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INCORPORAÇÃO DAS CRECHES À REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PÓS 

LDB 9394/96  

História e gestão em pauta 

_____________________________________ 
RESUMO 

O foco de nossa pesquisa foi a progressiva incorporação das creches 
pela Secretaria Municipal de Educação, a fim de atender à legislação. 
As creches que estavam alocadas na Secretaria de Bem-estar Social 
foram transferidas para a Secretaria da Educação. Os objetivos 
foram: verificar a história de constituição da Rede Municipal de 
Educação Infantil do município de Bauru – SP; identificar como essa 
rede municipal atendeu às determinações da CF de 1988 e a LDB nº 
9394/96. Os procedimentos utilizados foram: a pesquisa bibliográfica 
e documental e a aplicação de entrevistas. Verificamos que houve 
dificuldade de aceitação das pedagogas nas direções das creches, 
aconteceu uma modificação na rotina das creches. A partir da 
incorporação das creches na SME, os seus profissionais passaram a 
ser exigidos com relação ao aspecto pedagógico. Concluímos que 
faltou mais participação das pessoas envolvidas no processo de 
mudança e de decisão.  

Palavras-chave: História da educação. Gestão escolar. Sistema 
de ensino. Educação infantil. 
 

_____________________________________ 
ABSTRACT 

The focus of our research was the gradual incorporation of 
kindergartens by the Municipal Education in order to comply with 
the legislation. The centers that were allocated in the Department 
of Social Welfare were transferred to the Department of 
Education. The objectives were to verify the history of the 
constitution of the Municipal Child Education of Bauru - SP, to 
identify such municipal followed determinations of CF 1988 and 
LDB No. 9394/96. The procedures used were: a bibliographical 
and documentary research and interviews application. We found 
that it was difficult to accept the directions of pedagogues in 
kindergartens, there was a change in the routine of day care. 
With the incorporation of child care in the EMS, its professionals 
have come to be required with respect to the pedagogical 
aspect. We conclude that lacked more participation of the people 
involved in the change process and decision.  

Keywords: History of education. School management. 
Education system. Early childhood education. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

A Carta Magna do Brasil, promulgada em 1988 é considerada a Constituição Cidadã, 

devido à grande movimentação da sociedade organizada. Esta Lei é a primeira constituição 

federal do período pós-ditadura militar trazendo um novo espírito ao país, o espírito 

democrático. Para o sistema educacional brasileiro, esta lei apresentou um desafio: o 

reconhecimento da educação infantil como primeira etapa da Educação Básica no país. 

Pela primeira vez na história, uma constituição do Brasil faz referência a direitos 
específicos das crianças, que não sejam aqueles circunscritos ao âmbito do 
Direito da Família. Também pela primeira vez, um texto constitucional define 
claramente como direito da criança de 0 a 6 de idade e dever do Estado, o 
atendimento em creche e pré-escola. Este fato, por si só, representa um 
avanço extremamente significativo em direção a uma realidade mais favorável 
ao desenvolvimento integral da criança brasileira. Enquanto as constituições 
anteriores limitava-se a expressões como assistir ou amparar a maternidade e a 
infância, a nova Carta nomeia formas concretas de garantir, não só esse 
amparo, mas, principalmente, a educação dessa criança (CAMPOS; 
ROSEMBERG; FERREIRA, p. 17, 1995 – grifos do autor). 

No tocante à educação, o texto desta lei ainda traz outro elemento importante, que 

aumenta a dimensão do fato anterior, pois é o primeiro texto constitucional a definir a questão 

da obrigatoriedade e gratuidade do ensino e quem cabe provê-la, como verificamos nas letras 

da própria Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, no Art. 205: “A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” Este artigo da constituição, somado 

a outros textos legais que o sucederam, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

oferecem maior clareza sobre a questão, como percebe-se no texto do ECA, de 1989: 

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria; 
[…] 
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 
idade; 
§ 1.º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
§ 2.º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta 
irregular importa responsabilidade da autoridade competente. 
§ 3.º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela 
freqüência à escola. 
Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou 
pupilos na rede regular de ensino. 

Estas conquistas legais são fruto de um grande movimento popular em defesa da 

criança e do adolescente, que foi mais abrangente que os movimentos de âmbito educacional,  

Como ressalta documento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (1988), 
desde as etapas que antecederam a instalação da Assembléia Nacional 
Constituinte, grupos organizados da sociedade civil procuraram sensibilizar os 
legisladores para diferentes questões, entre as quais os direitos da criança. No 
caso da criança menor que 7 anos, essa mobilização ampliou-se para fora do 
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âmbito da área educacional, sendo bastante reforçada pela participação de 
movimento de mulheres, do Fórum DCA – Defesa da Criança e do Adolescente 
– e do grupo Ação-Vida. A Comissão Nacional Criança e Constituinte, sediada 
no MEC, constituiu um dos núcleos aglutinadores dessa mobilização, assim 
como o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, vinculado ao Ministério da 
Justiça. (CAMPOS; ROSEMBERG; FERREIRA, p. 17, 1995). 

