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Educação na Rede
No ano de 2008, a equipe da Rede Brincar e Aprender propõe o
fortalecimento e a ampliação do trabalho ligado a escolas e creches, públicas e
comunitárias, através dos eixos do ler e do brincar.
A trajetória do projeto na área da educação é extensa, já tendo sido
desenvolvidas inúmeras propostas em diferentes espaços formais e não formais de
educação tendo como base o trabalho contínuo nas brinquedotecas e bibliotecas
desde 2002.
Essa ampliação corresponde a propostas concretas de ação bem como a
reflexão acerca das diferentes visões, hoje em debate, que vem sendo implantadas
em diferentes cidades. Entre elas estão: Cidades Educadoras, Bairro-Escola, Escola
Aberta, Escola viva, dentre outras.
“A idéia de cidade educadora implanta-se com a tomada de consciência social de que educar,
sendo uma tarefa específica da escola e da família, é, antes de mais nada, uma
responsabilidade da sociedade no seu todo e na totalidade da sua ação no espaço e no
tempo. Daí que se exija à cidade, enquanto nicho central da vida coletiva contemporânea,
que se humanize e se transcenda como meio integralmente humano e humanizante. Afinal,
as cidades, se, agregando as pessoas, cresceram como centros da atividade econômica, não
terão que redundar necessariamente em espaços de violência e de exclusão, conforme
tendem a ser estigmatizadas pelas próprias realidades sociais em que freqüentemente
mergulham. Mas, constituindo realidades incontornáveis do nosso universo social, as cidades
são também e sobretudo centros privilegiados de oportunidades. Cidades educadoras são,
assim, todas as que assumem coerente e consequentemente – através de um programa
sistemático e intencionalmente dirigido de ação formadora - o imenso potencial que o seu
patrimônio culturalmente construído lhes proporciona, transformando-o, deste modo, em
capital educativo. O desafio é, pois, o de valorizar, a par do capital econômico – e até
através dele - o próprio capital educativo.” (Carta de princípios de uma cidade educadora)
“A ação Escola Viva visa integrar os Pontos de Cultura à escola, de modo a colaborar
para a construção de um conhecimento reflexivo e sensível por meio da cultura. Essa ação
possibilita resgatar a interação entre cultura e educação. A intenção é atuar em duas
frentes, transformando as experiências inovadoras das escolas em Pontos de Cultura ou o
Ponto em uma escola de cultura brasileira. O principal objetivo é estimular práticas
culturais e educacionais desenvolvidas nos Pontos de Cultura, Pontões de Cultura,
Redes de Pontos de Cultura ou organizações em conjunto com instituições educacionais
formais (escolas públicas) e não formais (museus, bibliotecas, Pontos de Cultura, entre
outros).”
(www.cultura.gov.br)

Ao longo desse relatório, seguem as propostas, realizadas em 2008,
correspondentes a cada um dos campos da Rede, com suas respectivas
especificidades, somadas às interfaces com as ações desenvolvidas em vila Aliança,
Bangu através da parceria entre o CIESPI (Centro Internacional de Estudos e
Pesquisas sobre a Infância) e o Instituto Rede-Ação.
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Um passeio pelo Horto: as voltas do tempo

