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OAIGEN, Daiane Pedroso 1  

 
Resumo : Uma Escola Infantil focada na formação integral deverá se concretizada 
numa proposta construída a partir da participação, justificado o planejamento 
participativo como base para a integração mútua, gerando responsabilidades dos 
envolvidos na construção, execução e avaliação de todo o processo. A pesquisa 
realizada teve com problema responder ao questionamento: a reestruturação 
pedagógica e da infraestrutura de uma Escola de Educação Infantil partindo dos 
caminhos construídos pós- diagnóstico, possibilitará estratégias para o 
desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos? Como objetivo principal a 
pesquisa dedicou-se a investigar os resultados obtidos com reestruturação 
pedagógica e da infraestrutura de uma Escola de Educação Infantil usando as 
propostas elencadas no diagnóstico, diante dos fundamentos da Educação Integral 
das crianças de 0 a 6 anos. A pesquisa seguiu caminhos investigativos utilizando a 
abordagem qualitativa, valendo-se dos Métodos: Hermenêutico (interpretativo) / 
Comparativo, Dialético/Dialógico, Analítico/Sintético. Utilizamos para as questões 
abertas nas entrevistas e nas observações in loco, a técnica de Análise de 
Conteúdos. A vivência diária na escola mostrava que havia dificuldades de um 
trabalho coletivo entre os segmentos, como também, um trabalho pedagógico e 
administrativo totalmente desconexo dificultando a aceitação da ideia de um PPPI na 
escola, com isto, diante da necessidade de diagnosticar a prática do PPPI, através 
da análise da realidade vivida pela escola. Sabemos que os problemas educacionais 
ocorrem nas diversas áreas como: financeiras, culturais, sociais e pedagógicas, 
mas, para que haja mudanças constantes, devemos analisar e aplicar os dados 
coletados e constantes no diagnóstico da realidade, na qual se encontra a escola, e 
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da busca das melhores maneiras viáveis e possíveis para a elaboração de um PPPI 
eficiente e eficaz.  
 
Palavras-chave : Educação Infantil. Projeto Político Pedagógico. Infraestrutura. 
 
Resumen : Una escuela infantil centrado en la formación integral debe ser 
implementado en una propuesta basada en la participación justificado planificación 
participativa como base para la integración mutua, generando responsabilidades de 
los involucrados en la construcción, implementación y evaluación de todo el proceso. 
La encuesta tuvo que responder a la pregunta problema: la reestructuración 
educativa y la infraestructura de un preescolar dejando los caminos construidos 
después del diagnóstico, permitirá a las estrategias para el desarrollo integral de los 
niños de 0-6 años? A medida que la investigación principal objetivo fue dedicado a 
investigar los resultados obtenidos con la reestructuración de la educación y la 
infraestructura de un preescolar usando las propuestas que figuran en el 
diagnóstico, antes de que los fundamentos de la educación integral de los niños de 
0-6 años. La investigación siguió caminos de investigación utilizando un enfoque 
cualitativo, basándose en los métodos hermenéuticos: (interpretativo) / comparación, 
Dialéctica / Dialogic, analítico / sintético. Se utilizó para abrir preguntas en 
entrevistas y observaciones en el lugar, la técnica de análisis de contenido. La 
experiencia cotidiana en la escuela mostró la existencia de dificultades de un trabajo 
colectivo entre los segmentos, así como una enseñanza totalmente desarticulada y 
las actividades administrativas difíciles de aceptar la idea de un PCPI en la escuela 
con esto, dada la necesidad de diagnosticar la práctica de PCPI a través de la 
realidad experimentada por el análisis de la escuela. Sabemos que los problemas 
educativos se producen en diversas áreas como la financiera, cultural, social y 
educativa, pero, por lo que hay un cambio constante, debemos analizar y aplicar los 
datos recogidos y contenidas en el diagnóstico de la realidad en la que se encuentra 
la escuela, y la búsqueda de las mejores maneras factibles y posibles para el 
desarrollo de una CPPI eficiente y eficaz. 
 
Palabras clave : Educación Infantil. Proyecto de Política para la Educación. La 
infraestructura. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A perspectiva para a realização desta pesquisa foi oriunda da observação e 

análise do contexto global que se caracterizaram pelo contato direto da professora-

pesquisadora com a situação pesquisada no cotidiano da escola e a preocupação 

frente à problemática de conhecer o diagnóstico da prática do PPPI da Escola 

Infantil e a busca de subsídios para a reformulação do PPPI.  

A construção de diagnóstico e a reformulação do PPPI para Educação Infantil 

surgiu da necessidade de organizar e criar novas estruturas pedagógicas e 

administrativas para o processo educacional fundamentado no princípio da 

autonomia, aliado ao apoio e à participação indispensável de educadores, 
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funcionários, pais e/ou responsáveis, alunos e a comunidade em geral. Para isso, o 

estudo foi estruturado em capítulos de forma que propiciasse uma visão holística da 

importância do PPPI no processo educativo.  

