Educação Infantil tem se orientado com base em três 

funções e concepções, conforme pontua Civiletti (2000): assistencialista, cumprindo a função 

apenas de guarda e proteção; preparatória para o Ensino Fundamental visando antecipar o 

processo de escolarização como mecanismo de compensar carências para crianças que 

pertencem às classes populares para prevenir possíveis fracassos escolares; como objetivo em 

si mesmo com intento de permitir o desenvolvimento integral da criança de forma natural e 

espontânea, percebendo-a como um ser histórico e social. 

Vários documentos editados pelo MEC têm trazido a necessidade de atrelar a oferta às 

condições do atendimento.  A palavra qualidade faz eco, muitas vezes, desarticulada de outras 

necessidades que não dependem apenas das pessoas que estão desempenhando o seu trabalho. 

Geralmente, estabelece como parâmetros aspectos formais que são esquecidos no trabalho 

cotidiano com as crianças. Os documentos Subsídios para Credenciamento Funcionamento 

de Instituições de Educação Infantil, e Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito 

das crianças de 0 a 06 anos à Educação, enquadram-se nesta perspectiva porque apontam o 

projeto político pedagógico e a formação do professor como os principais fatores responsáveis 

pela precariedade do atendimento às crianças. 

 Com intuito de dar forma e/ou contornos a uma permanência qualitativa que respeite 

os direitos fundamentais da criança e de forma efetiva o MEC, pressionado por pesquisadores 

e fóruns de discussões do campo da Educação Infantil criou documentos específicos para a 

questão da qualidade, dos quais podem ser destacados: Critérios para um Atendimento em 

Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças de 1997; a resolução que define 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, em 1999 e os Parâmetros 

Nacionais de Qualidade para Educação Infantil em 2006.  

Os Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais 

das Crianças organizados por Campos e Rosemberg , em 1997, posiciona as especificidades 

do desenvolvimento da criança no centro das políticas para promoção da qualidade em 
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espaços de Educação Infantil, atribuindo ao Estado, à família, aos profissionais suas 

respectivas responsabilidades de modo a respeitar os direitos essenciais para o bem-estar e 

desenvolvimento da criança. O respeito à dignidade e aos direitos básicos da criança, diz 

respeito: à brincadeira; a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante; ao contato com a 

natureza; a higiene e a saúde;  a uma alimentação sadia;  a ampliação dos  conhecimentos e 

desenvolvimento da identidade cultural, racial e religiosa;  a uma especial  atenção durante 

seu período de adaptação à instituição; a atenção individual; a expressão dos sentimentos; a 

proteção; ao afeto e a amizade.  

Outro importante aspecto a ressaltar neste documento é que não há uma cisão entre as 

idades, para não haver equívocos históricos de considerar a creche como característica de 

turno integral e atendimento apenas à faixa etária de 0 a 03 anos e a pré-escola como uma 

ante-sala do Ensino Fundamental. Reúne os dois segmentos em um só, focalizando o 

atendimento para as crianças entre 0 a 06 anos e denominando de creches. O importante 

elemento a salientar é que contém critérios relativos à organização e o funcionamento interno 

das creches, que dizem respeito às práticas concretas adotadas no trato direto com as crianças 

e explicita critérios relativos à definição de diretrizes e normas políticas, programas e sistema 

de financiamento tanto para as instituições governamentais como não governamentais. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (1999), por sua vez, 

foram consubstanciadas anteriormente, pelo parecer nº 022/98 da Câmara de Educação 

Básica, que prescreveu como “mandatórias para todas as instituições de cuidado e educação 

para as crianças de 0 a 06 anos, a partir de sua homologação” (Brasil, 1998, p. 2) as normas 

instituídas nas diretrizes. Esse documento discorre sobre os princípios norteadores das 

propostas curriculares e os projetos pedagógicos, estabelecendo paradigmas para a concepção 

de educar e cuidar em creches e pré-escolas ou centros de educação infantil com vistas a um 

atendimento de qualidade. Para tanto, as propostas pedagógicas das instituições devem seguir 

as seguintes proposições: 

a) basear-se  em aspectos éticos, políticos e estéticos2; 

b)  explicitar a identidade pessoal das crianças, famílias, professores e 

profissionais, bem como da própria unidade educacional;  

