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RESUMO 

O Projeto Político Pedagógico é o documento norteador da ação educativa de uma 
unidade escolar, no contexto da  Educação Infantil, área de pesquisa que conquistou 
espaço nos últimos anos pela sua importância no desenvolvimento humano e pela 
ampliação de sua oferta. A construção de um roteiro para a elaboração e a 
implementação de PPP em instituições de educação infantil pretende oferecer suporte 
para que cada Centro de Educação Infantil (CEI), dentro de sua realidade, de forma 
democrática e participativa, construa seu PPP, objetivando maior autonomia no 
espaço educativo, bem como a qualidade no atendimento de cuidar e de educar as 
crianças, garantindo-lhes seu desenvolvimento integral. Esta pesquisa questiona: 
quais elementos podem constituir marcos na trajetória para a (re)elaboração de 
projetos político pedagógicos em centros de educação infantil a partir da experiência 
da rede municipal de ensino de Massaranduba-SC, em uma perspectiva democrática 
e participativa, e comporem um roteiro norteador deste processo? O objetivo principal 
desta dissertação foi sistematizar um roteiro com marcos orientadores para a trajetória 
de (re)elaboração de projetos político pedagógicos em CEIS a partir da experiência 
da rede municipal de ensino de Massaranduba-SC em uma perspectiva democrática 
e participativa. Para atender a este estudo, estabeleceram-se três objetivos 
específicos: analisar os aspectos históricos e os marcos legais relacionados à 
construção do PPP; descrever o contexto educacional dos centros de educação 
infantil pertencentes à rede municipal de ensino de Massaranduba, SC e o processo 
de (re)elaboração de seus projetos político pedagógicos e, finalmente, estruturar um 
roteiro que sirva de base para a (re)elaboração de PPPs em CEIS pautado na 
experiência das instituições públicas de Educação Infantil do município de 
Massaranduba, SC. O presente documento constituiu-se de estudo de caso apoiado 
na pesquisa qualitativa com abordagem bibliográfica e documental. A pesquisa 
abordou, no total, 40 pessoas informalmente por meio de observação e de conversas 
e formalmente sete pessoas, sendo seis diretoras de CEI e uma orientadora 
pedagógica da SME. A coleta de dados se deu por meio de análise documental dos 
PPPs existentes nas unidades de CEIS de Massaranduba-SC, observação dos 
professores, orientadores e diretoras durante as reuniões de orientações 
pedagógicas; entrevista aplicada às diretoras com o objetivo de conhecer a percepção 
das mesmas em relação de como se deu o processo de elaboração e de 
implementação dos PPPs em sua unidade. A partir da coleta de dados, fez-se uma 
análise documental dos PPPs dos CEIs de Massaranduba – SC, estabelecendo um 
comparativo dos sumários, destacando semelhanças e diferenças. Os registros em 
diário de campo a respeito da observação dos Diretores, Orientadores e professores 
durante as reuniões de orientação pedagógica procurou identificar a forma como cada 
instituição vem desenvolvendo seu trabalho com base naquilo que se planejou, quem 
participou da elaboração e da implementação do PPP de sua unidade, bem como 
quem coordenou todo o processo. As entrevistas possibilitaram a identificação da 
percepção dos Diretores sobre como se deu o processo de elaboração e de 
implementação do PPP em sua unidade, quais dificuldades encontraram durante o 
processo e quais benefícios houve com a implementação. O produto educacional 
desta dissertação não é um PPP, mas sim um roteiro que serve de base para 
elaboração deste documento. Conclui-se que o processo de elaboração do PPP, 
pautado no planejamento participativo e na gestão democrática, mostra-se possível 
de ser realizado e traz resultados satisfatórios quando da sua aplicabilidade. 
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico. Educação Infantil. Planejamento 

participativo. Gestão democrática. 



ABSTRACT 

The Pedagogical Political Project is the guiding document for the educational action of 

a school unit, in the context of Early Childhood Education, a research area that has 

gained space in recent years due to its importance in human development and the 

expansion of its offer. The construction of a roadmap for the elaboration and 

implementation of PPP in early childhood education institutions, intends to offer 

support for each Early Childhood Education Center (CEI) within its reality, in a 

democratic and participatory way to build its PPP aiming at greater autonomy in the 

educational space, as well as the quality of care to care for and educate children, 

ensuring their integral development. This research asks: What elements may 

constitute milestones in the trajectory for the (re) elaboration of political pedagogical 

projects in early childhood education centers, from the experience of the municipal 

teaching network of Massaranduba-SC, in a democratic and participative perspective, 

and compose a guide for this process? The main objective of this dissertation was to 

systematize a script with guiding milestones for the trajectory of (re) elaboration of 

political pedagogical projects in CEIS, based on the experience of the municipal 

teaching network of Massaranduba-SC, in a democratic and participative perspective. 

To meet this study, three specific objectives were established: Analyze the historical 

aspects and legal frameworks related to the construction of the PPP; describe the 

educational context of early childhood education centers belonging to the municipal 

teaching network of Massaranduba, SC, and the process of (re) elaborating their 

pedagogical political projects and structuring a script that serves as a basis for the (re) 

elaboration of PPPs CEIS based on the experience of public institutions of Early 

Childhood Education in the municipality of Massaranduba, SC. This study consisted of 

a case study, supported by qualitative research with a bibliographic and documentary 

approach. The research approached a total of 40 people informally, through 

observation and conversations and formally 7 people, 6 of which were CEI directors 

and 1 SME pedagogical advisor. Data collection was carried out by means of 

documentary analysis of the existing PPPs in CEIS units in Massaranduba-SC, 

observation of teachers, advisors and principals during pedagogical guidance 

meetings; interview applied to the directors with the objective of knowing their 

perception in relation to how the process of elaboration and implementation of PPPs 

in their unit took place. From the data collection, a documentary analysis of the PPPs 

of the CEIs of Massaranduba - SC was made, comparing the summaries, highlighting 

similarities and differences. The records in the field diary of the observation of the 

Directors, Advisors and teachers during the pedagogical orientation meetings sought 

to identify the way in which each institution has been developing its work based on 

what was planned, who participated in the elaboration and implementation of the PPP 

of its unit, as well as who coordinated the whole process. The interviews made it 

possible to identify the Directors' perception of how the PPP elaboration and 

implementation process took place in their unit, what difficulties they encountered 

during the process and what benefits they gained from the implementation. The 

educational product of this dissertation is not a PPP, but a script that serves as a basis 

for the preparation of this document. It is concluded that the PPP elaboration process 

based on participatory planning and democratic management is possible to be carried 

out and brings satisfactory results when its applicability. 
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INTRODUÇÃO 

Esta dissertação apresenta o resultado de investigação científica sobre a 

elaboração e a implementação do Projeto Político Pedagógico (PPP) nos Centros de 

Educação Infantil (CEI) como instrumento de gestão democrática que contribui para a 

organização coletiva e, consequentemente, para o alcance das finalidades educativas, 

o desenvolvimento integral das crianças.  

Este estudo parte da premissa de que o PPP se constitui enquanto um 

importante instrumento de organização e de direcionamento das ações educativas, 

fortalecendo a autonomia e a gestão democrática educacional via ação coletiva. O 

trabalho coletivo, a gestão participativa é exigência ligada à própria natureza da ação 

pedagógica, propiciando a realização dos objetivos e o bom funcionamento dos 

espaços educativos (BRASIL, 2006, 2013, 2017) para o que se requer unidade de 

ação e processo e procedimentos de tomada de decisões, superando práticas 

tradicionais de um trabalho centralizador, advindas de uma cultura organizacional que 

não mais atende as necessidades atuais da Educação Infantil. 

O foco da pesquisa foi avaliar como se deu o processo de elaboração e de 

implementação do PPP e suas contribuições para a organização e a gestão 

educacional. Sendo assim, o problema de pesquisa buscou responder: quais os 

elementos que podem constituir marcos na trajetória para a (re)elaboração de projetos 

político pedagógicos em centros de educação infantil a partir da experiência da rede 

municipal de ensino de Massaranduba-SC, em uma perspectiva democrática e 

participativa, e comporem um roteiro norteador desse processo? 

Considerando as implicações do problema exposto, a pesquisa teve como 

objetivo geral sistematizar um roteiro com marcos orientadores para a trajetória de 

(re)elaboração de PPP em CEIs a partir da experiência da rede municipal de ensino 

de Massaranduba-SC.  

O referido município conta com seis unidades de CEIs, com especificidades a 

serem consideradas na área de gestão democrática. Entender a forma como se deu 

o processo de elaboração e de implementação do PPP nessas instituições, 

considerando que as mesmas desenvolvem um projeto em Escolas Criativas desde 

início de 2018 e assim como as demais instituições de educação infantil estão 

passando pelo processo de reformulação do currículo com base nas novas regras da 
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BNCC, auxiliou na criação do roteiro para elaboração do PPP em instituições de 

Educação Infantil. 

A construção do PPP pode caracterizar-se como uma trajetória. Com isso se 

reconhece tratar-se de processo e de construção que envolvem processos e sujeitos 

historicamente situados. Um caminho nunca é linear e desprovido de tensões. Muitos 

hão de ser, portanto, os elementos que compõem o processo histórico de construção 

de PPP no contexto histórico apresentado.   

Por isso, deve haver paradas e reflexão, há pontos nos quais se mostra a 

necessidade de maior atenção e análise. Tais pontos podem ser caracterizados como 

marcos, cuja definição poderá partir do contexto teórico da problemática anunciada e 

confirmados a partir da análise da realidade empírica apresentada, qual seja os 

centros de educação infantil pertencentes à rede municipal de ensino da cidade de 

Massaranduba-SC.  

Os objetivos específicos buscaram identificar os aspectos históricos e marcos 

legais relacionados à construção do PPP, descrever o contexto educacional dos 

centros de educação infantil pertencentes à rede municipal de ensino de 

Massaranduba, SC, e o processo de (re)elaboração de seus projetos político 

pedagógicos e, finalmente, estruturar um roteiro que sirva de base para a 

(re)elaboração de PPP em CEI com base na experiência das instituições públicas de 

Educação Infantil do município de Massaranduba, SC. 

A pesquisa efetivou-se por meio de abordagem qualitativa, constituindo-se em 

um estudo de caso. Conta com pesquisa bibliográfica a partir de autores que tratam 

do tema: Gadotti (2000 e 2004), Gandin (2000 e 2011), Libâneo (2007, 2008 e 2012), 

Luck (2009), entre outros; e documental a partir da análise dos PPPs existentes nas 

unidades.  

A coleta de dados envolveu uma população composta por Diretoras, 

professores e orientadores pedagógicos de seis unidades de CEIs do município de 

Massaranduba – SC, totalizando uma população de 40 pessoas observadas. 

Abordadas para a entrevista, totalizaram sete pessoas, sendo seis gestoras e a 

coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal De Educação. A seleção dos 

docentes deu-se de forma aleatória por ocasião de um encontro pedagógico.  

Os dados foram coletados por meio dos seguintes instrumentos: a) Análise 

documental dos PPPs existentes nas unidades de CEIS de Massaranduba-SC, para 

compilar ideias adaptáveis ao roteiro proposto; b)observação dos professores, 
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orientadores e diretoras durante as reuniões de orientações pedagógicas, em cada 

unidade, para acompanhar como se dá o processo de implementação do PPP e o 

registro em diário de campo;  c) dois questionários: um para conhecer o perfil dos 

gestores e suas necessidades formativas e outro para avaliar a percepção desses 

profissionais sobre o processo de elaboração e de implementação do PPP na sua 

unidade.  

Destaca-se, ainda, que a coleta de dados na fase inicial da pesquisa, por meio 

de uma conversa mais informal com os professores, teve como intenção avaliar a 

percepção desses sobre a importância do PPP como documento norteador na 

Educação Infantil, porém, no decorrer das entrevistas, viu-se a necessidade de 

entender como esse segmento participou do processo de elaboração e de 

implementação do PPP em sua unidade, além de fazer um comparativo com as 

respostas dos gestores. 

Algumas premissas básicas nortearam o desenvolvimento da investigação: 

como ponto de partida, entender como se deu o processo da construção histórica do 

sentimento de infância baseado nos estudos de Kuhlmann ( 2003 e 2005), Postman 

(1999) e Ariès (1989 e 2006); o PPP como um instrumento de gestão democrática que 

contribui para o alcance das finalidades educativas na educação infantil baseado nos 

autores Gandin (2000 e 2011), Libâneo (2007) e Luck (2009); o PPP como fruto da 

interação entre os objetivos e prioridades estabelecidas pela coletividade; a 

elaboração do PPP constitui-se numa obrigatoriedade legal pela Lei de Diretrizes e 

Bases- LDB 9394/96 Art° 12 e pelo Plano Estadual de Educação- PEE, Lei 10.330/06, 

devendo ser elaborado por todas as unidades educacionais; e o PPP como 

instrumento burocrático, elaborado apenas pela gestão do CEI ou por especialistas 

externos, sem a participação dos demais segmentos como realidade da rede pública 

municipal de ensino.  

A iniciativa desta pesquisa, voltada para o estudo sobre a (re) elaboração do 

PPP nos CEIs, atrelado a uma gestão democrática e participativa, atende a demandas 

pessoais da pesquisadora, geradas em função de uma busca por transformar-se 

enquanto também mobiliza possíveis transformações. Da mesma forma, atende a 

necessidades profissionais por articular a etapa formativa à qual se dedica neste curso 

de mestrado com o trabalho que desenvolve na Educação Infantil no Município de 

Videira/sc. 
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Do ponto de vista acadêmico, o tema pesquisado bem como a elaboração de 

um roteiro para elaboração e implementação do PPP em CEIS justifica-se, 

igualmente, por atender um dos objetivos do Programa de Mestrado Profissional em 

Educação Básica da UNIARP: formar e qualificar profissionais para a docência e/ou 

gestão na Educação Básica comprometidos com o processo de transformação da 

sociedade brasileira que articulem o saber acadêmico, pesquisa e prática educativa 

na produção e na difusão de novos conhecimentos relativos à formação docente 

(UNIARP, 2018). 

A relevância da temática insere-se na necessidade de reorganização do 

sistema educacional atual diante dos desafios da sociedade contemporânea, onde o 

avanço científico e tecnológico, as mudanças no sistema produtivo, a inserção e a 

permanência da mulher no mercado de trabalho exigem do sistema educacional 

transformações que atingem os setores administrativo e pedagógico das instituições 

de educação infantil, surgindo algumas questões como: Que objetivos educacionais 

devem ser estabelecidos para uma educação pública de qualidade? Que diretrizes 

devem guiar a prática educativa? Que cidadão se quer formar? Que preparação as 

crianças precisam ter para o exercício pleno da cidadania e o acesso aos direitos 

sociais, econômicos, civis e políticos? 

Essas indagações fazem refletir na importância de um documento que norteie 

a prática educativa de forma global, que edifique a ação docente em paradigmas 

educacionais, que atendam as perspectivas atuais para a infância com “[...] qualidade 

social e pedagógica que socialize a cultura, a ciência e a arte como direitos universais” 

(LIBANEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 34). 

Esse documento norteador é, segundo Gandin (2000) e Vasconcelllos (2007), 

o Projeto Político Pedagógico (PPP), mais conhecido como Projeto Pedagógico. Na 

prática, o PPP estipula quais são os objetivos da instituição e o que a mesma, em 

todas as suas dimensões, fará para alcançá-los, sendo também uma exigência legal, 

instituída pela Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 em seu artigo 12º, ao definir como 

obrigatória a elaboração do PPP em todas as unidades educativas. 

Assim, nos últimos anos, os CEIs vêm centrando esforços no sentido de 

redimensionar seus processos com vistas a consolidar um modelo de educação que 

responda a esse contexto. O PPP representa uma das possibilidades de planejamento 

coletivo e participativo das finalidades educacionais, podendo contribuir para o 

direcionamento das mudanças desejadas na educação infantil (SANTOS, 2012). 
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Porém, a construção do PPP ultrapassa os limites da obrigatoriedade legal, 

afinal, a sua elaboração, de forma democrática e participativa, é indispensável aos 

planejamento das instituições de Educação Infantil, pois norteia todo o trabalho no 

espaço educativo, sendo capaz de evidenciar a identidade daquele lugar, o que a 

instituição projetou, quais suas metas, sua proposta pedagógica, conceitos e objetivos 

e dará a direção dos possíveis caminhos para atingi-los. 

A Gestão democrática se verifica quando “o processo de tomada de decisões 

dá-se coletivamente, possibilitando aos membros do grupo discutir e deliberar, em 

uma relação de colaborar” (LIBANEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p.445). 

Embora o PPP seja um documento amplamente conhecido no espaço 

educacional, ainda há muitas dúvidas sobre o que o documento deve conter, como 

deve ser elaborado e de que forma deve ser implementado nas instituições de 

Educação Infantil, visto que a elaboração do mesmo não é algo espontâneo, necessita 

de um trabalho mais sistemático, de um planejamento estratégico muito bem 

articulado, haja vista não bastar apenas a implantação de um novo mecanismo, é 

necessário instalar, no interior das instituições educativas, espaços de diálogo e de 

construção coletiva, nos quais todos se sintam parte do processo decisório, 

contribuindo e se comprometendo com os resultados alcançados. 

Gandin (2011), em seu livro sobre Temas para um Projeto Político-Pedagógico, 

alerta que “[...] seria desastroso se as escolas dessem importância a esse tipo de 

prática apenas porque a lei a mencionou (GANDIN, 2011, p.16)”. É lamentável que, 

na prática educacional, o formalismo termina sempre tomando conta e sejam 

desmerecidos os estudos dos pesquisadores e dos profissionais da educação. 

Nessa direção, o presente estudo expressa a substituição de uma orientação 

pautada em o que fazer, para como fazer, num processo de participação coletiva, 

tornando significativo que cada instituição busque construir o seu próprio documento 

por meio de um estudo sobre o tema, sobre quais elementos são indispensáveis em 

um PPP, bem como qual o melhor caminho para sua construção com vistas à 

elaboração do documento e de sua efetivação na prática.   
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A ideia de infância é algo que faz parte da modernidade. Não havia, na 

sociedade medieval, a concepção de infância. Assim, via-se a criança como uma 

projeção do adulto em tamanho menor, porém sem autonomia existencial “[...] Daí que 

paradoxalmente, apesar de ter havido sempre crianças, seres biológicos de geração 

jovem, nem sempre houve infância, categoria social de estatuto próprio” 

(SARMENTO, 2004, p. 3). 

A evolução histórica e social fez evoluir, também, os conceitos de criança e de 

infância. No contexto da Educação Infantil, não é diferente. Como primeira etapa da 

educação básica, as políticas públicas atuais têm buscado remediar anos de descaso, 

nos quais ela era oferecida exclusivamente de forma assistencialista e/ou 

compensatória. Muitos avanços aconteceram e o que se vê, hoje, é resultado de um 

longo processo histórico social. 

Com vistas a uma melhor compreensão do tema abordado nesta dissertação, 

esse capítulo tratará da construção histórica da concepção de criança e a valorização 

de infância, assim como a história da educação infantil no Brasil e os marcos legais. 

1.2 A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO SENTIMENTO DE INFÂNCIA 

As crianças, todas as crianças, transportam o peso da sociedade que os 
adultos lhes legam, mas fazem-no com a leveza da renovação e o sentido de 
que tudo é de novo possível (SARMENTO, 2004, p. 4). 

A fascinação pela história da infância é algo relativamente recente, sendo que, 

nas últimas décadas, no Brasil e no mundo, a infância tem se constituído em um 

campo emergente de pesquisas para várias áreas do saber, passando a integrar-se 

nas agendas das organizações nacionais e internacionais (HEYWOOD, 2004). 