Mesmo com vontade de responder ao desafio proposto, acredito que enfrentei 

algumas dificuldades e que estas, não tenham me permitido ver com clareza um 

melhor caminho. Aqui está o resultado. Sei que não é uma obra acabada, pois faz 

parte de um processo de criação e renovação que continua. Que se tenha 

entusiasmo e coragem de pensar no presente, resgatar do passado tanto ações 

positivas quanto negativas e planejar um futuro viável do fazer educativo. 

Para que os objetivos da pesquisa fossem alcançados definiu-se como 

indicadores: infraestrutura da escola; qualificação docente; capacitação dos 

funcionários; qualidade dos serviços: atendimento ao público, alimentação e 

multimeios; relacionamento entre os gestores, funcionários, pais, alunos e docentes. 

Também se considera fundamental que o diagnóstico esteja baseado nos 

indicadores anteriormente citados. Considera-se relevante a revisão dos 

pressupostos teóricos que sustentam a proposta, baseado em obras e autores 

pertinentes ao tema.  

 

2 O OBJETO DA PESQUISA E SUA CARACTERIZAÇÃO 

 

Há necessidade da construção de caminhos que possibilitam a reestruturação 

pedagógica e da infraestrutura de uma Escola de Educação Infantil, partindo-se do 

diagnóstico construído e com a participação de todos os envolvidos no processo 

ensino e aprendizagem. Necessita-se do conhecimento e das possibilidades da 

construção de caminhos favoráveis para o desenvolvimento integral das crianças de 

0 a 6 anos.  

A pesquisa buscou responder ao questionamento: a reestruturação 

pedagógica e da infraestrutura de uma Escola de Educação Infantil partindo dos 

caminhos construídos pós-diagnóstico, possibilitará estratégias para o 

desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos?  

A construção de um diagnóstico sobre a realidade da Educação Infantil nas 

escolas e as possibilidades da construção de subsídios para mudanças significativas 

nos atuais Projetos Políticos Pedagógicos das referidas escolas requer o 
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planejamento participativo com o envolvimento de todos os segmentos da 

comunidade escolar favorecendo a formação integral das crianças de 0 a 6 anos. 

A infraestrutura adequada aos princípios da formação integral é fundamental 

para a harmonia dos diferentes setores da Escola Infantil pretendida, buscando-se o 

equilíbrio entre os diferentes setores e atores envolvidos. 

O contexto atual mostra um aumento quantitativo expressivo na criação e 

implantação de escolas nos diferentes níveis, principalmente nas escolas infantis. 

Diante desta quantidade, urge a necessidade da avaliação com critérios que 

possibilite uma visão sobre os aspectos qualitativos. 

Esta avaliação possibilitará a reconstrução de Projetos Políticos Pedagógicos, 

como propostas que apresentem estabelecer novos parâmetros para uma escola de 

Educação Infantil que fosse estruturada com base na Educação Integral. 

Atualmente vemos uma enorme produção científica, onde os professores, 

principalmente da Educação Básica, se tornaram o centro dos estudos educacionais. 

Os resultados indicam para um conjunto de atividades e novos caminhos. 

Também se justifica esta proposta de pesquisa, fundamentando-se em alguns 

aspectos que destacamos. Vejamos: 

a) a ideia de infância plural pode estar sendo ameaçada por práticas 

escolares que visam a formação igual em períodos  e espaços das crianças; 

b)  alguns aspectos contraditórios tem suas origens  partir de concepções de 

que as crianças, devido a sua capacidade e inúmeras atividades que realizam quase 

que ao mesmo tempo; 

c) também as formas de manifestação a seu modo, usando o brinquedo, o 

trabalho, a fantasia, a resistência, dentre outros. 

Neste particular, reside o modelo de equipe: cada um sendo responsável por aquilo 

para o qual foi chamado para participar do processo. Com certeza esta estratégia 

possibilitará o crescimento das responsabilidades individuais aliadas às vivências da 

corresponsabilidade.  

 

3 MARCO TEÓRICO 

 

A Educação Infantil surgiu como uma instituição assistencial que vinha com 

objetivo de suprir as necessidades da criança e de ocupar, em muitos aspectos o 



OAIGEN, D. P. Escola de educação infantil: caminhos para reestruturação pedagógica e da 
infraestrutura. RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios , Porto Alegre, v. 4, n. 1, 
p.130-149, jun. 2016. 

134 
 

lugar da família, bem como na idade média onde a criança era vista com um status 

nulo, assim como a Antiguidade. 

No Brasil a creche foi feita em função da crescente urbanização e 

estruturação do capitalismo, onde a mulher começou a ocupar o seu espaço no 

mercado de trabalho. Surgindo então a movimentação entre os operários pela 

reivindicação de um lugar para deixarem seus filhos.  Ai surgiu a creche com a 

atividade principal de cuidar os filhos dos operários. 

Na década de 1980 houve um avanço em relação à Educação Infantil, onde 

foram realizados estudos e pesquisas com objetivo de discutir a função 

da creche/pré-escola. Nesse estudo foi concluído que, independente da classe 

social, qualquer criança necessita o acesso à educação. Visto essa importância em 

1988, a Constituição define creche/pré-escola como direito de família e dever do 

Estado em oferecer esse serviço. 

