
 

 

Inclusão 
 
SegundoÊ asÊ profissionaisÊ deÊ crechesÊ eÊ pré-escolasÊ

entrevistadas,ÊessasÊins tuiçõesÊtêmÊaÊfunçãoÊdeÊincluirÊ
aÊ todasÊ asÊ crianças,Ê escutandoÊoÊ queÊ elasÊ têmÊaÊ dizer,Ê
percebendoÊ suasÊ par cularidadesÊ eÊ permi ndoÊ suaÊ
par cipaçãoÊ nasÊ a vidadesÊ propostas,Ê es mulandoÊ seuÊ
desenvolvimento.Ê EnsinarÊ sobreÊ diversidadeÊ eÊ prepararÊ
paraÊ aÊ sociedadeÊ tambémÊ fazÊ parteÊ doÊ trabalhoÊ
desenvolvidoÊ e,Ê paraÊ isso,Ê aÊ par cipaçãoÊ dasÊ famíliasÊ éÊ
fundamental.Ê 

AÊ inclusãoÊ foiÊ especialmenteÊ relacionadaÊ àsÊ
criançasÊcomÊdeficiências.ÊOÊconvívioÊcomÊosÊcolegasÊdeÊ
turma,ÊoÊusoÊdeÊmetodologiasÊespecíficas,ÊaÊpresençaÊdeÊ
profissionaisÊ qualificadosÊ eÊ aÊ parceriaÊ comÊ asÊ famíliasÊ
foramÊ destaquesÊ dentreÊ osÊ elementosÊ queÊ contribuemÊ
paraÊoÊ aprendizadoÊdasÊ criançasÊ comÊesseÊperfil.Ê CercaÊ
deÊ 1/4Ê dasÊ profissionaisÊ disseramÊ terÊ percebidoÊ umÊ
aumentoÊ doÊ númeroÊ deÊ alunosÊ comÊ deficiênciaÊ noÊ
úl moÊ ano.Ê EmÊ relaçãoÊ àsÊ barreirasÊ paraÊ incluirÊ essasÊ
criançasÊ nosÊ espaçosÊ deÊ educaçãoÊ infan l,Ê aÊ faltaÊ deÊ
suporteÊprofissionalÊespecializadoÊnasÊsalasÊdeÊaulaÊfoiÊaÊ
respostaÊmaisÊ citada.Ê AlémÊ deÊ poderÊ levarÊ àÊ evasão,Ê aÊ
faltaÊ deÊmediadoresÊ prejudicaÊ oÊ trabalhoÊ desenvolvidoÊ
jáÊ queÊ oÊ professorÊ nãoÊ consegueÊ oferecerÊ oÊ
acompanhamentoÊ necessárioÊ paraÊ oÊ alunoÊ queÊ
apresentaÊ algumaÊ necessidadeÊ deÊ atençãoÊ especial.Ê
AlgumasÊ unidadesÊ daÊ redeÊ públicaÊ contamÊ comÊ
professoresÊ ar culadoresÊ i nerantesÊ vinculadosÊ àÊ SalaÊ
deÊ RecursosÊ Mul funcionais3.Ê EstesÊ profissionaisÊ
elaboramÊoÊPlanoÊEducacionalÊ IndividualizadoÊ (PEI)ÊdosÊ
alunosÊqueÊpossuemÊlaudoÊmédico.ÊAindaÊqueÊsejaÊumaÊ
inicia vaÊ consideradaÊ importante,Ê oÊ tempoÊ queÊ essesÊ
profissionaisÊ têmÊ disponívelÊ emÊ cadaÊ ins tuiçãoÊ éÊ umÊ
desafioÊfrenteÊàÊdemanda.Ê 

AÊ estruturaÊ sicaÊ dasÊ crechesÊ eÊ pré-escolasÊ foiÊ
mencionadaÊcomoÊumÊdesafioÊparaÊaÊ inclusãoÊdeÊmodoÊ
geral,Ê poisÊ muitosÊ dosÊ espaçosÊ eÊ prédiosÊ queÊ ocupamÊ
nãoÊ foramÊ construídosÊ paraÊ finsÊ educacionais.Ê SalasÊ

cheiasÊeÊ faltaÊdeÊapoioÊaosÊprofessoresÊ fazemÊparteÊdaÊ
listaÊdeÊobstáculosÊàÊ inclusãoÊdasÊcriançasÊnaÊeducaçãoÊ
infan l.Ê AsÊ deficiências;Ê oÊ preconceitoÊ étnico-racial;Ê osÊ
limitadosÊ cuidadosÊ familiares;Ê eÊ aÊ relaçãoÊ deÊ algumasÊ
famíliasÊ comÊ oÊ mercadoÊ varejistaÊ deÊ drogasÊ ilegaisÊ
tambémÊ foramÊ mencionadosÊ comoÊ elementosÊ queÊ
impactamÊ oÊ aprendizadoÊ eÊ oÊ desenvolvimentoÊ dasÊ
crianças.Ê AsÊ criançasÊ comÊ deficiênciasÊ têmÊ dificuldadeÊ
paraÊ acessarÊ serviçosÊ especializadosÊ naÊ comunidade,Ê
inclusiveÊ deÊ educaçãoÊ eÊ saúde.Ê OÊ racismoÊ afetaÊ aÊ
autoes maÊ dasÊ criançasÊ eÊ fazÊ comÊ queÊ muitasÊ sejamÊ
vistasÊcomoÊsemÊfuturo,ÊlimitandoÊinves mentosÊemÊsuaÊ
educação.Ê AlgunsÊ sofremÊ comÊ conflitosÊ familiares,Ê
privações,ÊviolaçõesÊdeÊdireitosÊeÊusoÊabusivoÊdeÊálcoolÊeÊ
outrasÊ drogas,Ê oÊ queÊ afetaÊ suaÊ capacidadeÊ deÊ cuidadoÊ
emÊ relaçãoÊ àsÊ crianças,Ê sendoÊ necessáriaÊ atençãoÊ
especializadaÊdoÊEstadoÊnessesÊcasos.ÊConflitosÊarmadosÊ
podemÊ fecharÊ escolasÊ eÊ interromperÊ ciclosÊ deÊ
aprendizagem.Ê AÊ precáriaÊ ofertaÊ deÊ serviçosÊ eÊ deÊ
polí casÊ públicasÊ naÊ região,Ê comÊ destaqueÊ paraÊ aÊ faltaÊ
deÊ saneamentoÊbásicoÊeÊ transportesÊdeÊboaÊqualidade,Ê
tambémÊseÊapresentaÊcomoÊdesafio. 