Para entender como se deu o processo de desenvolvimento da concepção de 

infância, importa analisar as diferentes mudanças e destacar que a visão sobre a 

criança e a concepção de infância surgiram de forma gradual na sociedade, sendo 

historicamente construídas ao longo dos anos.  

Nesse sentido, conceituar a infância não se configura numa tarefa fácil, visto 

que os estudos sobre ela não são unânimes e nem lineares. Dessa maneira, não há 
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um conceito único a respeito dessa temática. Daí a importância de situá-la 

historicamente.  

Interessa saber que é possível observar os diferentes tipos de sentimentos em 

relação à infância presentes em determinados momentos da história. Algumas 

atitudes, nos dias atuais, causariam espanto em relação ao tratamento dispensado às 

crianças pequenas, como, por exemplo, a indiferença, há alguns séculos, era 

considerado pela sociedade como algo natural (BRASIL, 2013). 

A sociedade nem sempre viu a criança como um sujeito histórico e de direitos, 

que possui suas particularidades e precisa de cuidados especiais. Por muito tempo, a 

foi tratada como um adulto em miniatura. 

Philippe Ariès (2006) problematizou o conceito de infância e fez uma análise 

linear sobre a mesma em três períodos distintos, que vão do século XIII ao século 

XVIII e do século XVIII até a atualidade. Afirma ele que, durante a Idade Média, não 

havia distinção entre o mundo adulto e o infantil, pois as crianças viviam em meio ao 

universo dos adultos. Falavam e se vestiam como os adultos, jogavam os mesmos 

jogos e até participavam das mesmas festas. 

Naquele período, Ariès (2006) explica que apenas na primeira idade que 

compreende a infância, ou seja, do nascimento até os sete anos, a criança recebia 

um atendimento diferenciado, pois dependia dos cuidados maternos. Esse tratamento 

acontecia devido ao infante estar em fase de desenvolvimento, e muitos não sabiam 

falar pela ausência de dentes firmes e ordenados. Superada essa fase, ingressava na 

sociedade adulta, livrando-se da dependência física, sendo exposto a todo tipo de 

experiência. 

Importante destacar que os estudos de Ariès (2006) foram produzidos com 

base em análises de obras de arte entre os séculos XIII e XVII. Conforme pontua o 

autor, “a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava representá-la. É difícil 

crer que essa ausência se devesse à incompetência ou à falta de habilidades. É mais 

provável que não houvesse lugar para a infância nesse mundo” (ARIES, 2006, p.17). 

Apesar de existirem algumas críticas referentes à análise iconográfica realizada 

por Ariès (2006), “a sua obra é um marco para entendermos que a infância é uma 

categoria da modernidade e que não pode ser compreendida fora da história da família 

e das relações de produção” (ANDRADE, 2010, p. 48).  

Na Idade Média, as crianças não tinham função social antes de ingressarem no 

trabalho, a ausência do sentimento de infância é relatada por Ariès (2006) com base 
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nos altos índices de mortalidade infantil, sendo a perda de uma criança vista como 

algo normal e que não merecia ser lamentada por muito tempo, conforme se pode 

notar no comentário de Áries (1978, p. 22) “[...] as pessoas não podiam se apegar 

muito a algo que era considerado uma perda eventual". 

Corazza (2006) acredita que a história da infância apresenta um silêncio 

histórico com relação à falta de problematização dessa fase. Isso não ocorria pela 

falta de crianças, mas porque, do período da Antiguidade à Idade Moderna, “não 

existia este objeto discursivo a que hoje chamamos infância, nem esta figura social e 

cultural chamada criança” (CORAZZA, 2006, p. 81). 

No século XVI, os adultos, especialmente as mulheres, começaram a mudar 

sua forma de perceber as crianças, destinando-lhes certa atenção, reconhecendo-as 

como fonte de distração, sendo chamadas por Áries (1989, p. 159) de “Crianças 

Bibelot”, expressando um sentimento de “paparicação” pela infância.  

Segundo o mesmo autor (2006), até o século XVII, a socialização da criança e 

a transmissão de valores e de conhecimentos não eram asseguradas pelas famílias. 

A vida familiar era vivida em público, não havendo privacidade, até mesmo com 

relação à educação dos filhos. 

Nesse período, empregava-se o termo infância indiscriminadamente, sendo 

utilizado, inclusive, para se referir a jovens com dezoito anos ou mais (ARIÈS, 1989). 

Dessa forma, a infância tinha uma longa duração, e a criança acabava por assumir 

funções e responsabilidades como um adulto, pulando etapas do seu 

desenvolvimento.  

No entanto, essa situação começa a mudar. As reformas religiosas católicas e 

protestantes contribuíram decisivamente para a construção de um sentimento de 

infância, trazendo um novo olhar sobre a criança e sua aprendizagem e a afetividade 

ganharam mais importância no seio da família (ARIÈS, 1978). 

Com isso a criança de boa família, nobre ou burguesa, não era mais vestida 

como os adultos. Agora tinha uma vestimenta própria à sua idade, que a distinguia 

dos adultos. “Esse fato essencial aparece logo ao primeiro olhar lançado às 

numerosas representações de criança do início do século XVII” (ARIÈS, 1978, p. 33). 

Com as influências do pensamento moralista e da igreja, surge uma 

preocupação com a formação moral da criança, e a igreja se encarrega em direcionar 

a aprendizagem, visando a corrigi-las e a guiá-las para o caminho do bem. Entre os 

moralistas e os educadores do século XVII, formou-se o sentimento de infância que 
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viria a inspirar toda a educação do século XX (ARIÈS, 1989). Daí vem a explicação 

dos tipos de atendimento destinados às crianças de caráter repressor e 

compensatório. 

De um lado a criança é vista como um ser inocente que precisa de cuidados, 

do outro como um fruto do pecado. Segundo Kramer (2003, p.18): 

Nesse momento, o sentimento de infância corresponde a duas atitudes 
contraditórias: uma considera a criança ingênua, inocente e graciosa e é 
traduzida pela paparicação dos adultos, e a outra surge simultaneamente à 
primeira, mas se contrapõe a ela, tornando a criança um ser imperfeito e 
incompleto, que necessita da "moralização" e da educação feita pelo adulto. 

Esses dois sentimentos originam-se devido a uma nova postura da família que 

começa a perceber a criança como um investimento futuro, que precisa ser 

preservado e, portanto, deve ser afastada de maus físicos e morais. Para Kramer 

(2003, p.18) "não é a família que é nova, mas, sim o sentimento de família que surge 

nos séculos XVI e XVII, inseparável do sentimento de infância." 

O surgimento do sentimento de família, marcado pela necessidade e desejo 

por privacidade, vai aos poucos assumindo o papel que antes era destinado à 

comunidade. É importante salientar que esse sentimento de infância e de família 

representa um padrão burguês, que se transformou em universal. Segundo Ariès 

(2006, p. 65):  

A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua evolução 
pode ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos séculos XV e 
XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento tornaram-se particularmente 
numerosos e significativos a partir do fim do século XVI e durante o século 
XVII. 

Já no segundo período do século XVIII, essa afetividade era demonstrada, 

principalmente, por meio da valorização que a educação passou a ter. A 

aprendizagem das crianças passou a dar-se na escola, que se tornou responsável 

pelo processo de formação. Os infantes foram separados dos adultos e mantidos em 

escolas até estarem prontos para a vida em sociedade (ARIÈS, 1978). 

Outro autor que defende o surgimento de infância no início da Idade Moderna 

é o escritor norte americano Neil Postman (1999). Em seu livro “O desaparecimento 

da infância” salienta que o surgimento da infância se deu com a invenção da prensa 

tipográfica por proporcionar a criação de outra idade adulta, surgindo a necessidade 

da criação de um mundo destinado às crianças (POSTMAN, 1999). 
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Com o surgimento da tipografia, veio à tona, também, o sentimento 

individualista e, com o livro impresso, o leitor isolado, capaz de fazer suas próprias 

interpretações.  

Depois da prensa tipográfica, os jovens teriam de se tornar adultos e, para 
isso, teriam de aprender a ler, entrar no mundo da tipografia. E para realizar 
isso precisariam da educação. Portanto a civilização europeia reinventou as 
escolas. E ao fazê-lo, transformou a infância numa necessidade 
(POSTEMAN, 1999, p.50). 

As mudanças beneficiaram as crianças da burguesia, porém as mais pobres 

continuaram sem acesso aos benefícios trazidos pela nova concepção de infância, 

como o direito à educação e a cuidados mais específicos, como a saúde e a higiene, 

sendo direcionadas para o trabalho junto aos adultos (BRASIL, 2013). 

A partir do século XIX e XX, a infância vai ocupando um maior espaço na 

sociedade, trazendo modificações em relação à educação, que precisou se reinventar 

para atender às novas demandas desencadeadas pela valorização da criança, pois a 

aprendizagem, além da questão religiosa, passou a ser um dos pilares no atendimento 

ao infante. Segundo Loureiro: 

Nesse período começa a existir uma preocupação em conhecer a 
mentalidade das crianças a fim de adaptar os métodos de educação a elas, 
facilitando o processo de aprendizagem. (LOUREIRO, 2005, p. 36). 

Nesse sentido, o conceito de Infância foi se modificando ao longo dos tempos, 

levando em consideração aspectos históricos, políticos, culturais e sociais da 

humanidade. Importante ressaltar que essa fase da vida ainda é muito pesquisada 

pela psicologia, pedagogia e sociologia, a fim de melhor compreenderem-se os 

primeiros anos de vida da criança na busca da garantia dos seus direitos e do pleno 

desenvolvimento infantil. 

A seguir, apresentar-se-á de que forma surgem as instituições de Educação 

Infantil no Brasil com objetivo de atender a uma concepção moderna de infância de 

que a criança é um ser ativo, devendo ser cuidada e educada. 

1.3 A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

A construção da identidade da Educação Infantil no Brasil insere-se no contexto 

da história das políticas de atendimento à infância marcadas pelo assistencialismo e 

por diferenciações com relação à classe social das crianças (BRASIL, 2013). 
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Enquanto as mais pobres e rejeitadas eram colocadas na “Roda dos Expostos”, 

“cilindro oco de madeira, giratório, que eram construídas em muro de igreja e hospital 

de caridade, na qual as crianças eram entregues sem que a identidade de quem a 

trazia fosse revelada” (PASSAMAI; SILVA, 2009, p. 2), para serem recolhidas pelas 

instituições religiosas, para aquelas de classes privilegiadas se desenvolve outro 

modelo com práticas escolares (BRASIL, 2013). 

Essa diferenciação exprimia uma fragmentação nas concepções sobre a 

educação das crianças em espaços coletivos, entendendo o cuidar como uma 

atividade ligada às crianças menos favorecidas, e o educar como uma atividade de 

desenvolvimento intelectual reservada às socialmente abastadas (BRASIL, 2013). 

No século XVIII, segundo Kuhlmann (2003), com o objetivo de amenizar o 

problema da infância, foi trazida para o Brasil a ideia das creches. De origem francesa, 

a palavra creche significa manjedoura, denominação dada aos asilos e aos internatos, 

que começavam a surgir na França para fins de atendimento e de cuidado a bebês e 

crianças carentes. 

Com caráter basicamente assistencialista, a creche atendia as crianças para 
que as mães pobres pudessem trabalhar, já que com idade inferior a 6/7 anos, 
não podiam frequentar a escola, sendo esse seu principal objetivo 
(KUHLMANN, 2003). 

O papel da creche é, primordialmente, o de assistir a criança que fica privada 

dos cuidados maternos em razão do trabalho da mãe fora do lar. “A creche é uma 

obra auxiliar da família, cuida da criança para a família, sem desligá-la do lar” 

(KUHLMANN, 2005, p.487). 

Na metade do século XX, com a crescente industrialização e urbanização do 

país, a mulher passa a ter uma maior inserção no mercado de trabalho, o que provoca 

um aumento na procura pelas instituições que atendem crianças pequenas. Essas 

instituições não tinham caráter formal, não havia professores qualificados e a mão de 

obra era, muitas vezes, formada por voluntários (MENDONÇA, 2013). 

Já nos anos 1970, o Brasil absorve as teorias advindas dos Estados Unidos e 

da Europa, que sustentavam a ideia de que as crianças menos favorecidas sofriam 

de “privação cultural” o que justificava o seu fracasso escolar. Essa concepção passa 

a orientar por muito tempo a Educação Infantil, implantando uma visão assistencialista 

e compensatória, como afirma Oliveira (2002, p. 109):  
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Conceitos como carência e marginalização cultural e educação 
compensatória foram então adotados, sem que houvesse uma reflexão crítica 
mais profunda sobre as raízes estruturais dos problemas sociais. Isso passou 
a influir também nas decisões de políticas de Educação Infantil. 

Nos anos 1980, com o processo de abertura política, em sintonia com 

movimentos nacionais e internacionais, um novo paradigma do atendimento à 

infância, iniciado em 1959 com a Declaração Universal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e instituído no país pelo artigo 277 da Constituição Federal de 1988 e 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), tornou-se referência para 

os movimentos sociais de “luta por creches”. A educação da criança pequena passa 

a ser reivindicada como um direito de todas as crianças à educação, 

independentemente de sua classe social (BRASIL, 2013, p. 81). 

Em 1988, devido à ampla participação dos movimentos comunitários, dos 

movimentos feministas, dos movimentos de redemocratização do país, além, 

evidentemente, das lutas dos próprios profissionais da educação, a Constituição 

Federal reconhece a educação em creches e pré-escolas como um direito social da 

criança e um dever do Estado: 

Art.205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
provida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, p. 160). 

A partir desse novo ordenamento legal, creches e pré-escolas passaram a 

construir uma nova identidade na busca por superar a visão de um trabalho 

fragmentado, pautado no assistencialismo ou numa perspectiva preparatória. Sobre 

isso, Kuhlmann Jr. (2000, p. 7) pontua: 

A incorporação das creches aos sistemas educacionais não necessariamente 
tem proporcionado a superação da concepção educacional assistencialista. 
A falta de verbas para a educação infantil tem até estimulado novas divisões 
por idade: apenas os pequenos, de 0 a 3 anos, frequentariam as creches; e 
os maiores, de 4 a 6 anos seriam usuários de pré-escolas; [...] limitando o 
atendimento em período integral. 

A Lei nº9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 

regulamentando esse ordenamento da Constituição, introduziu uma série de 

inovações em relação à Educação Básica, uma delas é a integração das creches nos 

sistemas de ensino, compondo junto com as pré-escolas a primeira etapa da 

educação básica.  
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Essa inserção da educação infantil na educação básica é o reconhecimento de 

que a educação começa nos primeiros anos de vida e é essencial para o cumprimento 

de sua finalidade, como afirmada no Art. 22 da LDB “a educação básica tem por 

finalidade desenvolver o educando, assegurar - lhe a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer - lhe meios para progredir no trabalho e nos 

estudos posteriores”. 

É na LDB que a educação infantil recebeu um destaque, anteriormente 

inexistente nas legislações. Ela é tratada na Seção II, do capítulo II (Da Educação 

Básica), nos seguintes termos: 

Art. 29 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem com 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 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 
crianças de quatro a seis anos de idade. 
Art. 31 Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento 
e registro de seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para 
o acesso ao ensino fundamental (BRASIL, 1996).  

Nesse sentido, com base na necessidade de orientar as instituições de 

Educação Infantil na organização de sua prática cotidiana, o MEC elaborou um 

documento no ano de 2009 que aponta alguns indicadores de qualidade para 

Educação Infantil, partindo dos seguintes questionamentos:  

Como deve ser uma instituição de Educação Infantil de qualidade? Quais os 
critérios para se avaliar a qualidade de uma creche ou pré-escola? Como as 
equipes de educadores, os pais (...) podem ajudar a melhorar a qualidade 
das instituições de Educação Infantil? (BRASIL, 2009, p. 13). 

Nesse viés, o documento defende que o conceito de qualidade depende de 

diversos fatores, tais como o contexto histórico, social, econômico no qual a instituição 

se insere; questões relacionadas à cultura, aos valores e aos conhecimentos acerca 

da infância e de como as crianças se desenvolvem.  Partindo dessa perspectiva, o 

processo de definir e avaliar a qualidade de uma instituição educativa deve ser 

participativa e aberta com vistas a práticas educativas que respeitem os direitos 

fundamentais das crianças, auxiliando na construção de uma sociedade mais 

democrática (BRASIL, 2009). 

O documento oferece um instrumento de avaliação, separado em sete 

dimensões, com o intuito de auxiliar os profissionais a fazer um diagnóstico da 
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instituição, bem como traçar parâmetros de qualidade, objetivando a garantia do 

direito das crianças de desenvolver-se de maneira integral nos diversos aspectos.  

Desde então, a etapa formativa vem sendo ressignificada. Passam a valer, 

nesse processo, outras políticas educacionais que a regulamentam, tais como as 

Diretrizes Curriculares da Educação Infantil, as quais a define como: 

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às 
quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que 
constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam 
e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada 
integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do 
sistema de ensino e submetidos a controle social (BRASIL, 2013, p.97). 

Também definiu, além do papel da Educação Infantil, a criança como: 

Centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas 
interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua 
identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, 
observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza 
e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2013, p.97). 

As DCNEIs, assim como a LDB, igualmente, orientam a formulação de políticas 

públicas para a Educação Infantil, entre elas a construção de um currículo que articule 

o saber e as experiências das crianças com o patrimônio cultural, artístico, ambiental, 

científico e tecnológico: 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as 
do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:  
I – elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 
médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e dos educandos (BRASIL, 1996, p. 14 e 19). 

Em 2014, buscando fortalecer as ações dos municípios na formulação de sua 

política da Educação Infantil, a Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do 

Peixe (AMARP), da qual o município de Videira faz parte, criou um Grupo de Trabalho 

(GT) com representações dos 14 municípios pertencentes a sua área geográfica de 

abrangência com o objetivo de elaborar um documento intitulado: Diretriz Curricular 

da Educação Infantil da AMARP. 

O principal objetivo desta publicação é oferecer uma direção para a 
implementação de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças, fortalecendo a construção de uma Educação 
Infantil promotora de infância (VIDEIRA, 2016, p.5).  
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Recentemente, a BNCC/2017 viabilizou novas propostas para a Educação 

Básica, definindo direitos de aprendizagem, campos de experiências e objetivos de 

aprendizagem e de desenvolvimento que necessitam ser explorados dentro das 

práticas pedagógicas das instituições de Educação Infantil. Especificamente, “Os 

campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e 

as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, 

entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 

2017, p. 38). 

Esses campos de experiências são: o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e 

movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; 

espaços, tempos, quantidades, relações e transformações (BRASIL, 2017). A opção 

pelos mesmos pode colaborar para que a Educação Infantil supere a restrição de sua 

atribuição vinculada exclusivamente ao cuidado para favorecer o desenvolvimento 

integral das crianças, posicionando-as como agentes reflexivos, criativos e proativos 

dentro do processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, para uma melhor compreensão, o próximo capítulo abordará a Gestão 

democrática na educação infantil, o conceito de PPP, bem como seus aspectos 

históricos e legais, além da importância dos mesmos para as instituições. 

2. GESTÃO DEMOCRÁTICA 

A gestão democrática é uma forma de administrar uma instituição de maneira 

que favoreça a participação de toda comunidade, a transparência e a democracia em 

todas as ações. 

No Brasil, o Estado Democrático instituiu-se “através de representantes 

constituídos legalmente pelo povo com voto direto, tem sua atuação, tanto do povo 

quanto do governo, delimitada pela Carta Magna: Constituição da República 

Federativa do Brasil” (MONTEIRO; GONZÁLES; GARCIA, 2011, p. 86).  

Com relação à área educacional, a Carta Magna, conhecida como a 

Constituição Cidadã, prescreve a gestão democrática do ensino público como um dos 

princípios sob os quais o ensino brasileiro deve ser ministrado.  