Ao surgir em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reafirmou 

os direitos constitucionais em relação à Educação Infantil.  Já 1994, o MEC publicou 

o documento Política Nacional de Educação Infantil que estabelece as algumas 

metas como: a expansão de vagas e políticas de melhoria da qualidade no 

atendimento às crianças, buscando uma maior qualificação dos profissionais dessa 

área. 

Resultando em 1996 a promulgação da Emenda Constitucional que cria a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Tendo como principal mudança o artigo 

62 que estabelece a necessidade de formação para o profissional da Educação 

Infantil.  Para essa lei, a formação do educador desse segmento deve ser "em nível 

superior, admitindo-se, como formação mínima, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal". O mesmo também reafirma a responsabilidade constitucional 

dos municípios na oferta de Educação Infantil, contando com a assistência técnica e 

financeira da União e dos estados. 

Como a maior conquista desse processo de a Educação Infantil passou a ser 

a primeira etapa da Educação Básica, seguido dos ensinos Fundamental e Médio. 

Após essa conquista a Educação Infantil passa a ser vista como a junção do educar 

e cuidar.  

O cuidar  com o sentido de que as necessidades básicas da criança sejam 

atendidas e o educar , porque deve oferecer à criança, possibilidades de 
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descobertas e aprendizados, tendo sempre como consciência de que podemos 

preparar nossas crianças desde cedo para o exercício da cidadania. 
 

3.1 Revisando aspectos da legislação 
 

De acordo com a Lei 9.131/95. Art. 3º [...] III - As Instituições de Educação 

Infantil devem promover em Suas Propostas Pedagógicas práticas de educação e 

cuidados que possibilite a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivo 

cognitivos/linguísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um ser completo, 

total e indivisível. A Educação Infantil passa a ser vista não como um artigo de luxo, 

mas um direito a todas as crianças brasileiras. 

Para Zabala (1998), a capacidade de uma pessoa para se relacionar depende 

das experiências que vivem instituições educacionais são um dos lugares 

preferenciais, nesta época. Para se estabelecer vínculos e relações que 

condicionam e definem as próprias concepções pessoais sobre si mesmo e sobre os 

demais. Por sua vez, para Vigotsky relaciona a aprendizagem da criança com a 

permanente e profícua interação com os objetos e fatos de seu meio: 
 

Os primeiros anos de vida da criança contribuem para o desenvolvimento 
do seu pensamento lógico e também de sua imaginação caminham juntos, 
a imaginação é um momento totalmente necessário, inseparável do 
pensamento realista, na imaginação a direção da consciência tende a se 
afastar da realidade. Esse distanciamento da realidade através de uma 
história, por exemplo, é essencial para uma penetração mais profunda na 
própria realidade, afastamento do aspecto externo aparente da realidade 
dada imediatamente na percepção primária possibilita processos cada vez 
mais complexos, com a ajuda dos quais a cognição da realidade se 
complica e se enriquece. (VYGOTSKY, 1989, p. 48). 

 
 

Na Educação Infantil a faixa etária é entre 0 e 5 anos e 11 meses. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional chama o equipamento    educacional que 

atende crianças de 0 a 3 anos de "creche". O equipamento educacional que atende 

crianças de 4 a 6 anos se chama "pré-escola". 

A Lei n. 5.692/71, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aliada a 

estudos mais atuais sobre a criança, pode-se afirmar que a Educação Infantil tem 

como objetivo contribuir para a formação global e harmônica da criança, 

propiciando-lhe grande variedade de experiências concretas, selecionadas pelo 

adulto a partir do conhecimento de suas características e das necessidades de sua 

idade. 
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A Educação Infantil se baseia, obrigatoriamente, nas necessidades e 
interesses das crianças que atende. Nela não se pretende ensinar, mas sim 
dar oportunidade para que adquiram habilidades que lhe permitam atitudes 
de expressão, de avaliar-se e aceitar críticas, de aceitar responsabilidades, 
de prontidão para o processo de alfabetização, que se deve iniciar na 
primeira série do ensino de primeiro grau. (BRASIL, 1975).  

 

A partir do texto de Saraiva, 1975, entende-se que a Educação Infantil possui 

objetos próprios, ligados à idade, às condições culturais e ao nível de 

desenvolvimento alcançado pelas crianças. Analisando o texto diante dos 

fundamentos da Educação Infantil é preciso não perder de vista algumas 

considerações: 

a) a primeira condição para que a Educação Infantil possa alcançar resultados 

positivos reside na melhora do relacionamento entre adultos e crianças;  

b) a metodologia da Educação Infantil não deve adotar os princípios rígidos 

do ensino formal, mas também não pode sujeitar-se ao mero improviso, à atitude de 

deixar que as coisas simplesmente aconteçam; 

c) o fato de sabermos que cada criança se desenvolve segundo um ritmo 

individual e o educador do ensino infantil não ensina mas estimula o educando a ser 

o agente de sua própria aprendizagem; 

d) é praticamente impossível garantir que ao final do jardim de infância, todas 

as crianças terão desenvolvido, aprendido e conhecido o que quer que seja.  