Celeiro de recentes e antigas memórias
O Horto é um celeiro de recentes e antigas memórias; uma localidade com
uma rica história, constituída e protagonizada, no início do século XIX, por
escravos, imigrantes espanhóis, italianos, portugueses e seus descendentes. Ainda
hoje, brincadeiras infantis desenterram indícios desse passado como moedas
antigas, restos de louça, grilhões que evocam tempos escravagistas.
Um olhar atento percebe ao caminhar pelas ruas vestígios desta história,
presentes na arquitetura das casas, no verde preservado, no ritmo mais tranqüilo
do modo de vida dos moradores, nas rodas de conversa nas calçadas, na algazarra
de crianças nas ruas. Uma cidade do interior em pleno coração de uma metrópole.
O passado remoto e o cotidiano do novo século misturam-se nas conversas
ao pé da porta. Lembranças que falam de escravos, imigrantes, imperatrizes,
assombrações, ranchos e blocos de carnaval, flores e pássaros; dos muitos
caminhos da maior floresta urbana do mundo, do crescimento da cidade, da
instalação das fábricas, da luta operária,
A história da cidade do Rio de Janeiro, nos séculos XIX, XX, XXI, é revivida
através do relato vivo de uma população que não se dispersou, mantendo-se no
mesmo solo onde viveram seus antepassados, com raízes que se misturam às de
mangueiras centenárias.
Muitos enxergam os moradores do Horto, vizinhos de tantos anos e tantas
gerações, como uma mesma família.
“Caxinguelê, Grotão, Margarida, Balança, tudo é uma coisa só, como uma só
família.” (Cristiane nascimento, moradora do Caxinguelê)

Sítio Arqueológico
Além da natureza e de uma vida pacata, o Horto preserva também vestígios
de moradores antepassados. Uma caminhada mais atenta ou uma simples
brincadeira de criança pode se transformar em uma aventura arqueológica. Volta e
meia tem-se notícias de objetos encontrados. Elza Maria de Souza, a Tia Elza,
achou próximo ao Rio dos Macacos uma colher antiga e numerada. Será uma colher
da família real?!
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Rhoneds Aldora da Paz, arqueóloga do Museu Nacional, esteve conversando
com a equipe do jornal Vozes do horto e deu uma dica importante: quando um
objeto antigo é encontrado, não deve ser retirado do local. O procedimento correto
é fotografar o objeto e entrar em contato com um arqueólogo para que ele possa
retirar o objeto e fazer uma análise da área.
Escolas do Horto e o Museu Vila do Horto
•

Escola Municipal Júlia Kubitschek

A história da Escola Municipal Júlia Kubitschek, especializada em Educação
Infantil, começa com uma carta escrita pelo punho de uma antiga professora:
Exmo Senhor Ministro da Agricultura,

A abaixo-assinada, professôra primária, vem mui respeitosamente pedira V. Excia.
Se digne conceder-lhe, pelo espaço de cinco anos, pequena área do terreno do Jardim
Botânico ou do Hôrto Florestal, para nêle construir pequena escola de nível primário.
Permita V. Excia., expôr os motivos que lhe determinaram ousar fazer tal solicitação.
Velha professôra fica

entristecida ao verificar que

o

1 ) Não há no Hôrto Florestal nenhuma escola primária quer pública quer particular.
2o) A população infantil do bairro é numerosa e não pode ser atendida nas escolas das
adjacências visto não haver vaga nesses educandários.
3o) Os moradores do bairro, modelos de funcionários públicos ou operários, não dispõem de
meios pecuniários sequer para a locomoção, quanto mais para a matrícula caríssima em
escolas particulares.
4 o)

Corre

perigo

grande

número

de

pequenos

escolares

transitando

nas

ruas

movimentadíssimas e após, exaustivas caminhadas sob a inclemência do sol ou da chuva,
sem agasalhos adequados,para chegar às escolas onde apenas t~em três horas de aula.
Não há neste projeto nenhum motivo de ordem financeira ou política. A vossa
aquiescência a êste pedido não acarretará para Vosso Ministério qualquerônus ou despesa, e
sim beneficiará os filhos dos funcionários e operários do jardim e do Hôrto que, na futura
escola, gozarão gratuidade do ensino primário.
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Os demais alunos pagarão módicas mensalidades para ser possível atender às
múltiplas despesas com os honorários dos mestres e servidores da escola que ainda, simples
projeto, já consta matrícula assegurada por numerosíssimos candidatos.
Esclarece ainda a pelicionária não pleitear qualquer vantagem ou benefício e que
trabalhará apenas pelos pequeninos que sempre foram, em seu longo sirocínio escolar, a
única razão de sua vida.
Esperando deferimento, deseja a V. Excia. E Exma família, paz e felicidade.