Mais tarde a gestão democrática foi ratificada na LDB/96, na qual “os sistemas 

de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação 

básica, de acordo com as suas peculiaridades” (BRASIL, 1996).  
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As normas da gestão democrática citadas na LDB têm como princípios dois 

elementos: “I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola” e “II - participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes” (BRASIL, 1996).  

No entanto, as leis publicadas em diário oficial não são suficientes para garantia 

da autonomia de um processo democrático nas instituições de educação infantil. 

Segundo Libâneo (2004, p.144): 

O princípio da autonomia requer vínculos mais estreitos com a comunidade 
educativa, basicamente os pais, as entidades e organizações paralelas a 
escola. A presença da comunidade na escola, especialmente dos pais, tem 
várias implicações. Prioritariamente os pais e outros representantes 
participam do Conselho da Escola, Associação de Pais e Mestres para 
preparar o projeto político pedagógico curricular e acompanhar e avaliar a 
qualidade dos serviços prestados. 

Para Libâneo (2004), a gestão democrática está atrelada à efetividade da 

participação nos processos administrativos, pedagógicos e financeiros que dizem 

respeito à organização escolar: 

A participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática, 
possibilitando o envolvimento de todos os integrantes da escola no processo 
de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar 
(LIBÂNEO, 2004, p. 102). 

Conforme a DCNEI (2013) em seu artigo 54, § 2º, a gestão democrática é 

obrigatória no ensino público e prevista, em geral, para todas as instituições de ensino, 

o que implica decisões coletivas que pressupõem a participação da comunidade na 

gestão e a observância dos princípios e das finalidades da educação. 

Nesse contexto da democratização da escola, com objetivo de torná-la um 

espaço autônomo, aberto à comunidade e de qualidade para todos, conforme 

preconiza a legislação vigente, tem-se a gestão escolar e o planejamento. 

A gestão escolar deve articular e considerar todas as pessoas envolvidas com 
a educação em cada instituição de ensino. O trabalho de uma gestão escolar 
deve apostar na possibilidade de participação e envolvimento de todos 
(BRASIL, 2005c, p.14). 

Ao gestor escolar cabe o papel de promover a organização, a mobilização e a 

articulação de todas as condições materiais e humanas necessárias a fim de garantir 

avanço dos processos socioemocionais dos espaços educativo, orientados para a 
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promoção efetiva da aprendizagem dos estudantes com o objetivo de torná-los 

capazes de enfrentar os desafios da sociedade globalizada (LUCK, 2009). 

Segundo Luck (2009, p. 32), a ação do gestor nesse processo “será tão ampla 

ou limitada, quão ampla ou limitada for sua concepção sobre a educação, sobre a 

gestão escolar e seu papel profissional na liderança e organização da escola”.  

Porém, a efetivação da participação coletiva no processo de elaboração do 

PPP ainda é, na maioria dos casos, muito precária. A gestão democrática surgiu em 

contrapartida ao modelo predominante de gestão burocrática, na qual as decisões são 

centralizadas.  

Com a disseminação da prática de uma gestão democrática, passou-se a 

consolidar a ideia e o entendimento de que o PPP deveria ser pensado, debatido e 

elaborado na coletividade, também, como forma de construção da autonomia da 

instituição por meio do envolvimento de todos na tomada de decisões sobre a 

organização da escola (LIBÂNEO, 2004).  

Segundo Lück (2009, p. 70), a gestão democrática se fundamenta na promoção 

de educação de qualidade para todos, de modo que todos tenham oportunidade de 

“acesso, sucesso e progresso educacional de qualidade, num ambiente educacional 

dinâmico que ofereça ensino condizente com seu tempo e realidade atual, com 

perspectiva de futuro”. 

A gestão democrática, como princípio da educação infantil, contribui para que 

se desenvolva uma educação de qualidade, que ajude a formar cidadãos 

participativos na sociedade e profissionais compromissados. 

No entanto, essa concepção democrática só terá relevância caso seja posta 

em prática mediante um planejamento sistemático, de sentido global, envolvendo 

todas as ações educacionais em todos os segmentos de trabalho da escola com a 

participação dos envolvidos. 

2.1 PLANEJAMENTO 

Uma das maiores necessidades das instituições educacionais, no que se refere 

à gestão, é o planejamento. Os diretores escolares “geralmente trabalham de olho no 

presente ou em um futuro próximo: o próximo ano ou o próximo semestre” 

(NOGUEIRA, 2009, p.9). 
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O planejamento contribui na coerência e na intencionalidade das ações, fugindo 

do improviso. Assim, “antecede as ações, criando uma perspectiva de futuro mediante 

a previsão e a preparação das condições necessárias para promovê-lo e, acima de 

tudo, a visualização pelos seus executores de suas responsabilidades específicas” 

(LUCK, 2009, p. 33). 

O ato de planejar faz parte do cotidiano, no entanto, há diferentes tipos de 

planejamento vinculados aos diversos contextos, finalidades e objetivos, que vão 

desde os mais simples aos mais complexos referentes à organização de diferentes 

instituições, como o planejamento educacional que requer integralização e articulação 

de ações educativas norteadas pelo PPP (VASCONCELLOS, 2007). 

Até mesmo por que, segundo a Luck (2009), com a ausência de um 

planejamento, as ações tendem a ser improvisadas, trazendo muitos prejuízos à 

educação. Nesse sentido não se pode esquecer que “o planejamento é uma discussão 

sobre metodologia e sobre instrumentos: estuda, e indica processos para se chegar a 

resultados” (GANDIN, 1994, p.29). 

A ideia de planejamento nos espaços educativos não é nenhuma novidade, 

pois “ele aparece no início dos anos 60 do século XX, mas se desenvolve nos anos 

70, com a prática do planejamento curricular” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, 

p.483). Mais tarde se consolida o termo projeto pedagógico, que confere maior 

abrangência à ideia de um planejamento global, que envolve todas as atividades 

escolares e não apenas do currículo. 

Porém, segundo Gandin (1994), é comum, quando se fala em planejamento, 

ver-se uma escola reunindo todos seus professores para elaborar seu plano, 

debatendo e decidindo juntos, baseada em duas questões: como fazer? Com que 

fazer? Muitas restringem o planejamento tais questionamentos e acreditam que tudo 

está resolvido. 

Entretanto, as instituições se envolvem apenas em agir para realizar o que está 

determinado. Raras vezes há questionamentos sobre para que fazer e para quem. 

Não se pode chamar isso de planejamento participativo (GANDIN, 1994). 

Para simplificar, Gandin (1994) restringe a dois níveis de planejamento: o 

político e o operacional. Convém dizer que a correlação entre esses dois níveis deve 

ser entendida como “integração sequencial completa, de modo que o político 

desencadeia coerentemente o operacional e este realiza as propostas elaboradas no 

político” (GANDIN, 1994, p.36). 
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Assim, Gandin (1994) explica o operacional como o planejamento que aborda 

cada aspecto isoladamente; dá ênfase às técnicas, instrumentos; busca a eficiência; 

limita-se ao curto prazo; tem o projeto como expressão maior. 

Por sua vez, o político é o planejamento do para quem, do para quê, trata dos 

fins, é globalizante, dá ênfase à criatividade, às abordagens gerais, busca a eficácia, 

realiza-se no médio e no longo prazo e tem o plano como expressão maior.  

O planejamento político nutre-se na ideologia, na filosofia, nas ciências, 
enquanto o operacional baseia-se na técnica. O primeiro busca estabelecer 
o rumo, firmar a missão da instituição, do grupo ou do movimento que está 
em planejamento; o segundo a encaminhar o fazer, para a realização, a 
vivência de tal rumo e tal missão (GANDIN, 1994, p. 37). 

Segundo Gandin (1994), em ambas as situações, tem-se a presença do gestor 

educacional, com mais ou menos ênfase. No planejamento político, cabe ao gestor 

desempenhar uma tarefa específica: coordenar o processo para que no centro do 

planejamento esteja o povo; já no planejamento operacional, prevalece a figura do 

gestor.  

Assim, nos planos de médio e longo prazo, a participação do povo é 

fundamental, a do gestor será pequena. Nos planos de curto prazo, onde o 

operacional é mais importante, cresce a presença do gestor porque as questões se 

referem a meios, recursos e tempo (GANDIN, 1994). 

Ainda partindo da gestão democrática e da necessidade de planejamento a ela 

associado, o próximo tema a ser abordado será os aspectos históricos e legais do 

PPP, suas dimensões conceituais e a relevância do mesmo para as instituições de 

Educação Infantil.  

2.2 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: ASPECTOS HISTÓRICOS E LEGAIS 

O PPP é um documento norteador de todas as práticas educativas, que estipula 

quais são as metas da instituição e como vai fazer para alcançá-las. 

Segundo a LDBEN 9394/96, no primeiro parágrafo do artigo 12º, “Os 

estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica”; e, 

no parágrafo IV, ainda se afirma: “velar pelo cumprimento do plano de trabalho de 

cada docente”; e no parágrafo  VII: “informar pai e mãe, conviventes ou não com 

seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento 
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dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola” 

(Redação dada pela Lei nº 12.013, de 2009).  

Para entender em que contexto surgiu essa proposta, é determinante voltar o 

olhar para o final da década de 1980, marcada por um longo período de movimentos 

em favor da democratização no Brasil. Durante os longos anos da ditadura, as 

decisões tomadas nas instituições educativas eram centralizadas e pautadas no 

cumprimento da legislação (LIBÂNEO, 2007). 

No ano de 1988, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública defendeu a 

ideia da implementação da gestão democrática do ensino público, que garantisse 

autonomia nas instituições de ensino. Existia uma necessidade emergente das 

instituições educativas se adaptarem às novas realidades tais como a acolhida da 

grande diversidade cultural, um dos maiores desafios da escola (FURTADO, 2014). 

Como consequência, um dos princípios do PPP foi considerado e garantido 

pela Constituição de 1988 em seu artigo 206 no parágrafo VI: 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei (BRASIL, 1988). 

Assim, o PPP nomeado na LDB/96 como proposta ou projeto pedagógico 

representa muito mais que um documento. É a possibilidade de uma instituição com 

ideais democráticos e autonomia para todos e com qualidade social. Entendendo que 

a autonomia pressupõe liberdade e capacidade de decidir a partir de regras 

relacionais. 

O exercício da autonomia administrativa e pedagógica da escola pode ser 
traduzido como a capacidade de governar a si mesmo, por meio de normas 
próprias (BRASIL, 2013, p.47). 

E, por último, mas não menos importante, a DCN/2013, fruto do genuíno 

esforço coletivo, o qual tem como meta a aprendizagem e o compromisso de equidade 

na educação e na sociedade, traz como um de seus objetivos a formulação, execução 

e avaliação do PPP: 

Art. 2º Estas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 
Básica têm por objetivos: 
I – [...] 
II - estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, 
a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da escola de 
Educação Básica; 
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Foi uma longa caminhada, mas a isso se associa o entendimento de que as 

instituições de educação infantil, hoje, dispõem de instrumentos legais e normativas 

que lhes permitem exercer sua autonomia, elaborando suas próprias regras para que 

seu principal objetivo seja alcançado, ou melhor, uma educação de qualidade a todas 

as crianças. 

2.3 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: DIMENSÕES CONCEITUAIS 

Mas afinal, o que é o PPP? Essa é a reflexão que serve como base para a 

elaboração de tão importante documento. Segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, 

p. 484), o PPP é “[...] o documento que reflete as intenções, os objetivos, as 

aspirações e os ideais da equipe escolar, tendo em vista um processo de 

escolarização que atenda a todos os alunos”. 

O PPP é, portanto, o instrumento balizador para as práticas educacionais e, por 

consequência, expressa a prática pedagógica daquele espaço, dando suporte e 

direção à gestão e às atividades ali realizadas pela explicitação da educação que se 

pretende promover, do tipo de cidadão que se pretende formar (GADOTTI, 2004). 

Consiste em um instrumento teórico-metodológico que organiza a ação pedagógica 

do cotidiano das instituições educativas, de uma forma refletida, sistematizada e 

orgânica (VASCONCELLOS, 2002). 

Para Libâneo (2007), o PPP expressa o grau de autonomia da equipe 

educativa, que passa pelo trabalho coletivo. Isso significa que o grupo de educadores 

tem pontos de partida (princípios) e de chegada (objetivos) comuns, envolvem 

sistemas e práticas de gestão negociadas, unidades teórico-metodológica no trabalho, 

sistema claro e transparente de acompanhamento e avaliação. 

Nesse sentido, a elaboração do PPP requer a participação de todos aqueles 

que compõem o ambiente escolar e para isso exige método, organização e 

sistematização. Elaborar esse tipo de projeto é criar um guia para que a comunidade 

escolar, diretores, especialistas, professores, alunos e pais consigam transformar sua 

própria realidade, dando uma identidade à instituição educacional. Conforme pontua 

Veiga (2001, p. 187) “é a configuração da singularidade e da particularidade da 

instituição educativa”. 

Segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), a pergunta mais importante a ser 

respondida pela equipe docente no momento da elaboração do PPP é: o que se pode 
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fazer e que medidas devem ser tomadas para que a instituição melhore, favorecendo 

aos estudantes uma aprendizagem mais eficaz e duradoura. 

De modo geral, para Luck (2009), o PPP tem como foco o aluno, a sua 

formação e a aprendizagem e a organização para promover essa formação e 

aprendizagem. Em virtude disso, engloba o planejamento curricular, ou seja, o 

conjunto das experiências proporcionadas pela instituição com vistas a promover a 

formação e a aprendizagem dos estudantes. 

Mediante o que se expôs pelos autores, percebe-se que o conceito de PPP 

pontuado revela a compreensão de um instrumento de ação coletiva, que direciona a 

organização das instituições educativas em todos os seus aspectos, fortalecendo a 

autonomia e a identidade das mesmas e o alcance das finalidades educativas. 

Segundo a DCNEI (2013), o PPP é o plano orientador das ações da instituição 

e define as metas que se pretende para o desenvolvimento dos estudantes que nela 

são educados e cuidados, as aprendizagens a serem promovidas.  

Assim, pode-se dizer que o PPP é o documento maior de uma instituição 

educativa.  Nele estão contemplados a missão, a visão, os valores, a concepção de 

criança, infância e educação daquela comunidade. É o documento que rege a forma 

de atendimento dispensada às crianças, funcionários, pais e comunidade local. Diz 

respeito, até mesmo, à forma de organização dos espaços e do tempo daquela 

instituição.   

2.4 A IMPORTÂNCIA DO PPP PARA OS CEMEIS 

De acordo com a DCN (2013), o PPP vem na perspectiva de superar os 

improvisos dentro das instituições educativas, agregando incalculável valor à gestão 

educacional, tanto pública como privada, desenvolvendo o senso de continuidade e a 

necessidade de planejar estratégias contínuas de crescimento, incentivando o gestor 

escolar a perceber a escola como um organismo que está em constante movimento, 

no qual as diversas áreas se integram e vão muito além da sala de aula. 

Projeto Político Pedagógico pode ser concebido como a própria escola 
em movimento, que constrói, no dia-a-dia, seu trabalho educativo, 
discute de forma participativa os seus problemas, suas possibilidades 
de solução e define as responsabilidades pessoais e coletivas a serem 
assumidas para a realização de seus objetivos. Implica numa dinâmica 
de reflexão- comunicação- ação- avaliação que possibilita constante 
revisão dos processos (SCHNEIDER, 2001, p. 11).  
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O PPP dá autonomia aos grupos de profissionais das instituições de Educação 

Infantil de criar, reinventar a instituição, os objetivos e as metas mais compatíveis com 

a realidade e com os interesses dela e da comunidade (LIBÃNEO, 2007). 

A autonomia das instituições de educação infantil numa sociedade democrática 

é, sobretudo, a possibilidade de ter uma compreensão particular das metas da tarefa 

de educar e de cuidar, das relações de interdependência, da possibilidade de fazer 

escolhas visando a um trabalho educativo eticamente responsável (BRASIL, 2013). 

Essa autonomia tem como suporte a Constituição Federal e o dispositivo no artigo 15 

da LDB: 

Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 
educação Básica que os integram progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 
gerais de direito financeiro público (BRASIL/96). 

O ponto de partida para a conquista da autonomia pelas instituições 

educacionais é a construção da identidade, cuja manifestação se expressa no PPP 

próprio daquela instituição. 

O PPP deve ser assumido pelas instituições de educação infantil como um dos 

instrumentos de conciliação das diferenças, de busca da construção da 

responsabilidade compartilhada por toda a comunidade escolar (BRASIL, 2013). 

Segundo a DCNEI (2013), o PPP é o plano orientador das ações da instituição 

e define as metas que se pretende para o desenvolvimento dos estudantes que nela 

são educados e cuidados, as aprendizagens que se quer promovidas. 

Na prática, o documento estipula quais são os objetivos da instituição, partindo 

de conceitos simples: “onde estamos e onde queremos chegar” (NOGUEIRA, 2009, 

p.9) e o que a instituição, em todas as suas dimensões, vai fazer para alcançá-los. 

Nele, considerar-se-ão todos os âmbitos que compõem o ambiente educacional, 

como:  

A proposta curricular: “Enquanto projeção do projeto pedagógico, o currículo 

define o que ensinar, o para que ensinar, o como ensinar e as formas de avaliação, 

em estreita colaboração com a didática” (LIBANEO, 2008, p. 168). 

O conceito de currículo na Educação Infantil é algo recente, somente sendo 

possível com a integração da Educação Infantil no sistema educacional, visto que tal 

termo se associa à escolarização tal como a vivenciada no Ensino Fundamental, 

sendo preferidas as expressões projeto ou proposta pedagógica (DCN, 2013). 
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Conforme o artigo 4º da DCN (2013, p. 97):  

Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar 
que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de 
direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, 
constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a 
natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

Com base nesse paradigma, a proposta pedagógica das instituições de 

educação infantil deve ter como objetivo principal promover o desenvolvimento 

integral das crianças de zero a cinco anos de idade, garantindo  

o acesso a experiências de construção de conhecimentos e aprendizagem 
de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à 
liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e interação 
com outras crianças (DCN, 2013, p. 88). 

Diretrizes sobre a formação dos professores: O artigo 3º da LDB, ao definir 

os princípios da educação nacional, prevê a valorização do profissional da educação 

escolar, reafirmando a ideia de que não há instituição educativa sem o professor.  

Ainda sobre formação continuada, nos Artigos 61 e 67 da mesma Lei, permite-

se identificar a necessidade de elo entre o papel do professor, as exigências sobre 

sua formação, e o seu fazer na instituição educativa: 

Art. 61Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo 
a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos 
objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá 
como fundamentos:  
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados 
e capacitação em serviço; 

E, ainda, no artigo 67: 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 
da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 
planos de carreira do magistério público:  
II – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 
periódico remunerado para esse fim; 

Sobre a importância da formação continuada do professor de Educação Infantil 

ser assumida como compromisso integrante do PPP, Carneiro pontua: 

A necessidade de aperfeiçoamento profissional decorre da própria natureza 
do ofício de educador. As transformações da sociedade e as mudanças de 
natureza do conhecimento com repercussões diretas sobre a sua 
organização exigem, do professor (a), um esforço continuado de atualização, 
de aperfeiçoamento e de renovação dos métodos de trabalho. Á própria 



35 

evolução social requer novas competências para ensinar. Nesse sentido, é 
conveniente lembrar que cabe a cada professor (a) administrar sua própria 
formação continuada. Só ele (a) pode ser agente do seu próprio sistema de 
autoformação. Não significa que o professor (a) possa dispensar o apoio 
institucional para avançar em seu aperfeiçoamento profissional. Este está 
definido em lei e faz parte do Plano de Carreira. O que se quer dizer é que 
cada professor (a) deve explicitar e analisar suas práticas e, a partir de então, 
decidir quais as rotas de formação continuada que deverá lançar mão para 
construir o seu projeto de formação (CARNEIRO, 2014, p.280). 