Por esse motivo afirma-se que cada criança estará desenvolvendo, 

aprendendo e conhecendo, vencendo etapas que só podem ser avaliadas quando 

comparadas com o momento em que a própria criança se encontrava no início do 

período para alcançar seus objetivos mais específicos. 

 

3.2 Caracterizando a Educação Infantil 

  

Buscando conceituar as necessidades básicas da Educação Infantil, pois, 

acredita-se que através delas que iremos chegar ao objetivo da mesma. 

Começamos pela segurança material, que visa o desenvolvimento forte e saudável 

da criança, através de uma boa alimentação, de dormir o suficiente, de fazer 

exercícios e de respirar ar puro.  

Buscando no adulto a segurança para os perigos e não a ameaça contra a 

sua integridade física ou abandono da sua própria fragilidade. Após, podemos 
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destacar a segurança emocional, mostrando que toda a criança precisa sentir-se 

segura com seus pais\responsáveis. 

É muito importante a criança perceber desde cedo que os adultos gostam 

sempre dela como ela é, mesmo que às vezes se aborreçam com as coisas que ela 

faz, resultando que a criança se sinta pertinente a um grupo onde é estimada e onde 

tem o seu lugar garantido. 

Preciso ressaltar a importância do amor, pois a criança precisa se amar e ser 

amada, pois somente assim irá estabelecer relações intimas e profundas, 

primeiramente com a mãe e gradativamente alargando seus relacionamentos até à 

família e ao grupo social. 

A segurança intelectual será alcançada através do desenvolvimento de 

formas de pensar coerentes, obtido pela experiência concreta, pelo apoio do adulto 

e pelas oportunidades de decidir-se por si mesma, dentro dos limites de sua 

capacidade. Para isso, a criança precisa saber que os adultos desejam o seu pleno 

desenvolvimento e que confiam nela e na sua capacidade para tomar-se 

independente.  

Não podemos esquecer-nos do objetivo da Recreação, já que é através do 

brinquedo e da imaginação criadora, que a criança descobre o "seu" mundo e busca 

um equilíbrio entre seus impulsos, desejos e interesses e o mundo real que a cerca. 

 Acredito que o brincar na Educação Infantil é a principal atividade da criança, 

pois valoriza e reconhece a importância do tempo que as crianças dedicam ao 

brincar, incorporando-o à rotina do trabalho educativo.  

Sempre buscando considerar que o brincar é uma forma de linguagem, 

buscando a interação com outras pessoas, expressando e comunicando seu mundo 

interno, elabora e realiza construções mentais, base para a construção de sistema 

de representação. Portanto, o brincar é incorporado no trabalho da Educação Infantil 

como um momento de desenvolvimento psicológico e social. 

Busca-se a reestruturação da Escola para a essência da Educação Infantil e 

os desdobramentos da prática educacional. Além disso, há necessidade de 

caracterizar amplamente o conceito, a especificidade e as peculiaridades do cuidar e 

do educar na prática pedagógica, baseando-se nos autores que discutem essa 

questão e na legislação atual 

Com a reestruturação na Escola, busca-se garantir um ambiente capaz de 

estimular a criança, gradativamente, pois é  através da adaptação à escola, criando 
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um clima emocional positivo, com possibilidades da construção do autoconceito 

positivo através do reconhecimento de suas capacidades e da aceitação de suas 

limitações. 

A aquisição da capacidade de confiar nos colegas e nos adultos e, com isso, 

ter o alcance do equilíbrio entre os sentimentos e emoções, bem como a aquisição 

da autonomia nas decisões, sendo capaz de autodisciplinar-se, ocorre a passagem 

do egocentrismo natural das idades anteriores para o altruísmo; possibilitando o 

desenvolvimento do senso de responsabilidade. 

    Também deve ser considerada a transferência da atividade individual para as 

atividades em grupos cada vez maiores, desenvolvendo a capacidade de lutar pelos 

seus direitos e de respeitar os direitos dos outros com o alcance do equilíbrio nas 

relações sociais, apresentando atitudes de cooperação, liderança e aceitação de 

controles externos; 

    Durante o processo de desenvolvimento é de extrema importância a respeitar 

o desenvolvimento de cada criança e cada uma alcança determinados estágios em 

momentos diferentes. Conhecendo os principais estágios do desenvolvimento infantil 

e as diferenças existentes entre as crianças, é possível estabelecer alguns princípios 

gerais que orientem a metodologia a ser adotada na execução das atividades. 

Cabe a equipe diretiva e equipe de professores preocupados com as crianças 

estabelecer os laços afetivos fortes, que procuram dar ênfase na aprendizagem, 

sobretudo na criatividade e entusiasmo que é demonstrado tanto por elas como 

pelas crianças. 

Essas equipes devem interagir com as crianças, desenvolvendo atividades 

criativas, estimulando a participação e a imaginação dos mesmos. 