Jacy Ferreira Braga

Com ajuda de muitos moradores, ainda vivos e residentes nos arredores, a
escola foi construída pelo Jardim Botânico para atender aos filhos de funcionários.
“Eu é que capinei, isso aqui era uma área de eucalipto, nós derrubamos tudo para
fazer a escola”. (depoimento do Sr. Waldir)

•

•

Escola Municipal Capistrano de Abreu

Museu Vila do Horto

O Eco-Museu Vila do Horto está sendo criado por um grupo multidisciplinar
como uma possibilidade de integração entre a floresta com sua fauna, flora e água;
as pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Jardim Botânico; a história local contada
e referenciada por seus moradores; a arquitetura local que retrata construções que
remontam ao século XIX e as propostas que apontam para uma arquitetura do
futuro com captação de água, luz, etc.
A coordenadora e as dinamizadoras defendem o direito de brincar associado
ao direito de moradia. Dessa forma, a Brinquedoteca Volante do Horto apóia e
contribui promovendo ações junto às escolas
em um planejamento desenvolvido em parceria
com o grupo de professoras, coordenadoras e
diretoras em diálogo com os projetos
políticos-pedagógicos.
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Um passeio pelo Horto: as voltas do tempo
Considerando que a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo,
possui trilhas que ligam o Horto à Rocinha, mostrar o quanto a origem das duas
comunidades está ligada historicamente.
Etapas:
1. Caminhada de professoras pelo Horto;
2. Planejamento em parceria;
3. Oficinas lúdica com alunos(as) e professoras sobre histórias da Rocinha, dado
que aproximadamente 50% dos alunos(as) são moradores da Rocinha e 50% do
Horto;

4. Caminhada pelo Horto com diferentes turmas contando a história local através
de brincadeiras, livros e conversas com moradores locais.
Descrição das caminhadas: professora encontrando ex-aluno; mãe de aluno
abrindo o portão do quintal para mostrar tomateiro e a vista para o Corcovado e o
Pão de Açúcar; morador oferecendo coleção de moedas antigas para estudo;
morador que cuida de seu jardim falando sobre as flores; crianças fora do horário
da escola recebendo os colegas em horário escolar; informações sobre senzala,
fuga de escravos, fazendas, aqueduto; bolas de sabão, desenhos na terra,
desenhos de mapas, cabo de guerra, brincadeiras de roda e de pular corda,
etc.etc.etc.
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Projeto Político Pedagógico
Além de participar das reuniões de encaminhamento e estruturação do
projeto Eco-Museu Vila do Horto com moradores, arquitetos e representantes do
Jardim Botânico, e de promover as caminhadas com os grupos de alunos, a
coordenadora de campo tem conversado com as professoras das escolas públicas
locais na direção de um projeto político pedagógico que inclua o espaço fora da
escola em diálogo com a proposta em processo.
ATA DA REUNIÃO DO CENTRO DE ESTUDOS
ESCOLA MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU
Aos 24 dias do mês de setembro de 2008, nos reunimos no Centro de Estudos para
discutirmos a ida dos professores à Rocinha, as caminhadas das turmas ao Horto e as
possibilidades de desdobramento na Escola. A Nathercia, que acompanhou as turmas e
professores nestas atividades, relatou o encaminhamento das negociações entre a
Associação de Moradores do Horto, elementos do Jardim Botânico, Arquitetos e a Associação
de museus, sobre o projeto de transformar a área do Horto em um Museu a Céu Aberto –
“Museu Vila do Horto” e discutimos a inserção das Escolas do horto neste projeto.
Trabalhamos nesta comunidade e a história da Escola municipal Capistrano de Abreu esta
inserida nela. Apoiamos essas ações de mobilização, que pretendem preservar esse espaço,
com suas peculiaridades de bairro pacato, rodeado de verde, privilegiado pela Mata Atlântica,
com suas cachoeiras, rios e o Jardim Botânico. Nossa escola discutiu todas as dificuldades de
trabalho encontradas na rede e o desejo de aprofundar as questões ambientais dentro do
nosso Projeto Político Pedagógico, pensando a partir destas visitas, desenvolver a
consciência de preservação e possibilidades de trabalhos integrados da Escola a este
ambiente que a cerca. Acordamos, sempre que possível, participarmos destes encontros e
quando não, nos mantermos informados. Foi sugerido pela professora Tatiana, informarmos
o assunto discutido ao CEC e incluí-los nestes encontros, representando a Escola. Fomos
avisados da reunião que haverá na próxima segunda-feira (29/09/08) às 13h e
manifestamos a vontade de participar. Assinam este documento:
Tatiana V. da Rosa, Madelon, Bárbara Santos Mendes, Eny Vallin Ottero, Mara Pimentel,
Sandra Pereira Peixoto, Eliane