AlgumasÊ medidasÊ foramÊ citadasÊ comoÊ estratégiasÊ
paraÊ es mularÊ oÊ desenvolvimentoÊ dasÊ crianças,Ê como:Ê
ofertarÊ a vidadesÊ gratuitasÊ noÊ contraturnoÊ escolar,Ê
especialmenteÊ deÊ esporteÊ eÊ lazer,Ê inclusiveÊ paraÊ aÊ
PrimeiraÊ Infância;ÊprovocarÊmaiorÊenvolvimentoÊdeÊpaisÊ
eÊ responsáveisÊ naÊ educaçãoÊ dasÊ crianças;Ê expandirÊ aÊ
coberturaÊ eÊ oÊ atendimentoÊ especializadoÊ nasÊ áreasÊ daÊ
saúdeÊeÊdaÊassistênciaÊ social;ÊeÊaumentarÊoÊnúmeroÊdeÊ
vagasÊ emÊ crechesÊ eÊ pré-escolasÊ públicas,Ê assimÊ comoÊ
ofertarÊ horáriosÊ compa veisÊ comÊ aÊ realidadeÊ dasÊ
famílias.Ê EmÊ caráterÊ maisÊ imediato,Ê algumasÊ
entrevistadasÊpropuseramÊumÊcartãoÊdeÊtransporteÊparaÊ
asÊfamíliasÊcomÊcondiçõesÊfinanceirasÊlimitadasÊparaÊqueÊ
possamÊ levarÊ eÊ buscarÊ seusÊ filhosÊ emÊ diferentesÊ
espaços;Ê oÊ estabelecimentoÊ deÊ centrosÊ deÊ apoioÊ àsÊ
famílias,Ê paraÊ queÊ elasÊ possamÊ conversarÊ sobreÊ aÊ
educaçãoÊ dasÊ crianças,Ê inclusiveÊ emÊ casaÊ eÊ naÊ

 NaÊ etapaÊ atualÊ daÊ pesquisaÊ deÊ campoÊ desenvolvidaÊ noÊ âmbitoÊ doÊ projetoÊ PrimeiraÊ InfânciaÊ Par cipa vaÊ eÊ
Inclusiva1,ÊentrevistamosÊ20ÊprofessorasÊe/ouÊdiretorasÊqueÊatuamÊemÊcrechesÊe/ouÊpré-escolasÊpúblicas,Êpar cularesÊ
ouÊconveniadas2ÊdaÊcomunidadeÊdaÊRocinha/RJ.ÊAsÊperguntasÊfeitasÊaÊelasÊrelacionamÊosÊtemaisÊcentraisÊdoÊprojeto:Ê
inclusão,Ê par cipaçãoÊ eÊ segurançaÊ àÊ educaçãoÊ dasÊ crianças.Ê BuscamosÊ garan rÊ umaÊ diversidadeÊ noÊ perfilÊ dosÊ
entrevistados,ÊmasÊnãoÊconseguimosÊlocalizarÊnenhumÊhomemÊatuandoÊcomoÊprofessorÊouÊdiretorÊnasÊins tuiçõesÊdeÊ
ensinoÊinfan lÊpesquisadas.ÊPorÊisso,ÊtodasÊasÊnossasÊentrevistasÊforamÊrealizadasÊcomÊmulheresÊque,ÊnaÊsuaÊgrandeÊ
maioria,ÊseÊautodeclaramÊnegrasÊouÊpardas.Ê 

 AsÊins tuiçõesÊondeÊtrabalhamÊseÊlocalizamÊemÊdiferentesÊpartesÊdaÊRocinhaÊeÊatendemÊentreÊ20ÊeÊ577ÊcriançasÊ
deÊváriasÊ idades.ÊAÊmaioriaÊdasÊentrevistadasÊconsiderouÊqueÊoÊnúmeroÊdeÊprofessores/asÊqueÊatuaÊnasÊunidadesÊéÊ
suficienteÊ paraÊ atenderÊ aÊ demandaÊ dosÊ estudantes,Ê aindaÊ queÊ 6Ê tenhamÊ consideradoÊ oÊ númeroÊ insuficienteÊ (4Ê
trabalhamÊemÊins tuiçõesÊpúblicas).ÊElasÊdestacaramÊtambémÊqueÊfaltamÊauxiliaresÊparaÊdarÊsuporteÊaosÊprofessores,Ê
sendoÊumaÊreivindicaçãoÊqueÊelesÊatuemÊ inclusiveÊnasÊ turmasÊdeÊpré-escola.ÊTodasÊasÊprofissionaisÊqueÊatuamÊemÊ
unidadesÊpúblicasÊforamÊtaxa vasÊemÊdizerÊqueÊnenhumÊvalorÊéÊcobradoÊmensalmenteÊdeÊpaisÊeÊresponsáveis.ÊNasÊ
crechesÊ conveniadas,Ê contribuiçõesÊ nãoÊ obrigatóriasÊ deÊ atéÊ R$100Ê sãoÊ solicitadasÊ àsÊ famíliasÊ e,Ê nasÊ unidadesÊ
par culares,ÊosÊvaloresÊdasÊmensalidadesÊpodemÊchegarÊaÊR$620ÊparaÊoÊensinoÊintegralÊeÊaÊR$350ÊparaÊmeioÊperíodo.Ê
AÊ grandeÊmaioriaÊ dasÊ entrevistadasÊ disseÊ queÊ asÊ ins tuiçõesÊ ondeÊ trabalhamÊ recebemÊ esporadicamenteÊ doaçõesÊ
voluntáriasÊdeÊlivrosÊeÊbrinquedos,ÊsendoÊque,ÊnosÊespaçosÊconveniados,ÊoÊrecebimentoÊdeÊdoaçõesÊéÊmaisÊfrequente. 
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comunidade;Ê eÊ aÊ criaçãoÊ deÊ SalasÊ deÊ RecursosÊ
Mul funcionaisÊ emÊ todasÊ asÊ escolasÊ daÊ RocinhaÊ paraÊ
atenderÊcriançasÊcomÊdeficiências.Ê 

TambémÊperguntamosÊ àsÊ profissionaisÊ queÊ atuamÊ
emÊcrechesÊeÊpré-escolasÊdaÊRocinhaÊseÊeÊcomoÊaÊCovid-
19ÊreduziuÊasÊoportunidadesÊdeÊinclusãoÊdasÊcriançasÊnaÊ
educaçãoÊ infan l.Ê ElasÊ mencionaramÊ elementosÊ queÊ
afetaramÊ asÊ famílias,Ê asÊ ins tuiçõesÊ eÊ asÊ criançasÊ
duranteÊ aÊ pandemia.Ê DesafiosÊ queÊ jáÊ exis amÊ seÊ
intensificaram.Ê FamíliasÊ perderamÊ empregosÊ eÊ veramÊ
dificuldadesÊ financeiras.Ê AÊ reduçãoÊ dosÊ recursosÊ
públicosÊdes nadosÊàsÊcrechesÊconveniadasÊeÊoÊfatoÊdeÊ
parteÊdasÊ famíliasÊnãoÊpoderemÊpagarÊasÊmensalidadesÊ
escolaresÊ nasÊ unidadesÊ par cularesÊ fezÊ muitasÊ
ins tuiçõesÊdeÊensinoÊfecharemÊasÊportas.ÊAsÊrestriçõesÊ
doÊ atendimentoÊ naÊ saúde,Ê porÊ contaÊ daÊ prioridadeÊ
necessáriaÊdadaÊaosÊcasosÊdeÊCovid-19,ÊeÊosÊprotocolosÊ
sanitáriosÊ adotados,Ê queÊ limitaramÊ oÊ convívio,Ê
impactaramÊoÊdesenvolvimentoÊdasÊcrianças.Ê 