Além destas duas leis, em 1996 foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), que complementa o que já estava presente nas anteriores e também contou 

um intenso movimento das organizações sociais. 

A LDB, também, a mesma coisa, 94, 95, 96, nós fizemos muitos movimentos, 
mas muitos movimentos mesmos. Idas e vindas de Brasília. Idas e vindas de 
congressos. Muitos debates. Pra poder aprovarmos, ou termos aprovado, uma 
LDB que realmente estivesse comprometida com a emancipação do nosso 
povo no que diz respeito a educação. Então, também, a exemplo da 
Constituição Federal, não tivemos uma LDB que queríamos, né? Mas é a que 
temos, então é dessa que temos que temos que extrair o que há de melhor 
nela, e aquilo que não há de bom, nós continuarmos nossa luta pra … fazermos 
valer as nossas reivindicações e tirarmos aquilo que é ruim.1 

Por se tratar de uma lei específica para educação nacional, logo no início, seu texto 

apresenta o conceito de educação para a nação e define que seu âmbito de abrangência é a 

educação escolar. Como pode-se verificar, no Art. 1º, da Lei n.º 9.394/96,  

Art. 1.º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 
§ 1.º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 
§ 2.º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 
social. 

Esta definição é importante em nossa discussão, pois, quando o texto da LDB 

menciona que a educação infantil compõe a educação escolar e a Constituição já definiu que a 

educação infantil atende crianças de zero a cinco anos de idade2, este nível de educação 

passa a ser responsabilidade de supervisão e orientação dos órgãos de gestão dos sistemas 

ou redes de ensino. Considerando que a educação infantil é divida em duas etapas, conforme 

pode-se verificar na letra da lei: 

Art. 29 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 
da família e da comunidade. 
Art. 30 A educação infantil será oferecida em: 
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 
II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 

As creches que até então eram responsabilidade dos órgãos de assistência social, 

deveriam ser alocadas nos órgãos do sistema de educação escolar, segundo a lei 9.394/96, no 

Art. 89: “As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas deverão, no prazo 

                                                           
 
1 Entrevista oferecida à pesquisadora, no dia 17/10/2007, pelo professor. 



Incorporação das Creches à Rede Municipal de Educação Infantil Pós LDB 9394/96: história e gestão em pauta 

Revista Paulista de Educação | Vol.1 | N. 1 | Ano 2012 | p. 20 

de três anos, a contar da publicação desta Lei, integrar-se ao respectivo sistema de ensino”, 

gerando uma inquietação nas cidades, nos órgãos municipais, nas creches, na vida das 

famílias e das crianças. Segundo Rosemberg (2005, p. 76) 

A entrada da educação no campo da Educação Infantil gera tensões, pois 
carrega um modo de ser que foi historicamente se construindo sem a presença 
de crianças pequenas, sem a presença de movimentos sociais organizados, 
sem a presença tão marcante de professoras leigas, componentes que marcam 
a Educação Infantil brasileira. 

2 O CAMPO DE INVESTIGAÇÃO 

A realidade investigada foi a rede municipal de educação do município de Bauru. Uma 

cidade localizada na região central do Estado de São Paulo, com mais de 340 mil habitantes3, 

que tem com base econômica a atividade comercial e a prestação de serviços. A primeira 

referência histórica sobre a educação na municipalidade data de 1912, quando a Câmara 

Municipal aprovou a Lei sobre o ensino primário municipal, tornando-o obrigatório a partir dos 

sete anos de idade e criando três espécies de estabelecimentos de ensino no município: 

escolas ambulantes; escolas provisórias e escolas permanentes. 

Entretanto, esta pesquisa tem como foco a rede municipal de educação infantil que, 

em 1956, inaugurou o primeiro parque infantil denominado “Stélio Machado Loureiro”, em 

funcionamento até os dias atuais. Segundo Daibem (1996), quando foi criado o primeiro 

parque infantil, a função social deste tipo de instituição era oferecer atividades de recreação e 

uma ação de caráter assistencialista, atendendo crianças de três a doze anos de idade. Sendo 

o atendimento voltado para crianças de sete a doze anos considerado como programa de 

assistência ao escolar. Os parques infantis nasceram e cresceram orientados pelo 

Departamento de Educação Física e Esportes (DEFE). 