Rocinha ontem e hoje: Histórias Brincantes
Rocinha ontem e hoje
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Breve histórico da Rocinha
A Rocinha é enorme e com muitas histórias a serem descobertas,
desvendadas, recontadas. Encontramos pontas de fios dessa longa História. Como
juntá-los? O Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha vem desenvolvendo
um levantamento sócio-cultural que visa juntar muitos desses fios. Um dos focos
principais desse levantamento é a tentativa de colher dados que esclareçam a
possível existência de um quilombo na área hoje ocupada pela Rocinha.
Informações recolhidas sobre a história local, registradas no livro Varal de
Lembranças, datam de uma época mais recente, já no século XX. Contam os mais
velhos que na Rocinha já houve, sim, um quilombo. Alguns dados históricos sobre a
cidade do Rio de Janeiro também apontam para essa possibilidade. Outro foco
reside no fato da Rocinha estar numa das franjas da floresta da Tijuca como
também estar plantada à beira mar. Como vivem hoje e viviam os caiçaras?
Outra questão que se soma a esses muitos fios a serem tecidos em uma
história única: será que em tempos remotos também viveram índios nas terras
litorâneas onde hoje se expande a Rocinha?

Ação Social Padre Anchieta – ASPA

A conjuntura política econômica e social da década de 60 contribuiu para
que o Padre Paulo Machado Barbosa, da Ordem dos Jesuítas, professor da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC), fundasse em 1963, junto com outros
professores e moradores do bairro da Gávea no Rio de Janeiro, a ASPA (Ação Social
Padre Anchieta), com sede no Parque Residencial Proletário da Gávea. Com a
remoção do Parque Proletário, a ASPA passa realizar suas ações na favela da
Rocinha a partir de 1968.
Após estes anos, muitas foram as modificações. Atualmente a ASPA tem
como missão promover a consciência e o exercício da cidadania, na perspectiva de
melhorar qualidade de vida através da educação, objetivando a promoção social,
cultural, educacional e a iniciação profissional à população menos favorecida da
comunidade da Rocinha. Os projetos desenvolvidos são: Creche ASPA, Banca do
Saber (Reforço escolar), Brinquedoteca Peteca (Educação lúdica), a Escola Noturna
(Alfabetização, 1ª à 4ª série com Jovens e Adultos), atividades com a Terceira
Idade e Mulheres Solidárias: Produção em Confecções e Artesanatos.