AlgunsÊalunosÊsequerÊvoltaramÊparaÊaÊsalaÊdeÊaula,Ê
inclusiveÊ porqueÊ asÊ famíliasÊ nãoÊ podiamÊ maisÊ pagarÊ
pelasÊ mensalidadesÊ daÊ redeÊ par cularÊ e/ouÊ pelosÊ
materiaisÊ escolaresÊ solicitadosÊ pelaÊ redeÊ conveniada.Ê
AlgumasÊ profissionaisÊ entrevistadasÊ disseramÊ terÊ
percebidoÊ oÊ aumentoÊ daÊ demandaÊ porÊ vagasÊ naÊ redeÊ
públicaÊ deÊ educação,Ê possivelmenteÊ porÊ contaÊ doÊ
agravamentoÊdaÊcriseÊeconômicaÊqueÊveioÊaÊreboqueÊdaÊ
criseÊ sanitária.Ê AlémÊ disso,Ê comÊ oÊ desemprego,Ê parteÊ
dosÊ paisÊ eÊ dasÊmãesÊ optouÊ porÊ ficarÊ comÊ osÊ filhosÊ emÊ
casaÊporÊacreditarÊqueÊcrechesÊeÊpré-escolasÊsãoÊapenasÊ
espaçosÊ paraÊ deixaremÊ seusÊ filhosÊ quandoÊ precisamÊ
trabalharÊouÊrealizarÊoutrasÊa vidadesÊforaÊdoÊambienteÊ
domés co,Ê eÊ nãoÊ comoÊ espaçosÊ fundamentaisÊ deÊ
socialização,ÊbrincadeiraÊeÊaprendizagem.Ê 

AoÊ responderemÊ seÊ aÊ pobrezaÊ podeÊ interferirÊ naÊ
capacidadeÊ deÊ umaÊ criançaÊ aprender,Ê 3/4Ê dasÊ
profissionaisÊdeÊcrechesÊeÊpré-escolasÊdisseramÊqueÊsim,Ê
apontandoÊaÊlimitaçãoÊdeÊacessoÊaÊbensÊeÊserviçosÊcomoÊ
elementoÊcentralÊnoÊdebate.ÊTambémÊforamÊcitadas:ÊmáÊ
qualidadeÊdaÊalimentação,ÊqueÊpodeÊcausarÊsonolência,Ê
apa aÊ eÊ dificuldadesÊ deÊ concentração;Ê eÊ escassezÊ deÊ
recursosÊ paraÊ oÊ transporte,Ê queÊ limitaÊ aÊ circulação.Ê AÊ
faltaÊ deÊ acessoÊ aÊ saneamentoÊ básicoÊ eÊ aÊ produtosÊ deÊ
higieneÊ podemÊ ocasionarÊ doençasÊ eÊ aÊ escassezÊ deÊ
serviçosÊ deÊ saúdeÊ podeÊ agravarÊ essesÊ quadros.Ê DianteÊ
dasÊdificuldadesÊfinanceirasÊdasÊ famíliasÊeÊdeÊeventuaisÊ
problemasÊ relacionaisÊ decorrentes,Ê asÊ criançasÊ podemÊ
ficarÊagitadas,ÊtristesÊouÊatéÊmesmoÊagressivasÊnaÊescola. 

UmÊ dosÊ elementosÊ maisÊ importantesÊ paraÊ aÊ
inclusãoÊdasÊcriançasÊseÊrefereÊaoÊacessoÊaÊcrechesÊeÊpré
-escolas.Ê AÊ maioriaÊ dasÊ entrevistadasÊ afirmouÊ queÊ
existemÊmaisÊ criançasÊ precisandoÊ deÊmatrículaÊ doÊ queÊ
existemÊ vagasÊ disponíveis.Ê AÊ demandaÊ éÊ muitoÊ maiorÊ
queÊ aÊ oferta,Ê especialmenteÊ nasÊ unidadesÊ públicas.Ê
ComoÊaÊeducaçãoÊinfan lÊsóÊéÊobrigatóriaÊaÊpar rÊdosÊ4Ê
anos,ÊaÊcrecheÊparaÊaquelesÊcomÊidadesÊentreÊ6ÊmesesÊeÊ
3Ê anosÊ eÊ 11ÊmesesÊ éÊ oferecidaÊ emÊmenorÊ escala4.Ê DeÊ
acordoÊ comÊ asÊ profissionaisÊ entrevistadas,Ê asÊ criançasÊ
comÊdeficiênciasÊsãoÊasÊqueÊtêmÊmaiorÊdificuldadeÊparaÊ
seremÊmatriculadasÊemÊcrechesÊeÊpré-escolas.ÊAlgumasÊ
mãesÊchegamÊaÊomi rÊdiagnós cosÊdessaÊnaturezaÊporÊ
medoÊdeÊpreconceitoÊe/ouÊdeÊperderÊaÊoportunidade.ÊAsÊ
vagasÊemÊberçárioÊtambémÊsãoÊpoucasÊnaÊcomunidadeÊeÊ
osÊ inscritosÊ costumamÊ ocuparÊ automa camenteÊ asÊ
turmasÊÊdoÊprimeiroÊanoÊdaÊpré-escola. 

SobreÊ oÊ queÊ poderiaÊ serÊ feitoÊ paraÊ aumentarÊ oÊ
númeroÊ deÊ vagasÊ naÊ comunidade,Ê aÊ estratégiaÊ maisÊ
mencionadaÊfoiÊaÊampliaçãoÊdoÊespaçoÊ sicoÊdeÊcrechesÊ
eÊ pré-escolasÊ paraÊ aberturaÊ deÊ novasÊ turmas.Ê AÊ

construçãoÊ deÊ novasÊ unidadesÊ deÊ educaçãoÊ infan lÊ
tambémÊ foiÊ citada,Ê especialmenteÊ pelasÊ profissionaisÊ
queÊ atuamÊ emÊ ins tuiçõesÊ ondeÊ oÊ espaçoÊ sicoÊ éÊ
limitado.Ê AÊ realizaçãoÊ deÊ concursosÊ paraÊ professoresÊ eÊ
auxiliaresÊtambémÊfoiÊabordada,ÊumaÊvezÊqueÊesseÊ poÊ
deÊ contrataçãoÊ éÊ umaÊ demandaÊ frequenteÊ naÊ redeÊ
públicaÊparaÊaÊampliaçãoÊeÊmelhoriaÊdeÊsuaÊcobertura. 