A partir de 1970, os parques infantis passaram a assumir uma postura educacional, 

com planejamentos, relatórios diários e uma assistente pedagógica para auxiliar as 

professoras nos planejamentos e confecção de materiais. Começou a haver uma estrutura 

educacional municipal com Secretário e duas supervisoras, uma para pré-escola e outra para o 

1.º grau4. Neste momento, também, surgiu uma preocupação com a pré-alfabetização na pré-

escola bauruense. 

Na cidade de Bauru, as creches recebiam crianças de zero a seis anos em período 

integral, com a finalidade de oferecer um atendimento assistencial aos filhos de mães 

trabalhadoras, na maioria das vezes de famílias empobrecidas. Freqüentemente, atendiam 

                                                           
 
2 Até 2006, a educação infantil no Brasil compreendia a faixa etária de zero a seis anos. Porém, a Emenda Constitucional n.º 53, 
de 2006, alterou a idade para ingresso no ensino fundamental. 
3 Dados do IBGE – Censo de 2010. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1. Acesso em: 28 fev. 2012. 
4 Nomenclatura anterior a LDB 9394/96. 
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crianças em situação de risco e miserabilidade, reafirmando o contexto de origem das creches 

no cenário mundial e nacional. 

No início do século XX, acompanhando a tendência mundial de 
desenvolvimento do capitalismo, da crescente urbanização e da necessidade 
de reprodução da força de trabalho, as creches aparecem como fruto dos 
movimentos operários e da preocupação médico-sanitarista com as condições 
de vida das populações mais pobres. De fato, no Brasil, as creches surgem 
para contribuir na produção de seres capazes, higiênicos, nutridos e sem 
doenças. Em decorrência disso, as poucas creches criadas nesse momento 
situavam-se, sobretudo, nas vilas operárias e eram mantidas, principalmente, 
por entidades filantrópicas e, em menor número, pelo Estado. O trabalho 
desenvolvido nas creches era, fundamentalmente, assistencial. (PACHECO; 
DUPERT, p. 104, 2004). 

Em 50 anos de história da educação infantil na cidade, a rede cresceu e continua 

crescendo. Atualmente, formada por 39 escolas municipais de educação infantil (EMEIs); 21 

escolas municipais de educação infantil integradas (EMEIIs); 16 escolas municipais de ensino 

fundamental (EMEFs) e 10 pólos do centro de educação de jovens e adultos e 28 salas de 

EJA5. As escolas que hoje são denominadas EMEII, até o ano de 2001, eram denominadas 

creches municipais e estavam sob a jurisdição da Secretaria Municipal de Bem-Estar Social 

(SEBES). 

Cabe salientar que este trabalho se reporta somente às creches municipais, ou seja, 

as mantidas e administradas pelo poder municipal. As creches conveniadas, filantrópicas e 

comunitárias, não foram objetos desta discussão, pois os subsídios financeiros que estas 

recebem do poder público são distribuídos via Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

dos Adolescentes (CMDCA) e a administração é realizada por pessoas físicas ou jurídicas de 

direito privado. Porém, todas, sem distinção, estão sujeitas à supervisão pedagógica da divisão 

de Educação Infantil – EI - da SME, inclusive as particulares em sentido estrito, conforme 

menciona a Lei 9.394/96, nos Artigos 19 e 20. 

Para o levantamento dos dados sobre a temática, foram pesquisados artigos e livros 

sobre os tópicos desenvolvidos neste trabalho. Também foi realiza uma entrevista com dois 

professores que ocupam, atualmente, cargos na SME. Uma professora entrevistada participou 

diretamente do processo de “acolhimento” (expressão utilizada por ela) das creches na 

educação e hoje atua no departamento de educação infantil da Secretaria. O outro 

entrevistado foi um professor exerceu função técnica de apoio e estímulo à regularização das 

APMs6 nas EMEIs de Bauru. 

                                                           
 
5 Fonte do dados Site oficial da secretaria da educação municipal de Bauru. Disponível em: 
<http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_educacao/sec_educacao.aspx?sec=67>. Acesso em: 03 mar. 2012. 
6 Associação de Pais e Mestres. 
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3 O PROCESSO 

Em 2001, foi iniciado o processo de transferência das creches municipais da SEBES 

para a Secretaria Municipal de Educação (SME). Este processo foi gradual, sendo iniciado com 

apenas três unidades e a designação de uma diretora pedagógica e uma assistente de 

direção. 