Diretrizes para a gestão administrativa: pensar a organização do trabalho 

pedagógico e a gestão da Instituição de Educação Infantil, tendo como fundamento 

as legislações vigentes  

Pressupõe conceber a organização e gestão das pessoas, do espaço, dos 
processos, procedimentos que viabilizam o trabalho de todos aqueles que se 
inscrevem no currículo em movimento expresso no projeto político 
pedagógico (BRASIL, 2013, p. 13).  

Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão, segundo o artigo 12 da LDB/96, a incumbência de: 

I – elaborar e executar sua proposta pedagógica;  
II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; III – 
assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;  
IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;  
V – prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;  
VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola;  
VII – informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, 
os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem 
como sobre a execução da proposta pedagógica da escola;  
VIII – notificar ao conselho tutelar do município, ao juiz competente da 
comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos 
alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% (cinquenta por 
cento) do percentual permitido em lei.  

Conscientes da complexidade e da abrangência dessas tarefas atribuídas às 

Instituições de Educação Infantil, os responsáveis pela gestão sabem que o seu 

compromisso e o seu sucesso profissional requerem não apenas condições de 

trabalho, mas formação continuada e clareza quanto à concepção de organização da 

Instituição (BRASIL, 2013). 

Nesse sentido, torna-se significativo que cada Instituição de Educação Infantil 

procure construir seu próprio PPP dentro da realidade na qual se insere, assumindo a 

responsabilidade de realizar tal tarefa conforme preconiza a LDB, que estabelece 

diretrizes para a elaboração do PPP das escolas de Educação Básica (BRASIL, 2013). 
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Importante destacar que o PPP é o documento maior da instituição, agregando, 

em torno de si, a missão, a visão e os valores da instituição, os planos, as propostas 

de ações e demais documentos próprios de cada realidade escolar, essenciais à 

sobrevivência e ao crescimento da instituição.  

2.5 PARTES DO PPP 

Segundo GANDIN (2010), o PPP é composto, basicamente por três grandes 

partes, articuladas entre si: Marco Referencial, Diagnóstico e Programação. 

2.5.1 O que é o marco referencial? 

O próprio nome é um tanto redundante, já que, por definição, um marco é uma 

referência. No entanto, não parece nenhum exagero diante da necessidade de as 

instituições educativas terem uma referência para sua caminhada. 

Para Vasconcellos (2007, p. 182), “o Marco Referencial é a tomada de posição 

da instituição que planeja em relação à sua identidade, visão de mundo, utopia, 

valores, objetivos, compromissos”, ou seja, expressa a direção que a instituição 

escolheu, fundamentada em elementos teóricos, filosóficos, espirituais e científicos. 

Portanto implica opção e fundamentação. 

Ainda segundo o autor, o Marco Referencial nasce como busca da resposta: 

“em que medida enquanto escola democrática, na América Latina podemos 

efetivamente colaborar para a construção do homem novo e da nova sociedade?” 

(2007, p. 182). Com o Marco Referencial, as instituições têm a possibilidade de 

expressar o sentido de seu trabalho e suas perspectivas nessa caminhada. 

Para Vasconcellos (2007, p. 182), um referencial pautado na existência e no 

desejo é composto de três grandes partes: 

Marco situacional (onde se está, como se vê a realidade) 

Marco Filosófico ou Doutrinal (para onde se quer ir) 

Marco Operativo (que horizonte se quer para a ação) 

O importante no momento de elaborar o marco referencial é que não ignore 

nenhuma das três partes que o compõem. Muitas instituições trabalham com um 

referencial, porém o chamam de “filosofia”, “diretrizes” e, mais recentemente de 

“missão”, o único problema dessa prática é a falta da divisão nos três aspectos: marco 

situacional, marco doutrinal e marco operativo (GANDIN, 2011). 
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2.5.2 Marco Situacional 

Marco Situacional é o ponto no qual a organização da Instituição Educacional 

posiciona-se como parte de um contexto global, é o momento da análise da realidade 

mais ampla na qual ela está inserida. Não se restringe apenas aos problemas, ações 

e realidade da instituição, mas da cidade, do estado, do país, do mundo. É, também, 

as relações e inter-relações entre as partes, entre a educação de um indivíduo que 

está inserido em uma sociedade (NOGUEIRA, 2009). 

Pode-se dizer, dessa forma, que o marco situacional é a primeira aproximação 

da instituição que planeja a realidade, é quando ela compreende-se como parte do 

mundo, é dar-se conta, é situar-se no mundo, é, antes de mais nada, sentir seus 

problemas e ter esperança em resolvê-los, é identificar que algo não vai bem, algo 

que causa incômodo. Gandin (2011) pontua que nisso não há ciência ou teoria, é uma 

avaliação da realidade, que não deve ser confundida com o diagnóstico, pois o que 

há é um ver sem critérios para julgar essa realidade.  

O marco situacional ajuda as instituições a darem globalidade ao seu esforço, 

a se verem como participantes de um grande mundo, estabelecendo claramente a 

relação das ações da instituição e o resultado social que ela quer ajudar a construir. 

Importante deixar claro que o diagnóstico ainda não foi elaborado, mesmo que já se 

tenha um marco situacional, evitando assim uma falha nos planejamentos, ou melhor, 

confundir o diagnóstico com um levantamento de problemas. 

2.5.3 Marco Filosófico ou Doutrinal 

O termo “doutrinal” tem trazido alguns questionamentos sobre seu significado. 

Embora possa parecer que a expressão tenha algo a ver com doutrinação, o termo 

aqui se refere a uma proposta global, com base teórica. 

Para Gandin (1994), Marco Filosófico ou Doutrinal é quando a instituição 

assume uma proposta político-social e a fundamenta. Refere-se, portanto, a uma 

escolha, opção, que tem fundamentação explícita em elementos teóricos. “É a 

proposta de sociedade, pessoa e educação que o grupo assume. Aqui são expressas 

as grandes opções do grupo” (VASCONCELLOS, 2009, p. 183). 

O autor também traz algumas sugestões de questões no momento de 

elaboração do Marco Filosófico: 

- Que tipo de Sociedade queremos construir? 
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- Que tipo de Homem/ Pessoa Humana queremos colaborar na 
formação? 
 - Que finalidade queremos para a Instituição? Que papel desejamos 
para nossa Instituição em nossa realidade? (VASCONCELLOS, 2009, 
p. 183). 

Até agora há duas propostas baseadas em teoria, uma no que se refere ao tipo 

de sociedade que se quer ajudar a construir e outra que traz o tipo de ação específica 

para se chegar a isso. O modo mais preciso de se elaborar um plano seria, pois, 

apresentar um marco situacional e logo um marco doutrinal, subdividido em duas 

partes, um marco doutrinal de FINS e um marco doutrinal de MEIO (GANDIN, 2011). 

Assim, o primeiro ofereceria um ideal de homem e de sociedade e o segundo, um 

ideal de educação. 

2.5.4 Marco Operativo 

O Marco Operativo “expressa o ideal específico da instituição. É a proposta dos 

critérios de ação para diversos aspectos relevantes da instituição, tendo em vista 

aquilo que queremos e devemos ser” (VASCONCELLOS, 2009, p. 183). Assim o 

marco operativo é, também, uma proposta de utopia no sentido que apresenta algo 

que se projeta para o futuro, sendo que tal proposta não quer determinar a execução 

aqui e agora.  

Marco Operativo trabalha com o que é próprio do campo de ação do grupo 
que planeja, apresentando uma proposta que traduz o seu modo de encarar 
sua prática especifica em forma de realidade desejada, proposta está 
fundamentada teoricamente (GANDIN, 1994, p. 82). 

Importante entender que o Marco Operativo diz respeito a três grandes 

dimensões do trabalho desenvolvido nas Instituições Educacionais, a saber: 

Dimensão Pedagógica, Dimensão Comunitária e Dimensão Administrativa, que 

embora estejam uma relacionada as outras, tem aspectos específicos a serem 

tratados (VASCONCELLOS, 2009). 

Vale aqui uma observação sobre esse método, ou seja, Gandin (2011) alerta 

que quando se fala de marco operativo pode haver confusão com a programação, não 

distinguindo o ideal do agir da proposta de ações concretas. Isso traz grandes 

prejuízos quando se utiliza o método como modelo de plano. 
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2.5.5 Diagnóstico 

Existe uma tendência, principalmente na área da educação, de confundir 

diagnóstico com a descrição da realidade ou com um levantamento de problemas. 

Seria o mesmo como dizer que há um diagnóstico quando alguém se queixa de dor 

de cabeça, de tonturas e febre; embora tais sintomas ajudem a orientar o médico na 

busca de um diagnóstico e constem como elementos fundamentais do 

pronunciamento médico, de forma alguma, são o diagnóstico. 

É claro que todos compreendem que tais erros seriam inadmissíveis a um 

médico, porém são comuns e aceitos na educação. Assim, por exemplo, as 

secretarias de educação quando fazem planos: 

chamam de diagnóstico um amontoado de dados sobre alunos, professores, 
prédios etc. sem nenhuma clareza sobre o significado destes dados porque, 
de qualquer modo, não há um referencial claro e consistente (GANDIN, 2011, 
p.91). 

É importante ter bem claro o significado da palavra diagnóstico para não 

confundir com pontos negativos, dados administrativos, levantamentos estatísticos da 

Instituição, etc. O diagnóstico na realidade é a comparação do que se pratica hoje na 

Instituição e o que se coloca como intenções no marco operativo ou pedagógico. 

Assim, há a comparação entre o real e o ideal daquilo que se projeta para o futuro 

(NOGUEIRA, 2009). Só é possível fazer um diagnóstico à luz de um referencial. 

Assim fica evidente que o diagnóstico se refere à reflexão que se faz ao 

comparar o que está praticando e o que considera importante ser praticado para que 

assim alcance tudo aquilo que coloca como intenção no marco filosófico ou doutrinal, 

na visão, na proposta pedagógica etc. Não há instituição que tenha sentido, em termos 

de eficiência e de eficácia, sem que faça um diagnóstico continuado dentro de um 

processo de planejamento. 

2.5.6 Programação 

Com o diagnóstico preparado, aparecem muitas necessidades para a 

instituição, expressando como está e como deveria ser. Tais necessidades são muito 

maiores do que a capacidade que a instituição tem de satisfazê-las. Assim é 

necessário fazer a programação, é preciso pensar nas necessidades que são 
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executáveis no tempo de duração do plano. Sobre programação, Gandin (2011) traz 

que: 

Programar (fazer uma proposta de ação) é, então, dizer o que se fará dentre 
o que é necessário, levando em conta o que exeqüível com os recursos de 
que se dispõe e naquele tempo de duração do tempo (GANDIN, 2011, p.103). 

Para Vasconcellos (2009, p. 194), “A Programação é o conjunto de ações 

concretas assumido pela instituição, naquele espaço de tempo previsto no plano, que 

tem por objetivo superar as necessidades identificadas”. 

Para satisfazer as necessidades, e segundo as características dessas mesmas 

necessidades, a programação terá, segundo Gandin (2011), quatro dimensões: a das 

ações concretas a realizar, a das orientações para toda a ação (atitudes, 

comportamentos), a das determinações gerais e a das atividades permanentes. 

“A programação, dentro de um plano, é uma proposta de ação para diminuir a 

distância entre a realidade da instituição que planeja e o que estabelece o Marco 

Operativo” (GANDIN, 1991, p. 45). Dito de outra forma, a programação é a proposta 

de ação para satisfazer as necessidades viáveis de serem sanadas, apresentadas 

pelo Diagnóstico. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A realização do estudo se caracteriza por um estudo de caso, pesquisa de 

abordagem qualitativa, apoiada pela pesquisa documental e bibliográfica. Opções 

essas que foram fundamentais para o acesso aos PPPs já existentes, bem como para 

elaboração de um roteiro que serva como base para (re) elaboração e implementação 

dos PPPs em instituições de Educação Infantil.  

O método de “[...] estudo de caso é uma investigação empírica de um fenômeno 

contemporâneo dentro de um contexto da vida real, sendo que os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2001, p.32).  

O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas 
ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de 
um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros 
delineamentos já considerados.  (GIL, 2002, p. 54). 

A pesquisa documental, por sua vez, “[...] caracteriza-se pela coleta de dados 

em documentos [...]” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 106), que, no caso desta 

pesquisa, constituiu-se na análise dos PPPs dos CEIs, sendo seu uso justificado pelo 

potencial oferecido para que se alcançassem objetivos propostos neste estudo.  

A abordagem qualitativa delineou o instrumento para análise dos PPPs 

existentes, bem como o roteiro de entrevistas e de observações das reuniões 

pedagógicas. A abordagem se mostrou fundamental para a compreensão de 

particularidades, possibilitando a exteriorização da subjetividade sem a necessidade 

de assegurar a homogeneidade dos resultados. Portanto, respondeu a questões mais 

particulares, trabalhando com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes “[...], dessa forma [...] corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos 

à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2010, p. 23). 

3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Foram participantes diretos desta pesquisa a coordenadora pedagógica da 

SME, as seis diretoras, professores e orientadores pedagógicos de seis unidades de 

CEIs do município de Massaranduba – SC, totalizando uma população de 40 pessoas 

a serem observadas.  



42 

Abordadas pessoalmente para entrevista foram sete pessoas, sendo seis 

diretoras e a coordenadora pedagógica geral da Secretaria de Educação. A seleção 

dos docentes se deu de forma aleatória por ocasião de um encontro pedagógico e a 

abordagem se deu por meio de uma conversa mais informal, seguida de registro em 

diário de campo. 

3. 2 DESENHO DA PESQUISA 

Importante deixar claro que o produto final deste projeto, ou seja, a presente 

dissertação, não eram os PPPs, mas sim um roteiro da elaboração dos mesmos. Esse 

roteiro elaborou-se a partir da análise dos PPPs dos CEIS do município de 

Massaranduba, bem como das entrevistas com as Diretoras das unidades e da 

observação das intervenções pedagógicas. 

 Cientes disso, é importante informar que o roteiro sofreu alterações durante o 

percurso, mediante as necessidades apresentadas.  

Utilizaram-se entrevistas com as seis diretoras em sua unidade de trabalho. 

Nesse momento, também, fez-se a pesquisa do documento PPP e a observação das 

reuniões de orientações pedagógicas junto aos professores, orientadores e diretoras. 

3.2.1 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

A coleta de dados realizou-se por meio dos seguintes instrumentos:  

a)  Análise documental dos PPPs existentes nas unidades de CEIS de 

Massaranduba-SC para compilar ideias adaptáveis ao roteiro a ser 

proposto;  

b) Observação dos professores, orientadores e diretoras durante as reuniões 

de orientações pedagógicas, em cada unidade, para acompanhar como se 

deu o processo de implementação do PPP e registro em diário de campo;  

c)  Entrevista aplicada às diretoras com o objetivo de conhecer a percepção 

das mesmas em relação de como se deu o processo de elaboração e de 

implementação dos PPPs em sua unidade.  

Destaca-se que o roteiro de análise dos PPPs e a entrevista foram elaborados 

pela pesquisadora com base no referencial teórico que norteia este estudo. 



43 

3.3 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

A partir da coleta de dados, fez-se uma análise documental dos PPPs dos CEIs 

de Massaranduba – SC, elaborando-se um comparativo dos sumários, destacando-

se semelhanças e diferenças, o que cada CEI considerou mais relevante, se constava 

a proposta de trabalho que vinha sendo desenvolvida e se o documento condizia com 

a realidade da instituição bem como sua efetivação. 

Por meio dos registros em diário de campo da observação dos Diretores, dos 

Orientadores e dos professores durante as reuniões de orientação pedagógica, 

procurou-se identificar a forma como cada instituição vinha desenvolvendo seu 

trabalho com base naquilo que fora planejado, quem participou da elaboração e da 

implementação do PPP de sua unidade, bem como quem coordenou todo o processo.  

Com base nas entrevistas, identificou-se a percepção dos Diretores sobre como 

se deu o processo de elaboração e implementação do PPP em sua unidade, quais 

dificuldades encontraram durante o processo e quais benefícios obtiveram com a 

implementação.  

Destaca-se que, em função de possíveis desconfortos e riscos previsíveis, a 

análise dos dados se deu a partir de princípios éticos, organizando-os através de 

códigos para preservar o anonimato dos educadores e das instituições. Exemplo: para 

referir-se as seis unidades de CEIs usou-se a codificação CEI 01, CEI 02, CEI 03, CEI 

04, CEI 05 e CEI 06. 

Para citar a diretora da unidade, utilizou-se a codificação Diretora 01 para a 

gestora do CEI 01, Diretora 02 para a diretora do CEI 02 e assim por diante. Com 

relação ao segmento professor, como foram aplicadas entrevistas a dois professores 

de cada CEI, usou-se a codificação Professor 01 A e Professor 01 B para fazer 

referência aos professores do CEI 01, Professor 02 A e Professor 02 B para fazer 

referência aos professores do CEI 02 e, assim, sucessivamente. 

3.4 RISCOS 

Como toda pesquisa, esta, também, implica alguns riscos. Será necessário 

considerar possíveis constrangimentos já que haverá um acompanhamento 

sistemático do trabalho por meio de observações, de registros e de entrevistas. 

Para evitar possíveis constrangimentos, adotou-se um sistema de codificação, 

garantindo assim o anonimato dos participantes. 
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Assim, utilizou-se um Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), que 

foi assinado pelos participantes, garantindo-lhes o cumprimento de preceitos éticos 

da pesquisa.  

3.5 BENEFÍCIOS  

Com a construção do roteiro, a partir da experiência da rede municipal de 

ensino de Massaranduba-SC, para a (re) elaboração e implementação dos PPP em 

instituições de educação infantil, pretendeu-se oferecer um suporte para que cada CEI 

dentro de sua realidade, de forma democrática e participativa, construísse seu PPP,d 

objetivando maior autonomia no espaço educativo, bem como a qualidade no 

atendimento de cuidar e de educar as crianças, garantindo seu desenvolvimento 

integral.  

Além disso, o produto educacional aqui proposto pode contribuir para que 

outras instituições de Educação Infantil inovem, buscando construir seu próprio PPP, 

com vistas a atender suas reais necessidades. Por isso, assume-se o compromisso 

de divulgar amplamente o roteiro elaborado.  
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4 RESULTADOS E ANÁLISE 

4.1 ESTUDO DE CASO DOS CEI DE MASSARANDUBA, SC 

Para melhor estruturar este estudo, realizou-se uma pesquisa de campo nas 

unidades de CEI no município de Massaranduba-SC. A fim de que se compreenda 

mais adequadamente, faz-se necessário contextualizar onde e como se deu a 

aplicação do presente trabalho.  

O município de Massaranduba, situado no estado de SC, conhecido como a 

capital catarinense do arroz, conta com uma população estimada, segundo dados do 

censo do IBGE 2010, de 14.668 habitantes e traz na sua principal fonte de renda a 

agricultura, com destaque para o arroz e a banana. Poucas indústrias de conserva e 

de roupas se localizam lá. A descendência dos habitantes é, em sua maioria, alemã, 

polonesa e italiana, com a religião predominantemente católica (IBGE, 2010). 

Na área educacional, o município conta com seis unidades de CEI. Desses, 

três localizam-se em comunidades rurais e três na área urbana, atendendo um total 

de 920 crianças na faixa etária de quatro meses a cinco anos e 11 meses de idade. 