Em relação aos pais ainda deverá ser feito um trabalho de conscientização para que 

os mesmos participem e conheçam o verdadeiro objetivo da educação infantil, pois o 

conceito de “deposito” ainda é a realidade. Temos condições de dar as crianças 

oportunidades e um ambiente favorável para que as mesmas se desenvolvam. 

A Equipe Diretiva deve incentivar os professores, dar condições de trabalho, 

salário digno, material didático, respeito e o reconhecimento de sua importância. 

Buscando respeitar o espaço físico na Educação Infantil, deve-se respeitar cada 

momento, cada espaço, cada sala de aula para que a criança através dos mesmos, 

consigam estabelecer relações entre o mundo e as pessoas, pois o mesmo 
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transforma em pano de fundo no qual inserem emoções. Essa qualificação do 

espaço físico é que o transforma em ambiente. 

Fornero (1998) afirma que um dos critérios que devem ser considerados 

quando pensamos em espaços desafiadores e provocadores de interações e 

aprendizagem na Educação Infantil é a possibilidade dessa organização espacial ser 

transformada.  

Nessa dimensão, o espaço é entendido como algo conjugado ao ambiente, e 

vice-versa. Todavia, é importante esclarecer que essa relação não se constitui de 

forma linear.  

Interpretando Horn (2004), a escola é um lugar construído que se decompõe 

e recompõe à luz das energias e das relações sociais que se estabelecem. Com 

elementos simbólicos próprios ou adquiridos, a arquitetura da escola, sua fachada 

externa ou interna, responde a padrões culturais e pedagógicos que as crianças vão 

internalizando e aprendendo. 

Por isso, dizemos que o ambiente fala, transmite-nos sensações, evoca 

recordações, passa-nos segurança ou inquietação, mas nunca nos deixa 

indiferentes. 

O espaço é entendido sob uma perspectiva definida em diferentes dimensões: 

a física, a funcional, a temporal e a relacional, legitimando-se como um elemento 

curricular. A partir desse entendimento, o espaço nunca é neutro. Ele poderá ser 

estimulante ou limitador de aprendizagens, dependendo das estruturas espaciais 

dadas e das linguagens que estão sendo representadas. 

 

 4 MARCO METODOLÓGICO 

 

 A pesquisa baseou-se nos fundamentos da pesquisa qualitativa. A 

metodologia usada teve por alicerce a abordagem hermenêutica (interpretativa), com 

o uso da Análise de Conteúdo. 

 Cada indicador selecionado para a pesquisa foi considerado uma Categoria 

Principal (CP). O conjunto das respostas e opiniões manifestadas pelos 

entrevistados e membros da amostra, reunidas por similaridade constituíram o grupo 

de categorias específicas (CE), para cada CP. 

A pesquisa utilizou a abordagem qualitativa, valendo-se dos Métodos: 

Hermenêutico (interpretativo)/Comparativo, Dialético/Dialógico, Analítico/Sintético. 
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Utilizamos para as questões abertas nas entrevistas e nas observações in loco, a 

técnica de Análise de Conteúdos. 

A pesquisa foi desenvolvida enfatizando o contato direto com os 

professores, pais, funcionários e gestores/proprietários da Escola de Aplicação em 

análise. Usamos entrevistas, observações in loco, análise comparativa, conforme 

caracterizado em cada Instrumento de Coleta de Dados - ICD - a seguir 

apresentados. 

O estudo realizado utilizou dos fundamentos da Hermenêutica, 

principalmente nas questões abertas, devido à subjetividade das respostas, e 

Análise de Conteúdos.  Esta metodologia de coleta e análise de dados já foi usada 

por Oaigen (1996) e é descrita por Minayo (2010). 

 A análise das entrevistas foi realizada obtendo as Categorias Principais - 

CP e permitindo a construção de Categorias Específicas - CE - CP, resgatando as 

principais idéias extraídas das respostas dadas para cada CP e agrupadas em 

várias CE por CP, possibilitando a formação de conjuntos de CP/CE. 

A comparação dos dados coletados com a MA 01/09 serviu para estabelecer 

as relações entre os dados coletados, os autores lidos e os respectivos indicadores 

selecionados. Isto possibilitou a triangulação entre os autores, os dados e as 

opiniões da pesquisadora. Da triangulação realizada foi possível reunir subsídios 

para a construção de uma proposta favorável à Educação Infantil pretendida.  

A população-alvo foi composta pelos seguintes segmentos da comunidade 

escolar: pais, professores, gestores, proprietários e funcionários, todos envolvidos 

diretamente com o dia-a-dia da Escola Infantil em estudo. 

Como amostra utilizou-se 60% de representantes de cada segmento da 

comunidade escolar, assim previstos: pais: 45; professores: gestores: 02; 

proprietários: 02 e funcionários, 03. 

