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VIÉSES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM UM DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS
Verena Wiggers

1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa decorre da "necessidade de um conhecimento mais amplo e aprofundado a respeito do caráter da educação de 0 a 6 anos ofertado pelas diversas instituições de educação infantil, tanto públicas quanto privadas". (Rocha e Silva Filho (1997, p. 108).  Para maiores detalhes ver Rocha e Silva Filho 1997,  p. 105 a 157. 
Os dados a serem apresentados no decorrer deste texto referem-se especificamente a um dos três módulos/formulário, de uma investigação desenvolvida por um grupo de pesquisadores. O formulário em questão foi aplicado nos anos de 1997 e 1998  a um total de 46 instituições que acolhem crianças de 0 a 6 anos em creches e/ou pré-escolas, sendo que 19 delas são instituições particulares, 14 são municipais, 6 estaduais, 6 comunitárias e 1 da esfera federal.
O instrumento está organizado em torno das seguintes questões: Quanto à proposta pedagógica, a instituição a possui? Quanto ao currículo ou o trabalho pedagógico, como ele é organizado? Aos problemas encontrados para realização do trabalho na instituição, V. S.a  atribuiria que grau?. Porém, para efeitos deste trabalho, serão retratados apenas os dados que se referem às duas primeiras questões, por considerar que estas são as questões centrais para delinear o atendimento oferecido pelas instituições  de educação infantil no município em questão, sobretudo no que se refere as questões pedagógicas.  
A presente pesquisa propõe-se, portanto, levantar dados quantitativos e qualitativos, envolvendo uma amostra das instituições de educação infantil de um município brasileiro e tem como objetivo central: identificar as perspectivas pedagógicas da creche e da pré-escola no município de ...
A análise dos dados foi efetuada  à luz do quadro teórico abaixo.


2 QUADRO TEÓRICO

No conjunto das práticas educativas alheias ao contexto familiar destaca-se, nas sociedades contemporâneas, a atuação da escola e das creches e pré-escolas, constituindo-se, pois, em objeto da pedagogia. Nesta área, diferentes concepções de criança, infância, educação e educação infantil marcaram diversos momentos históricos do acolhimento da criança pequena, em espaços alheios ao contexto familiar, e muitas implicações destas concepções decorreram. 
Portanto, são diversas as fontes que dão origem a essas práticas educativas e, entre elas, notam-se semelhanças e diferenças entre si. Enquanto semelhanças, identifica-se que cada uma das visões argumenta e considera que proporciona a experiência verdadeiramente necessária e mais adequada às crianças, apesar dos equívocos, a exemplo da ausência de reconhecimento dos aspectos econômicos, sociais e culturais como determinantes dos sujeitos sociais e históricos. Assim, é preciso ter cautela ao pensar que as proposições que generalizam ações, experiências e vivências a todas as crianças, são aquelas mais apropriadas ao ser criança e respeitam a infância. 
É preciso reconhecer as especificidades da infância e da criança em suas diferentes idades, e contextos culturais, sociais, econômicos e geográficos que as constituem. Também, é fundamental identificar e considerar estas especificidades para poder selecionar as ações e as experiências educativas necessárias às crianças. 
Não basta, então, identificar o processo do desabrochar da infância e assim organizar o cotidiano tendo por base sua faixa etária, como se cada idade fosse constituída de uma natureza própria, específica, uniforme em todos os sujeitos, independente de sua cultura. Destarte, o que constitui o ser criança em determinado nível de desenvolvimento, com certeza não é fruto apenas de uma natureza infantil mas, em certa medida, o resultado dos elementos culturais. Deste modo, não podemos também pensar que as crianças passam por uma seqüência de graus de elaboração e desenvolvimento único e linear ou, ainda, que o importante no trabalho com a infância seja a mudança de comportamento, observável a curto prazo. 
Igualmente é fundamental ter cautela com as práticas pedagógicas que tomam por base o desenvolvimento de algumas habilidades humanas, em que o trabalho com a criança é justificado como forma de aumentar uma ou um conjunto específico destas habilidades; são comuns as que pretendem aumentar a inteligência e a capacidade lingüística da criança, e amostras do comportamento são equivocadamente tomadas como referência de comportamento para todas as idades.
Além das teorias psicológicas que ao longo dos anos marcaram o atendimento da criança em espaços coletivos, outra forma comum que se destaca, talvez a mais corriqueira entre nós professores de educação infantil em tempos coetâneos, é aquela embasada nos conteúdos da escolarização posterior para organização das ações cotidianas com crianças, acolhidas em creches e pré-escolas. Esta fonte de organização do trabalho é considerada boa para as crianças porque é vista como aquela que as prepara conforme as expectativas da escola do ensino fundamental. 
Destarte, o espaço da infância abre-se em favor das pressões da vida futura numa antecipação do que há por vir. Montandom (2001, p. 47) argumenta “que não é preciso estudar as crianças como ‘seres futuros’, mas simplesmente como seres atuais”. Esta proposição, em geral, não contempla apenas o conteúdo das diversas áreas do conhecimento, mas também um certo modo de comportar-se de acordo com a escolarização posterior. Oferece, assim, uma organização rígida e formal para atingir um determinado enquadramento social, submetendo crianças aos “padrões sociais, morais e até sanitários considerados necessários para o desenvolvimento, às custas de um controle social via as instituições educativas” (Rocha, 1999, p. 44), ao invés de garantir às crianças suas necessidades de cuidado e educação. Estas distorções nos levam a pensar na necessidade de: 

“...integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/lingüísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um ser total, completo e indivisível. 
Desta forma, ser, sentir, brincar, expressar-se, relacionar-se, mover-se, organizar-se, cuidar-se, agir e responsabilizar-se são partes do todo e de cada indivíduo, menino ou menina, que desde bebês vão, gradual e articuladamente aperfeiçoando estes processos nos contatos consigo próprios, com as pessoas, coisas e o ambiente em geral”  (Rocha, 1999, p. 11). 