Para atendimento dessas crianças, as unidades contam com um quadro funcional de 

73 professores com carga horária de 30 e 40 horas semanais, 54 auxiliares de sala, 

três auxiliares administrativo, sete estagiários, 16 merendeiras, 20 serventes, quatro 

orientadores e sete diretoras (Coordenadora da SME, 2019). 

Faz-se necessário informar que, em função de possíveis desconfortos e riscos 

previsíveis, a análise dos dados se deu a partir de princípios éticos, organizando-os 

através de códigos para preservar o anonimato dos educadores e das instituições. 

Exemplo: para referir-se às seis unidades de CEIs, usou-se a codificação CEI 01, CEI 

02, CEI 03, CEI 04, CEI 05 e CEI 06. 

Para citar a diretora da unidade, utilizou-se a codificação Diretora 01 para a 

gestora do CEI 01, Diretora 02 para a diretora do CEI 02 e assim por diante. Com 

relação ao segmento professor, como se aplicaram as entrevistas a dois professores 

de cada CEI, usou-se a codificação Professor 01 A e Professor 01 B para fazer 

referência aos docentes do CEI 01, Professor 02 A e Professor 02 B para fazer 

referência aos do CEI 02 e assim sucessivamente. 

O CEI 01 localiza-se na zona rural, atendendo aproximadamente 84 crianças, 

filhos de pais que trabalham, majoritariamente, na agricultura, para terceiros com: 
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banana, arroz e palmáceas, outros pais trabalham em firmas ou metalúrgicas 

existentes na região. Poucos possuem propriedades rurais, alguns possuem apenas 

um pequeno terreno onde construíram suas casas (DIRETORA 01, 2019). 

O CEI 02, fundado dia 4 de junho de 2012, localiza-se na zona rural, atendendo 

75 crianças provenientes de famílias de agricultores, trabalhadores de indústrias de 

esquadrias e de móveis. Para atendimento dessa comunidade, o CEI conta com uma 

diretora, que iniciou suas atividades ainda no ano de 2019, uma secretária estagiária 

e sete professores, todos com especialização em educação (DIRETORA 02, 2019). 

O CEI 03, inaugurado dia 20 de março de 2002, situa-se na área urbana, 

atendendo 298 crianças provenientes de famílias com perfis diversificados de várias 

etnias culturais e classes sociais. Para atendimento dessa comunidade, o CEI conta 

com uma diretora, que iniciou suas atividades em 2009 até 2012, retornando à gestão 

em 2015 até os dias atuais, uma diretora adjunta, uma orientadora, uma secretária 

estagiária e 23 professores, havendo, desses, 17 com especialização em educação. 

A unidade conta ainda com uma APP atuante, sempre disponível, contribuindo 

efetivamente com as atividades propostas pela instituição (DIRETORA 03, 2019). 

O CEI 04, inaugurado no ano 2011, localiza-se na zona rural, atendendo 211 

crianças provenientes de famílias de agricultores, empregados de empresas de 

vestuário (facções) e proprietários de facções. Para atendimento dessa comunidade, 

o CEI conta com um quadro funcional de 26 funcionários; desses, nove são 

professores com formação em educação, nove auxiliares de sala, duas merendeiras, 

um zelador, dois serviços gerais, uma diretora, uma orientadora e uma estagiária 

(DIRETORA 04, 2019). 

O CEI 05 localiza-se na zona urbana, atendendo 152 crianças provenientes de 

famílias de agricultores, trabalhadores tanto na zona rural como na urbana, mas a 

maioria trabalha no centro da cidade como empregados, poucos pais são donos do 

próprio negócio. Para atendimento de tal comunidade, o CEI conta com um quadro 

funcional de 36 funcionários: 16 são professores, sendo 12 professores de sala, dois 

professores de educação física, uma professora de artes e uma professora de projetos 

diferenciados como musicalização (Diretora 05, 2019). 

O CEI 06 localiza-se na área urbana e atende aproximadamente 100 crianças 

provenientes de famílias residentes no município que trabalham no comércio local. 

Para atendimento dessas crianças, o CEI conta com uma diretora, que iniciou suas 
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atividades no ano de 2019, uma orientadora, uma secretária e nove professores com 

formação na área da educação (DIRETORA 06, 2019). 

O Município dispõe, também, de trabalho de consultoria externa realizado por 

duas doutoras na área de Educação Infantil, que atuam diretamente nas unidades de 

CEI, realizando reuniões mensais de orientação das atividades pedagógicas. 

Atualmente as unidades desenvolvem o Projeto Escolas Criativas Ecoformadoras sob 

orientação dessas consultoras com supervisão da coordenadora pedagógica da SME. 

O município não disponibiliza de unidades particulares de atendimento à educação 

infantil, havendo 100% de atendimento público (COORDENADORA da SME, 2019). 

A parte empírica deste trabalho dividiu-se em dois momentos específicos: o 

primeiro, realizado no mês de outubro de 2019, envolvendo visitas nas seis unidades 

de CEI para observação e registro em diário de campo das reuniões de 

encaminhamentos pedagógicos com professores, gestores e orientadores e, no 

segundo momento, em novembro de 2019, no qual se realizaram entrevistas, 

envolvendo dois professores de cada unidade de CEI, totalizando 12 professores, a 

coordenadora pedagógica da SME e todos os gestores das seis unidades de CEI, 

delimitando o foco da pesquisa ao segmento professor e gestor. 

A opção se baseou na necessidade de limitar a amostra da pesquisa diante da 

impossibilidade de se pesquisar todos os segmentos. A escolha pelo segmento 

específico professor e gestor, além do aspecto metodológico, levou em consideração 

também o fato da prática de elaboração do PPP nas unidades de CEI pouco contar 

com a participação dos demais segmentos, ficando quase sempre restrita ao grupo 

de gestores e, raras vezes, a alguns professores ou a coordenadores pedagógicos.  

Ouvir a opinião desses sujeitos atrela-se, portanto, à necessidade de inserção 

e participação ativa dos mesmos no envolvimento dos demais segmentos na 

elaboração do PPP. 

Entrevistaram-se, nessa etapa, dois professores de cada unidade de CEI em 

uma conversa mais informal, as seis diretoras e a coordenadora pedagógica da SME 

com uma entrevista pré-elaborada. A participação da coordenadora pedagógica da 

SME se resume quanto à solicitação junto às gestoras para que as unidades 

atualizassem seus PPP. 
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4.2 DIMENSÕES ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA E ORGANIZACIONAL DOS 

CEIS 

Para a proposta de análise dos CEIs nas dimensões administrativa, pedagógica 

e organizacional, utilizaram-se estudos de Lück (2009, 2010 e 2011), Gandin (2000 e 

2011), Horn (2017) e Zwierewicz e Torre (2009). 

Os estudos de Lück (2009, 2010 e 2011) tratam das dimensões da gestão 

escolar e das suas competências, do clima escolar e da importância da prática 

pedagógica. 

Gandin (2000 e 2011) foi selecionado por esclarecer sobre o papel da liderança 

daqueles que compõem a equipe gestora e a importância da prática do planejamento 

participativo na organização do ambiente de aprendizagem. 

Zwierewicz e Torre (2009) descrevem a visão ecossistêmica e transdisciplinar, 

demarcando o papel da consciência na educação que se pretende, explicando o que 

é uma escola criativa e de que forma se difere das demais. 

Já Horn (2017) mostra-se relevante por abordar a importância da organização 

dos tempos e dos espaços na educação infantil para o desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças. 

Tais autores foram fundamentais nesse processo de trazer à luz a 

complexidade da cultura organizacional para a elaboração e a implementação do PPP 

nas unidades de educação infantil. 

Na dimensão pedagógica, analisou-se a promoção de uma gestão democrática 

e participativa. Pondera-se se as crianças aprendem e desenvolvem o seu potencial, 

pois a construção de conhecimentos, o desenvolvimento pleno de sua inteligência, 

sensibilidade, corporeidade, autoconhecimento e consciência ampliada na relação 

humana, social e ambiental são o foco principal do trabalho realizado pelas unidades 

de CEI. Sabe-se que esse é o seu papel, e sua concretização se dá quando os 

profissionais da educação infantil se envolvem e assumem seus papéis com 

compromisso e responsabilidade. 

Segundo Lück (2009, p. 94), a gestão pedagógica é “[...] a gestão específica 

que envolve a articulação entre concepções, estratégias, métodos e conteúdos, assim 

como demanda esforços, recursos e ações, com foco nos resultados pretendidos”. 

Elementos esses que devem estar contemplados no PPP. 
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A dimensão administrativa, anteriormente responsável apenas por cuidar dos 

recursos físicos, financeiros e materiais da instituição, garantindo que sejam bem 

utilizados em prol do ensino, atualmente, ganha novas perspectivas pedagógicas e 

dinâmicas.  

De acordo com o Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar 

(CONSED, 2017), a gestão administrativa abrange “[...] processos e práticas eficientes 

e eficazes de gestão dos serviços de apoio, recursos físicos e financeiros”. Nessa 

dimensão, enfatizou-se também a gestão de pessoas e o relacionamento interpessoal, 

que são determinantes na atuação dos sujeitos nas atividades educacionais. 

Na dimensão organizacional, ponderou-se sobre a participação de todos os 

segmentos nas tomadas de decisões, assim como na elaboração e na implementação 

do PPP nas unidades, a organização do tempo na elaboração participativa de um 

plano, a organização dos espaços e sobre a avaliação institucional, bem como sobre 

a promoção de uma gestão voltada a resultados educacionais.  

As práticas de planejamento participativo não são comuns nos CEI e vêm 

sendo adotadas pelos sistemas de ensino. Quando os profissionais da educação se 

reúnem para socializar e discutir sobre seu trabalho, surge uma perspectiva reflexiva 

e crítica sobre as práticas adotadas em sala de aula. Só assim as más práticas são 

superadas. 

4.3 PESQUISA DE CAMPO:DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

A gestão pedagógica atrela-se aos princípios da educação que têm como 

objetivo principal a qualidade e a eficiência e, consequentemente, a eficácia no 

desenvolvimento e na aprendizagem das crianças. As demais dimensões estão 

agregadas à pedagógica e representam a organização, a coordenação, a liderança e 

a avaliação dos processos voltados para a aprendizagem. 

Com o objetivo de aproximar o currículo à realidade das instituições de 

educação, a SME do município de Massaranduba-SC aderiu no início de 2018 à 

aplicação dos PCEs, que se configura pelo viés da transdisciplinaridade e da 

ecoformação. E, ainda que o Programa evidencie com mais ênfase a ecoformação, a 

transdisciplinaridade mostra-se presente na proposta (COORDENADORA 

PEDAGÓGICADA SME, 2019). 
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A transdisciplinaridade diz respeito ao que está entre as disciplinas, através das 

disciplinas e além delas (NICOLESCU, 2014).“[...] Esse olhar determinará uma nova 

forma de pesquisar, de construir conhecimento, tanto na intenção e no sentido ético, 

quanto no método enquanto estratégia ecossistêmica de busca de compreensão” 

(TORRE, 2008, p.53). 

Embora na Educação Infantil não se trabalhe com disciplinas, a BNCC traz os 

campos de experiências (antes conhecidos como eixos) para que cada docente possa 

planejar e articular suas práticas aos mesmos. O currículo para educação infantil deve 

ser embasado nessa proposta e adaptado a cada instituição de acordo com suas 

peculiaridades. Essa educação integral implícita nos campos de experiência indicados 

pela BNCC não cabe mais dentro de um currículo rígido, fechado e pronto, pois suscita 

uma visão mais complexa acerca da realidade das próprias crianças e de seus 

entornos. 

É necessário superar práticas de um currículo para a Educação Infantil 
confundido com datas comemorativas, ausente de aprendizagens 
significativas que tira a autonomia da criança, colocando-a como mera 
reprodutora de aprendizagens isoladas e descontextualizadas, retratando um 
processo fragmentado (COORDENADORA PEDAGÓGICA da SME, 2019). 

A ideia dos Projetos Criativos Ecoformadores surgiu nessa perspectiva de 

proporcionar uma alternativa inovadora para o processo de ensino aprendizagem das 

crianças de Massaranduba. As escolas criativas, isto é, organizações ou instituições 

com finalidade educativa que aprendem, transformam e inovam, partem da relevância 

da criatividade como o “[...] potencial humano para gerar ideias e propostas novas, 

buscando a melhora das instituições dentro de um marco de valores essenciais para 

o bem estar individual, social e planetário” (ZWIEREWICZ; TORRE, 2009, p.55). 

As ações de cunho pedagógico desenvolvidas no CEI compõem uma das 

dimensões mais importantes do trabalho do gestor educacional. Em uma instituição 

educativa como agente social criativo que se caracteriza pela complexidade, metas 

compartilhadas, liderança democrática e caráter ético têm uma gestão que se destaca 

pelo: 

[...] conhecimento de suas forças e fraquezas, adaptação as condições do 
contexto, combinação de racionalidade e intuição, previsão de dificuldades e 
problemas, enfatizando o clima organizacional pela importância que tem no 
desenvolvimento criativo, tanto pessoal, como grupal e coletiva 
(ZWIEREWICZ; TORRE, 2009, p.55). 
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Durante o período da pesquisa de campo nos CEI 01, 02 e 03, verificou-se um 

relacionamento muito afinado e harmonioso entre os membros da equipe educacional 

e a diretora da unidade, que participa ativamente das questões pedagógicas. Percebe-

se que a equipe aderiu ao PCE de tal forma que está internalizado em todas as ações 

do CEI. Todas os docentes falam sobre o mesmo com muita propriedade, deixando 

claro o quanto o projeto veio a contribuir nas suas práticas pedagógicas.  

No entanto, as unidades 05 e 06 ainda estão no processo de adaptação. Em 

conversa com a Diretora do CEI 06, essa informou que “ainda encontra muita 

resistência por parte de alguns professores, mas acredita-se que faz parte do 

processo, pois estavam acostumados com uma prática de muitos anos e o novo 

geralmente assusta”. 

Já no CEI 04, todas as funcionárias, incluindo a diretora e a orientadora, foram 

unânimes em dizer que, ainda, não entenderam a proposta de trabalho e sentem muita 

dificuldade em elaborar o planejamento ou mesmo executar atividades pedagógicas 

dentro da proposta dos PCEs. A orientadora da unidade comentou que, além da 

dificuldade de entender a proposta, da mesma forma, tem que conviver com a 

resistência de alguns professores que se negam a abandonar práticas antigas, 

alegando estarem quase se aposentando. 

Importante destacar que uma organização criativa não se caracteriza pela 

calmaria, mas sim pela “[...] complexidade, pela convivência de projetos, de atuações 

e relações heterogêneas, por uma densa rede de ideias que fazem possível a 

mudança e o auto-desenvolvimento (sic) continuado” (ZWIEREWICZ; TORRE, 2009, 

p.59). Assim, pois, a complexidade nas estruturas, a divergência de interesses, a 

pluralidade de ideias, e conflitos nas relações podem ser vistos como algo normal. 

“Isso não significa que a desordem, o caos e a anarquia seja indicador de força 

criativa” (ZWIEREWICZ; TORRE, 2009, p.59).  

Quando questionados sobre de que forma surgiu a proposta de trabalhar com 

os PCEs, os professores responderam ter se dado via secretaria de educação no início 

de 2018, momento no qual se lancou a proposta para todos os professores e os 

diretores na reunião pedagógica de encaminhamentos para o ano letivo. Para 

implementação da proposta nos CEIs, passaram por formações e orientações com as 

consultoras externas. 

Em conversa com a coordenadora da SME, essa pontuou que 
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Os PCEs na Educação Infantil foram organizados dentro de uma proposta 
coletiva, ou seja, como um projeto institucional na qual todos os professores 
inserem atividades conectadas a um propósito maior. No início do ano são 
definidos pelo grupo de cada instituição, as linhas gerais do projeto e ao longo 
do ano são retomadas nas formações, que vão orientando o processo 
(COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SME, 2019). 

Questionou-se, igualmente, de que forma se dá a escolha dos temas, ao que 

ela respondeu dar-se esse processo pelo grupo de professores, em sua unidade de 

ensino, no início do ano letivo. Na maioria das vezes, retomam-se os PCEs do ano 

anterior para dar continuidade visto que a ideia dessa proposta é trazer a criança para 

o centro do planejamento, ou seja, a partir dela, de seus interesses, necessidades, 

curiosidades, propor um planejamento que se faz na dinâmica do processo, com um 

olhar atento do professor para as habilidades a serem desenvolvidas na criança 

(COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SME, 2019). 

A coordenadora pontuou, ainda, que embora muitas práticas e rotinas 

engessadas estejam sendo redimensionadas e repensadas na educação infantil, 

como, por exemplo, registros de crianças padronizados, tempos determinados pelo 

adulto e uso de materiais prontos, ela a credita haver um longo caminho a ser 

percorrido para, de fato, haver práticas totalmente voltadas à ecoformação, mas sabe, 

no entanto, que o importante é manter a formação continuada de forma a apoiar os 

professores com possíveis dificuldades em aderir à proposta. 

Analisando os dados, pode-se concluir que, apesar dos excelentes resultados 

obtidos pelos CEIs com as novas práticas advindas dos PCEs, nem todos os 

segmentos foram envolvidos no processo de planejamento e de aplicação da 

proposta, nem tampouco o município conta com um currículo adaptado às novas 

regras da BNCC, haja vista o fato de ainda passarem para a etapa de elaboração do 

mesmo.  

Vale destacar que a estratégia dos professores parece se concentrar na prática 

de incentivo à interação das crianças, no envolvimento das famílias nas tarefas 

pedagógicas, no uso consciente dos recursos naturais e na valorização da cultura 

local, de forma a, semelhantemente, incentivar a interdisciplinaridade, acreditando que 

isso possa favorecer os bons resultados. 

Com os PCEs muda a função do docente, pois esse “[...] passa de mero 

instrutor do sistema tradicional para ser orientador, estimulador, mediador e animador 
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de aprendizagens, podendo valer-se dos meios a seu alcance para evitar bloqueios e 

conflitos que inibam potencialidades” (ZWIEREWICZ; TORRE, 2009, p.156). 

Essa condição acentua a indissociabilidade entre complexidade, 

transdisciplinaridade e ecoformação. As implicações da tríade na prática de uma 

gestão pedagógica suscitam a necessidade de “[...] desenvolver a consciência de 

metas compartilhadas e isso requer maior grau de informação, autonomia e liberdade 

do que habitualmente as instituições educativas outorgam a seus membros” 

(ZWIEREWICZ; TORRE, 2009, p.60). Identificar, planejar e compartilhar as metas é 

um passo decisivo para transformar uma instituição educativa burocrática em uma 

instituição criativa. 

4.4 DIMENSÃO ADMINISTRATIVA 

Determina-se na legislação vigente que a gestão na rede pública de ensino 

deve pautar-se nos princípios de uma gestão democrática e participativa. Segundo 

Lück (2011, p. 36), a gestão deve ser  

[...] orientada pelos princípios democráticos e é caracterizada pelo 
reconhecimento da importância da participação consciente e esclarecedora 
das pessoas nas decisões sobre a orientação, organização e planejamento 
de seu trabalho e articulação das várias dimensões e dos vários 
desdobramentos de seu processo de implementação.  

Para garantir a efetivação dos princípios de uma gestão democrática e 

participativa, as unidades de educação infantil vêm buscando uma maior participação 

de todos os segmentos da comunidade educativa, como professores, orientadores, 

estudantes, pais ou responsáveis, funcionários e membros da comunidade local, para 

deliberarem sobre os processos decisórios da instituição. Desse modo, Lück (2009) 

afirma que:  

[...] um órgão colegiado escolar constitui-se um mecanismo de gestão de 
escola que tem por objetivo auxiliar na tomada de decisão em todas as suas 
áreas de atuação, procurando diferentes meios para se alcançar o objetivo 
de ajudar o estabelecimento de ensino, em todos os seus aspectos, pela 
participação de modo interativo de pais, professores e funcionários (LÜCK, 
2009, p. 72).  