                                                 
2 Os princípios éticos referem-se à autonomia, a responsabilidade, a solidariedade e o respeito ao bem comum; os 
princípios políticos diz respeito aos direitos e deveres de cidadania, ao exercício da criticidade e ao respeito à 
ordem democrática; os princípios estéticos contemplam a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a 
diversidade de manifestações artísticas e culturais.(Brasil, 1999, art. 2) 
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c) promover práticas de educação e cuidados possibilitando a integração das 

dimensões física, emocional, cognitivo, lingüística e social da criança, 

entendendo-a como um ser completo e “indivisível”;  

d) buscar a interação das diversas áreas de conhecimento e aspectos da vida 

cidadã para o provimento de conhecimentos básicos da construção de 

conhecimentos e valores pessoal e coletivo; 

e)  organizar estratégias de avaliação, através de acompanhamento e registros das 

etapas alcançadas nos cuidados e na educação para as crianças de 0 a 06 anos, 

sem o objetivo de promoção;  

f) ser criadas, coordenadas, supervisionadas e avaliadas por um profissional  

formados em Educação ou outros profissionais de áreas afins, bem como os 

familiares das crianças;   

g) garantir a gestão democrática, com um atendimento multidisciplinar  para 

garantir os direitos básicos das crianças e das famílias. 

Os Parâmetros de Qualidade para Educação Infantil foi o último documento criado 

em 2006 com o propósito de “estabelecer parâmetros de qualidade dos serviços de Educação 

Infantil, como referência para a supervisão, o controle e a avaliação, e como instrumento para 

adoção das medidas de melhoria da qualidade” (Brasil, 2006,p. 07). Este documento é 

constituído de dois volumes. No volume I utiliza pesquisas de experiências de países 

europeus, dos Estados Unidos, bem como estatísticas do Banco Mundial para justificar o 

investimento nos aspectos qualitativos da primeira infância, sempre vislumbrando a criança 

como a “esperança do amanhã” e entendendo a Educação Infantil como patamar para as 

etapas subseqüentes da vida escolar, principalmente a pré-escola.  

No volume II especifica, detalhadamente, os padrões de qualidade com atribuições 

para as esferas federal, estadual e municipal como reguladores da Educação Infantil e, por 

último, define os critérios para um funcionamento qualitativo das instituições, públicas ou 

privadas, sobre os seguintes aspectos: a proposta pedagógica; o turno de funcionamento 

parcial/integral; professores e demais profissionais que atuam na instituição e a gestão 

escolar.  

É mister ressaltar que o labor desse setor da sociedade lida com a formação humana 

dos membros que a constrói, tratando-se das crianças de 0 a 06 anos uma prática educativa 

com vistas a desenvolver seres autônomos, criativos, questionadores, cidadãos do presente, 

conhecedores e produtores de sua cultura é imprescindível, pois é o alicerce fundamental para 

as etapas futuras da vida. Contudo, a marca histórica no país do distanciamento entre 
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legislação e  as condições ou efetivação na realidade não é diferente no âmbito da educação. 

Com base nos documentos Os Critérios para um Atendimento em Creches que 

Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças (1997) e na resolução que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (1999) o discurso da qualidade, aqui 

colocado, será ancorado pelas categorias que podem possibilitar condições de uma oferta que 

respeite as especificidades das crianças de 0 a 06 anos, como sujeitos de direito haja vista que 

esses documentos subsidiam elementos essenciais para o desenvolvimento integral das 

mesmas. 