Foram três creches em 2001 que passaram para educação, que hoje são 
chamadas de EMEII Maria de Fátima Lima Figueiredo, EMEII Antonio Daibem e 
EMEII Irene Ferreira Chermont, inclusive era uma diretora que administrava as 
três creches. E eu, na época, trabalhei com essa diretora, ajudando na 
coordenação da creche. Num período eu dava aula normal, e no outro eu ficava 
para que ela pudesse fazer a visita nas outras duas creches, então enquanto 
ela estava numa, eu estava em outra. Então, na verdade, foi um período 
bastante turbulento neste sentido7. 

Para a SEBES, segundo Moron (1997), a creche era um lugar de atendimento 

socioeducativo, que deveria ser desenvolvido por meio de uma parceira entre as famílias e a 

administração municipal, com o objetivo de oferecer uma base sólida à criança, para que, no 

futuro, se tornasse um cidadão participativo e crítico. Entretanto, de acordo com as entrevistas, 

foi possível perceber que não era isso que a SEBES oferecia e o que a família esperava da 

creche. 

Participando deste processo, também, eu senti também que os pais, quando 
houve essa mudança, eles tinham dificuldade de aceitar que ali era escola, 
agora, e não só creche, porque eles sempre tiveram essa visão que a creche 
tinha que cuidar de tudo, das questões da vacinação, da saúde da criança, 
precisava de médico a assistente social estar ali para agendar, então havia 
essa facilidade. Hoje, ainda, se procura atender a criança da melhor forma 
possível no aspecto do cuidado dela, porque isso não se separa da educação. 
Mas não é mais aquele programa que era a proposta da SEBES. Então eles se 
sentiram muitas vezes, vamos dizer, prejudicados no sentido que a creche 
resolvia muitas coisas para eles, agora não, agora eles têm que entender que a 
educação do filho é uma parceria entre os pais e a escola, então não dá para 
deixar a responsabilidade para um, ao passo que o primeiro, também, tem 
responsabilidade com a criança. E isso é algo que é cultural neste país e eu 
acredito que vai algum tempo para começar a perceber que cada um tem o seu 
papel e a sua contribuição pra realizar.8 

A função da creche, na realidade investigada, era eminentemente assistencial e, para 

atender as mães trabalhadoras, como nos indica a história destas instituições, Oliveira (2005, 

p. 79) afirma que  

Na realidade brasileira, a educação infantil deve ser pensada no âmbito da 
expansão do trabalho feminino na atividade industrial e no setor de serviços, 
dentro de uma perspectiva de urbanização cada vez maior. Esse quadro reflete 
as múltiplas contradições da organização econômica, política e social do país, 
em que coexistem crescimento com miséria e desemprego, havendo desigual 
uso dos bens sociais, como o acesso às oportunidades de educação, pelas 
diferentes camadas sociais. 

                                                           
 
7 Entrevista oferecida à pesquisadora, no dia 13/11/2007, pela professora. 
8 Entrevista oferecida à pesquisadora, no dia 13/11/2007, pela professora. 
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Para além das grandes questões brasileiras, é possível perceber que, no caso 

investigado, as creches eram um espaço onde não havia possibilidade de ação educativa 

qualificada, nem de realização da atividade infantil por excelência, que é o brincar, pois 

[…] quando nós chegamos nestas unidades de ensino, quer dizer nas creches, 
e o que acontecia… a SEBES assistia com o que podia, porque é uma 
Secretaria que também recebe poucos recursos. Então nós encontramos 
prédios bastante deteriorados, eu diria até que era difícil acreditar que crianças 
tinham que passar ali o período integral. Pela escassez de recursos e materiais, 
de jogos e brinquedos, quando tinha era só cacareco. Era o pior! O que alguém 
não queria mais e mandava para a creche9. 

Ainda, 

a criança da creche sempre foi muito estigmatizada, como sendo aquela mais 
irrequieta. Aquela mais arteira. A creche, também, soava como um desprestígio 
para a professora que trabalhava lá. Houve um tempo em que a professora, 
que não estava se adaptando na escola, ia para uma creche, por que lá era 
tudo mais light, não tinha quem cobrasse, e tudo o mais. Então, com tudo isso, 
também, a creche ganhou este estigma10. 

Além dos problemas de estrutura física, havia questões de concepção de educação, 

pois a equipe que atuava nas instituições enfatizava o cuidar, a ponto de inibir qualquer ação 

espontânea da criança, prejudicando seu desenvolvimento. 