Então, é preciso ter cautela com abordagens que têm em mira apenas segmentos do ser criança e/ou a sua padronização e não as suas múltiplas dimensões e que tratam o cuidado e a educação das novas gerações de forma dicotômica. Isto nos faz refletir sobre a responsabilidade das propostas pedagógicas e da formação profissional dos que trabalham em instituições que acolhem crianças de zero a seis anos (creches e pré-escolas). Estas, conforme indicações de Brasil (1995), devem oferecer: espaços e ambientes seguros, agradáveis e saudáveis, com rotinas flexíveis, onde as crianças possam organizar os seus jogos e brincadeiras, expressar sua sexualidade, ouvir música, cantar, dançar, expressar-se através de desenhos, pintura, modelagem, dramatizações e colagem. Lá, elas possam também: ouvir e contar histórias; interagir com as crianças maiores, menores e adultos; correr, saltar, pular, engatinhar e explorar novos ambientes; encontrar conforto e apoio sempre que precisam; receber atenção individual, proteção e cuidado dos adultos; desenvolver sua auto-estima, curiosidade e autonomia; ser tratadas sem discriminação; não serem obrigadas a suportar longos períodos de espera; ter suas famílias  bem-vindas e respeitadas nas instituições; ter momentos de privacidade, quietude e possam se recostar, desenvolver atividades calmas, descansar e dormir; receber o atendimento de  suas necessidades de alimentação, saúde e higiene, como também expressar seus pensamentos, fantasias, lembranças e tantas outras situações, fundamentais para o desenvolvimento das novas gerações. 
É preciso, então, pensar numa pedagogia para a infância, e mais especificamente no âmbito desta pesquisa e da atuação em creches e pré-escolas, numa pedagogia para a educação infantil, como o próprio termo indica, uma pedagogia para as crianças de zero a seis anos, atendidas em creches e pré-escolas, como foco  de seus estudos; ou seja: “seus processos de constituição como seres humanos em seus contextos sociais , sua cultura, suas capacidades intelectuais, criativas, estéticas, expressivas e emocionais” (Rocha, 2001, p. 31). 
Essa abordagem muda o foco da ação pedagógica com crianças acolhidas por creches e pré-escolas, requerendo para tanto a organização de propostas pedagógicas e de uma formação (tanto inicial quanto em serviço) diferenciada para os  profissionais de educação infantil e das demais modalidades educativas, dadas as peculiaridades da criança pequena e as dimensões que envolvem seu cuidado e educação. Esta proposição rompe com os parâmetros pedagógicos estabelecidos apenas a partir de uma infância escolarizada, para incorporar parâmetros que contemplem as especificidades que se referem à educação infantil, tanto no que diz respeito à sua função social quanto às características e necessidades das diferentes faixas etárias atendidas. A intenção é de que incorporemos a função de educar a criança pequena numa perspectiva ampla, o que descaracteriza a supremacia da dimensão cognitiva como nos modelos que privilegiam o ensino, em detrimento das demais dimensões envolvidas no processo de constituição do sujeito criança. Assim, é fundamental que as relações culturais, sociais e familiares venham compor a ação pedagógica das creches e pré-escolas. O que está em jogo não é a padronização das crianças mas a garantia de seus direitos Ver Brasil, 1995. e o seu bem-estar.
Nessa perspectiva, uma proposta pedagógica precisa superar um conceito uniforme de criança, de infância, de professor, de educação e de sociedade, que abstrai diferenças de etnia, sexo, classe social ou cultura, considerando as contradições e especificidades da região, Estados ou municípios. São muitas as situações, formas de concretização e desiguais condições em que acontecem as práticas dos professores e a inserção social das populações com que trabalham. 
Conforme Brasil (1996) abordando a opinião de Kramer, uma proposta pedagógica:

“é um caminho, não é um lugar [...] contém uma aposta. Nasce de uma realidade que pergunta e é também busca de resposta. É pois um diálogo [...] traz as dificuldades que enfrenta, os problemas que precisam ser superados e a direção que a  orienta. [...] aponta isto sim, um caminho também a construir. [...] Precisa ser construída com a participação de todos os sujeitos – crianças e adultos, professores/educadores e profissionais não docentes, famílias e população em geral – levando em conta suas necessidades, especificidades, realidade. [...] Isto aponta, ainda,  para a impossibilidade de uma proposta única, posto que a realidade é múltipla  e contraditória” (Brasil, 1996, p. 18).

Esta é, portanto, em linhas gerais para o que comporta este trabalho, a abordagem que monitorou e direcionar nosso olhar, nosso percurso na pesquisa em questão.