 
Par cipação 

 
DeÊmodoÊ geral,Ê paraÊ asÊ profissionaisÊ deÊ crechesÊeÊ

pré-escolasÊ entrevistadas,Ê par cipaçãoÊ significaÊ aÊ
criançaÊ seÊ envolver,Ê interagir,Ê brincar,Ê aprenderÊ eÊ
conseguirÊ realizarÊ asÊ a vidadesÊ propostasÊ doÊ seuÊ jeito:Ê
“ÉÊinteragir,ÊéÊestarÊenvolvido,ÊfazerÊparteÊaliÊdoÊgrupo,Ê
emÊ todosÊ osÊ sen dos.”Ê (EntrevistadaÊ 17).Ê EstarÊ naÊ
escolaÊ nãoÊ significaÊ necessariamenteÊ par ciparÊ e,Ê porÊ
isso,Ê cabeÊ aosÊ profissionaisÊ iden ficarÊ eÊ apoiarÊ aquelasÊ
queÊnecessitamÊdeÊmaisÊatençãoÊparaÊseÊrelacionarÊeÊseÊ
desenvolver.Ê NessesÊ casos,Ê dialogarÊ comÊ asÊ crianças,Ê
ouvirÊ oÊ queÊ têmÊ aÊ dizer,Ê pensarÊ juntoÊ eÊ es mularÊ suaÊ
cria vidade,ÊporÊmeioÊdeÊa vidadesÊqueÊdespertemÊseuÊ
interesseÊeÊsejamÊprazerosas,ÊéÊfundamental. 

TodasÊ asÊ entrevistadasÊ afirmaramÊ queÊ asÊ criançasÊ
par cipamÊa vamenteÊdoÊseuÊprocessoÊdeÊaprendizadoÊ
eÊaÊ“rodinhaÊdeÊconversa”ÊéÊaÊformaÊmaisÊu lizadaÊparaÊ
promoverÊ essaÊ par cipação.Ê DuranteÊ aÊ a vidade,Ê asÊ
criançasÊ interagemÊ entreÊ paresÊ eÊ comÊ asÊ educadoras,Ê
dialogandoÊsobreÊdiversosÊassuntosÊrelacionadosÊaoÊseuÊ
co dianoÊnaÊ crecheÊeÊ foraÊdela.ÊAÊ concepçãoÊdeÊqueÊaÊ
criançaÊ deveÊ serÊ protagonistaÊ emÊ seuÊ processoÊ deÊ
aprendizadoÊapareceuÊalgumasÊvezes:Ê“ElasÊtêmÊqueÊserÊ
protagonistasÊ doÊ seuÊ processoÊ deÊ aprendizagem.Ê EuÊ
perceboÊnaÊmaioriaÊdosÊprofessoresÊesseÊmovimentoÊdeÊ
es mularÊ aÊ curiosidade,Ê es mularÊ oÊ alunoÊ aÊ darÊ suasÊ
hipóteses,Êperguntar,Êques onar.”Ê(EntrevistadaÊ8).ÊNoÊ
entanto,ÊnemÊsempre,ÊcriarÊoportunidadesÊparaÊqueÊelasÊ
apresentemÊsuasÊprópriasÊpropostasÊéÊ algoÊ fácilÊ eÊbemÊ
recebidoÊ pelasÊ ins tuições.Ê ConformeÊ explicaÊ umaÊ dasÊ
entrevistadas,Êprá casÊconservadoras,ÊatravésÊdasÊquaisÊ
apenasÊoÊprofessorÊensinaÊeÊoÊalunoÊaprende,ÊlimitamÊoÊ
potencialÊdasÊcrianças.ÊParaÊela,ÊalgunsÊprofissionaisÊnãoÊ
trabalhamÊcomÊaÊconcepçãoÊdeÊqueÊaÊeducaçãoÊ infan lÊ
éÊ umÊ períodoÊ deÊ es muloÊ aoÊ conhecimento,Ê deÊ
descobertas,ÊdiferenteÊdoÊensinoÊfundamental. 

 AsÊ entrevistadasÊ disseramÊ que,Ê noÊ geral,Ê asÊ
criançasÊ sãoÊ par cipa vas,ÊmasÊ queÊ oÊ comportamentoÊ
dosÊ adultosÊ eÊ oÊ perfilÊ dasÊ criançasÊ eÊ deÊ suasÊ famíliasÊ
costumamÊdeterminarÊcomoÊelasÊseÊapresentam.ÊAlgunsÊ
adultosÊ têmÊ dificuldadesÊ paraÊ compreenderÊ osÊ
pequenos:Ê“OÊadulto!ÊOÊadultoÊparaÊmimÊéÊsempreÊumÊ
obstáculo.Ê PorqueÊ aÊ genteÊ temÊenraizadoÊ emÊprá casÊ
extremamenteÊ tradicionais,Ê àsÊ vezesÊ aÊ genteÊ nãoÊ
consegueÊ enxergarÊ aÊ criança.”Ê (EntrevistadaÊ 6).Ê EÊ
algunsÊ alunosÊ sãoÊ maisÊ midos,Ê têmÊ problemasÊ deÊ
autoes ma,Ê seÊ sentemÊ excluídos,Ê asÊ famíliasÊ nãoÊ têmÊ
recursosÊ paraÊ comprarÊ uniformesÊ e/ouÊ materiais,Ê têmÊ
dificuldadesÊdeÊinteragir,Êetc.ÊÉÊprecisoÊsaberÊaproveitarÊ
osÊ interessesÊ eÊ conhecimentosÊ queÊ asÊ criançasÊ trazemÊ
deÊ casaÊ eÊ construirÊ cole vamenteÊ oÊ ambienteÊ escolar.Ê
RespeitarÊ individualidades,Ê reconhecerÊ potencialidadesÊ
eÊ es mularÊ aÊ cria vidadeÊ fazemÊ parteÊ doÊ rolÊ deÊ
estratégiasÊparaÊaumentarÊaÊpar cipaçãoÊdosÊpequenos.Ê
AquelesÊcomÊmaisÊdificuldadesÊemÊsuaÊtrajetóriaÊescolarÊ
nãoÊdevemÊserÊcomparadosÊaosÊdemaisÊeÊsimÊapoiadosÊ
paraÊ queÊ mantenhamÊ oÊ interesseÊ eÊ seÊ desenvolvam,Ê
inclusiveÊatravésÊdeÊjogosÊpedagógicosÊeÊbrincadeiras.Ê 

 EmÊrelaçãoÊàÊpar cipaçãoÊdosÊpaisÊnasÊcrechesÊeÊ
pré-escolasÊ eÊ noÊ aprendizadoÊ desenvolvido,Ê asÊ



 

 

profissionaisÊ entrevistadasÊ disseramÊ queÊ aÊ maioriaÊ éÊ
a vaÊnasÊa vidadesÊpropostas.ÊAsÊins tuiçõesÊcostumamÊ
inves rÊ naÊ par cipaçãoÊ dasÊ famílias,Ê considerandoÊ suaÊ
diversidade,Ê limitesÊ eÊ possibilidades,Ê promovendo:Ê
reuniões,Ê projetosÊ pedagógicosÊ temá cos,Ê eventosÊ emÊ
datasÊ comemora vas,Ê conversasÊ sobreÊ asÊ crianças,Ê
abordagensÊ naÊ entradaÊ ouÊ saídaÊ dasÊ ins tuiçõesÊ sobreÊ
questõesÊ pontuais,Ê mostrasÊ dosÊ trabalhosÊ realizadosÊ
pelasÊ criançasÊ eÊ passeios.Ê AsÊ a vidadesÊ enviadasÊ paraÊ
casaÊ orientamÊ paisÊ eÊ filhosÊ aÊ realizarÊ juntosÊ desenhos,Ê
pinturas,ÊcolagensÊeÊleituras.ÊEssasÊpropostasÊmobilizamÊ
asÊ famíliasÊ nasÊ ins tuiçõesÊ eÊ nasÊ casas,Ê es mulandoÊ
esforçosÊconjuntosÊpelaÊeducação.Ê 