O dia a dia da Brinquedoteca Peteca
Na Brinquedoteca Peteca as palavras permearam as brincadeiras durante
todo o ano. Livros, contação de histórias e troca de correspondências tiveram um
lugar especial entre carrinhos, jogos, casas de boneca, música, jogos de armar. O
corpo em movimento; transitando em um espaço de fabular, criar e compartilhar.
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Contação de histórias e correspondências
Além da dinamizadora Ana Carolina Souza, que experienciou junto às
crianças o universo das histórias contidas nos livros de literatura infantil, Marcela
Carvalho conviveu com o durante o primeiro semestre. Design e Contadora de
Histórias, Marcela desenrolou um novelo de aventuras que envolviam animais,
princesas, desafios, surpresas e cantorias. Associando a esse contar sua formação
em Design, enredava palavras enquanto manuseava pequenos tecidos, linhas
coloridas, botões e pequenos suportes de papelão ou madeira fazendo surgir
personagens, figurinos e adereços. Inúmeras vezes propôs histórias cantadas de
característica cumulativa, onde as situações se repetiam sempre, acrescidas de
mais algum detalhe, formando uma corrente que exigia boa memória. Muitas
risadas e cumplicidade marcaram esses momentos.
Após esse tempo de estar junto, Marcela seguiu seu caminho como os tantos
personagens das histórias. Como forma de manter vivo o vínculo criado, surgiram
as cartas. Como mensageira, a Coordenadora do Rede Brincar e Aprender levou de
um lado a outro saudades, notícias e mais histórias.
Animados com essa correspondência, as crianças começaram a escrever ou
desenhar cartas e bilhetes endereçados aos amigos da brinquedoteca. Uma caixa
de correio de papelão, colorida com muitas cores, foi colocada na sala para que as
trocas acontecessem de forma constante entre encenações e a algazarra
característica de um grupo de crianças que cresce em movimento.
Bolsa de histórias
Como fechamento desse ciclo, Marcela confeccionou uma Bolsa de Histórias
que guarda livros, brinquedos, envelopes e papéis coloridos. O objetivo é que esse
material possa circular para além da Brinquedoteca Peteca levando e recolhendo
histórias, brincadeiras e cartas.

Experimentos – brinquedos de bambu
O professor Vicente Barros, do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio,
levou alguns alunos de seu curso, que tem os bambus como matéria prima, à ASPA
para a criação de objetos através da convivência com crianças da creche e da
brinquedoteca. Vários brinquedos foram confeccionados como xilofones e carros de
diferentes tamanhos.
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Filmagem programa Amálgama Brasil
Uma equipe do Programa Amálgama Brasil, uma realização do Canal Brasil,
esteve em março na ASPA para filmar a proposta lúdica que une a Brinquedoteca
Peteca e o Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha (ambos apoiados pelo
CIESPI). O compositor e músico Jorge Mautner fazia parte dessa equipe como o
um entrevistador que interagia com todos e vivenciava os espaços de brincar e
aprender. Na brinquedoteca, tocou no violino a música Aquarela do Brasil.
O programa foi exibido em 11 de agosto de 2008.

Para além da Brinquedoteca Peteca
Próximo à ASPA, que sedia a Brinquedoteca Peteca, está localizado o CIEP
Dr. Bento Rubião. Na intenção de estreitar parcerias através de uma proposta de
educação lúdica, as ações do Rede Brincar e Aprender em 2008 uniram-se às ações
realizadas pelo Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha (também um
projeto do CIESPI).
Educação e tradição oral
Rocinha ontem e hoje: Histórias Brincantes
A proposta Rocinha ontem e hoje: Histórias Brincantes, parte das vivências
experimentadas na Brinquedoteca Peteca ao longo dos anos e do acervo de
brinquedos criados pela Rede Brincar e Aprender, em sintonia com a proposta
nacional de integrar os saberes de tradição oral ao ensino formal (Ação Griô
Nacional *). A proposta foi desenvolvida junto às turmas de Educação Infantil e às
professoras do CIEP Dr. Bento Rubião, bem como às crianças freqüentadoras da
creche ASPA, Banca do Saber, Brinquedoteca Peteca e educadores.
Tendo como foco o lúdico, a idéia e a prática a serem expandidas tiveram
como foco a realização de oficinas com crianças e professores como um grande
caldeirão de histórias onde os tempos se entrelaçaram através do brincar.
As oficinas foram desenvolvidas na escola, na sala do Ponto de Cultura
Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha e na Brinquedoteca Peteca.
Brincando aprendemos sobre nós e sobre os outros; brincando, criamos elos entre
pessoas, grupos e lugares; brincando juntamos fios de História.
(*Ação Griô Nacional, um programa do MINC – Ministério da Cultura, tem como objetivo a valorização
dos saberes de tradição oral, transmitidos pelos griôs integrando-os ao ensino público. Em 2007, o
Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha foi um dos pontos de cultura incluídos nessa ação