3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

As instituições particulares que compõem o universo da presente pesquisa, questionadas a respeito da sua proposta pedagógica, apresentaram o seguinte quadro de respostas Ver anexos, figura 1.:  31,5% das instituições particulares responderam que possuem proposta pedagógica para a creche e a pré-escola em uma mesma proposta; 26,3%, apenas para a pré-escola; 15,8% possuem uma mesma proposta para a pré-escola e o primeiro grau; 15,8% não possuem proposta pedagógica; 5,3% possuem uma mesma proposta para a creche, a pré-escola e o primeiro grau; e, igualmente, 5,3% seguem a proposta de uma outra instituição.
Merecem destaque as respostas emitidas por tais instituições quando questionadas a respeito da organização do trabalho pedagógico, ou seja,  no que tange ao currículo ou ao trabalho pedagógico, o modo como ele é organizado. Estas evidenciaram as mais diversas configurações pedagógicas e metodológicas. Em outros termos, elas, ao afirmarem que o trabalho pedagógico está organizado por área de conhecimento, citaram as seguintes áreas: Matemática, 36,8% das instituições; Português e igualmente Estudos Sociais, 31,6%; Ciências, 21,1%; Artes ou Música, separadamente, 15,8% das instituições;  Educação Física, 10,5%; exercícios físicos, higiene, linguagem, criança e seu corpo, criança e a família, criança e a comunidade, criança e a natureza, casa, história, animais, inglês e teatro, todos citados separadamente, 5,3% das referências das instituições particulares.
As instituições, ao afirmarem que o trabalho pedagógico está organizado por áreas de desenvolvimento, referem as seguintes áreas: cognitivo, 23,3%;  psicológico, 15,8%;  motor e afetivo, citados separadamente por 10,5% para cada uma das áreas; ludicidade, imaginação, social, sócio-afetivos,   psicomotor, perceptivo, bio-psico-social, toque, fazer, pensar, identidade, comportamental, relacionamento e socialização, todos citados separadamente por 5,3% das referências institucionais.
As instituições, questionadas sobre outras formas de organizarem as propostas pedagógicas, deram as seguintes respostas: trabalhamos com o sócio-histórico de Vygotsky; com o sócio-interacionista Sem revelarem clareza quanto ao verdadeiro significado destas duas últimas indicações, tanto no plano teórico, quanto em relação às implicações para o trabalho cotidiano junto à criança.; com artes; música, literatura, linguagem, interação e jogo; afetividade; unidades; temas semanalmente desenvolvidos e articulados com as respectivas datas comemorativas; com oficinas a partir de temas geradores; com todos, individualmente referidos respectivamente por 5,3% das instituições.
As instituições estaduais, perguntadas se possuíam proposta pedagógica para a instituição apresentaram o seguinte quadro de respostas Ver anexos, figura 2.: 33,3% afirmaram possuir uma mesma proposta para a pré-escola e o primeiro grau; igualmente 33,3% afirmaram não possuir proposta pedagógica; 16,7% afirmaram possuir proposta pedagógica apenas para a pré-escola, igualmente 16,7% afirmaram possuir uma mesma proposta para a creche e pré-escola. 
Portanto, 66,7% das instituições investigadas afirmaram ser possuidoras de um currículo / proposta pedagógica para o trabalho cotidiano junto à criança de 0 a 6 anos. Porém, não se pode deixar de salientar estes fatos: 33,3% das instituições afirmaram que o currículo / proposta pedagógica existente na instituição é a mesma para o pré-escolar e o primeiro grau, organizados numa mesma proposta; 16,7% afirmaram possuir proposta idêntica para a creche e a pré-escola; igualmente 16,7% afirmaram tê-la apenas para a pré-escola. 
O caráter escolar do atendimento ministrado pela rede estadual se confirmou com os dados obtidos das instituições com a pergunta sobre a forma de elas organizarem o trabalho ou o currículo / proposta pedagógica. As respostas compõem o seguinte quadro:  83,3% das instituições afirmaram que seu trabalho e ou currículo / proposta pedagógica estava organizada por áreas de conhecimento. Entre as áreas citadas destacam-se: a Matemática com 33,3% das indicações; com igual percentual de 33,3%, destaca-se a área de Português, seguida de Estudos Sociais, Ciências, atualidades, História, percepção auditiva, visual, cognitiva e ainda outras áreas em que o professor teria  liberdade de fazer suas escolhas, todas, respectivamente, com 16,6% das indicações feitas pelas instituições. 
O caráter escolar das instituições estaduais do município em questão pode também ser confirmado pelas alternativas ministradas por estas quando questionadas sobre as metodologias que elas privilegiavam. As respostas privilegiaram estas alternativas:  uso da cartilha, 16,6% das indicações; proposta do 1º grau, também 16,6%; através de um assunto busca-se outro, de modo a preparar o aluno para a 1ª Série do ensino fundamental, 16,6% das indicações; persegue o modelo da escola, 16,6% das indicações.
As instituições da rede municipal, submetidas à mesma questão deram respostas que configuram este quadro Ver anexos, figura 3.: 42,9% afirmaram não possuir proposta pedagógica; 35,8% declararam possuir proposta pedagógica apenas para a creche; 7,1%, apenas para a pré-escola; 7,1%, para a creche e pré-escola em uma mesma proposta; também 7,1% responderam possuir uma mesma proposta para a pré-escola e para o primeiro grau .