MetadeÊ dasÊ entrevistadasÊ mencionouÊ aÊ
par cipaçãoÊdasÊfamíliasÊcomoÊalgoÊfundamentalÊnaÊvidaÊ
dasÊcriançasÊeÊparaÊoÊtrabalhoÊpedagógicoÊdesenvolvidoÊ
naÊ educaçãoÊ infan l:Ê “SeÊ aÊ famíliaÊ nãoÊ par cipa,Ê aÊ
genteÊtambémÊpercebeÊdiferençasÊnoÊdesenvolvimentoÊ
daÊcriança.ÊAÊcriançaÊprecisaÊdeÊcuidados,ÊprecisaÊdesseÊ
olharÊ deÊ todosÊ osÊ queÊ estãoÊ àÊ suaÊ volta.Ê (...)Ê NaÊ
educaçãoÊ infan l,Ê aÊ par cipaçãoÊ daÊ famíliaÊ éÊ
essencial.”Ê (EntrevistadaÊ 8).Ê AsÊ parceriasÊ ins tucionaisÊ
tambémÊ sãoÊ importantesÊ noÊ processoÊ deÊ aprendizadoÊ
dasÊ crianças.Ê SegundoÊ umaÊ dasÊ entrevistadas,Ê muitasÊ
demandasÊdasÊcriançasÊnãoÊpodemÊserÊsupridasÊapenasÊ
pelasÊ ins tuiçõesÊ deÊ ensino,Ê sejaÊ pelaÊ faltaÊ deÊ espaçoÊ
apropriado,ÊdeÊequipeÊespecializadaÊouÊdeÊrecursos.Ê 

MesmoÊaÊperspec vaÊgeralÊsendoÊposi va,ÊalgumasÊ
profissionaisÊ disseramÊ queÊ nemÊ sempreÊ crechesÊ eÊ pré-
escolasÊ favorecemÊ àÊ par cipaçãoÊ dasÊ famílias,Ê sejaÊ
porqueÊoÊcontatoÊéÊlimitadoÊàÊdireçãoÊouÊporÊcontaÊdosÊ
horáriosÊ dasÊ a vidadesÊ propostas.Ê AÊ maioriaÊ dasÊ
entrevistadasÊ apontouÊ queÊ osÊ compromissosÊ comÊ oÊ
trabalhoÊsãoÊosÊprincipaisÊobstáculosÊparaÊaÊpar cipaçãoÊ
dasÊfamílias.ÊOsÊdesafiosÊsãoÊaindaÊmaioresÊparaÊasÊmãesÊ
eÊ osÊ paisÊ soloÊ eÊ paraÊ asÊ famíliasÊ comÊ muitosÊ filhos.Ê
NessesÊcasos,ÊoÊmaisÊ comumÊéÊusarÊaÊ crecheÊcomoÊumÊ
espaçoÊ deÊ confiançaÊ paraÊ queÊ possamÊ deixarÊ osÊ filhosÊ
enquantoÊ cumpremÊ suasÊ obrigações.Ê AlgunsÊ contamÊ
comÊoÊapoioÊdeÊ familiaresÊqueÊ seÊ revezamÊparaÊqueÊasÊ
criançasÊ nãoÊ fiquemÊ sozinhasÊ nasÊ a vidadesÊ propostas,Ê
umaÊorientaçãoÊcomumÊdadaÊpelasÊunidadesÊdeÊensino.Ê
OutrosÊ obstáculosÊ àÊ par cipaçãoÊ dasÊ famíliasÊ foramÊ
mencionados,Ê comoÊ aÊ faltaÊ compromisso,Ê seriedade,Ê
maturidadeÊ e/ouÊ entendimentoÊ acercaÊ daÊ importânciaÊ
daÊ educaçãoÊ infan l.Ê NoÊ entanto,Ê compreende-seÊ queÊ
muitosÊ nãoÊ veramÊ oportunidadesÊ educacionaisÊ e/ouÊ
nãoÊaprenderamÊaÊvalorizá-las.ÊÊÊÊ 

TodasÊ asÊ profissionaisÊ deÊ crechesÊ eÊ pré-escolasÊ
entrevistadasÊ responderamÊ queÊ existemÊ espaçosÊ eÊ
estratégiasÊ paraÊ escutarÊ asÊ opiniõesÊ dasÊ crianças.ÊMaisÊ
umaÊ vezÊ aÊ “rodinhaÊ deÊ conversa”Ê surgiuÊ comoÊ prá caÊ
fundamental,Ê masÊ tambémÊ foramÊ mencionadosÊ osÊ
diálogosÊduranteÊasÊ a vidadesÊouÊaoÊ términoÊdelasÊeÊ aÊ
atençãoÊaosÊcomportamentosÊeÊexpressõesÊdasÊcrianças.Ê
NoÊ casoÊ dosÊ bebês,Ê aÊ observaçãoÊ dasÊ educadorasÊ éÊ
essencial:Ê“ÉÊtodaÊvisual:ÊosÊqueÊbatemÊpalma,Ê tentamÊ
cantar.Ê(...)ÊÉÊumaÊformaÊdelesÊdemonstraremÊqueÊelesÊ
estãoÊ gostando,Ê eÊ quandoÊ elesÊ nãoÊ gostam,Ê dãoÊ asÊ
costasÊeÊvãoÊfazerÊoutraÊcoisa.”Ê(EntrevistadaÊ4). 

EmboraÊ aÊ espontaneidadeÊ dasÊ criançasÊ tenhaÊ sidoÊ
apontadaÊcomoÊumÊfacilitadorÊparaÊaÊescuta,ÊtambémÊfoiÊ
ditoÊqueÊcriarÊambientesÊemÊqueÊelasÊseÊsintamÊsegurasÊ
eÊsejamÊes muladasÊaÊseÊexpressarÊatravésÊdeÊmúl plasÊ
linguagens,Êdesenhando,ÊporÊexemplo,ÊseÊfazÊnecessário.Ê
OÊ fortalecimentoÊ daÊ comunicaçãoÊ nãoÊ sóÊ beneficiaÊ asÊ
crianças,Ê melhorandoÊ seuÊ desenvolvimento,Ê comoÊ asÊ
professoras,Ê queÊ podemÊ seÊ replanejarÊ eÊ tornarÊ asÊ

a vidadesÊ propostasÊ maisÊ adequadasÊ aosÊ interessesÊ eÊ
maisÊefe vasÊparaÊoÊaprendizadoÊdosÊpequenos.Ê 