Dentro de uma cultura colaborativa não há espaço para uma liderança 

impositiva que ordena, obriga, constrange a criatividade. Um líder colaborativo não se 

sente ameaçado em abrir mão do protagonismo individual para agregar a ideia de 
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compartilhar responsabilidades, atuações e resultados. Um líder transformador e 

criativo impulsiona, promove, reconhece, valoriza as diversas contribuições 

(ZWIEREWICZ; TORRE, 2009). 

Durante as observações, tomou-se conhecimento de que não existem eleições 

para Diretores. A escolha de gestores se dá por indicações da administração. Assim, 

as atuais diretoras, embora estejam há pouco tempo na função, participaram das 

orientações e das implementações dos PCEs.  

Com isso, a equipe garantiu a continuidade de suas práticas pedagógicas, o 

que foi importante para que os CEIs e os seus estudantes alcançassem significativos 

resultados. Afinal, a comunidade educativa não teve de conviver com rupturas 

proporcionadas pelas práticas administrativas e pedagógicas próprias de cada novo 

gestor. Fato que, provavelmente, acontecerá com a mudança para uma nova 

administração. 

É notório que todas as unidades de CEIs citaram a resistência por parte de 

alguns funcionários como a maior dificuldade na elaboração e aplicação da proposta 

dos PCEs. A coordenadora da SME acredita que isso se deve pelo fato de nem todos 

os professores compreenderam a proposta, porquanto, ainda, falta-lhes compreensão 

teórica, vontade de mudar, aceitar desafios. Sempre é preciso estar buscando o 

convencimento desses professores, seja através das leituras, práticas, vivências que 

são proporcionadas ao longo da formação. Um trabalho lento, mas que vem 

mostrando resultados positivos. 

No CEI 03, tanto as diretoras quanto os professores comentaram que a 

resistência não foi só de alguns professores, mas de zeladores e de merendeiras, os 

quais, por não conhecer o objetivo da projeto, resistiram e se opuseram contra as 

práticas advindas com a nova proposta, sendo necessário chamá-los para uma 

conversa e explicar o quanto aquilo beneficiaria o desenvolvimento das crianças, ou 

seja, não era nenhuma afronta de ordem pessoal. Após as explicações, as atividades 

começaram a fluir com maior êxito, pois passou a ter a participação de todos na 

execução das mesmas como a coleta seletiva do lixo, a separação do lixo orgânico 

para a composteira, canalização da água da chuva para usar na horta e na limpeza e 

até o amadurecimento de uma ideia sobre o uso da luz solar como fonte de energia.  

No CEI 04, em conversa mais informal com a diretora da unidade, essa relata 

que demorou a creditar na proposta, e que o trabalho no CEI começou muito bem, 

porém houve alguns tropeços, os quais não consegue identificar, e os professores 



55 

apresentavam-se desmotivados para o planejamento e aplicação do PCE. Esse 

processo é propício ao fortalecimento da proposta, pois é o momento de repensar 

alguns conceitos e retomar. 

Nas unidades 05 e 06, comentou-se ainda haver resistência, mas que com uma 

conversa tudo se resolve e acredita-se que boa parte dessa resistência já é 

característica de professores com mais tempo de serviço, que acostumados com 

práticas antigas se assustam com o novo, porém isso também faz parte do processo 

de adaptação. 

Tudo indica que os envolvidos no processo de elaboração e de implementação 

dos PCEs se resumem ao professor e gestor, não havendo participação dos demais 

segmentos. A possibilidade de crescimento de uma instituição educativa e de todos 

quantos dela participam passa, segundo Gandin e Gandin (2011, p. 10), pela 

“construção de uma proposta coletiva, que deveria ser realizada pelo conjunto de 

pessoas envolvidas na instituição em questão”, pois as novas relações que o CEI quer 

ver em seu dia a dia, uma vez implementada a nova proposta educativa, já deveriam 

ser vividas no próprio processo de elaboração da proposta. 

Durante a observação das reuniões pedagógicas nos CEIs 01, 02 e 03, os 

professores colocaram como ponto positivo da proposta o planejamento coletivo ou 

participativo. Esses momentos possibilitam maior aproximação da equipe, nos quais 

todos têm conhecimento do trabalho desenvolvido pelos colegas, podendo assim 

auxiliá-los e vibrar pelo sucesso dos resultados esperados, além de um maior 

conhecimento das turmas, fato que favorece, no início do ano, o momento da mudança 

de salas onde as crianças já estão adaptadas aos novos professores. 

Sentir que formam parte de um todo significa que cada um é dono dos 

resultados, do sucesso, do crescimento, da inovação (ZWIEREWICZ; TORRE, 2009). 

Com essa nova prática, os professores reconhecem que estão mais unidos e 

colaborativos, uma vez que, anteriormente, cada um fazia seu trabalho de forma 

isolada e os relacionamentos se resumiam nos cumprimentos no início da manhã e 

na despedida do final da tarde. 

No CEI 03, além do planejamento coletivo, aderiu-se à prática de escrever as 

atividades a serem realizadas dentro do projeto, por cada professor, em um papel 

pardo exposto na parede da sala dos professores. Assim, todos têm conhecimento do 

que o colega realizará com sua turma no dia ou na semana, favorecendo a interação 

entre as turmas, o desenvolvimento de um trabalho coletivo e a transdisciplinaridade. 
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Para esse planejamento pedagógico, todas as unidades colocam como fator 

decisivo a escolha dos temas dos projetos no protagonismo infantil, com temas 

pertinentes ao interesse das crianças. Priorizam atividades que articulem teoria e 

prática, com resultados que ultrapassem os muros do CEI. Procuram dar maior 

visibilidade ao trabalho pedagógico, criando e explorando o cenário ecoformador.  

Outra mudança advinda com os PCES foi uma maior aproximação com as 

famílias. Embora todas as instituições tenham citado esse fator como um ponto 

positivo, o que se percebe é que essa participação das famílias se resume no 

desenvolvimento de algumas atividades pedagógicas, no auxílio financeiro para a 

compra de materiais e na execução de algumas melhorias de ordem estrutural, como, 

por exemplo: plantio de árvores, organização do pátio e bosque, reestruturação do 

parquinho, construção da composteira, compra de casinha e outros materiais. 

Durante a conversa com a Diretora e os professores do CEI 01, quando 

questionados sobre a participação dos pais, todos foram unânimes em responder que 

os pais são participativos nas atividades do CEI, então se perguntou de que forma se 

dá essa participação. Como resposta, haja vista já conhecerem a realidade das 

famílias, saberem quem tem maior disponibilidade, abordam-se esses pais no 

momento no qual eles vêm trazer ou buscar seus filhos no CEI e solicita-se ajuda, 

estando os genitores sempre prontos a fim de colaborar.  

Embora todas as seis unidades apresentem práticas de sucesso com a 

aplicação dos PCEs, uma mostra-se no processo de adaptação e de efetivação da 

prática. Assim, percebe-se que muitas das dificuldades encontradas no processo 

poderiam ter sido evitadas ou superadas se antes de irem diretamente para a prática 

houvessem partido de um planejamento participativo, com todos os segmentos 

envolvidos no planejamento e implementação da proposta. Algo que deveria estar 

contemplado no PPP da unidade. 

4.5 DIMENSÃO ORGANIZACIONAL 

As impressões construídas durante as observações e as visitas realizadas em 

outubro e novembro de 2019 sugerem que o ambiente e o clima educacional das seis 

unidades de CEIs de Massaranduba contribuem positivamente para o 

desenvolvimento das crianças. Embora a cultura organizacional apresenta lacunas 

ainda a serem superadas com relação a organização do tempo, ao planejamento, as 
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interações dos diferentes segmentos e as múltiplas tarefas atribuídas ao professor. 

Para Lück (2010), o conceito de clima escolar e cultura organizacional podem ser 

definidos do seguinte modo:  

[...] O clima e a cultura organizacional escolar constituem-se na ambiência 
em que se realiza o processo humano-social do fazer pedagógico, o qual 
expressa a personalidade e características dessa ambiência. Daí porque 
permearam a escola como um todo e se constituíram na tecedura de fatos, 
eventos, reações, ideias, comportamentos, atitudes, expressões verbais ou 
não verbais, com determinados coloridos e emoções, que se desenham na 
urdidura da tela educacional. Representam, pois, conceitos importantíssimos 
na determinação da qualidade do ensino e de seus resultados (LÜCK, 2010, 
p. 23).  

Em visita às unidades nos dias 28 e 29 de outubro de 2019, com o objetivo de 

observar as reuniões de encaminhamentos pedagógicos aos professores, 

acompanhados da coordenadora pedagógica da SME e das consultoras, algo chamou 

a atenção, ou melhor, a organização do ambiente educacional.  

O modo como se organiza o espaço estrutura oportunidades para a 

aprendizagem por meio de possíveis interações da criança com os objetos e entre 

elas. Com base nos estudos de Horn (2017, p.19), em seu livro Brincar e interagir 

nos espaços da escola infantil, “[...] o espaço pode ser estimulante ou limitador de 

aprendizagens, dependendo das estruturas espaciais que estão postas e das 

linguagens que ali estão representadas”. 

Quando se fala em criatividade dentro de um espaço de educação infantil é 

imprescindível considerar o clima ou o ambiente onde se desenvolvem as crianças. 

Sem um ambiente apropriado, sem uma atmosfera distendida e confortável, 
sem condições favoráveis, resulta inútil falar de técnicas de estimulação. O 
clima é o húmus que faz possível a elaboração e o crescimento da criatividade 
(ZWIEREWICZ; TORRE, 2009, p.66). 

Embora todas as unidades contem com espaços internos e externos amplos 

que possibilitam a exploração de diferentes formas, cada unidade tem suas 

peculiaridades na organização dos espaços. Em todas existem espaços 

extremamente limpos e convidativos, que promovem o bem-estar e o desenvolvimento 

das crianças. 

Os CEIs 01, 02, 03 e 05 apresentavam, na decoração, produções artísticas das 

crianças com elementos naturais que valorizam a cultura local e traz familiaridade ao 

ambiente educativo. A organização dos espaços nesses quatro CEIs, tanto no interior 
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quanto na parte externa, reflete a proposta do Projeto Criativo Ecoformador adotada 

pelas unidades.  

As professoras que compõem o CEI 03 reconhecem que existem fatores 

preponderantes na organização do CEI, tais como o clima educacional, os 

relacionamentos pessoais, a integração entre a instituição e a comunidade, e a 

liderança da equipe gestora focada em proporcionar uma educação de qualidade. 

Lück (2010, p. 29) descreve a organização educacional, enfatizando que: 

[...] uma organização social, tal como a escola, é constituída por uma 
variedade de forças (um campo de forças) que se influenciam 
reciprocamente, definindo, segundo as tendências assumidas (sempre 
sujeitas a variações), uma personalidade. Esse campo de forças é 
sobremaneira determinado pelo modo como as pessoas agem e reagem, a 
partir de valores e crenças, mitos e modos convencionais de percepção.  

Percebe-se nas seis unidades de CEIs que há um ambiente educacional 

organizado, pautado no diálogo, que estimula a participação efetiva dos professores 

e das crianças, contudo os demais segmentos ficam à margem do processo. O 

planejamento e o envolvimento dos sujeitos nos processos de ensino e de 

aprendizagem, bem como a manutenção de um clima educacional favorável, são 

fatores que contribuem para a consolidação de uma educação eficaz. Nota-se que o 

diálogo e a participação efetiva nos processos decisórios dos CEIs se resumem no 

gestor da unidade e no máximo na figura do professor. 

Na entrevista realizada com a coordenadora pedagógica da SME sobre como 

se dá a elaboração do PPP nas unidades de CEIs, obteve-se como resposta: o PPP 

é um processo que precisa ser desenvolvido por etapas interligadas: diagnóstico da 

unidade, levantamento das concepções do coletivo e programação das ações a serem 

desenvolvidas com a participação de toda equipe educativa, professores, 

funcionários, pais, alunos, equipe gestora, representantes da comunidade. Todos 

esses momentos deveriam acontecer uma vez ao ano, sob orientação da SME, 

através de um processo de avaliação e adaptação que permite ao grupo caminhar do 

real para o ideal, desenvolvendo ações viáveis, possíveis de serem implementadas. 

Todas são avaliadas e reformuladas, pois o PPP nunca estará pronto, sempre haverá 

novos desafios. Reconhece que os PPPs das unidades não estão atualizados devido 

às inúmeras mudanças no sistema educacional como a recente homologação da 

BNCC, a implementação dos PCEs e a construção da proposta curricular, mas que 
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orientou as diretoras para fazerem as adaptações pertinentes, cada uma em sua 

unidade (COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SME, 2019).  

A construção coletiva do PPP reflete a realidade da instituição. Como o CEI é 

constituído por diversos segmentos, o PPP vai definir sua identidade com o intuito de 

melhorar a prática educativa, vislumbrando novas possibilidades e transformações no 

cotidiano educativo.  

A cultura organizacional é considerada um fator que pode favorecer o 

aprendizado das crianças. Nesse sentido, as práticas educativas observadas nas seis 

unidades de CEIs têm como foco o desenvolvimento integral da criança, a utilização 

máxima do tempo em atividades significativas, enfim, tudo o que converge para a 

aprendizagem. Quando se perguntou à Coordenadora da SME como é a atuação dos 

professores, ouviu-se o seguinte: 

[...] eles devem participar ativamente de todas as etapas de elaboração do 
PPP, juntamente com a diretora do CEI: elaboração, execução das ações, 
avaliação, revisão e possíveis adaptações. A participação ativa e a motivação 
da equipe fazem a diferença nas atividades cotidianas e de intervenção 
(COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SME, 2019). 

O trabalho educativo conjunto resulta na aprendizagem das crianças.  

Para melhor compreender de que forma se deu o processo de elaboração e de 

implementação do documento PPP nos CEIs de Massaranduba, realizou-se uma 

entrevista pré-elaborada para os diretores das unidades; em seguida, viu-se a 

necessidade de confrontar essas respostas com uma conversa mais informal com os 

professores, favorecendo captar a subjetividades inerentes a cada sujeito e, muitas 

vezes, camuflada em outras alternativas metodológicas como questionários ou 

entrevistas.  

Como resultado desse trabalho, seguem os relatos: a diretora 01 expôs que a 

unidade possui o PPP, tendo o mesmo sido elaborado em 2016 pela gestora da época, 

no entanto todo início de ano é reformulado, mas não há a necessidade da 

participação dos professores, pois é preciso apenas adaptar com dados atuais como 

o quadro funcional. Comentou que, na época da elaboração, os pais e os professores 

participaram do processo de elaboração que se deu por meio de uma parada 

pedagógica, com uma reunião pela manhã e reformulação do PPP no período da 

tarde. Quando questionada se o documento está adaptado à BNCC e se contempla 
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os PCEs, ela informou que ainda não, pois estão desenvolvendo o currículo para a 

educação infantil com base na BNCC. 

A professora 01 A desse mesmo CEI afirma que: 

Os professores provavelmente não participaram da reformulação do PPP por 
não existir tempo para. A forma como as unidades de educação infantil estão 
(sic) organizadas impede uma ação coletiva e sistematizada, mas é 
perceptível a necessidade de organização do sistema com relação aos 
tempos dados as atividades educativas. Quanto ao documento atender as 
necessidades do CEI e quando se faz uso do mesmo, embora cada professor 
conte com uma cópia, como o documento não contempla as propostas do 
trabalho desenvolvidos pela instituição, é utilizado apenas pelos estagiários 
que solicitam o documento (PROFESSORA 01 A, 2019). 

No CEI 02, a diretora comentou que a unidade conta com o documento PPP já 

adaptado, pois deram sequência ao documento elaborado pela gestão anterior, 

havendo como participantes do processo a própria diretora, pais e funcionários 

através de um questionário, no qual cada professor ficou responsável por um item, 

pelo período de um mês. 

No entanto, em conversa com duas professoras, essas relataram não ter 

participado do processo, que desconhecem esse fato explicando que “[...] a rotina na 

educação infantil, as múltiplas tarefas desenvolvidas pelo professor, os problemas do 

dia a dia, tomavam todo o tempo que o PPP nem é lembrado, ficando sem função” 

(Professora 02 A e Professora 02B, 2019). 

Reforça-se, com essas colocações, o caráter, muitas vezes, mecânico pelo 

qual a educação é conduzida, favorecendo a manutenção da realidade educacional 

atual, em que a falta de comunicação dos diferentes segmentos, do sentimento de 

pertencimento, da participação da coletividade no planejamento e na execução das 

ações, do entendimento das ações propostas, sendo realidades frequentes na história 

da educação infantil. 

No CEI 03, a diretora colocou que a instituição conta com o documento PPP, 

sendo o mesmo adaptado no início do ano de 2019 com dados atuais do quadro 

funcional, porém o documento disponível na secretaria do CEI apresenta a data de 

2018. Comentou ainda que o processo de elaboração do PPP se deu por meio de um 

questionário enviado aos pais e que contou com a participação dos professores na 

reformulação do documento (DIRETORA 03, 2019). 

Quando questionada sobre quem faz uso do documento e se o mesmo atende 

às necessidades da unidade, comentou que geralmente é o orientador que faz mais 
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uso, seguido pelos professores que pesquisam as linhas de ação da proposta 

pedagógica. No entanto, por entender que o PPP é um documento norteador, 

atenderia às necessidades do CEI se estivesse completo, contemplando as propostas 

dos PCEs e adaptando-se às novas regras da BNCC (DIRETORA 03, 2019). 

A professora 03 A informou que o planejamento se dá de forma coletiva com 

os demais professores e que a escolha dos projetos se faz por votação, com temas 

que priorizam o desenvolvimento e o interesse das crianças. No início, houve muitas 

dificuldades de entendimento da proposta, mas agora estão adaptados à mesma e 

até preferem essa nova prática, visto as crianças estarem mais felizes, pois adoraram 

a nova dinâmica de trabalho. Com relação à elaboração do PPP, ela comentou que “o 

mesmo já está pronto, só precisam se reunir uma vez ao ano para fazer as 

adaptações, o que geral mente leva uma manhã, até mesmo meia manhã” 

(PROFESSORA 03 A, 2019). 

Durante a observação para registro do diário de campo da reunião pedagógica 

no CEI 04, ficou visível o desconforto de todos, ou seja, professores, diretora e 

orientadora, os quais foram unânimes em assumir diante da consultora externa e da 

coordenadora pedagógica da SME que ainda não entenderam a proposta de trabalho 

advinda com os PCEs. 

Em conversa com a diretora da unidade após a reunião, essa disse que são 

muitas mudanças ao mesmo tempo. Na visão dela, muitas atribuições para o gestor 

fazem com que o mesmo tenha que eleger prioridades e com a dificuldade da 

implementação dos PCEs em sua unidade, a reformulação do PPP não era 

considerado uma prioridade, mas que estava fazendo as adaptações necessárias.  

Quando questionada sobre quem estava participando do processo de 

reformulação do PPP, a Diretora 04 respondeu que todos os professores e a 

orientadora pedagógica da unidade. No entanto, em conversa com a orientadora do 

CEI, a mesma afirmou que, embora considere o PPP um instrumento importante para 

a organização do CEI, realmente, no momento, não era considerado como uma 

prioridade, ficando sempre em segundo plano e elaborado apenas pela diretora da 

unidade. Ressaltou, também,  

[...] que a diretora estava fazendo as adaptações sozinha, nem ela ou os 
professores estavam participando da reformulação do documento. Acredita 
que essa atitude se dê pela falta de tempo para reunir toda a equipe devido 
as muitas tarefas desenvolvidas no CEI (ORIENTADORA 04, 2019). 
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A resposta da orientadora do CEI 04 expressa uma angústia vivida por muitos 

profissionais de educação. Uma insatisfação com o modelo atual de educação e 

aponta ainda haver esperanças, haver pelo que e por quem lutar. Gandin (2011), em 

seu livro sobre “A Prática do Planejamento Participativo”, coloca que só se pode 

conceber (explicitar) uma “realidade institucional desejada” após a tomada de 

consciência da “realidade global existente”. 