No quadro de respostas das instituições municipais, 42,9% delas afirmam não possuir currículo / proposta pedagógica para a educação infantil.
Quando as instituições municipais foram questionadas sobre as metodologias que orientam o trabalho pedagógico e ou currículo / proposta pedagógica da instituição, destaca-se o percentual de 35,7% das instituições afirmaram que os trabalhos delas encontram-se organizados por atividades. 
Na rede de educação municipal, destacam-se também os seguintes itens: uso de temas integradores e ou geradores, em 21,5% das instituições; articulação de atividades a temas, em 21,4% das instituições. No que se refere a esses itens, conforme se definiu acima, torna-se evidente que, também na rede de educação municipal de Florianópolis, muitas de suas instituições assumem a função de escolarização precoce. 
Essa hipótese se confirma nas respostas que as instituições municipais deram a esta questão: Quanto ao currículo ou ao trabalho pedagógico, como ele é organizado? Foram 50,0% das instituições municipais que afirmaram tê-lo organizado por áreas de conhecimento.
Semelhantemente às outras redes, é a seguinte a relação, em ordem decrescente, de referências a disciplinas privilegiadas: Matemática, 21,1% das indicações; Ciências, também 21,1%; Português, 15,8%; História, Geografia,  Educação Física e Artes, todas respectivamente com 10,5% das indicações. Também aqui se observa a sobreposição de áreas e a supervalorização  de umas em detrimento de outras. 
Outro conjunto de instituições, 21,4%, afirmou ter seus trabalhos e ou currículos / proposta pedagógica organizados por áreas de desenvolvimento, destacando-se, aqui, também a área cognitiva, com 21,1% das indicações. Todavia, na rede em questão, não se faz confusão e mistura de áreas de conhecimento com as de desenvolvimento, como o que aparece de forma especial na rede de escolas particulares. Esse dado revela um maior grau de clareza na organização do trabalho e da diferença existente entre estas duas perspectivas. Esse maior grau de clareza revelados pelos dados em questão leva a uma fundada suposição de que os profissionais que nela trabalham possuem melhor formação e, por conseguinte, melhores condições subjetivas para realizarem o trabalho institucional junto à criança acolhida em creches e ou pré-escolas. 
Assim sendo, diferente do que apregoa o discurso neoliberal, o público não é o centro de todo o mal e o privado o centro de tudo que é bom e, ainda, de “que os servidores públicos são ineficientes e indolentes, enquanto os empreendimentos privados são eficientes e produtivos” (Apple, 1994, p. 187). No caso dessa investigação, sobretudo em se tratando de dados que envolvem a rede municipal e a rede particular no que se refere a educação infantil, os dados da realidade se invertem, evidenciando a falácia desse discurso.
Entre as instituições comunitárias investigadas, 66,6% afirmaram não possuir proposta pedagógica, 16,7% afirmaram possuir uma mesma proposta para a creche e a pré-escola, e igualmente 16,7% afirmaram seguir a proposta pedagógica de outras instituições Ver anexos, figura 4. . 
Os dados acima apresentados evidenciam que, entre as instituições comunitárias, predomina o percentual de 66,6% das instituições que afirmaram não possuir currículo / proposta pedagógica para a educação infantil na instituição. Índice tão elevado leva a pensar que tais instituições se  mantêm ainda atreladas ao atendimento da criança de 0 a 6 anos numa perspectiva assistencialista e substitutiva da família. 
50,0% das instituições comunitárias declararam tê-las organizado através de atividades. Esse fato, aliado à ausência de propostas pedagógicas – tal é o caso das instituições comunitárias -, reafirmam a tendência assistencialista e substitutiva da família das instituições comunitárias do município de Florianópolis. 
A instituição federal afirmou ter uma única proposta para a creche e para a pré-escola, organizada por eixos de trabalho: brincadeira, interações e linguagem. 
A instituição afirmou que a metodologia privilegiada no documento se encontrava organizada, para crianças de 0 a 3 anos,  por atividades significativas, e, para as crianças de 4 a 6 anos,  por atividades significativas, mas que alguns professores trabalhavam via projeto. 
As instituições que compuseram a amostra da presente pesquisa delinearam um quadro cujo cômputo global é este Ver anexos, figura 5.: 32,6% afirmaram não possuir proposta pedagógica; 21,8% afirmaram possuir proposta pedagógica para a creche e pré-escola em uma mesma proposta; 15,2%, apenas para a pré-escola; 10,9% afirmaram possuir proposta pedagógica apenas para a creche; 13,0% declararam possuir uma mesma proposta para a pré-escola e para o primeiro grau; 4,3% disseram seguir a proposta de outra instituições; e 2,5% afirmaram possuir uma mesma proposta pedagógica para a creche, a pré-escola e o primeiro grau; nenhuma delas respondeu possuir uma proposta para a creche e outra para a pré-escola.