Porque… até a equipe que trabalhava com a criança tinha uma visão bastante 
diferente que a educação vinha propor, então lá a preocupação era se a criança 
estava limpa, se ela tomou banho. E essa preocupação era tão grande com o 
banho que, praticamente, a criança depois que tomava banho era proibida de 
brincar.  Então ela tinha que ficar sentada, aguardando horas rígidas de lanche, 
de sono, tudo, assim, bastante cronometrado. A preocupação era a criança não 
poder se machucar, ela tem que estar bem assistida e limpa ‘pro’ pai chegar e 
levar embora. Então não havia preocupação se a criança estava, em primeiro 
lugar feliz, lá. Se ela estava construindo suas aprendizagens. Se ela estava 
aprendendo e se desenvolvendo11. 

Também foram verificadas dificuldades quanto às relações de poder existentes nas 

creches. Antes das mudanças, as creches eram coordenadas por uma assistente social. 

Entretanto, com a integração da creche ao sistema educacional, foram designadas servidoras 

da SME para desenvolver às atividades da creche, gerando um problema relacionado as 

questões das relações de poder dentro da instituição. A adequação do pessoal foi o problema 

mais tumultuado que se desenvolveu em várias situações e atingiram a comunidade em geral, 

chegando à grande mídia. 

O primeiro problema com relação ao embate das equipes da SEBES e da Educação 

foi quando chegou a diretora, como relata a professora: 

[…] foi um baque, tanto para a SEBES, quanto para a Educação. Porque você 
veja, passou a ir educadora para o espaço da creche, a diretora. E lá na creche 
havia a Assistente Social, que cuidava da questão de vaga das crianças. A 
questão de vagas não era vista como um direito à criança, a vaga era, tipo, 

                                                           
 
9 Idem. 
10 Idem. 
11 Idem. 
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negociada. Assim, se a mãe trabalha tem vaga, se a mãe não trabalha, não tem 
vaga. Ou se criança estava numa situação de risco de vida, então era oferecida 
a vaga. E a educação tinha toda uma sistemática diferente de como ia estar 
preenchendo aquelas vagas. Então houve muitos conflitos no início. Até porque 
a assistente social via também como um fator de perda de espaço, porque a 
educação estava assumindo, e ela, que era coordenadora da creche, ficaria 
com a vaga dela entregue à educação.12 

A professora que participou do processo relatou que, quando foi publicada a lei que 

regulamentava a mudança, a SEBES retirou seus servidores das creches, mantendo o mínimo 

necessário ao funcionamento diário da instituição, porém a educação não dispunha de 

servidores suficientes para atender a todas as realidades. Houve um problema com relação ao 

período de recesso, pois as EMEIs têm recesso em julho, dezembro e janeiro; mas as creches 

atendiam outra clientela e não poderiam parar. Após a mudança, ainda nas três primeiras 

creches, houve um grande descontentamento da comunidade quando chegou o período de 

recesso. O problema chegou à Câmara dos Vereadores, fato que acelerou algumas medidas 

legais para regularizar a situação. Os servidores da SEBES que ficaram nas creches puderam 

decidir se queriam permanecer na SEBES ou se transferir para a SME, como percebe-se no 

relato da professora entrevistada. 

Olha, houve um tempo. Eu não sei se faz dois anos, não sei dizer 
precisamente. Mas elas tiveram a opção de serem novamente, vamos dizer 
assim, voltar pra SEBES, e na SEBES serem encaixadas em outros programas 
que esta Secretaria desenvolve. As que não estavam contentes com essa 
mudança realmente saíram e foram pra SEBES, mas pra você ter uma idéia, a 
grande maioria preferiu continuar. Então a gente vê isso de forma positiva, 
porque no começo, elas batiam de frente, não gostavam porque tinha uma 
diretora que cobrava e que estava ali o tempo todo, exigindo não só que 
trocasse a criança, mas que ela tivesse liberdade pra se movimentar dentro da 
creche, que ela saísse de dentro do berçário, que os bebês pudessem tomar 
um banho de sol lá fora. Pudesse interagir com as outras crianças, então foi 
uma mudança brusca que incomodou. Então, aquelas que não se identificaram 
foram pra SEBES, no entanto, a grande maioria ficou na educação. E elas 
ainda lutam, é claro, por ser melhor reconhecidas profissionalmente e tudo13. 