10

através do projeto pedagógico Rocinha ontem e hoje: Histórias Brincantes, desenvolvido em
parceria CIEP Dr. Bento Rubião localizado na curva do S, Rocinha.)

A parceria
A parceria virá fortalecer o projeto político pedagógico já desenvolvido pela
escola municipal e pela ASPA, bem como o levantamento sócio-cultural em
desenvolvimento pelo Ponto de Cultura Centro de Cultura e Educação Lúdica da
Rocinha que vem montando um acervo sobre a história local através de
depoimentos de seus moradores.

CIEP Dr. Bento Rubião
Educação Infantil e ensino Fundamental
O projeto político pedagógico do CIEP Dr. Bento Rubião tem como objetivos
desenvolver um trabalho onde valores éticos e humanos direcionem o caminho em
busca de formas de vida mais dignas, justas e igualitárias; desenvolver atitudes de
auto-confiança em relação às produções pessoais; conscientizar sobre a
importância da arte na preservação do patrimônio Histórico Social; utilizar diversas
linguagens:oral, escrita, corporal, musical, cênica, plástica e tecnológica para
comunicar idéias; produzir e usufruir de suas próprias produções culturais em
busca de melhores condições de vida; compreender a cidadania como a
participação social e política dos indivíduos; vivenciar a pluralidade cultural do pais,
resgatando as raízes e costumes da nação; possibilitar a integração entre família e
escola, visando desenvolver valores éticos e morais bem como o espírito de
solidariedade e cooperação mútua.
A metodologia mais adequada à execução das ações previstas no projeto
político pedagógico são as que o aluno participa ativamente observando, coletando
dados e pesquisando possibilitando-o a fazer relações com aprendizagens e
conhecimentos anteriores. O desenvolvimento do projeto político pedagógico se dá
através de práticas pedagógicas que oferecem situações concretas de
aprendizagem: oficinas, palestras, entrevistas, passeios, visitas a museus, mostra
de vídeos, uso diário de jornais de veiculação nacional, acesso a livros, revistas e
consultas a cd-rom.

11

Vila Aliança – Bangu

No ano de 2008, o projeto Rede Brincar e Aprender aproximou-se das ações
desenvolvidas pelo Instituto Rede Ação, parceiros do CIESPI em outros projetos.
O Instituto tem como missão implementar e fortalecer, por meio de
articulações e integração de trabalhos sociais e comunitários, ações que promovam
o desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e famílias, através do apoio à
educação, cultura, saúde, meio ambiente, geração de renda e ao desenvolvimento
social, institucional e da cidadania.
O projeto Conexão Aliança: fortalecendo os elos entre família, escola e
comunidade, com início em 2008, apresentava propostas que dialogavam com as
ações do projeto Rede.
Criar aproximações entre atores comunitários que atuam com educação
informal e as escolas da região de Vila e Nova Aliança, através da promoção
de oficinas lúdicas e interativas dentro do espaço escolar, desenvolvidas
pelos educadores da comunidade.
O público atendido girou em torno de 440 crianças da rede pública municipal
e estadual de Vila e Nova Aliança (Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro).
Essa articulação entre projetos consolidou-se através de visitas e conversas
nos campos de atuação, propondo uma ampliação permanente de trocas.