Mais uma vez explicita-se a necessidade de formação docente, que passa tanto 

pela competência técnica, quanto pelo compromisso político de defender e de atuar 

para transformar a educação em uma realidade institucional desejada. 

No CEI 05, a diretora da unidade comentou que, para responder à entrevista, 

ficaria mais segura caso se chamasse uma das professoras da unidade que participou 

da elaboração do PPP. Com a chegada da professora, quem respondeu a todas as 

questões foi essa docente, com a qual a diretora só concordava, dando a impressão 

de não entender muito do processo e nem tampouco ter participado do mesmo. 

A professora 05 A informou que a unidade conta com o documento PPP, que o 

mesmo passou por um processo de adaptação há pouco tempo, porém ainda não 

contempla elementos importantes como os PCE segundo a proposta curricular. 

Comentou, ainda, que no final do ano pretendem fazer uma parada com os 

professores para refazerem o diagnóstico e as metas, no entanto a falta de um 

currículo alinhado com a BNCC, trazendo metas claras de aprendizagens, faz com 

que o uso do documento não tenha muito sentido, contribuindo para que o documento, 

embora disponível na sala da direção ao alcance de todos, apenas estagiários 

solicitem-no (PROFESSORA 05 A, 2019). 

A professora 05 B expôs sobre a necessidade de organização do ambiente e 

das ações dentro do CEI de forma a garantir o tempo necessário para cada etapa. 

Tempo para planejar, tempo para executar, tempo para avaliar e tempo para 

replanejar. O documento presente na unidade não representa a mesma e não dá um 

direcionamento das ações a serem executadas, e mesmo com a implementação dos 

PCEs nem todos os profissionais entenderam a proposta, fazendo com que cada um 

caminhe na direção que mais lhe convém, que mais lhe de segurança (PROFESSORA 

05 B, 2019). 

Refletir sobre a organização educacional, seus objetivos e função de cada 

elemento que a compõe representa uma das possibilidades de contribuição que a 

elaboração coletiva do PPP poderia favorecer. Independente de para onde se está 
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caminhando, precisa-se, de forma coletiva, definir os horizontes e caminhar em sua 

direção dia após dia (GANDIN, 2011). 

Durante a conversa com a diretora do CEI 06, ela comentou que o PPP é do 

ano de 2018, no entanto está fazendo um estudo mais detalhado sobre o documento 

e, aos poucos, reformulando-o, porém de forma isolada. Falou que não concorda com 

o termo político do documento, pois acredita que a política não tem que estar envolvida 

em um documento tão importante para o CEI. Quando questionada se o documento 

atende às necessidades da unidade, comentou que “ainda não, pois falta ser mais 

específico, ele não traz a identidade do CEI” (DIRETORA 06, 2019). 

A professora 06 A diz que o: 

[...] PPP deveria ser um instrumento que direciona as ações dentro do CEI e 
que todos deveriam participar da reformulação do documento, porém foram 
informados de que o documento será elaborado por todas as gestoras dos 
CEIs, sob orientação da SME e de uma das consultoras externas que 
coordenará o processo. Alerta que a falta de participação da equipe, do 
compromisso de todos para a elaboração do PPP, reflete no trabalho 
cotidiano da instituição (PROFESSORA 06, 2019). 

A fala dos professores, coordenadora pedagógica e diretoras chama a atenção 

para consciência coletiva, aborda mais uma vez a questão de pertencimento. O PPP 

só será efetivado no interior das unidades de educação infantil quando a comunidade 

educativa compreender a realidade existente e tomar para si o compromisso da 

organização do trabalho educacional desejado, compreender que a função educativa 

é responsabilidade de todos e que só uma ação conjunta poderá produzir as 

mudanças necessárias. O CEI precisa pertencer à comunidade assim como a 

comunidade precisa pertencer ao CEI.  

Os professores representam um segmento da comunidade educativa que muito 

poderia contribuir na promoção de reflexões e de intervenções nessa direção, com o 

objetivo de envolver a todos nesse processo. Até que isso aconteça, não é possível 

dizer que haja planejamento. Gandin comenta sobre isso: 

Não é possível dizer que haja planejamento sem isso: ele consiste 
exatamente no processo de explicar a realidade desejada e de construir 
(transformar) a realidade existente, tendo como rumo aquela realidade 
desejada. O planejamento é justamente, a inteligência que dá eficácia a este 
processo (GANDIN, 2011, p. 41).   

A vulnerabilidade da organização educacional em atender às necessidades 

atuais da sociedade reforça o que aborda Santiago (2001), ou melhor, as mudanças 
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sociais, principalmente no mundo do trabalho, exigem das instituições educativas 

mudanças com as quais ainda não se encontra instrumentalizada para atender, e que, 

o paradigma pós-estruturalista é muito diferente dos paradigmas pelos quais os 

professores se formaram e atuam, gerando um descompasso e uma dificuldade para 

se elaborar um PPP que atenda a todo esse contexto.  

Promover a formação continuada dos profissionais de educação, 

contextualizada coma realidade social e local de cada comunidade educativa 

representa uma possibilidade de superação desta dicotomia.  

É necessário reforçar o compromisso das universidades em fomentar seus 

projetos de pesquisa em direção aos problemas que a sociedade enfrenta, e que 

acima de tudo, os resultados das investigações sejam socializados, difundidos a fim 

de que subsidiem políticas públicas e intervenções ao encontro das expectativas dos 

sujeitos que convivem com as investigações realizadas.  

A quem serve o encobrimento de uma prática centralizada, burocrática e 

descomprometida com a inclusão de todos ao processo educacional? A quem serve 

a falta de integração dos diferentes segmentos da educação? Essas são reflexões 

que precisam ser fomentadas no interior das instituições educativas por todos os 

profissionais insatisfeitos com a educação atual. Alterar a realidade educacional passa 

pela conscientização de todos de que a participação do coletivo é essencial para a 

efetivação da democratização da educação.  

A realidade educacional observada, embora com práticas de sucesso como os 

PCEs, os quais favorecem a transdisciplinaridade e um currículo integrado, próximo 

das aspirações da população, conta ainda com um PPP burocrático que não organiza 

nem direciona a prática educativa dos docentes. Caracteriza uma ação inversa, ou 

seja, primeiro a prática para depois o planejamento. 

Reforça-se a ideia de que não basta implantar mecanismos de gestão 

democrática e acreditar que o processo democrático está instalado. Exige, pelo 

contrário, muito trabalho ainda a ser feito, ou melhor, alterar toda uma história de 

centralização que conduziu as instituições de educação infantil para uma cultura 

organizacional que hoje se mostra. Implica em se comprometer com a mudança e lutar 

por ela cotidianamente. Para que o processo seja exitoso, a ação coletiva e 

sistemática é necessária a fim de direcionar as etapas e a viabilização do processo.  

Aponta-se, mais uma vez, o PPP como um instrumento capaz de integrar a 

equipe educacional em torno da construção de um projeto educativo voltado às 
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aspirações de todos, contudo, retorça-se, pelos resultados encontrados na pesquisa, 

que para o PPP ser efetivado no interior dos CEIs, esse deve estar organizado de 

forma a favorecer ações coletivas no seu interior. 
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5 PRODUTO EDUCACIONAL 

Programa de Formação-ação para Gestores: Roteiro para Elaboração e 

Implementação do PPP com o intuito de desencadear e de sustentar um processo de 

planejamento participativo em Instituições de Educação Infantil.  

5.1 CRONOGRAMA DO PROGRAMA  

O programa divide-se por etapas com duração de nove meses, sendo um 

encontro por mês, totalizando nove encontros.  

1º Encontro Preparação/Apresentação 

2º Encontro Elaboração do plano global de médio prazo: elaboração do Marco 

referencial (Marco situacional) 

3º Encontro Elaboração do Marco referencial (Marco doutrinal) 

4º Encontro Elaboração do Marco referencial (Marco operativo) 

5º Encontro Elaboração do diagnóstico 

6º Encontro Elaboração da programação 

7º Encontro Revisão geral 

8º Encontro Elaboração de planos globais de curto prazo 

9º Encontro Apresentação aos gestores do documento final de sua instituição 

 

5.2 DINÂMICA DE TRABALHO 

A cada encontro, trabalhar-se-á uma etapa da elaboração do PPP. 

Após esse momento, cada gestor retorna a sua unidade e, juntamente com 

todos os segmentos da comunidade educativa, coordena o processo de elaboração 

dessa etapa. 

Retorna-se no próximo mês com tal etapa já concluída, passa-se à revisão e a 

possíveis ajustes. 
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1º Preparação 

Essa etapa é fundamental, principalmente se a instituição ou o grupo está 

iniciando um processo de planejamento mais participativo e globalizado. 

Se for o primeiro contato com o grupo ou o primeiro contato do grupo, iniciar 

com uma dinâmica de apresentação;  

Sugestão de dinâmica: “Repórteres por um dia” 

Como realizar – será necessário ter uma cadeira, de preferência giratória, para 

que entrevistado possa sentar-se e os demais possam fazer um círculo ao seu redor. 

O tempo deve ser de um a dois minutos para cada um. Os participantes, por sua vez, 

devem ser incentivados a fazer perguntas sobre: os hobbies do colega, sua formação 

profissional, por que escolheu sua profissão, tempo de trabalho, experiências na área, 

os desafios que enfrenta no seu CEI e as atividades que realiza em seu dia a dia, por 

exemplo. 

Assim que todos tiverem sido entrevistados, a equipe deve ser convidada a 

falar sobre a experiência e a compartilhar o que aprendeu com a entrevista coletiva.  

Objetivo da dinâmica: Existe um poderoso e sábio provérbio que diz – “Se quer 

ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo”.  

Como sugere o ditado acima, para avançar, desenvolver-se e alcançar as 

metas, os profissionais precisam se unir e dar certa abertura para se conhecerem um 

pouco melhor. Isso é essencial porque, muitas vezes, as equipes de gestores mesmo 

trabalhando na mesma função, mal se conversam. Entende-se que muitos problemas 

poderiam ser resolvidos mais facilmente caso se compartilhassem experiências. 

A intenção dessa dinâmica é justamente abrir espaço para que os gestores 

possam desenvolver maior respeito e empatia uns pelos outros, diminuírem a 

distância entre os profissionais e ajudá-los a integrarem-se mutuamente ao trabalho.  

Com o objetivo de acessar o conhecimento prévio sobre o tema a ser 

trabalhado, sugere-se uma roda da conversa, na qual, a cada integrante, de forma 

individual, seja oportunizado um momento para falar sobre o que pensa a respeito do 

PPP e quais suas expectativas com relação aos encontros. Sobre a participação 

individual, Gandin alude:  

Não pode haver processo participativo se não acontecer o pronunciamento 
reiterado de cada pessoa, por si, não como parte do grupo; o posicionamento 
pessoal cria consciência, permite encaminhar questões e incorporar 
conhecimentos necessários (GANDIN, 2011, p. 121). 



68 

Apresentação do projeto de (re) elaboração do PPP nos CEIs para o grupo, 

explicando que, mais do que uma obrigatoriedade legal, é a necessidade de contar-

se com tão importante documento norteando todas as ações desenvolvidas na 

educação infantil. 

O objetivo dessa etapa é promover a análise dos pontos básicos de um 

processo científico participativo por meio de uma palestra baseada nos textos de 

Gandin (2010, 2011), Vasconcellos e Luck a fim de trazer clareza e firmeza sobre um 

modelo de plano e sobre uma metodologia de processo de planejamento, explicando 

a diferença entre Planejamento Estratégico (Político-social) e o Planejamento 

Operacional, com a consequente caracterização do tipo de planejamento em que o 

grupo vai empenhar-se, além de motivar a equipe para o planejamento e para que se 

possibilite a eficiência e A eficácia nas etapas seguintes. 

Além disso, buscar investigar a existência ou não de PPPs nas instituições 

públicas de Educação Infantil do município, bem como o ano de sua elaboração. 

(Solicitado previamente para as diretoras). Em seguida, juntamente com as diretoras, 

analisar a descrição do sumário dos PPPs de Educação Infantil a fim de identificar 

semelhanças e diferenças das informações apresentadas em cada um dos 

documentos. 

Sugestões de textos para uma abordagem inicial: “A ação do médico esclarece 

o planejamento” e o “Escoteiro inteligente” de Gandin (2011). 

Sugestão de leitura para aprofundamento do assunto: o livro “Planejamento 

como prática educativa” de Gandin (2010).  

Tarefa: cada gestor retornará para seu CEI e convocará uma reunião com todos 

os segmentos com o intuito de falar a respeito da (re)elaboração do documento PPP, 

bem como da importância de toda equipe participando em todas as etapas desse 

processo. 

2º Elaboração do plano global de médio prazo: elaboração do Marco Referencial 

(Marco situacional) 

É ideal iniciar esse momento com uma roda da conversa sobre como se deu a 

tarefa passada no encontro anterior. Deixar que os Gestores comentem sobre como 

sua equipe recebeu a proposta. 



69 

O objetivo desse segundo encontro é iniciar a elaboração do plano global de 

médio prazo (Elaboração de um Marco Referencial), lembrando que o Marco 

Referencial é composto pelo Marco Situacional, Marco Doutrinal ou filosófico e Marco 

Operativo. 

Primeiramente, faz-se necessário que todo o grupo tenha noção do que seja 

um Marco referencial e compreenda os aspectos em que se apresenta. Para isso far-

se-á uma explicação, utilizando slides com imagens e exemplos, baseados no estudo 

do livro “A prática do Planejamento Participativo” de Danilo Gandin (2011). 

Partindo da teoria para a prática, distribuir-se-ão às diretoras um conjunto de 

questões, cujas respostas, dadas por elas, individualmente, em folhas separadas, 

uma para cada questão, trazem material para a elaboração do marco referencial, mais 

precisamente o marco situacional (questões elaboradas com base nos estudos de 

Gandin (1994). 

Exemplo de questões para iniciar a elaboração de um Marco referencial de 

plano global de médio prazo. 

 

Marco situacional 

1. Que aspectos da situação global (social, econômica, cultural, 

educativa, saúde...) chamam a atenção, hoje, no Brasil e no mundo? 

2. Cite e comente algum ponto positivo e algum ponto negativo na 

situação global do mundo de hoje. 

3. Dentre as tendências da sociedade, hoje, quais as que mais chamam 

a atenção e por quê? 

4. Quais os valores preferenciais na sociedade de hoje e como se 

manifestam? 

5. Qual lhe parece ser a explicação dos males do Brasil? 

6. Qual é o valor da criança no mundo de hoje? 

7. Qual é o valor da mulher no mundo de hoje? 

8. Qual o posicionamento político, hoje, do educador? 

9. O que representa a desintegração da família? 

10. Que tipo de sujeito e que tipo de sociedade o sistema educacional 

ajuda a formar? 

 

A técnica utilizada aqui será do individual ao grupal. 
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Cada participante não vai responder a todas, mas apenas a algumas questões. 

Com as respostas pessoais, em pequenos grupos, elaborar um texto a partir 

das respostas. 

Segue-se um plenário em que os textos serão lidos. Convém ressaltar: não 

avaliados, muito menos debatidos, apenas lidos, permitidas perguntas com a intenção 

de esclarecer o que se queria dizer. 

Cada grupo de posse de todos os textos, durante a leitura, poderá anotar suas 

observações quanto aos textos, sobre o que achou relevante, com o que concordam, 

destacando o que gostariam de incluir ou de retirar. 

Após, será exposto, ao grande grupo, a avaliação feita por cada grupo sobre 

quais aspectos do marco referencial (marco situacional) que não redigiu, dizem o que 

está bem e o que ficou mal, justificando seu juízo. Essa avaliação global dará suporte 

aos Gestores no momento que voltarem para seu CEI a fim de realizar a próxima 

tarefa de elaboração do Marco Referencial (marco situacional). 

Importante que elas pontuem o que deve ser incluído, retirado, aprofundado, 

acentuado, diluído, sempre tendo em vista uma nova redação futura. 

Tarefa: Cada diretora retornará ao seu CEI e, juntamente com seus pares, 

elaborará o Marco Referencial (marco situacional) para o seu PPP. Importante que 

toda comunidade educativa se faça presente nesse momento, lembrando-se de que 

é um planejamento participativo, partindo de uma gestão democrática. 

3º Elaboração do plano global de médio prazo: elaboração do Marco Referencial 

(Marco Doutrinal) 

Iniciar esse momento com uma roda da conversa sobre como se deu a tarefa 

passada no encontro anterior. Deixar que os Gestores comentem sobre. 

O objetivo desse terceiro encontro é dar sequência à elaboração do plano 

global de médio prazo: elaboração de um Marco Referencial (Marco Doutrinal ou 

Filosófico). 

É importante que todos tenham clareza do que é um Marco Doutrinal e o que 

deve conter.  
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Exemplo de questões para iniciar a elaboração de um marco referencial de 

plano global de médio prazo. 

 

Marco doutrinal 

1. Qual o modelo de sociedade que deve servir de rumo a nossos 

passos? 

2. Que visão de homem deve fundamentar nossas opções sobre o 

próprio homem e sobre a sociedade? 

3. Em que se fundamenta um ideal de sociedade participativa, 

democrática e justa? Ou como se caracteriza a justiça, a participação 

e a democracia? 

4. Quais as características ideais da pessoa humana em geral? Cite uma 

ou duas e comente tais características, justificando a escolha. 

5. Que valores devem estar presentes numa sociedade humana? 

Comente. 

6. Que postura esperamos do homem diante da sociedade? 

7. O que significa ser homem sujeito da história? 

8. O que motiva o ser humano a tornar-se um agente de transformação? 

9. Como cada homem pode contribuir para a construção de uma 

sociedade mais justa? 

10. Que igualdade social é possível? 

11. Como cresce a solidariedade? 

 

 

 

4º Elaboração do plano global de médio prazo: elaboração do Marco Referencial 

(Marco Operativo) 

Iniciar esse momento com uma roda da conversa sobre como se deu na tarefa 

passada do encontro anterior. Deixar que os Gestores comentem sobre isso. 

O objetivo desse segundo encontro é finalizar a elaboração do plano global de 

médio prazo: elaboração de um Marco Referencial (Marco Operativo). 
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Exemplo de questões para a elaboração de um marco referencial de plano 

global de médio prazo. 

 

Marco operativo  

1. O que significa educação libertadora? Em que está baseada? 

2. O que significa educação voltada à realidade? Que características terá 

tal educação? 

3. Que tipo de pedagogia se adapta a um CEI que pretende uma ação 

transformadora? 

4. O que caracteriza uma instituição de educação infantil democrática, 

aberta e participativa? 

5. Que ideal temos para nosso CEI? 

6. O que significa educando sujeito ao seu próprio desenvolvimento? 

7. Como se relaciona nosso CEI com o processo transformador da 

sociedade? Que alianças faremos? Como aumenta e como diminui 

nossa força? 

8. Que princípios devem orientar nossa prática educativa? Comente. 

9. O que é qualidade de ensino? 

10. Qual a função do município em educação infantil? 

11. Como, em nosso município, a educação infantil deve se ligar aos 

demais serviços da prefeitura? 

12. Como os profissionais podem tornar-se mais conscientes de seu 

papel? 

 

 

5º Elaboração do diagnóstico 

Iniciar com uma roda da conversa para que as Diretoras comentem como se 

deu o processo de elaboração do Marco Referencial, quais dificuldades enfrentaram, 

sugestões da melhor forma de conduzir esse momento etc. 