4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos dados coletados permite apresentar algumas conclusões e definir algumas tendências, acima brevemente esboçadas e que permitem identificar os vieses pedagógicos da educação infantil  neste município.
Assim, identifica-se que nas redes pesquisadas (particular, estadual, municipal, comunitária e federal), as instituições particulares percentualmente se destacaram  como aquelas possuidoras de um currículo / proposta pedagógica para a instituição. Destarte, se a existência de um projeto educacional-pedagógico próprio da instituição fosse tomado como critério de qualidade dos serviços prestados, as escolas particulares é que,  em princípio, melhor incorporariam  a dimensão educativa nos objetivos da educação infantil. Poder-se-ia, por conseguinte, afirmar que são essas as instituições que, no município em questão, apresentam a melhor qualidade dos serviços prestados. Porém a análise de outras respostas que compõem o formulário permitiu constatar que o currículo / proposta pedagógica dessas instituições pode estar apenas cumprindo uma exigência formal na forma da lei, Exigências do Conselho Municipal de Educação do município “X”, onde a elaboração prévia de uma proposta pedagógica, entre outros requisitos é condição necessária para  a criação de escolas de educação infantil.   sem estar, portanto,  incorporada e ou ser utilizada como diretriz efetiva para o trabalho cotidiano com a criança de 0 a 6 anos. Com efeito, 47,4% dessas instituições deixaram de informar o nome dos documentos; em outras palavras, o profissional entrevistado declarou não lembrar nem o nome, nem o ano de publicação do documento; e, ainda, de que a proposta pedagógica foi comprada pela instituição, evidenciando, portanto, o seu caráter formal.
Essas instituições, questionadas acerca da organização do trabalho pedagógico, evidenciaram possuir as mais diversas concepções pedagógicas e metodológicas, as quais permitem constatar a existência de uma mistura e superposição de áreas, tanto de conhecimento quanto de desenvolvimento, bem como a existência de outras formas referidas pela instituição. O conjunto dessas indicações revelaram a incoerência e incongruência entre determinadas concepções, procedimentos e ações, o que denuncia a ausência de clareza no que tange à dimensão educativa da creche e da pré-escola. Ademais, as indicações feitas tornam impossível identificar o modo pelo qual a instituição desenvolve o referido trabalho. Vale assinalar a necessidade de novas pesquisas que permitam determinar o modo pelo qual essas (e outras) instituições realizam o trabalho em causa.  
No entanto, os dados não deixam dúvida de que a maior parte delas, 57,8%, por terem declarado que o trabalho pedagógico delas é organizado por áreas de conhecimento, mesmo que estas estejam articuladas  à área de desenvolvimento e a outras formas, a perspectiva de organização do trabalho delas com a criança de 0 a 6 anos é escolar, no sentido de que busca articulação com o ensino posterior, oferecido no ensino fundamental, conquanto, na verdade, “a educação infantil deve tomar como referência a criança e não o ensino fundamental” (Cerisara, 1999, p. 29). Tal constatação fundamenta a crença de que as referidas instituições não contemplam, na atividade cotidiana, os critérios de qualidade dos serviços educacionais na creche e na pré-escola Ver MEC,  1995. e, por conseguinte, não respeitam os direitos da criança de 0 a 6 anos. 
Merece ainda destaque a sobreposição de áreas, tanto de conhecimento quanto de desenvolvimento, em cuja área de conhecimento se destacam: Português, Matemática, Estudos Sociais e Ciências e em cuja área de desenvolvimento sobressai a cognitiva.   Esse fato revela a ausência de reconhecimento de que a criança é um sujeito que possui múltiplas dimensões  a serem desenvolvidas e não apenas partes restritas do ser criança. Assim, essas instituições ignoram também “as características mais marcantes da infância, em que preponderam a afetividade, a subjetividade, a magia, a ludicidade, a poesia e a expressividade” (Cerisara, 1999, p. 29), para enfocarem e priorizarem “a mente sobre o corpo e o afeto, o objetivo sobre o subjetivo, o conhecimento sobre a vivência e experiência, o abstrato sobre o concreto, o produto sobre o processo, a fragmentação sobre a globalização, o pensamento sobre a expressão”.  (Parecer 19, apud Cerisara, 1999, p. 29). 
As instituições estaduais é que apresentam o  segundo maior percentual (66,7%,) de respostas indicativas de que elas possuem um currículo / proposta pedagógica.
Entre as instituições estaduais, 83,3% afirmaram ter seu currículo / proposta pedagógica / trabalho cotidiano organizados por áreas de conhecimento, destacando-se as de Matemática e Português. Esse fato, associado a outros, como acima referido, evidenciam que a categoria das instituições estaduais, como outras no município em questão, apóiam a  tese da escolarização precoce das crianças desde a mais tenra idade, escolarização que, apesar de ser considerada inadequada por pesquisadores e profissionais da área, busca para si a forma de trabalho do ensino fundamental. 
Verificou-se também, na categoria das instituições estaduais, a inexistência de propostas específicas para a creche e a pré-escola, o que revela a ausência de reconhecimento das especificidades do trabalho com a criança nas diferentes faixas etárias, nas quais em geral se opera uma imposição do que é pensado e realizado com as crianças maiores sobre crianças menores. Denuncia-se também, aqui, a supervalorização de algumas áreas em detrimento de outras, além da existência de uma mistura de áreas de conhecimento com as de desenvolvimento, o que evidencia a ausência de clareza e indefinição quanto aos reais objetivos do trabalho com a criança de 0 a 6 anos. 
Dado a exigüidade do interstício entre o término o último Movimento de Reorientação Curricular do município e a coleta dos dados da pesquisa, surpreende, na rede municipal, o percentual de 42,9% das instituições que afirmaram não serem possuidores de um currículo / proposta pedagógica própria. Tal constatação leva a questionar os reais resultados desse Movimento, o que justifica perguntar: Conseguiu ele de fato atingir os objetivos traçados? Onde e por que não foram alcançados os objetivos estabelecidos por ele?. Trata-se de questões que exorbitam do âmbito dos objetos da presente pesquisa. O registro da indagação é feito apenas no intuito de chamar a atenção sobre a importância do problema e necessidade de pesquisa que permita solucioná-lo. 
Predomina, também na categoria das instituições municipais, a articulação do trabalho em torno de áreas de conhecimento, com prevalência  de algumas áreas sobre outras e de estratégias que consolidam a versão escolar do atendimento à criança de 0 a 6 num significativo conjunto de instituições municipais.
É notável, entre as instituições municipais, a ausência de confusão e de mistura das áreas de conhecimento e desenvolvimento,  como  se constatou junto a outras categorias institucionais, sobretudo das particulares, o que possivelmente deve estar indicando a presença de maior clareza sobre a organização do trabalho com a criança de 0 a 6 anos, bem como de  melhor formação dos profissionais dessa rede e, conseqüentemente de melhores condições subjetivas para o acolhimento da criança de 0 a 6 anos. Talvez esta possa ter sido uma das contribuições do Movimento de Reorientação Curricular levado a efeito na mencionada rede entre os anos de 1993 e 1996.  No entanto, não existem dados capazes de confirmar tal hipótese, que poderia vir a constituir-se em objeto de futuras pesquisas. 