A marca histórica no Brasil do distanciamento entre legislação e o as condições ou 

efetivação na realidade não é diferente no âmbito da educação.  No universo de São Caetano, 

por exemplo, constata-se nos Centros de Educação Infantil Comunitários, apenas a Creche-

Escola Didático Arco-Iris possui formalmente uma proposta pedagógica. Embora o parecer nº 

022/98 e a resolução do Conselho Municipal de Educação de Salvador (anexo 02) prescrevam 

como um dos pré-requisitos para a instalação tanto dos estabelecimentos governamentais 

como não governamentais, evidenciando a velha prática de um fazer, sem se dar conta do por 

que estão fazendo. 

 

 

 

 

 

2. A experiência do educar e cuidar nos Centros de Educação Infantil Comunitários na 

voz dos sujeitos de direito 

 

 

 Todo espaço de Educação Infantil independente da prática e das condições infra-

estruturais oferecidas, constrói uma concepção de sociedade e de como as pessoas que 

compõem esse corpo social pode e/ou dever se portar diante das situações do seu cotidiano. 

Para as crianças pequenas, as trocas afetivas estabelecida com seus pares e/ou adultos, os 

fatos, acontecimentos que vivenciam, assumem uma conotação no seu processo formativo 

importante para as etapas futuras de sua vida. Tais experiências funcionam como mensagens 

que são decodificadas pelas crianças e podendo favorecer na constituição de si mesmo como 

sujeitos. 
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  De acordo com Oliveira (2007), desde o nascimento o bebê é confrontado com as 

características físicas do seu meio e com as construções materiais e subjetivas elaboradas nas 

práticas sociais. Construções que abarcam as dimensões objetivas (formas de organização 

social, de atividade ou de trabalho, ferramentas ou obras) e dimensões representativas, 

codificadas pelas palavras carregadas de significações e valores do contexto no qual a criança 

está inserida. Nas entrevistas realizadas com as crianças das duas instituições, evidencia-se 

um conjunto de categorias que indicam o significado da permanência em um ambiente 

diferente do grupo familiar, destacam-se: a) a aspereza na relação como marca de rejeição à 

instituição; b) Estudar, brincar e aprender como ações dicotômicas e c) a higiene e a 

alimentação como ações essenciais.  

A aspereza torna-se uma marca na rejeição à instituição quando o adulto que deveria 

ser o mediador exerce o seu poder de forma verticalizada, dominando a criança pela égide do 

medo. Segundo o documento Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os 

Direitos Fundamentais das Crianças uma relação afetiva acolhedora para com as crianças é 

essencialmente necessária para proporcionar confiança e possibilitar a consolidação das trocas 

partilhadas. As crianças, no entanto, sentem-se tolhidas e reprimidas em expressar seus pontos 

de vista quando a relação, principalmente com os adultos, impõe um autoritarismo capaz de 

imobilizá-las, como relata uma criança: “Se você estudasse aqui ia te dar agonia. Ela grita no 

nosso ouvido e depois bota a gente de castigo. Tem vez que ela grita no nosso rosto e grita no 

nosso ouvido”3.  

Oliveira (2007) discorre sobre a importância do afeto como um importante mediador 

no trabalho com a criança de 0 a 06 anos por construir valores sobre os objetos, pessoas e 

situações, conferindo significações imprescindíveis na valorização de determinados objetivos 

e certos elementos, eventos ou situações por parte da criança, porque para elas o afeto e a 

cognição são aspectos inseparáveis. Entretanto, muitas vezes, por desconhecimento dos 

fundamentos de como as crianças se apropriam de si mesmas, dos seus pares e dos objetos, há 

o exercício de domínio por parte do adulto para que as crianças “se comportem” dentro da 

perspectiva que idealizou, seja consciente ou não de ser criança. 