Princípios
Desde a sua concepção e de suas primeiras ações, a Rede Brincar e
Aprender, hoje fortalecida e ampliada, norteia-se por princípios básicos:
•
•
•
•
•
•
•

Metodologias que se constróem coletivamente;
Respeito às diferentes culturas;
Valorização da diversidade;
Liberdade de pensamento;
Respeito e valorização da pessoa como um ser singular e único;
Opção por uma educação, crítica e transformadora através de uma prática
libertadora;
A necessidade de políticas públicas pautadas pela implementação de programas
que atendam, com qualidade e de forma igualitária, às necessidades básicas da
população nas áreas essenciais (saúde, moradia, educação, cultura, trabalho)
para a garantia de uma vida digna.

O projeto e a Rede formada têm como foco a educação crítica e
transformadora associada à cultura, alinhado aos princípios do Estatuto da Criança
e do Adolescente/ECA e da Lei de Diretrizes e Bases/LDB.

TEMAS
Cultura
Educação Infantil

ECA e LDB
ECA
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
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assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e de dignidade.
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade
em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Cap II. Artigo 16 - O direito à liberdade compreende os
seguintes aspectos:
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços
comunitários, ressalvadas as restrições legais;
II - opinião e expressão;
III - crença e culto religioso;
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;
V - participar da vida familiar e comunitária, sem
discriminação;
VI - participar da vida política, na forma da lei;
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.
LDB de 1996
A LDB de 1996 define a educação infantil como primeira
etapa da educação básica (art. 29), ampliando sua importância
social ao integrá-la à formação comum indispensável para o
exercício da cidadania.
(A educação escolar divide-se em educação básica e educação
superior e, por sua vez, a educação básica é formada pela
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.) Assim,
a nova legislação educacional marca uma mudança em relação
ao papel do Estado / Poder Público para com essa faixa etária,
que deixa de ser apenas o de velar pelas crianças pequenas,
conforme a Lei
da Reforma de Ensino de 1971, e passa a ser o de educar e
cuidar. Educação infantil como direito:
De acordo com a Constituição Federal e a LDB, a educação
infantil é:
• direito da criança (e da família)
• dever do Estado / Poder Público (e da família)
• não obrigatória (obrigatório é apenas o ensino
fundamental, a partir dos 7 anos)
• gratuita nos estabelecimentos oficiais
Educação infantil na LDB:
• recebe tratamento igual ao do ensino fundamental e do
ensino médio, com capítulo próprio
• é definida como primeira etapa da educação básica
• sua finalidade é o desenvolvimento integral da criança,
nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social
• é complementar à ação da família e da comunidade no
desenvolvimento da criança, sendo, pois, necessária a
integração escola-família-comunidade
• é oferecida em:
- creches ou entidades equivalentes para crianças de zero a 3
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anos
- pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos
(Essa abertura para o atendimento em entidades equivalentes
à creche justifica-se pela necessidade de reconhecer a
realidade preexistente à nova legislação, em que esse
atendimento tem sido oferecido de maneira diversificada, em
entidades comunitárias, empresas públicas ou privadas,
entidades filantrópicas ou confessionais, ou, ainda, em casas
de família, como no caso das mães crecheiras)
• a avaliação da criança deve ser realizada sem objetivo
de promoção,
mesmo para o acesso ao ensino fundamental
(Esse dispositivo justifica-se pela existência, após a Reforma de
1971, de classes de alfabetização em várias redes de ensino,
como fase intermediária entre a pré-escola e a 1ª série, nas
quais procedia-se à avaliação do aprendizado dos alunos
inclusive para acesso à 1ª série do ensino de 1º grau) (In
ABREU, Mariza.EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL:
LEGISLAÇÃO, MATRÍCULAS, FINANCIAMENTO E DESAFIOS,
2004).
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