 

5 INDICADORES 

 

Os indicadores analisados na pesquisa foram referentes às categorias 

principais - CP indicados nos Diários de Campo.   Selecionaram-se os seguintes: 

infraestrutura da escola; qualificação docente; capacitação dos funcionários; 

qualidade dos serviços: atendimento ao público, alimentação e multimeios e 

relacionamento entre os gestores, funcionários, pais, alunos e docentes. 
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Estes indicadores foram utilizados nos diferentes momentos da pesquisa e 

nos respectivos instrumentos de coleta de dados, bem como fontes de estruturação 

da nova proposta para o Projeto Político Pedagógico. 

 

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

  

A análise teve como objetivo traçar o perfil da realidade atual da Escola 

Infantil, localizada em Canoas, RS, abrangendo os aspectos: físico, pedagógico, 

administrativo, financeiro e o ambiente educativo, com o propósito de oferecer dados 

concretos para a (re) construção do Plano Político Pedagógico e Institucional - PPPI 

- visando uma melhoria na qualidade da Educação em sua complexidade. 

 

6.1 Análise de matriz analítica: opiniões dos autor es: ICD 01/2011 

 

A matriz analítica 01 resgatou as opiniões, conceitos e características de 

diversos autores em diferentes textos, buscando alicerçar cada indicador optado 

para a pesquisa realizada. A MA 01 foi estruturada contendo os seguintes 

elementos: autores/obras/ano; conceitos, opiniões e características e as relações 

entre todos os aspectos teórico-práticos envolvidos na pesquisa realizada. 
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Quadro 1 - Matriz analítica 01 

No. INDICADORES AUTORES QUE ABORDAM EDUCAÇÃO INFANTIL  
HORN, M.G.S. (2004)   MELLO, A.M. (2006)  ROSSETTI-FERREIRA, 

M.C. (2006) 
BUHLER, C. (2000)  

 
 
 
01 

 
 
 
Infraestrutura 
da escola  

“ O espaço não é algo que 
emoldure, não é simplesmente 
físico, mas atravessa as 
relações, ou melhor, é parte 
delas. E é sobre relações que 
fala quando o assunto é 
educação.(ix)”  

 “ O ambiente infantil 
deve ser planejado para 
facilitar o trabalho do 
educador de tal forma 
que satisfaça as 
necessidades das 
crianças.” (pag. 155) 

 

O2  
 
 
 
 
Qualificação 
docente. 

 
 
“...formar professores, a partir 
de situações de aprendizagem, 
deveria ser a meta desses 
programas, da educação infantil 
até a universidade, tornando-os 
profissionais que dominam as 
habilidades do ofício.(pag. 14)” 

“A formação continuada 
de considerar o 
educador como um ser 
total. Sua identidade 
profissional está 
associada à identidade 
pessoal. São partes da 
mesma coisa. (pag. 25)” 

“É necessário pensar de 
que maneira a formação 
em serviço pode 
produzir condições para 
que os educadores 
orientem suas ações 
pelo princípios de 
promoção do 
desenvolvimento, de 
democracia, de justiça 
social e de valorização 
da heterogeneidade, de 
respeito às diferenças”. 
(pag. 27) 

Destacando a aprendizagem 
dos professores: “Os 
professores são profissionais 
imprescindíveis nos processos 
de mudança da sociedade, 
proporcionando, através de sua 
atuação docente, contribuição à 
formação humanística, cultural, 
ética, cientifica e tecnológica de 
seus alunos.” (pag. 98) 

03  
 
Capacitação 
dos 
funcionários. 

  
 
 

 “ A proposição de um projeto de 
formação continua, mesmo que 
sobre a liderança dos 
coordenador pedagógico, não 
prescinde do apoio dos demais 
gestores da escola e será 
elaborado de acordo com as 
demandas identificadas pelo 
coletivo da escola.” (pag. 56) 
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04 Qualidade dos 
serviços: 
atendimento ao 
público, 
alimentação e 
multimeios. 

 “ A organização do 
ambiente e da rotina 
determinam o tipo de 
cuidado e educação 
oferecidos as crianças. 
Assim, dar a esta área o 
nome Práticas e 
equilíbrio ambientais 
acabou sendo nossa 
forma de sempre nos 
lembrarmos disso. (pag. 
24)” 

 “(...) um ambiente de trabalho 
em que sua equipe tenha 
condições de expressar e 
questionar opiniões, seja 
reconhecida e elogiada por um 
trabalho bem feito.” (pag. 191) 

05 Relacionamento 
entre os 
gestores, 
funcionários, 
pais, alunos e 
docentes. 

 “A relação entre a 
instituição infantil e a 
família foi pontuada por 
conflitos. (...) 
Entretanto, essa troca é 
importante para o bom 
desenvolvimento da 
creche, da família e da 
criança.” (pag. 25) 

“É preciso 
continuamente 
transformar dúvidas, 
ressentimentos, 
alegrias, angustias e 
tantos outros 
sentimentos que 
necessitam ser 
expressados e 
digeridos dos dois 
lados. Descubra um 
espaço para resgatar a 
relação entre pais e 
educadores.” (pag. 45) 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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6.1.1 Análise dos dados da matriz analítica 

 

Os dados coletados após a leitura dos cinco autores selecionados e que 

serviram de base para a elaboração da proposta do Projeto Político Pedagógico-

PPP, foram analisados comparando as citações por indicador.  