Na Creche Didática Arco-irís, estudar, brincar e aprender aparecem como ações 

dicotômicas. Como as crianças aprendem a ler e escrever os códigos corretos da língua desde 

a tenra idade, o brincar livre, espontâneo ou por intermédio dos jogos tradicionais não assume 

a importância central no trabalho pedagógico. Estar na sala creche pela manhã representa 

                                                 
3 Relato de uma criança de 06 anos. 
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usufruir das peripécias da infância, à tarde significa a seriedade da vida porque estudam e 

aprendem,  muitas vezes para atender às expectativas dos pais, como expressaram duas 

crianças: “ Na creche eu brinco, almoço, de tarde eu estudo e aprendo”4; “vou dizer uma coisa 

pra você, eu não gosto de estudar na sala à tarde, mas minha mãe diz que eu tenho que 

aprender as coisas da tarefa, agora gosto de ficar na creche a gente brinca de power rangers, 

eu sou a força animal”5.  

  A higiene e a alimentação foram as ações mais significativas pontuadas pelas 

crianças que permaneciam o tempo integral. Em ambas instituições configuram como uma 

oportunidade de exercitar a sua independência e suprir as carências alimentares: “eu almoço 

sozinha, tomo banho sozinha e como sozinha, ah e me visto sozinha”6; “aqui é bom porque 

tomo banho, merendo, almoço  muito, bem muito”7; “ na creche o que mais gosto de fazer é 

dormir e comer”8. Talvez  o direito a alimentar-se bem assuma tamanha dimensão por 

pertencerem a um grupo familiar configurado, na sua grande maioria, por mulheres, 

empregadas doméstica ou diaristas, que se sustentam com até um salário mínimo por mês e 

garantem o sustento sozinha de seus filhos. Para essas famílias seus filhos estarem em uma 

creche e pré-escola ainda não assume um caráter educativo, mas assistencial. 

Pensar em qualidade em espaços como analisados acima implica em reestruturação nas 

políticas públicas para Educação Infantil. Se a Constituição de 1988 e a LDBEN garantem 

subsídios do poder estatal com recursos financeiros, deixá-los com profissionais voluntários 

sem a devida formação, com uma estrutura física improvisada ou incompatível com as 

especificidades da infância, traz como conseqüência práticas equivocadas de educação e 

cuidados como constatadas nas duas instituições.  

As pessoas envolvidas no processo educativo com as crianças dessas instituições 

geralmente não têm conhecimento dos documentos instituídos pelo MEC, a exemplo das 

Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil que sintetiza em poucas páginas 

proposições de forma simples como deveria ser um trabalho que respeita a fase da primeira 

infância. Tanto as gestoras das instituições como as professoras, quando indagadas sobre o 

conhecimento dos dois documentos discutidos neste capítulo, afirmaram que “já ouviram 

falar”, mas nunca tinham lido. Infelizmente, as crianças das camadas menos favorecidas são 

                                                 
4 Depoimento de uma criança de 05 anos. 
5 Entrevista com uma criança de 04 anos. 
6 Idem 
7 Idem 
8 Depoimento de uma criança de 05 anos 
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duplamente penalizadas pela omissão da função do Estado na garantia do direito à educação e 

pelo acesso a práticas e condições precárias disponíveis. 

 

Considerações finais 

 

 

 As discussões presentes neste trabalho, referente às alternativas encontradas pela 

população na tentativa de suprir a lacuna do Estado na Educação Infantil, possibilitam fazer 

algumas considerações a partir dos resultados encontrados, no sentido de que se configuram 

ou não como atendimento ao direito das crianças de 0 a 06 anos. Tais considerações, embora 

não sejam definitivas, apontam para mudanças e estratégias nas políticas educacionais no 

município de Salvador, a fim de minimizar a permanência em condições de estabelecimentos 

e práticas que não respeitam as demandas sociais, afetivas, psicomotoras, lingüísticas e 

cognitivas das crianças pequenas.  

 No estudo, tornou-se evidente que ainda persiste o acesso diferenciado das crianças 

conforme a origem da classe social a que pertence. Aquelas oriundas das camadas menos 

favorecidas que não possui condições de escolha, em função da situação sócio-econômica de 

suas famílias, são postas em qualquer tipo de espaço disponível, desde que fiquem protegidos 

e assistidos. Haja vista que trabalhar para as mulheres desse extrato social não configura 

apenas um meio de realização profissional, mas de sobrevivência.  