Entre as instituições comunitárias, cabe destacar o grande percentual, 66,%, das instituições que afirmaram não possuir currículo / proposta pedagógica própria. Este dado, aliado a outros que a pesquisa revela, tais como o significativo percentual das instituições (50%) que afirmaram organizar o seu trabalho por intermédio de atividade, bem como a própria historia dessas instituições, levam a pensar que elas se mantêm ainda atreladas ao conceito de atendimento da criança de 0 a 6 anos em perspectiva assistencialista e de substituto da família. Além disso, elas revelam a concepção de criança como ser passivo, cujo trabalho é organizado a partir das concepções  que o adulto tem da criança e não do que ela de fato é, sente, pensa, age, etc., numa denúncia flagrante de desrespeito ao ser criança e aos direitos dela.
Igualmente 50% das instituições comunitárias afirmaram que seu trabalho se encontrava organizado por áreas de conhecimento. Este dado, por sua vez, revela o caráter escolar de um conjunto de instituições comunitárias. Esse fato foi interpretado, como um esforço dessas instituições no sentido de se adequarem a novas demandas do trabalho pedagógico. Além disso, ele evidencia que, conforme tendência da maior parte das categorias institucionais investigadas, também estas perseguem o modelo de escolarização precoce da criança atendida pela creche e pela pré-escola. Logo, também este modelo desrespeita os direitos da criança.
A instituição federal afirmou que o seu currículo / proposta pedagógica se encontram organizados por eixos de trabalho.
A metodologia de trabalho, segundo ela afirmou, está organizado por atividades significativas. Para as crianças de 4 a 6 anos, alguns professores trabalham via projetos, o que pode estar evidenciando uma certa clareza quanto à especificidade do trabalho com a criança em suas diferentes faixas etárias, como também o desejo de buscarem diferentes formas de atuar junto à criança de 0 a 6 anos, indício de que esta instituição pode estar acenando na direção de uma Pedagogia para a Infância. No entanto, a especificidade do trabalho com a criança de 4 a 6 anos, marcada pela opção de alguns professores pelo trabalho com projetos, pode simplesmente estar indicando para a incorporação de práticas que seguem o caráter escolar do atendimento dessas crianças, já que, de acordo com a  pedagogia de educação infantil, o trabalho por projetos torna-se também viável para as crianças de 0 a 3 anos, já que nesse modelo, a concepção de projeto é distinta da que persegue o modelo escolar, onde os projetos  cumprem, sobretudo,  a função de articular em torno de si um conjunto de atividades que visam tratar de um complexo grupo de  conteúdos vinculados às diversas áreas do conhecimento e, que por muito tempo se apresentou viável apenas para as crianças de 4 a 6 anos. 
Também nessa proposta pedagógica se identifica contradição / sobreposição dos eixos de trabalho apresentados, porque, pensar na brincadeira, sem que nela esteja obrigatoriamente embutido o seu caráter eminentemente interativo e lingüístico, evidencia a ausência de clareza que essa instituição possui dessa atividade lúdica, da atividade interativa e lingüística da criança de 0 a 6 anos, bem como da estruturação do trabalho, de vez que os mencionados eixos respondem à necessidade do caráter formal da organização do cotidiano com a criança, mais do que ao seu caráter verdadeiro e real.
Em virtude dos dados revelados por esta pesquisa, no que se refere à instituição federal, é de fundamental importância responder a perguntas como estas: O que são essas atividades significativas para as crianças? Como estas são selecionadas e organizadas e à luz de qual olhar elas são significativas? Onde e como são incorporadas as falas das crianças? Trata-se de questões para as quais a autora não tem resposta e que exorbitam do âmbito do objeto do presente estudo. A intenção aqui é assinalar as demandas  que o trabalho com a criança de 0 a 6 anos exige e a conseqüente necessidade de novas pesquisas na área.
Quanto aos dados relativos ao cômputo geral das instituições integrantes da presente amostra, questionadas sobre a existência de proposta pedagógica própria, um significativo número delas, 32,6%,  afirmaram não possuí-la. Entre estas 32,6%, poder-se-ia afirmar que nenhuma delas possui, de fato, propostas específicas para a creche e a pré-escola, o que revela que as instituições de  educação infantil no município em questão ainda não incorporam, nas suas propostas pedagógicas e no trabalho cotidiano, a especificidade do trabalho com a criança em suas diferentes faixas etárias. 
Como as diretrizes educacionais não explicitam “as diferenças em relação aos recém-nascidos, bebês que ainda não andam, ainda não falam, das crianças que estão tirando as fraldas, das que estão sendo amamentadas e assim por diante, a compreensão é de que as propostas para as crianças menores subordinam-se ao que é pensado para as maiores.” (Cerisara, 1999, p. 35).
Os dados não deixaram dúvida de que essas instituições tendem a tomar para si o que é proposto e realizado com as crianças no ensino fundamental. Logo, perseguem o modelo de escolarização precoce.
Assim, os dados desta pesquisa levam a pensar que, em muitas das instituições de educação infantil deste município se opera a imposição do que é pensado e realizado com as crianças maiores para as crianças menores, o que pode também estar apontando para o caráter eminentemente escolar desta modalidade de educação. A denúncia dessa tendência é reforçada pelos 13,7% das instituições que afirmaram possuir suas propostas pedagógicas  organizadas para o pré e primeiro grau em uma mesma proposta e, ainda, pelos 2,2% das que afirmaram possuir uma mesma proposta para a creche, o pré- e o primeiro grau. 
A realização deste trabalho permite,  ainda, identificar a diversidade de idéias, possibilidades e representações feitas pelas instituições existentes neste município em torno do atendimento da criança pequena (0 a 6 anos) em creches e pré-escolas, o que parece indicar que, no município em questão, bem como outras partes do território brasileiro, “a área de educação infantil é ainda uma área em processo de construção” (Cerisara, 1999, p. 43). A existência de contradições e de pontos de vista conflitantes e divergentes, conforme Cerisara (1999, p. 43), não pode ser interpretada nem como valor positivo, nem como negativo, mas antes, como “marca do processo de amadurecimento de uma área ainda tão recente e com uma diversidade tão grande”. Este fato leva a pensar  que a educação infantil como área específica precisa ainda refletir, discutir, debater e produzir conhecimentos  e práticas sobre como devem ser cuidadas e educadas as crianças menores de 7 anos em creches e pré-escolas, compromisso de todos os que, direta ou indiretamente, se vinculam a esta modalidade educativa.
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FIG. 1 - PROPOSTA PEDAGÓGICA DAS INSTITUIÇÕES DA REDE PARTICULAR
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		Para a creche, pré e primeiro grau numa mesma proposta.
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		INSTITUIÇÕES		Particular				Municipal		Estadual		Comunitária		Federal		Total