O objetivo desse encontro é a elaboração de um diagnóstico. Importante que 

para nesse momento, cada Gestor esteja de posse do marco referencial de seu CEI 

antes de iniciar a preparação do diagnóstico. 
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Muito importante, igualmente, é cada Gestor ter clareza sobre o que é um 

diagnóstico, lembrando-se de que não é uma descrição da realidade, mas sim um 

juízo sobre a instituição, sendo possível somente executá-lo à luz de um referencial. 

Para isso, trabalhar-se-á com base nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil e o marco referencial de sua instituição.  

Cada diretora receberá as questões contidas no Parâmetros Nacionais de 

Qualidade para a Educação Infantil e responderá com base na sua percepção da 

realidade de seu CEI.  

Para esclarecer, para circunstanciar e para justificar a resposta dada a cada 

área temática, considerem-se elementos como: 

a) Fatos e situações que mostram que meu CEI está mal; 

b) Fatos e situações que mostram que meu CEI está bem; 

c) Causas (hipóteses às vezes) do que vai mal; 

d) O que já existe (interna e externamente) que ajuda a superar as falhas; 

e) O que já existe (interna e externamente) que dificulta a superação das 

falhas. 

Solicitar que cada gestora se reúna a outra, formando duplas, para completar, 

debater e aprimorar o que cada uma anotou individualmente. Aqui a ideia não é 

resumir, mas resumir, esclarecer, acrescentar e precisar. Posteriormente a isso, cada 

dupla deve reunir-se a outra, formando um quarteto, e depois o quarteto a outro 

quarteto, formando grupos de oito integrantes, dependendo do número de 

participantes, a fim de discutir as mesmas questões e assim ter um diagnóstico global 

da instituição. No entanto, como cada CEI tem sua realidade, é apenas um suporte 

para que as diretoras possam aplicar no momento de desenvolver a próxima tarefa de 

elaboração do diagnóstico para o PPP de seu CEI. 

Importante que no momento de desenvolver tal tarefa elas voltem sempre ao 

esquema básico: 

a) Há um marco de referência; 

b) Há uma realidade da instituição que os participantes conhecem; 

c) O que está fazendo é um juízo sobre essa realidade concreta, comparando-

a com o ideal apresentado no marco. 

Tarefa: Elaboração do diagnóstico no seu CEI. 
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6º Elaboração da programação 

Iniciar com a roda da conversa, na qual as diretoras falarão sobre como se deu 

o processo de elaboração do diagnóstico em seu CEI, dificuldades e facilidades no 

momento de elaboração e sugestões do que acreditam ser a melhor forma de 

condução. 

O objetivo deste encontro é a elaboração de uma programação, parte 

fundamental em um PPP. 

Explicar o que é uma programação, retomando conceitos como: objetivos, 

políticas e estratégias, determinações gerais, etc. 

Pedir para que cada gestor, de posse do diagnóstico, escreva, em um cartaz, 

as necessidades que o diagnóstico demonstrou existirem em seu CEI e apresentem 

ao grande grupo. 

Após cada apresentação, solicitar aos demais que proponham, em um quarto 

de folha de oficio, as suas ideias para políticas, objetivos gerais e determinações 

gerais, tentando propostas para satisfazer tais necessidades. 

Para cada política, para cada objetivo, para cada determinação geral, uma 

ficha. Solicitar que para cada política se apresentem estratégias. Depois, recolher as 

fichas e entregar ao gestor que apresentou tal necessidade.  

Após, cada gestor de posse de suas fichas colocará para necessidade a ação 

que melhor couber a ela e depois fará a leitura para o grande grupo. 

Esse momento auxiliará os gestores sobre o que é elaborar uma programação 

e lhe dará suporte para desenvolver tal atividade junto a sua equipe do CEI. 

Tarefa: Voltar para seu CEMEI e de posse de tais informações elaborará junto 

a sua equipe a programação do seu PPP. 

7º Revisão Geral 

Iniciar com a roda da conversa sobre como se deu a elaboração da 

programação do PPP em seu CEMEI, pontuando pontos favoráveis e negativos, 

fazendo sugestões. 

Depois de preparados os textos, cujo conjunto é um plano global de médio 

prazo, faz-se necessária uma revisão geral, com alguns possíveis acertos no texto. 

Para esse momento, solicitar-se-á que cada gestor traga o documento já elaborado 
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para leitura e explicação de que forma conduzir a revisão geral com sua equipe de 

trabalho. 

Tarefa: Fazer junto a seu grupo de trabalho a revisão geral do documento PPP. 

 

8º Elaboração de Planos Globais de curto prazo 

Planos de curto prazo referem-se à especificação operacional daquilo que, no 

período de curto prazo (um ano, por exemplo) realizar-se-á o plano de médio prazo. 

Em resumo, as decisões sobre o que fazer já foram tomadas, trata-se agora de 

operacionalizar essas decisões e esse fazer, atribuindo-lhes recursos e determinando 

responsabilidades. 

 

Exemplo de forma de apresentar os planos de curto prazo: 

Obj. de 

médio 

prazo 

Obj. de 

curto 

prazo 

Para 

quem? 

Com 

quem? 

Como? Onde? Quando? Com 

quê? 

Resp. 

         

        

        

        

 

Tarefa: Como na prática, a elaboração desses planos de curto prazo exige uma 

atenção administrativa maior, não há necessidade da participação de todos, pode ser 

feita por uma equipe representativa que assuma tal atribuição. 

 

9º Apresentação do documento final feita pelos gestores 

O objetivo do encontro é ouvir das Diretoras a sua opinião de como se deu todo 

o processo e o nível de satisfação da equipe na elaboração de tal documento. Como 

o documento condiz com a realidade de cada CEI, se consideram que se efetivará na 

prática do dia a dia. 

Quais mudanças eles perceberam no decorrer do processo, apenas com a 

elaboração do PPP? 

O que eles julgam mais importante a ser considerado na elaboração do PPP? 
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Após fazer a análise final dos textos, é importante disponibilizar um sumário, 

como sugestão, para facilitar o momento de organização de todo material produzido. 

SUGESTÃO DE SUMÁRIO PARA O PPP NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

1. APRESENTAÇÃO 

2. JUSTIFICATIVA 

3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL 

3.1 Histórico da unidade 

3.2 Caracterização das turmas 

3.3 Caracterização da Estrutura Física e Recursos Materiais 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

4.2 Objetivos Específicos 

5. MARCO FILOSÓFICO 

6. MARCO REFERENCIAL 

7. MARCO SITUACIONAL 

7.1 Diagnóstico da Comunidade 

7.2 Diagnóstico do Quadro Docente 

7.3 Diagnóstico da Aprendizagem dos Educandos 

7.4 Diagnóstico do Currículo 

7.5 Diagnóstico da Estrutura Física e Organização dos Tempos, Espaços 

Externos/Internos  

8. MARCO OPERATIVO 

9. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

9.1 Eventos da Unidade Educacional 

9.2 Projetos/Oficinas 

9.3 Formação Continuada 

9.4 Organização do Tempo e Espaço 

10. AVALIAÇÃO 

10.1 Avaliação do Processo de Aprendizagem na Educação Infantil 

10.2 Parecer Descritivo 

10.3 Avaliação Institucional 

10.4 Conselho de Classe 
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11. GESTÃO DEMOCRÁTICA 

11.1 APP 

11.2 Conselho Escolar 

11.3 Conselho de Criança* 

12. REFERÊNCIAS 

 

*Conselho de Criança é uma forma de garantir um dos direitos de aprendizagem 

presentes na BNCC que é o participar. 

É realizada uma assembleia com todas as crianças do CEI, momento no qual 

se lança um determinado assunto que está trazendo certo incômodo à unidade. 

Importante deixarem-nas pensar sobre e abrir espaço para, se alguém quiser, expor 

sua sugestão. Depois as crianças vão, cada uma, para sua turma e lá juntamente 

com a professora discutirão sobre o assunto e registrar possíveis soluções através 

de desenho, de escrita, de música, o que a turma achar melhor. Em outro momento, 

cada turma levará isso até o Conselho De Criança que acontece no mesmo mês. 

Essas sugestões serão analisadas pelo grupo na tentativa de solucionar o problema 

exposto na assembleia. A criança saber que ela pode participar ativamente nas 

tomadas de decisões, que ela tem esse direito e que tem esse espaço, é o principal 

objetivo do Conselho De Criança.   

 

Considerações 

Pode haver necessidade de um trabalho mais minucioso e demorado. Isso vai 

depender da situação em que se encontram as decisões, mais ou menos claras e 

definidas. Embora não seja possível que detalhes dos anseios de cada gestor estejam 

presentes nessa programação, é preciso alcançar razoável aceitação do grupo do que 

se pretende fazer. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O início do terceiro milênio vem acompanhado de mudanças e de 

transformações tecnológicas, científicas, sociais, organizativas e laborais, sem falar 

da economia e de formas de viver a vida.  

Essas mudanças incidem diretamente e irreversivelmente nas instituições 

educativas. Superar práticas de uma cultura organizacional motivada por paradigmas 

que permanecem enraizados por décadas e até mesmo séculos na Educação Infantil, 

estimulando processos de democratização da gestão, descentralizando as ações e 

proporcionando a participação de toda comunidade educativa na tomada das decisões 

no interior dos CEIs, tendo como mecanismo facilitador do processo a elaboração e a 

implementação do PPP da unidade, não é uma tarefa simples, principalmente quando 

os gestores não têm em sua formação propostas para auxiliá-los nesse quesito. 

Esta pesquisa se comprometeu com esse processo ao propor um programa de 

formação por meio da criação de um roteiro para elaboração e implementação do PPP 

em instituições de Educação Infantil. Em decorrência, sua relevância se traduz pela 

capacidade de atender ao seu objetivo que foi o de avaliar como se deu o processo 

de elaboração e de implementação do PPP e suas contribuições para a organização 

e z gestão educacional a partir da experiência da rede municipal de ensino de 

Massaranduba-SC, em uma perspectiva democrática e participativa. 

Para elaborar um programa de formação através da criação de um roteiro para 

elaboração e implementação do PPP em instituições de Educação Infantil em uma 

perspectiva democrática e participativa, que venha ao encontro das necessidades das 

unidades de ensino, mostrou-se necessário considerar experiências que pudessem 

atender as especificidades das instituições de Educação Infantil.  

Nesse sentido, a análise dos dados coletados através das entrevistas com os 

gestores das unidades, entrevista com a Coordenadora Pedagógica da SME, 

conversas informais com os professores, bem como registro em diário de campo das 

observações das reuniões pedagógicas nos CEIs de Massaranduba foram 

fundamentais nesse processo de criação do roteiro.  

A partir da pesquisa realizada nas seis unidades de CEIs de Massaranduba-

SC, reafirma-se a necessidade de mudança do sistema educacional para atender as 

necessidades da sociedade atual. É preciso construir identidade para a instituição 

educativa. É preciso não sucumbir aos planos de simplesmente tornar a unidade 
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executora de projetos construídos fora dela. Enfim, construir identidade significa 

conhecer as limitações de atuação do CEI, construir um PPP coletivo e buscar, 

constantemente, em cada ação da instituição, a realização deste projeto. 

Um planejamento assim pensado ainda se mostra muito difícil para a maioria 

das instituições. O tipo de modelo de cultura organizacional, constituída pelo senso 

comum e pela própria regulamentação, faz com que os professores e os demais 

profissionais da educação se preocupem apenas sobre o “como” fazer e sobre o “com 

que” fazer. Retirou-se desses profissionais a decisão sobre “o que fazer” e sobre “para 

que” fazer, criando uma estranha situação de que dentro da instituição todos têm 

liberdade para dizer o que quiserem, mas devem fazer o que todos fazem.  

Dentro dessa perspectiva, pode-se afirmar que a cultura organizacional 

identificada no interior dos CEIs pesquisados, embora com práticas pedagógicas de 

sucesso, como a implantação dos PCEs que vêm desencadeando excelente 

desempenho na aprendizagem das crianças bem como na interação junto à 

comunidade, ainda inviabiliza a participação de todos os segmentos nas tomadas de 

decisões concernentes à instituição a que pertence.  

Destaca-se ainda que as seis unidades estão passando, ao mesmo tempo, pelo 

processo de elaboração do PPP, pela criação de um novo currículo com base na 

BNCC e pela implementação dos PCEs. São três ferramentas para o mesmo fim, no 

entanto com eficiências diferentes. Gandin alerta para se ter cuidado com ações 

assim, pois geralmente algumas poucas compreenderam o processo de 

planejamento. 

A falta de diálogo no espaço educativo e a falta de um planejamento 

participativo com todos os segmentos envolvidos reforçam o caráter reprodutor da 

educação, acentuando a desigualdade social. Alterar a realidade atual passa, 

portanto, por mudar a concepção de educação e organizar a instituição educacional 

de forma a viabilizar uma educação dialógica, que dê condições aos sujeitos para 

conviverem e intervirem no meio social de forma plena.  

Expressa-se, portanto, a função transformadora da educação, libertando a 

população da condição de meros expectadores ou reprodutores de ações de produção 

da própria existência para uma outra condição, ou melhor, de participação e de 

emancipação social. Igualmente, ressalta-se a importância do PPP como instrumento 

de fortalecimento da gestão democrática e participativa, contribuindo para a 

consolidação da qualidade do ensino e aprendizagem.  
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Porém, apenas elaborar o PPP não significa transformação nem melhoria na 

qualidade do ensino oferecido. A simples obrigatoriedade da elaboração do PPP levou 

à deformação do instrumento, sendo constituído somente para cumprir uma 

determinação legal, sem, contudo, orientar a ação educativa. Se não estiver vinculado 

à competência profissional e ao compromisso político dos profissionais que fazem a 

educação, que dão vida e sentido ao que está se propondo, o PPP não passa de um 

documento burocrático, que em nada contribui para a consolidação da autonomia das 

instituições educativas.  

Para elaborar conjuntamente o PPP dentro de uma perspectiva de 

planejamento participativo, voltada para a consolidação de uma educação cidadã 

democrática que inclua no seu contexto toda diversidade da população, a instituição 

educativa precisa mudar a sua cultura organizacional. 

Organizar seus processos internos, espaços de interlocução entre os sujeitos, 

ampliação do tempo destinado ao planejamento de forma que todos os segmentos e 

toda a comunidade educativa possam ser ouvidos, ou seja, todos os espaços 

institucionalizados de diálogo e de construção coletiva da prática educativa por meio 

da formação continuada.  

Sobretudo, é preciso tomar cuidado para que algo muito comum não aconteça: 

“as pessoas querem mudar o mundo desde que isso não envolva a mudança de uma 

vírgula no que estão fazendo” (GANDIN, 2011, p.71). 

Mudar uma prática de gestão centralizadora para uma prática de gestão 

democrática implica também numa mudança pessoal e profissional, pois as 

transformações no campo de atuação profissional exigem que, concomitantemente, 

ocorram mudanças na forma de pensar, agir, viver e conviver. 

Os resultados dessa investigação científica apontam que a questão não é 

organizar o PPP para transformar a instituição educativa, mas transformar a cultura 

organizacional dessas instituições a fim de elaborar o PPP.  

Antes da implementação de qualquer nova proposta é fundamental que a 

instituição se conheça. “O autodiagnóstico deveria ser o ponto de partida de 

funcionamento de uma organização, de igual modo que a análise de necessidades é 

o primeiro passo para iniciar um plano de ação formativa” (ZWEREWICZ E TORRE, 

2009, p.63).  

Conhecer-se implica, entre outras coisas, não somente ter conhecimento de 

seus potenciais, das suas possibilidades, dos recursos disponíveis, tanto financeiro 
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como humano, mas também ter conhecimento de suas fragilidades, necessidades, 

limitações e carências. A fase inicial deveria ser tomar consciência do que se é e do 

que se pretende ser. 

[...] qualquer instituição, para contribuir significativamente para aquilo que se 
propõe, precisa ter clareza e bom desempenho em duas dimensões: * na 
riqueza e adequação das idéias (sic) que maneja; * nos instrumentos 
apropriados para transformar essas idéias (sic) em pratica (GANDIN, 2011, 
p.17). 

Cabe ressaltar que o PPP é apenas um meio, um instrumento de organização 

e gestão educacional. Como instrumento ele serve aos interesses de quem o elabora, 

podendo ser um instrumento de gestão democrática e de transformação, ou de 

repressão, de centralização e reprodução de um sistema desigual e elitista.  

Nesse sentido, para que o PPP cumpra sua função, precisa estar alicerçado a 

políticas públicas condizentes com a realidade, que garantam a sua efetivação no 

espaço educativo. Assim, propõe-se que a SME intervenha na organização do espaço 

educativo, garantindo espaços e tempos de interlocução e discussões no seu interior, 

por meio de políticas públicas. 

No decorrer desse processo, além do Programa de Formação através da 

criação do roteiro de elaboração e de implementação do PPP em instituições de 

Educação Infantil, a própria experiência de pesquisa vivenciada nos CEIs de 

Massaranduba transformou-se em um produto educacional, que pode ser explorado 

por outros CEIs e escolas, adaptando-o a cada realidade.  

Portanto, atende-se aos requisitos do Mestrado Profissional, quando se 

disponibilizam dois produtos educacionais com potencial para alavancar práticas de 

gestão inovadoras pautadas na democratização e na participação de toda a 

comunidade educativa, superando modelos de uma cultura organizacional de uma 

gestão centralizadora.  

A pesquisa também se constituiu em um momento de autoavaliação do trabalho 

que sua pesquisadora tem realizado como pedagoga e como gestora na educação 

infantil. Todo processo contribuiu para ampliar a aproximação com outras realidades, 

além de ampliar possibilidades para o reconhecimento de falhas e de que pode contar 

com outras pessoas para transformar ao transformar-se.  

Nessa trajetória, possibilitou-se confirmar a convicção de que é viável 

transformar o modelo de gestão tradicional nas instituições de Educação Infantil. 
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Contudo, é determinante que se ofereçam condições aos gestores para que essa 

mudança aconteça, tais como espaços e tempos para formações-ações que propiciem 

contínua interação enquanto vivenciam as mudanças impulsionadas individual e 

coletivamente.  

Em relação ao uso do roteiro, há uma advertência a se fazer devido a sua 

importância: seguir um roteiro será útil se o pensamento não ficar com isso 

aprisionado. É preciso que a coordenação do processo de planejamento siga um 

roteiro a fim de que a firmeza e a segurança advindas sejam suporte para a 

participação, a riqueza e a criatividade de todos os segmentos da comunidade 

educativa. Porém, se for seguido de forma mecânica, sem atenção aos detalhes, aos 

problemas, às circunstâncias, aos novos estímulos que possam surgir, corre-se o risco 

de formalizar e de burocratizar o processo. 

Para as pesquisas futuras, sugere-se a inclusão de toda comunidade educativa 

como sujeito da pesquisa, pois se compreende que a escuta atenta aos demais 

segmentos pode contribuir ainda mais para a pertinência e a empatia do tema 

estudado. Pela densidade das implicações, essa possibilidade não foi construída 

nesta pesquisa, ainda assim, a participação dos mesmos, embora de modo informal, 

foi determinante para seu êxito. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO 

Questionário 

Nome da Instituição  

 

Direção/Coordenação/ Orientação 

 

Turmas 

 

Número de crianças atendidas 

 

Existência do PPP e ano de elaboração 

 

Análise do sumário 

 

Quem coordenou o processo de elaboração e de implementação do PPP? 

 

Quem participou da elaboração e da implementação? 

 

De que forma se deu o processo? 

 

Quando o PPP é utilizado? Quem faz uso do documento? 

 

O PPP está adaptado à BNCC? 