Pesquisa do IBGE (2005) revela que 50% das mulheres de Salvador são as únicas 

mantenedoras de suas casas, o que também intensifica a necessidade de um espaço para deixar 

os seus filhos, embora este não deva ser o único objetivo da necessidade de espaços de 

Educação Infantil, pois acima de tudo é um direito da criança e o espaço apenas de “guarda”, 

não outorga à criança o princípio de cidadania se colocadas em qualquer tipo e condições de 

ambiente. 

  As creches e/ou pré-escolas que emergem pelo empenho de comunidades locais 

funcionam como mecanismos para preencher a lacuna do Estado, incentivando a privatização, 

uma vez que as próprias famílias assumem financeiramente a sustentação e a continuidade do 

serviço, deixando de lado a gratuidade que caracteriza a “escola” pública. O discurso de que a 

comunidade deve arcar com a educação de seus filhos vem servindo como forma de manobra 

do projeto neoliberal para isentar o Estado na garantia de proteção social, no caso do estudo, 

em destaque a educação.  

 A descentralização administrativa como uma das estratégias utilizadas nas reformas 
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dos Estados, evidencia-se como um dos aspectos que mais prejudicou nesses dez anos, após a 

promulgação da LDBEN, o acesso e a expansão pública da educação em Salvador, 

consituindo-se como direito das crianças dos extratos sociais desfavorecidos. A falta de 

colaboração entre a esfera estadual e municipal gerou pouca expansão de creches e pré-

escolas públicas estatais no município. Ao deixar a pré-escola apenas como responsabilidade 

do município intensificou o aparecimento de alternativas de baixo custo para a população. O 

estudo revelou também uma necessidade de Centros de Educação Infantil que atendam em 

turno integral - talvez essa seja uma saída para os equívocos cometidos em relação à 

concepção de creche.  

  O princípio de co-gestão e/ou conveniamento com os Centros de Educação 

Infantil Comunitários proporciona uma participação pró-forma, quando não ausente, perante 

os poderes públicos. Um exemplo desta prática foi o leque de reivindicações sugeridas pelas 

instituições comunitárias, para incluir no documento Políticas e Diretrizes para o 

Desenvolvimento Infantil Integral e Integrado no município, a fim de amenizar os problemas 

infra-estruturais e o pagamento de pessoal.  

 O histórico de mobilização por creches e pré-escolas em São Caetano revelou como a 

incrementação de espaços criados pela própria população não vem promovendo lutas 

articuladas e amplas para a consolidação da Educação Infantil no município como uma 

política pública. A busca por soluções imediatistas impossibilita manifestações e pressões 

para ações coletivas. As ONG’s  e as próprias famílias assumem  a função do Estado com 

ações pontuais e paliativas, escamoteando as mudanças estruturais que desencadeiam esta 

forma de intervenção social. 

 A falta de um controle e acompanhamento dos órgãos competentes vem 

proporcionando a continuidade da educação e cuidados para as crianças de 0 a 06 anos, com 

um enfoque assistencialista ou partindo do extremo da escolarização precoce, nos moldes do 

saber hegemônico criticado pelos próprios movimentos da educação popular.  A falta de apoio 

técnico-pedagógico e financeiro da Secretaria Municipal de Educação e Cultura tem 

comprometido ainda mais o fazer pedagógico dessas instituições, pois as políticas de 

formação não alcançam os profissionais dos CEIC nem em serviço, nem de forma continuada. 

 O estudo também revelou um forte laço solidário entre os moradores, mesmo com as 

dificuldades materiais que possuem, criando lideranças e mecanismos de saídas para evitar 

sucumbir frente às mudanças estruturais do sistema e a falta de oferta dos bens sociais 

elementares. Apesar de locais, quem sabe possam ecoar como forma de enfrentamento mais 

amplo e emancipatório. Finalizo este trabalho com uma frase de uma das protagonistas da 
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construção deste trabalho, Mãe Flor: “estou cansada de dar entrevista, sabe o que eu 

queria mesmo ver: mudança!”. 
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