		Apenas para a creche		0%				35.80%		0%		0%		0%		10.90%

		Apenas para a pré-escola		26.30%				7.10%		16.70%		0%		0%		15.20%

		Para creche e pré em uma mesma proposta		31.50%				7.10%		16.70%		16.70%		100%		21.80%

		Para creche e pré em propostas separadas.		0%				0%		0%		0%		0%		0%

		Pré e primeiro grau numa mesma proposta.		15.80%				7.10%		33.30%		0%		0%		13.00%

		Segue a proposta de outra instituição. Qual?		5.30%				0%		0%		16.70%		0%		4.30%

		Não possui uma proposta.		15.80%				42.90%		33.30%		66.60%		0%		32.60%

		Para a creche, pré e primeiro grau numa mesma proposta.		5.30%				0%		0%		0%		0%		2.20%

		TOTAL		100%				100%		100%		100%		100%		100%
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FIG. 2 – PROPOSTA PEDAGÓGICA DAS INSTITUIÇÕES DA REDE ESTADUAL
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		INSTITUIÇÕES		Estadual		Particular		Municipal		Comunitária		Federal		Total

		Apenas para a creche		0%		0%		35.80%		0%		0%		10.90%

		Apenas para a pré-escola		16.70%		26.30%		7.10%		0%		0%		15.20%

		Para creche e pré em uma mesma proposta		16.70%		31.50%		7.10%		16.70%		100%		21.80%
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		Pré e primeiro grau numa mesma proposta.		33.30%		15.80%		7.10%		0%		0%		13.00%
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		TOTAL		100%		100%		100%		100%		100%		100%





Plan1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Instituições Particulares



Plan2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Instituições Municipais



Plan3

		5.1.1. Apenas para a creche

		5.1.2.apenas para a pré-escola

		5.1.3.para creche e pré em uma mesma proposta

		5.1.4. Para creche e pré em propostas separadas.

		5.1.5.pré e primeiro grau numa mesma proposta.

		5.1.6 Segue a proposta de outra instituição. Qual?

		5.1.7.não possui uma proposta.

		Para a creche, pré e primeiro grau numa mesma proposta.