O relato apresentado demonstra que foram muitas as dificuldades enfrentadas neste 

processo, porém, já é possível percebe mudanças significativas na realidade das creches em 

Bauru. O primeiro aspecto que se verifica é a mudança de concepção do atendimento nestas 

escolas, a começar pela denominação das instituições, “as antigas creches, que agora são 

chamadas de Escola Municipal de Educação Infantil Integrada, em que a criança é atendida 

em período integral, mas sempre com a direção e a coordenação da Educação”14. Além da 

denominação, a equipe remanescente da SEBES também apresenta uma postura diferentes 

em sua atuação: 

[…] elas estão desenvolvendo um trabalho junto com as educadoras, porque 
dentro da unidade escolar, todos educam, então elas têm uma papel 
fundamental, também, dentro da educação. Elas passaram pra Secretaria da 
Educação, o nome ainda continua como auxiliar de creche, ainda está se 

                                                           
 
12 Idem. 
13 Idem. 
14 Idem. 
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pensando, num próximo concurso; teve um último concurso que teve que sair 
com este nome, mas está se pensando como adequar essa nomenclatura à 
educação15. 

Quanto ao problema do recesso, este já não existe, a SME remanejou funcionários e 

consultando os responsáveis pelas crianças organizou um esquema de atendimentos dos 

alunos que tinham necessidade de continuar na escola mesmo no período de férias e recesso, 

como relata a entrevistada.  

[…] em julho, as crianças não estão tendo mais recesso, este ano já não teve 
recesso. Embora algumas mães preferem, as que têm condições, mantêm o 
filho em casa, porque é realmente muito cansativo pra criança passar o ano 
todinho dentro desta instituição, por mais que tenha avançado16. 

Com relação à postura dos pais quanto à função da EMEII, também houve mudanças 

[…] hoje os pais já têm reconhecido que os filhos estão produzindo muito mais, 
estão, assim, enquanto pessoas, intelectualmente falando, são crianças muito 
mais felizes. Crianças que levam um produto pra casa daquela aprendizagem 
que está realizando. É claro que alguns pais, ainda, até pela falta de informação 
que muitos ainda neste país não têm esse acesso. Então, ainda dizem ter 
saudades de como era antes. Mas a grande maioria aplaude a atuação da 
educação nas antigas creches17. 

Porém, sabe-se que concepção de creche é uma questão cultural no Brasil, que ainda 

precisa de muitas ações de esclarecimento, pois  

[…] ainda ocorre em muitas cabeças de gente ignorantes e de gente sábias, 
quero deixar bem claro isso! De gente doutor e de gente analfabeta, ainda corre 
muito este pensamento de que creche é uma coisa ruim, creche é um depósito, 
pois essas pessoas têm essa visão que creche é um depósito de criança. A 
integração que a LDB prevê das crianças de zero ano integradas ao sistema de 
ensino, ou seja, traz a creche para o sistema de ensino, isso quebra! A luta é 
para desmistificar que creche é depósito de crianças. Creche não é asilo. 
Creche não é lugar de gente coitadinha. Creche é lugar de gente sadia. De 
gente como qualquer uma outra. Não é vergonha nenhuma deixar a criança em 
creche, não deve ser vergonha nenhuma deixar a criança em creche, sejam 
pobres, sejam ricos, né?18 

Com relação à estrutura física das EMEIIs, aconteceram alterações significativas, 

porém, outras estão previstas, segundo o relato que segue: 

Então hoje a educação tem investido, já tem equipado com material didático, 
livros de suporte para o professor e, também, para a utilização da criança. 
Muitos brinquedos foram adquiridos. Agora com a vinda do FUNDEB, é que a 
partir [deste] ano já tem uma creche em construção e a partir deste ano outras 
três entraram no rol das reformas pra poder adequar cada vez melhor as 
necessidades destas crianças. Quem conhece as EMEIs e conhece as EMEIIs 
sente a diferença de estrutura que a EMEI tem em relação à EMEII, justamente 
porque cada uma tinha uma finalidade, a princípio, diferente. Uma finalidade era 
explícita de educar, a outra finalidade era assistencial. E hoje a busca é que a 
que tinha só o caráter assistencial possa também cumprir com o caráter 
educativo que lhe compete19. 

                                                           
 
15 Idem. 
16 Idem. 
17 Idem. 
18 Idem. 
19 Idem. 
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Uma mudança significativa que se verifica, não só nas EMEIIs, mas principalmente 

nelas, em função de seu processo histórico, foi o processo de elaboração do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) das escolas, processo este que foi amplamente incentivado em toda a rede 

municipal, inclusive com a contratação de um técnico e a designação de professores para 

assessorar este processo. Assim, é possível afirmar que a situação atual é muito diferente da 

encontrada no início do processo. 