 

6.1.1.1 Infraestrutura da escola 

 

           Analisando as citações presentes na Matriz Analítica, observa-se que 

possuem direções diferentes. Enquanto Horn (2004) aborda a questão espaço numa 

perspectiva de relações intrínsecas com o físico. Rossetti-Ferreira (2006) mostra que 

o espaço deve favorecer a qualidade do trabalho docente, bem como, dar condições 

favoráveis ao desenvolvimento da criança. 

 

Mediar espaços para promover a aprendizagem significa envolver-se no 
processo de compreensão, apropriação e expressão do mundo através 
daquelas praticas cotidianas que, de forma permanente e interacionada, 
tornem possível o desenvolvimento de nossas próprias capacidades. 
(GUTIERREZ; PRADO, 1999, p. 94). 

 

Segundo os aspectos mais relevantes (favoráveis), se pode notar que: 

a) a escola possui um pátio amplo arborizado e com piso de pedrinhas, mas é 

aproveitado para as atividades recreativas e pedagógicas sempre que necessário 

isto no PPPI atual consta o uso. Passou por uma reformulação nos brinquedos da 

mesma, para que seja mais usado e explorado; 

b) o uso de materiais é superior às necessidades dos professores e alunos, 

em algumas salas de aula há quadro verde, no hall de entrada, no refeitório e no 

corredor do primeiro piso há um mural de recados, todos em plenas condições de 

uso à disposição sempre que necessário;  

c) A escola possui cozinha ampla e arejada, sendo possível preparar 

diariamente todas as refeições (lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e janta). 

Há um cardápio elaborado por nutricionista, balanceado aos alunos. Todo o corpo 

discente, como também, os demais membros da escola têm acesso às refeições; 

d) o momento de merendar faz parte do processo educativo, os alunos são 

orientados sobre como se servir, se alimentar e escovar os dentes;  

e) a escola está ligada a um sistema de esgoto sanitário, contendo 
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instalações de água e esgoto em boas condições de funcionamento; 

f) a escola possui uma boa infraestrutura física, tendo banheiros femininos e 

masculinos aos alunos e ainda vaso sanitários adaptados. 

Segundo os aspectos mais relevantes (desfavoráveis) se pode notar que: as 

lixeiras, mesmo sendo espalhadas por toda a escola, necessita de um trabalho de 

maior conscientização para seu uso diário. 

A escola necessita de reparos como: pintura externa e interna, para preservar 

e melhorar a aparência da escola, com o intuito de oferecer um ambiente agradável 

e alegre a todos.  

Em relação ao espaço físico sugere-se que os diversos ambientes da escola 

sejam melhores, conservados, higiênicos e amplos procurando satisfazer as 

necessidades dos alunos, professores, funcionários e comunidade em geral.  

 

6.1.1.2 Qualificação Docente 

 

Segundo a LDB: 

 

A formação do profissional da educação, obedecida uma base comum 
nacional, far-se-á em cursos específicos, de modo a atender aos objetivos 
dos diferentes níveis e modalidades do ensino e às características de cada 
fase do desenvolvimento dos educandos. (BRZEZINSKI, 2003, p. 294). 

 

 Os perfis dos professores são definidos pela formação que cada um possui, 

conforme a habilitação dos professores, para correta interpretação e 

dimensionamento das atividades desse profissional, das formas de atuação e seus 

limites, bem como das competências necessárias ao desempenho de suas funções. 

O corpo docente apresenta um nível em crescimento, mas positivo de 

formação. Um grupo muito é excelente para se trabalhar, desde que sejam 

valorizados, ouvidos, apoiados e que sejam permitidos mais espaços para efetivar a 

integração entre si, frente as suas dificuldades de relacionamentos no ambiente 

educativo e no trabalho pedagógico.  

A história é uma das principais ferramentas para compreensão dos 

fenômenos sociais, haja vista que é ela que nos dá referência para o delineamento 

dos projetos de sociedade.  

 



OAIGEN, D. P. Escola de educação infantil: caminhos para reestruturação pedagógica e da 
infraestrutura. RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios , Porto Alegre, v. 4, n. 1, 
p.130-149, jun. 2016. 

146 
 

A História da Educação confunde-se com a História da Civilização. Assim, 
em outras palavras a educação é um processo-projeto social civilizatório, 
enquanto que Educar é um ato de apreender/transmitir, de uma geração 
para outros conhecimentos, habilidades, valores, coletividade, baseado nas 
necessidades concretas de cada grupo social, em casa uma das épocas da 
História. (BRZEZINSKI, 2003, p. 263). 

 

Para tanto, a formação inicial e/ou continuada influi decisivamente para que o 

processo educacional se desenvolva de forma a propiciar o crescimento 

sociocultural da criança até a fase adulta de forma atualizada, crítica e responsável. 

 

[...] tal concepção pedagógica é o que caracteriza a maioria das práticas 
realizadas nas instituições de educação infantil. No transcorrer de muitos 
estudos e, prioritariamente, a partir de uma prática refletida... o que 
redimensionou o próprio papel das professoras. (HORN, 2004, p. 56). 