 
Segurança 

 
AoÊ seremÊ perguntadasÊ sobreÊ oÊ significadoÊ daÊ

palavraÊsegurançaÊemÊrelaçãoÊàsÊcrianças,ÊaÊmaioriaÊdasÊ
respostasÊ dasÊ profissionaisÊ deÊ crechesÊ eÊ pré-escolasÊ
entrevistadasÊ abordouÊ doisÊ aspectosÊ principais:Ê aÊ
segurançaÊ sicaÊeÊaÊsegurançaÊemocionalÊdosÊpequenos.Ê
EmÊ relaçãoÊ àÊ segurançaÊ sica,Ê elasÊ mencionaramÊ aÊ
necessidadeÊdeÊatençãoÊconstanteÊàÊmovimentaçãoÊdasÊ
criançasÊpeloÊespaço,ÊumaÊvezÊqueÊelasÊcorremÊeÊpulamÊ
deÊformaÊágilÊeÊrápida.ÊAsÊentrevistadasÊdisseramÊqueÊasÊ
ins tuiçõesÊ deÊ ensinoÊ investemÊ naÊ suaÊ adequaçãoÊ eÊ
preparaçãoÊ paraÊ receberÊ asÊ crianças,Ê porÊ exemplo,Ê
instalandoÊ redesÊ deÊ proteçãoÊ emÊ portasÊ eÊ janelas,Ê
restringindoÊ aÊ circulaçãoÊ deÊ pessoasÊ estranhasÊ àÊ
comunidadeÊ escolar,Ê re randoÊ obstáculosÊ queÊ possamÊ
provocarÊ acidentes,Ê u lizandoÊ mobiliárioÊ eÊ brinquedosÊ
acessíveisÊ eÊ assegurandoÊ aÊ presençaÊ deÊ umaÊ redeÊ deÊ
apoioÊ capazÊ deÊ garan rÊ suaÊ integridadeÊ sica.Ê EmÊ
relaçãoÊ àÊ segurançaÊ emocionalÊ dosÊ alunos,Ê asÊ
entrevistadasÊ disseramÊ queÊ oÊ afetoÊ eÊ aÊ construçãoÊ deÊ
umÊ ambienteÊ acolhedorÊ sãoÊ fundamentaisÊ paraÊ oÊ
fortalecimentoÊdeÊlaçosÊdeÊconfiançaÊentreÊasÊcriançasÊeÊ
asÊprofissionais:Ê“ÀsÊvezes,ÊaÊcriançaÊestáÊmeioÊnervosaÊ
porÊalgoÊqueÊtenhaÊacontecidoÊnaÊcasaÊdela,ÊeÊoÊportoÊ
seguro,Ê aÊ segurançaÊ delaÊ somosÊ nós.Ê Então,Ê aÊ genteÊ
temÊ queÊ sempreÊ trabalharÊ comÊ muitoÊ amor,Ê muitoÊ
carinhoÊeÊmuitoÊcuidadoÊparaÊtrazerÊsegurançaÊaÊessasÊ
crianças.”Ê(EntrevistadaÊ3).Ê 

 AsÊ profissionaisÊ disseramÊ que,Ê paraÊ alémÊ deÊ umÊ
ambienteÊ escolarÊ adequado,Ê asÊ criançasÊ precisamÊestarÊ
protegidasÊ eÊ confortáveisÊ nasÊ suasÊ casasÊ eÊ receberÊ oÊ
apoioÊ deÊ suasÊ famílias:Ê “SegurançaÊ éÊ elaÊ terÊ umaÊ
família,Ê deÊ ondeÊ elaÊ seÊ sintaÊ bem,Ê
amparada.”Ê (EntrevistadaÊ 1).Ê ElasÊ precisamÊ aindaÊ deÊ
espaçosÊ segurosÊ naÊ comunidade,Ê queÊ asÊ permitamÊ
brincarÊ eÊ fazerÊ suasÊ a vidadesÊ semÊ riscosÊ eminentes.Ê
AindaÊ sobreÊ asÊ respostasÊ queÊ extrapolaramÊ osÊ limitesÊ
dasÊ crechesÊ eÊ pré-escolas,Ê destacamosÊ aÊ compreensãoÊ
deÊ parteÊ significa vaÊ dasÊ entrevistadasÊ acercaÊ daÊ
complexidadeÊ doÊ conceito.Ê ElasÊ nãoÊ sóÊmencionaramÊaÊ
faltaÊ deÊ segurançaÊ públicaÊ naÊ cidadeÊ doÊ RioÊ deÊ JaneiroÊ
comoÊ umÊ todo,Ê comoÊ citaramÊ preocupaçõesÊ comÊ aÊ
segurançaÊalimentarÊeÊcomÊàÊfaltaÊdeÊacessoÊdasÊcriançasÊ
daÊcomunidadeÊdaÊRocinhaÊaÊbensÊeÊserviçosÊessenciais,Ê
comoÊsaúdeÊeÊassistênciaÊsocial.Ê 

 TodasÊ asÊ profissionais,Ê excetoÊ umaÊ delas,Ê
responderamÊ queÊ asÊ criançasÊ estavamÊ segurasÊ nasÊ
crechesÊouÊpré-escolas.ÊOÊcuidadoÊfazÊparteÊdoÊco dianoÊ
dasÊentrevistadas,ÊqueÊbuscamÊacompanharÊaÊcirculação,Ê
observarÊeÊescutarÊasÊcriançasÊcomoÊformasÊdeÊprotegê-
las.Ê EmboraÊ elasÊ tenhamÊ ditoÊ queÊ asÊ criançasÊ estavamÊ
segurasÊ nasÊ ins tuiçõesÊ pesquisadas,Ê asÊ profissionaisÊ
tambémÊ citaramÊ preocupaçõesÊ emÊ relaçãoÊ aÊ questõesÊ
queÊconsideraramÊestarÊparaÊalémÊdeÊsuasÊpossibilidadesÊ
paraÊ resolver,Ê comoÊ aÊ inadequaçãoÊ deÊ algunsÊ aspectosÊ
dasÊinstalaçõesÊ(presençaÊdeÊescadasÊeÊfaltaÊdeÊsaídaÊdeÊ
incêndio),ÊmencionadaÊemÊtrêsÊrespostas,ÊeÊosÊconflitosÊ
armadosÊ queÊ ocorremÊ noÊ entornoÊ dasÊ crechesÊ eÊ pré-
escolas,Ê sinalizadosÊ emÊ duasÊ ocasiões.Ê UmaÊ dasÊ
entrevistadasÊ afirmouÊ queÊ aÊ ins tuiçãoÊ ondeÊ trabalhaÊ
estabeleceuÊ umÊ protocoloÊ paraÊ asÊ ocorrênciasÊ deÊ
roteios,ÊquandoÊabrigaÊalunosÊeÊprofissionaisÊnosÊlocaisÊ

consideradosÊmaisÊseguros. 
AoÊ responderemÊ sobreÊ aÊ segurançaÊ dasÊ criançasÊ

nasÊsuasÊcasas,ÊaÊmaioriaÊdasÊentrevistadasÊafirmouÊqueÊ



 