Eu vejo que ela avançou e muito desde 2001, quando eu tive aquela primeira. 
Hoje eu já sou capaz de entrar nestas EMEIIs, que eu citei anteriormente, e 
sentir a diferença, sentir que ela não é mais um depósito de criança, se assim 
eu posso dizer, mas lá é um local de aprendizagem significativa, a criança está 
muito mais feliz. A propósito, a questão da construção, agora, do projeto político 
pedagógico tem sido realizado, não só nas EMEIs, mas também, nas EMEIIs, 
pra que a escola possa ter mais autonomia no seu trabalho. Então, eu tenho 
visto que os avanços têm sido muito grandes em relação à educação infantil. E 
Bauru sempre foi uma referência na região e agora com o acolhimento das 
creches pela educação, eu acredito que todos têm a ganhar, tanto os 
professores, como os pais, e principalmente a criança, que é o objetivo maior 
da educação.20 

Questionada com relação à participação dos pais neste processo de elaboração do 

PPP, a professora relatou: 

A busca é para que eles participem deste processo. Tanto que existem dois 
professores que estão atuando em assessoria com as diretoras batendo muito 
nesta questão da importância do pai estar presente. Como já te falei, neste 
país, é cultural, muitas vezes a pessoa vai e ela quer receber algo em troca de 
imediato, então o trabalho tem sido dessa conscientização, deles perceberem 
que eles têm muito a contribuir com a escola e que eles têm potencial para isso 
e, em contrapartida, eles muito, também, oferecem pra escola do que sabem, 
do que é importante par aos filhos deles. Em 500 anos de educação, não vai 
ser em 6 anos que as coisas vão estar no patamar que a gente espera. Mais 
com certeza é bastante rico tudo que tem acontecido21. 

4 REFLEXÃO SOBRE O PROCESSO: AVANÇOS, RETROCESSOS E 
DESAFIOS 

O cenário apresentado é complexo, pois apresenta um enfrentamento entre a idéia de 

assistência e de educação que vai além das questões de concepção de atendimento das 

crianças pequenas, mas, em termos de políticas pública para educação, o problema tem outras 

dimensões, pois, segundo Rosemberg (2005), se no âmbito municipal o foco era a educação, 

na esfera federal, a ênfase era na importância dos serviços de assistência, assim, não havia 

previsão orçamentária especificamente para a educação infantil, pois até então as propostas 

de política pública para educação começavam no ensino fundamental, colocando os 

municípios em situação delicada, quanto a destinação de recursos para a EI e o progressivo 

acolhimento das creches nas redes educacionais. 

                                                           
 
20 Idem. 
21 Idem. 
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Outro cenário a que não podemos deixar de nos referir diz respeito às 
conseqüências da diminuição de recursos para as políticas públicas, em função 
da crise econômica mundial e brasileira. Os recursos para a educação são 
significativamente oriundos das contribuições sociais que, como é sabido, são 
calculadas com base na folha de pagamento das empresas. Tais contribuições 
não mantêm o mesmo patamar, pois um dos primeiros indícios das crises é o 
desemprego que, por sua vez, acarreta a diminuição da massa salarial. Por 
outro lado, é exatamente nestes períodos de crise que os extratos de menos 
renda, necessitando crescentemente das políticas públicas, são os primeiros e 
principais penalizados pela escassez de sua oferta” (NASCIMENTO,1999, p. 
104). 

Esta situação de fragilidade financeira impede que o poder público atenda a todas as 

crianças que necessitam de vagas, abrindo uma lacuna que permite o ressurgimento de 

modelos alternativos de atendimento à criança de EI, que não estão submissos a nenhum tipo 

de regulamentação, como por exemplo, as creches domiciliares. 

A concepção de infância é importante nesta análise, pois somente com a definição 

destes dois conceitos é possível determinar as ações dos órgãos educacionais e de 

assistência. Em ambos os casos, o objetivo das políticas públicas para a infância são atender 

com qualidade e na totalidade a criança. Entretanto, as políticas públicas para a infância 

compreendem vários setores, entre eles os sub-setores da assistência e da educação. Ainda, 

dentro das políticas educacionais, é possível subdividir em política educacional para a 

educação infantil, para o ensino fundamental, entre outros níveis e modalidades de ensino. 

Diante deste contexto, as  

[…] instituições de educação infantil, em nome de atender a necessidades 
globais do ser humano, não devem conter em si atendimento especializado em 
saúde, em cultura, etc., mas sim estar articulada às iniciativas de outros 
setores. […] A completude da atenção à criança pode (e deve) ocorrer no 
planejamento integrado da política social, respondendo ao conceito 
contemporâneo de totalidade do ser humano. Assim, a política de EI deveria ser 
um sub-setor da política para a infância, que compreenderia outros subsetores 
como saúde, habilitação, saneamento, transporte, emprego, segurança, 
assistência, etc. (ROSEMBERG, 2005, p. 73). 