 

O esforço despendido na formação de professores, em algumas instituições 

da educação infantil, tem mostrado a tentativa de reversão do quadro que 

vivenciamos hoje, ou seja, a formação de recursos humanos aptos para a 

transmissão de um saber pronto e acabado e, inaptos, para o desenvolvimento dos 

aspectos cognitivos e/ou construtivistas.  

Ora, embora o esforço despedido sendo meritório encontramos a resistência 

interna na Instituição, pois existe a forte convicção da reprodução da ênfase 

curricular presente e marcante na sua formação, por parte da maioria dos 

professores. 

 

6.1.1.3 Capacitação dos funcionários 

 

Os funcionários possuem a formação no Ensino Fundamental com 

magistérios, cursos profissionalizantes ou formação do Nível Superior. São pessoas 

dedicadas, disponíveis e possuem grande visão da escola num todo. Participam de 

reuniões gerais, sempre que solicitadas. O número de funcionários é satisfatório 

para atender as demandas necessárias da escola. 
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Figura 1 - Qualidade dos serviços: atendimento ao público, alimentação e multimeios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A qualidade dos serviços aliado ao atendimento ao público são valores que se 

desenvolve na comunidade educativa à medida que o torna parte da vida em 

sociedade e leva-o a compartilhar com os demais membros da comunidade 

conflitos, aflições e aspirações comuns. 

Para viver em uma sociedade plural é preciso respeitar os diferentes grupos e 

culturas que a constituem. A sociedade brasileira é formada por diferentes etnias, 

imigrantes de diversos países e o contato de migrações de grupos diferenciados, 

apresentando muitas vezes a marca pelo preconceito e pela discriminação. 

Nesse sentido, a escola deve ser o local de diálogo, de aprender a conviver, 

vivenciando a própria cultura e respeitando as diferentes formas de expressão 

cultural. Daí a necessidade do uso de diferentes multimeios para que o 

multiculturalismo  

Nela, todos os segmentos: direção, professores, alunos, funcionários e pais 

e/ou responsáveis se socializam, brincam e experimentam a convivência com a 

diversidade humana. Segundo Incontri (2004, p. 250): 

 

Todas os seres humanos são iguais - detentores dos mesmos direitos e 
deveres, com natureza idêntica, espiritual, biológica e social – mas todos os 
seres humanos são diferentes, pela sua singularidade e pelo estágio bio-
psicossocial, em que cada qual se encontra, pelas experiências vivenciadas 
e pelos contextos sociocultural de agora.  
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No ambiente educativo, o respeito, a alegria, a amizade e a solidariedade, a 

disciplina, o combate à discriminação e o exercício dos direitos e deveres são 

práticas que garantem a socialização e a convivência, desenvolvem e fortalecem a 

noção de cidadania e de igualdade entre todos. 

a) Relacionamento entre os gestores, funcionários, pais, alunos e 

docentes . 

A realidade é constituída de diferentes classes e grupos sociais e, na escola, 

no ambiente educativo, tem-se claramente a diversidade comportamental de seus 

segmentos representativos, através da vivência cotidiana, da estrutura administrativa 

e pedagógica, na distribuição de responsabilidades e poder decisivo entre 

professores, alunos, funcionários e pais.  

Portanto, amizade e a solidariedade necessitam ser recíprocas. É preciso 

saber dar e receber ao mesmo tempo. A escola propicia relações de verdadeiras 

amizades e que deveriam perdurar, muitas vezes, além do tempo e do espaço 

escolar, favorecendo a amizade entre os alunos, os professores, os alunos x 

funcionários, os professores x funcionários e com a comunidade na qual está 

inserida e, às vezes, favorece relações de amizades entre professores x alunos e 

pais x funcionários.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em relação às Considerações Finais, as respostas que obteve-se, tendo em 

vista as indagações iniciais e outras afirmações que o estudo realizado possibilitou. 

Reconhece-se, no entanto, que todo conhecimento produzido é sempre inacabado, 

que existem outras possibilidades de abordagem do que aqui foi tratado.  

A transformação significativa depende da criatividade individual e coletiva, da 

organização e do planejamento das ideias e das condições estruturais e globais, que 

devem ser estimuladas pelo meio em que vivemos e pela associação desses fatores 

à reflexão, análise, pesquisa, interpretação, contextualização e avaliação das ações, 

portanto, das ações-reflexões-ações.  

Com a participação dos gestores, professores, funcionários, pais e 

comunidade nas ações, traçamos e concretizamos as metas para atingir a 

modificação e transformação desse desequilíbrio que se reflete aos problemas 
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detectados e aos subsídios definidos para a reformulação pretendida para o PPPI, 

melhorando o ambiente escolar e os respectivos processos pedagógicos educativos.  

Fica, portanto, a indicação de um caminho a ser percorrido de quem ousa e 

desafia a construção de um autêntico Plano Político Pedagógico Institucional, 

visando a novos caminhos para a escola, na busca de uma educação com 

qualidade. 
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