 

nemÊ todasÊ estãoÊ seguras:Ê “AÊ casa,Ê queÊ deveriaÊ serÊ oÊ
maiorÊ localÊ deÊ segurança,Ê oÊ templo,Ê oÊ localÊ paraÊ asÊ
criançasÊ seÊ sen remÊ maisÊ acolhidasÊ eÊ seguras,Ê nemÊ
sempreÊ é.”Ê (EntrevistadaÊ 3).Ê ElasÊ problema zaramÊ
aspectosÊ relacionadosÊ àÊ dinâmicaÊ familiarÊ (violênciaÊ
domés ca,Ê violênciaÊ sexualÊ eÊ faltaÊ deÊ recursos),Ê àÊ
estruturaÊ dasÊ construçõesÊ (presençaÊ deÊ rachaduras,Ê
mofo,Ê riscoÊ deÊ deslizamentoÊ eÊ desabamentosÊ eÊ
exposiçãoÊaÊ roteios)ÊeÊàÊviolênciaÊnaÊRocinhaÊ(aumentoÊ
doÊnúmeroÊdeÊcrimesÊeÊpossíveisÊconflitosÊarmados).ÊEmÊ
relaçãoÊàÊinsegurançaÊnaÊcomunidade,ÊasÊtrocasÊdeÊ ros,Ê
queÊ expõemÊ todaÊ aÊ comunidadeÊ aoÊ perigoÊ deÊ serÊ
a ngidoÊ porÊ umaÊ balaÊ perdida,Ê eÊ oÊ usoÊ abusivoÊ deÊ
drogasÊ emÊ locaisÊ deÊ grandeÊ circulação,Ê inclusiveÊ deÊ
crianças,Êpreocupam,ÊmasÊosÊmoradoresÊnãoÊseÊsentemÊ
segurosÊ paraÊ reclamar.Ê TambémÊ houveÊ mençãoÊ àÊ
desorganizaçãoÊ doÊ trânsitoÊ naÊ comunidade,Ê queÊ geraÊ
riscoÊ deÊ atropelamentos;Ê oÊ riscoÊ deÊ deslizamentoÊ eÊ
desabamentoÊ emÊ algumasÊ áreas;Ê eÊ aÊ faltaÊ deÊ
saneamentoÊ básicoÊ eÊ deÊ atençãoÊ emÊ saúdeÊ paraÊ oÊ
tratamentoÊdeÊdoençasÊcomoÊaÊtuberculose.Ê 

ApesarÊdoÊ cenárioÊ adverso,Ê importanteÊmencionarÊ
oÊ reconhecimentoÊ deÊ umaÊ dasÊ entrevistadasÊ dosÊ
esforçosÊrealizadosÊpelaÊcomunidadeÊparaÊprotegerÊsuasÊ
crianças:Ê “EuÊ achoÊ queÊ aÊ comunidadeÊ tenta.Ê Tenta,Ê
porqueÊacreditaÊnessaÊcoisaÊdoÊpertencimento,ÊdeÊqueÊ
apesarÊdeÊtodaÊaÊexclusão,ÊdeÊtodaÊaÊfaltaÊdoÊolharÊdoÊ
poderÊ público,Ê doÊ estado,Ê nósÊ olhamosÊ porÊ nós,Ê essaÊ
solidariedadeÊorgânicaÊéÊqueÊfazÊaÊcoisaÊnãoÊserÊpiorÊdoÊ
queÊé.”Ê(EntrevistadaÊ6). 

 AoÊ seremÊ perguntadasÊ oÊ queÊ poderiaÊ serÊ feitoÊ aÊ
curtoÊ prazoÊ paraÊ queÊ asÊ criançasÊ seÊ sen ssemÊ maisÊ
segurasÊnasÊsuasÊcasasÊeÊnaÊcomunidade,ÊaÊmaioriaÊdasÊ
entrevistadasÊ mencionouÊ aÊ ampliaçãoÊ eÊ oÊ
aprimoramentoÊ deÊ polí casÊ públicasÊ eÊ oÊ
desenvolvimentoÊ deÊ projetosÊ sociaisÊ voltadosÊ paraÊ aÊ
infância:Ê“PrimeiroÊsaneamentoÊbásicoÊqueÊfalta,ÊacessoÊ
àÊluz,ÊàÊágua,ÊàÊalimentaçãoÊsaudável,ÊespaçosÊdeÊlazerÊ
queÊsãoÊquaseÊnulos,ÊcentrosÊculturais,ÊmaisÊbibliotecas,Ê
espaçosÊ pensadosÊ paraÊ criança,Ê espaçosÊ infan sÊ
pensadosÊ paraÊ eles.”Ê (EntrevistadaÊ 6).Ê ElasÊ citaramÊ
especificamenteÊ aÊ necessidadeÊ deÊ construçãoÊ e/ouÊ
ampliaçãoÊ deÊ espaçosÊ públicosÊ eÊ segurosÊ paraÊ asÊ
crianças,Ê especialmenteÊ comÊ ofertaÊ deÊ a vidadesÊ paraÊ
osÊ bebês,Ê queÊ necessitamÊdeÊ diferentesÊes mulosÊ paraÊ
seÊ desenvolverÊ eÊ nãoÊ encontramÊ oportunidadesÊ paraÊ
fazê-loÊnaÊcomunidade.Ê 

 
ConsideraçõesÊFinais 

 
AsÊ profissionaisÊ deÊ crechesÊ eÊ pré-escolas,Ê emÊ suaÊ

maioria,Ê concordamÊ queÊ asÊ criançasÊ aprendemÊ
brincando,Ê naÊ interaçãoÊ comÊ seusÊ paresÊ eÊ observandoÊ
seuÊ entorno.Ê NesseÊ sen do,Ê garan rÊ espaçosÊ segurosÊ

paraÊ queÊ possamÊ seÊ diver rÊ eÊ socializarÊ éÊ fundamentalÊ
paraÊ seuÊ desenvolvimento.Ê AÊ importânciaÊ daÊ
par cipaçãoÊ dasÊ famíliasÊ naÊ educaçãoÊ dasÊ criançasÊ
tambémÊ foiÊ destaque.Ê Se,Ê porÊ umÊ lado,Ê reconhecemÊ eÊ
cobramÊesforçosÊ deÊ paisÊ eÊ responsáveisÊ paraÊ par ciparÊ
dasÊ a vidadesÊ propostasÊ pelasÊ ins tuições,Ê
compreendemÊ queÊ questõesÊ socioeconômicasÊ podemÊ
limitarÊessaÊpar cipação.Ê 

Embora,Ê deÊ modoÊ geral,Ê asÊ entrevistadasÊ avaliemÊ
posi vamenteÊ oÊ trabalhoÊ realizado,Ê especialmenteÊ
quandoÊ consideramÊoÊempenhoÊdaÊequipeÊprofissional,Ê
elasÊ reconhecemÊ osÊ desafiosÊ daÊ faltaÊ deÊ inves mentoÊ
públicoÊ naÊ educaçãoÊ eÊ segurançaÊ dasÊ crianças.Ê
CompreendemÊ queÊ algumasÊ construçõesÊ nãoÊ possuemÊ
estruturaÊadequadaÊparaÊ funcionarÊ comoÊcrecheÊeÊpré-
escolaÊ eÊ que,Ê porÊ isso,Ê necessitamÊ deÊ inves mentosÊ eÊ
reformas.Ê ElasÊ avaliamÊ queÊ éÊ importanteÊ queÊ sejamÊ
disponibilizadosÊ àsÊ criançasÊ espaçosÊ alterna vosÊ queÊ
ofereçamÊ a vidadesÊ queÊ es mulemÊ seuÊ
desenvolvimento.ÊEmboraÊaÊRocinhaÊconteÊcomÊprojetosÊ
eÊ oportunidadesÊ paraÊ asÊ crianças,Ê aÊ maioriaÊ delesÊ éÊ
inacessívelÊ paraÊ aquelesÊ naÊ PrimeiraÊ Infância,Ê sejaÊ porÊ
contaÊdeÊsuaÊfaixaÊetáriaÊouÊpeloÊcustoÊdeÊpar cipação. 