Os órgãos de educação precisam ter clareza de seu papel, assim com os órgãos de 

assistência. Porém, para que o principal objetivo das políticas públicas para infância seja 

atingido, é fundamental que estes dois órgãos municipais, assim como os demais órgãos 

municipais voltados para as questões sociais, dialoguem e elaborem ações que se 

complementem e não que se dividam e se distanciem. Quando a professora relata que a 

SEBES retirou os servidores das creches, deixando somente o mínimo necessário, e que a 

SME não tinha o contingente necessário para atender às entidades que estava assumindo, 

este distanciamento entre as duas secretarias fica evidente. Enquanto os órgãos públicos 

continuarem trabalhando separadamente, os sujeitos que são alvos de suas ações sofrem 

algumas negligências resultantes de lacunas de atenção. 

As animosidades entre assistente social e diretora pedagógica demonstram a falta de 

clareza de cada profissional sobre seu papel no atendimento integral à criança, pois foi 
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motivado em instâncias superiores, visto que os dados mostram que não houve processo de 

discussão e preparação desta mudança, sendo ela comunicada e não negociada. Segundo 

Foucault (1979), a orientação e a expressão de algumas formas de poder resulta no 

comportamento social no interior das instituições, assim, quando as mudanças são 

comunicadas de cima para baixo, sem um processo democrático de construção de novas 

ações, o resultado mais provável é a disputa de poder, com a eliminação de pessoas que não 

se enquadram na nova realidade. Principalmente  

em uma sociedade que valoriza o novo – a nova proposta, a nova teoria, o novo 
professor – o velho é trocado, o processo de reflexão e construção de uma 
prática pedagógica se perde e com ele o sentido se dilui. As idéias são 
perdidas, a novidade não inova e as práticas tornam-se repetitivas. (KRAMER; 
NUNES, 2007, p. 440). 

Este processo de adequação à legislação poderia ter resultados positivos mais 

rápidos se fosse “[…] orientado pela perspectiva do bem-estar coletivo e da realização de 

objetivos sociais superiores a interesses individuais. […] Evidencia-se, assim, que o poder é 

construído do mesmo modo como a cultura, a democracia, a descentralização e a autonomia”. 

(LÜCK, 2006, p. 100-101). Porém, se o processo de acolhimento das creches na SME se deu 

de forma impositiva, segundo a professora entrevistada, atualmente existe uma incitava da 

SME para que haja um processo coletivo de construção do Projeto Político Pedagógico nas 

Escolas Municipais, inclusive com a preocupação de oferecer uma assessoria com a finalidade 

de estimular a participação de todos no processo, inclusive os pais de alunos. Resta a todos 

esperar para verificar que tipo de participação esta iniciativa produzirá. Lück (2006) classifica 

as formas de participação em: participação como presença, participação como expressão 

verbal e discussão de idéias, participação como representação, participação como tomada de 

decisão e finalmente, participação como engajamento. Deseja-se que a participação 

estimulada seja a última, cujo conceito de “[…] participação, em seu sentido pleno, 

corresponde, portanto, a uma atuação conjunta superadora das expressões de alienação e 

passividade, de um lado, e autoritarismo e centralização, de outro, intermediados por cobrança 

e controle” (LÜCK, 2006, p. 47). 

Perceber-se que, por parte dos educadores envolvidos no processo, existiu e existe 

um desejo de acertar e fazer o melhor pelas e para as crianças; de fato acreditam que estão 

buscando a qualidade. Também, verifica-se que houve melhorias significativas no atendimento 

às crianças destas unidades escolares, principalmente no tocante à estrutura física. Houve a 

adequação do calendário da SME à necessidade da comunidade. Existiu e existe uma grande 

esperança de que os recursos do FUNDEB provoquem impactos positivos na educação 

infantil; buscou-se criar um ambiente de participação nas escolas através da elaboração do 

PPP; existe um projeto de reorganização da carreira do magistério em tramitação no município, 

cuja nomenclatura do cargo auxiliar de creches deverá ser modificado, com a finalidade de 
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reforçar a concepção de educação de período integral, assim como já ocorreu com a 

denominação das antigas creches, que agora são EMEIIs. 

Como desafios, ainda, se apresentam: a construção de uma nova cultura e concepção 

de EI em período integral; a melhoria da estrutura física de algumas unidades; a ampliação do 

número de vagas; a superação da fragmentação das ações dos setores e sub-setores das 

políticas públicas para a infância, mas, principalmente, a construção de uma cultura de 

participação e democracia, que propicie a emancipação dos sujeitos que são alvos das 

políticas públicas, mediante a exigência de seus direitos constitucionais. 
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