Instituições Estaduais

0

0

0

0

0

0

0

0



		





		






thumbnail_1.wmf
Instituições Estaduais

0%

16,70%

16,70%

0%

33,30%

0%

33,30%

0%

Apenas para a creche

Apenas para a pré-escola

Para creche e pré em uma mesma proposta

Para creche e pré em propostas separadas.

Pré e primeiro grau numa mesma proposta.

Segue a proposta de outra instituição. Qual?

Não possui uma proposta.

Para a creche, pré e primeiro grau numa mesma proposta.




FIG. 3 - PROPOSTA PEDAGÓGICA DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL
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		INSTITUIÇÕES		Municipal		Particular		Estadual		Comunitária		Federal		Total

		Apenas para a creche		35.80%		0%		0%		0%		0%		10.90%

		Apenas para a pré-escola		7.10%		26.30%		16.70%		0%		0%		15.20%

		Para creche e pré em uma mesma proposta		7.10%		31.50%		16.70%		16.70%		100%		21.80%

		Para creche e pré em propostas separadas.		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Pré e primeiro grau numa mesma proposta.		7.10%		15.80%		33.30%		0%		0%		13.00%
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FIG. 4 - PROPOSTA PEDAGÓGICA DAS INSTITUIÇÕES DA REDE COMUNITÁRIA
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		INSTITUIÇÕES		Comunitária		Particular		Estadual		Municipal		Federal		Total

		Apenas para a creche		0%		0%		0%		35.80%		0%		10.90%

		Apenas para a pré-escola		0%		26.30%		16.70%		7.10%		0%		15.20%

		Para creche e pré em uma mesma proposta		16.70%		31.50%		16.70%		7.10%		100%		21.80%

		Para creche e pré em propostas separadas.		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Pré e primeiro grau numa mesma proposta.		0%		15.80%		33.30%		7.10%		0%		13.00%

		Segue a proposta de outra instituição. Qual?		16.70%		5.30%		0%		0%		0%		4.30%

		Não possui uma proposta.		66.60%		15.80%		33.30%		42.90%		0%		32.60%

		Para a creche, pré e primeiro grau numa mesma proposta.		0%		5.30%		0%		0%		0%		2.20%

		TOTAL		100%		100%		100%		100%		100%		100%
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FIG. 5 – PROPOSTA PEDAGÓGICA NA GLOBALIDADE DAS INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DA AMOSTRA.
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		INSTITUIÇÕES		Particular		Municipal		Estadual		Comunitária		Federal		Total

		Apenas para a creche		0%		35.80%		0%		0%		0%		10.90%

		Apenas para a pré-escola		26.30%		7.10%		16.70%		0%		0%		15.20%

		Para creche e pré em uma mesma proposta		31.50%		7.10%		16.70%		16.70%		100%		21.80%

		Para creche e pré em propostas separadas.		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Pré e primeiro grau numa mesma proposta.		15.80%		7.10%		33.30%		0%		0%		13.00%

		Segue a proposta de outra instituição. Qual?		5.30%		0%		0%		16.70%		0%		4.30%

		Não possui uma proposta.		15.80%		42.90%		33.30%		66.60%		0%		32.60%

		Para a creche, pré e primeiro grau numa mesma proposta.		5.30%		0%		0%		0%		0%		2.20%

		TOTAL		100%		100%		100%		100%		100%		100%





Plan1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Instituições Particulares



Plan2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Instituições Municipais



Plan3

		5.1.1. Apenas para a creche

		5.1.2.apenas para a pré-escola

		5.1.3.para creche e pré em uma mesma proposta

		5.1.4. Para creche e pré em propostas separadas.

		5.1.5.pré e primeiro grau numa mesma proposta.

		5.1.6 Segue a proposta de outra instituição. Qual?

		5.1.7.não possui uma proposta.

		Para a creche, pré e primeiro grau numa mesma proposta.



Instituições Estaduais

0

0

0

0

0

0

0

0



		5.1.1. Apenas para a creche

		5.1.2.apenas para a pré-escola

		5.1.3.para creche e pré em uma mesma proposta

		5.1.4. Para creche e pré em propostas separadas.

		5.1.5.pré e primeiro grau numa mesma proposta.

		5.1.6 Segue a proposta de outra instituição. Qual?

		5.1.7.não possui uma proposta.

		Para a creche, pré e primeiro grau numa mesma proposta.



Instituições Comunitárias

0

0

0

0

0

0

0

0



		5.1.1. Apenas para a creche

		5.1.2.apenas para a pré-escola

		5.1.3.para creche e pré em uma mesma proposta

		5.1.4. Para creche e pré em propostas separadas.

		5.1.5.pré e primeiro grau numa mesma proposta.

		5.1.6 Segue a proposta de outra instituição. Qual?

		5.1.7.não possui uma proposta.

		Para a creche, pré e primeiro grau numa mesma proposta.



Cômputo Geral

0

0

0

0

0

0

0

0



		





		






thumbnail_4.wmf
Cômputo Geral

10,90%

15,20%

21,80%

0%

13,00%

4,30%

32,60%

2,20%

Apenas para a creche

Apenas para a pré-escola

Para creche e pré em uma mesma proposta

Para creche e pré em propostas separadas.

Pré e primeiro grau numa mesma proposta.

Segue a proposta de outra instituição. Qual?

Não possui uma proposta.

Para a creche, pré e primeiro grau numa mesma proposta.