AoÊ longoÊ dasÊ conversas,Ê destacou-seÊ aÊ percepçãoÊ
deÊ queÊ algumasÊ criançasÊ daÊ comunidadeÊ apresentamÊ
comportamentosÊ amadurecidosÊ paraÊ aÊ idade.Ê CercaÊ deÊ
1/4ÊdasÊentrevistadasÊconsiderouÊqueÊasÊvivênciasÊlocaisÊ
fazemÊcomÊqueÊelasÊaprendamÊaÊseÊseÊ imporÊeÊreagirÊaÊ
situaçõesÊdeÊrejeiçãoÊeÊdesigualdade,ÊaoÊmesmoÊtempoÊ
emÊ queÊ asÊ submeteÊ aÊmúl plasÊ situaçõesÊ deÊ violência,Ê
comoÊaÊexploraçãoÊdoÊtrabalhoÊinfan lÊeÊoÊabuso:Ê“Olha,Ê
asÊ criançasÊ daÊ RocinhaÊ aprendemÊ muitoÊ naÊ raça,Ê naÊ
força,Ê naÊ vontadeÊ deÊ querer.Ê PorqueÊ elasÊ nãoÊ têmÊ
muitasÊoportunidadesÊ(...).ÊAsÊescolasÊtentamÊdarÊoÊqueÊ
elasÊpodemÊdeÊmelhor,Ê asÊ creches,Ê todasÊ elasÊ tentam,Ê
masÊinfelizmenteÊmuitaÊcoisaÊnãoÊdependeÊsóÊdoÊmeu,Ê
doÊ seuÊ querer.Ê TemÊ outrasÊ pessoasÊ porÊ trásÊ queÊ
deveriamÊestarÊfazendoÊoÊmelhorÊeÊnãoÊfazem.ÊEntãoÊasÊ
criançasÊlutam,ÊelasÊmatamÊumÊleãoÊporÊdiaÊparaÊpoderÊ
chegarÊ noÊ próximoÊ dia.Ê EuÊ gostariaÊ queÊ issoÊ fosseÊ
menos,Ê queÊ asÊ criançasÊ brincassemÊ mais,Ê queÊ asÊ
criançasÊ vivessemÊ maisÊ comoÊ criança,Ê
entendeu?”Ê(EntrevistadaÊ11). 

 
VisandoÊ compreenderÊ osÊ desafiosÊ enfrentadosÊ

pelasÊ criançasÊ naÊ PrimeiraÊ InfânciaÊ naÊ comunidadeÊ eÊ
contribuirÊ paraÊ aÊ ampliaçãoÊ deÊ suasÊ oportunidadesÊ deÊ
educação,Ê aÊ equipeÊ doÊ CIESPI/PUC-RioÊ con nuaráÊ
ouvindoÊ aÊ comunidadeÊ eÊ dialogandoÊ sobreÊ possíveisÊ
açõesÊ queÊ beneficiemÊ osÊ pequenosÊ moradoresÊ daÊ
Rocinha.ÊSeÊvocêÊquiserÊcolaborarÊconoscoÊouÊsaberÊmaisÊ
sobreÊasÊ inicia vasÊemÊcurso,ÊentreÊemÊcontatoÊpeloÊe-
mail:Êciespi@ciespi.org.brÊouÊpeloÊWhatsApp:Ê21Ê98266Ê
7045. 

1Ê OÊ projetoÊ éÊ desenvolvidoÊ comÊ apoioÊ doÊ UKÊ GlobalÊ ChallengesÊ ResearchÊ FundÊ (GCRF),Ê ReinoÊ Unido.Ê Internacionalmente,Ê
coordenadoÊporÊKayÊTisdall,ÊprofessoraÊdaÊMorayÊHouseÊSchoolÊofÊEduca onÊandÊSportÊdaÊUniversidadeÊdeÊEdimburgoÊ(Escócia).Ê
NoÊBrasil,ÊcoordenadoÊporÊIreneÊRizzini,ÊprofessoraÊdoÊDepartamentoÊdeÊServiçoÊSocialÊdaÊPUC-RioÊeÊdiretoraÊdoÊCIESPI/PUC-Rio. 
2ÊAsÊcrechesÊeÊpré-escolasÊpúblicasÊsãoÊestabelecimentosÊqueÊoferecemÊeducaçãoÊinfan lÊgratuitaÊsobÊadministraçãoÊdiretaÊdaÊ
PrefeituraÊ daÊ CidadeÊ doÊ RioÊ deÊ Janeiro.Ê AsÊ ins tuiçõesÊ conveniadasÊ tambémÊ oferecemÊ educaçãoÊ infan lÊ gratuita,Ê masÊ têmÊ
gestãoÊ privadaÊ eÊ recebemÊ recursosÊ daÊ Prefeitura,Ê deÊ acordoÊ comÊ oÊ númeroÊ deÊ criançasÊ queÊ atendem.Ê AsÊ ins tuiçõesÊ
par cularesÊoferecemÊeducaçãoÊinfan lÊporÊmeioÊdaÊcobrançaÊdeÊvaloresÊmensais. 
3ÊOÊAtendimentoÊEducacionalÊEspecializadoÊ(AEE)ÊéÊumÊserviçoÊgaran doÊaÊtodosÊosÊalunosÊmatriculadosÊemÊturmasÊregulares.Ê
EleÊ éÊ realizadoÊ nasÊ SalasÊ deÊ RecursosÊMul funcionais,Ê noÊ contraturnoÊ escolar,Ê favorecendoÊ aÊ inclusão,Ê complementandoÊ ouÊ
suplementandoÊaÊformaçãoÊdosÊestudantes. 
4ÊParaÊmaisÊinformaçõesÊsobreÊoÊtema,ÊacesseÊoÊBole mÊ1ÊdeÊPolí casÊPúblicasÊparaÊaÊPrimeiraÊInfância:ÊCriançasÊdeÊ0ÊaÊ3ÊanosÊ
precisamÊterÊacessoÊàÊeducaçãoÊinfan lÊnoÊBrasilÊemÊwww.ciespi.org.br. 


