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Temática abordada: Educação Infantil. 

Identificação da Província e da instituição: Província Marista Brasil Sul-Amazônia 

(PMBSA).  

 

Contexto e objetivos da atividade 

 

Em nosso país, a consolidação da etapa da Educação Infantil tem sido marcada por um 

intenso debate, no qual podemos destacar a busca pela compreensão dos processos atuais de 

desenvolvimento das crianças pequenas, assim como, dos mecanismos que utilizam para a 

apropriação dos significados e de suas inúmeras e ilimitadas formas de expressão. Este modo 

de olhar e entender a infância, considerando sua potência e pluralidade, exige transformação, 

reflexão e consolidação de novos saberes e fazeres na educação. Logo, a construção do 

documento Diretrizes da Educação Infantil Marista resultou de um processo coletivo de 

aprofundamento teórico e conceitual de um grupo representativo de professores, orientadores 

educacionais, coordenadores e supervisores da educação infantil que atuam na Rede Marista. 

Este documento teve como base de estudo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (2010), o Parecer 20 da Secretaria de Educação Básica/MEC (2009), a Política Nacional 

de Educação Infantil (2001), os Critérios para Atendimento em Creches que Respeitem os 

Direitos Fundamentais das Crianças (2009) e o Projeto Educativo do Brasil Marista (2010). 

Buscamos apoio teórico nas pesquisas realizadas na sociologia da infância, na história e na 

antropologia da criança, assim como nos estudos sobre o desenvolvimento infantil, linguagens 

e na pedagogia da infância. Do mesmo modo, também buscamos inspiração em viagens de 

estudo a escolas infantis com propostas inovadoras e diferenciadas realizadas na Argentina, 

Canadá, Singapura, Curitiba, São Paulo e Reggio Emilia. 
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Este trabalho tem como finalidade explicitar o processo de formação continuada vivido 

pelos professores e gestores da educação infantil ao escreverem o documento norteador deste 

segmento. Isto é, durante as etapas de leitura, de estudo aprofundado, fóruns de discussão e 

reescrita do documento foram explicitados os mecanismos de apropriação de conhecimento e 

revisão conceitual.  

 

Ações desenvolvidas 

 

Nosso percurso de construção do documento exigiu um olhar descentralizado, avaliativo 

e crítico sobre as concepções e práticas pedagógicas existentes nas escolas infantis, do mesmo 

modo que aguçou o desejo de mudança e transformação da rede marista. Durante a escrita do 

documento, cada autor pode aprofundar seu conhecimento sobre as infâncias, ressignificando 

seus saberes e engajando-se na construção de uma nova educação infantil. Para constituir o 

documento, foi criado um grupo de trabalho formado por professores e gestores que 

vivenciaram quatro grandes etapas de trabalho. 

 

1º) Aprofundamento e alinhamento conceitual;  

2º) Estruturação metodológica; 

3º) Escrita e reescrita; 

4º) Partilha e reflexão coletiva. 

 

Configurou-se, assim, um espaço de formação, ancorado na perspectiva da 

aprendizagem pela ação/reflexão/ação. Neste sentido, na produção das diretrizes, preconizamos 

a relação fraternal e crítica entre os integrantes, valorizando o diálogo, as relações abertas, a 

solidariedade e a confiança, constituindo um espaçotempo educativo que promovessem 

aprendizagens significativas e pudessem agregar valor, ampliando nossos repertórios 

intelectuais e culturais. Essas mudanças abarcam um redimensionamento das concepções, das 

práticas pedagógicas e da atuação dos profissionais envolvidos, além de revelar e explicitar os 

processos formativos que foram sendo construídos pelos próprios autores na busca por um novo 

documento orientador.  

Desafios 

 



A proposta de organização e apresentação do documento nos desafiou continuamente a 

tecer uma relação arejada e criativa com o conhecimento. Um percurso que valorizasse os 

diferentes modos de dizer, pensar e sentir a escola infantil e seus conceitos fundantes. Assim, a 

publicação do documento, inaugura o desafio de sua concretização cotidiana. 

 

Resultados alcançados  

 

Na busca pela consolidação destes novos modos de olhar e compreender a prática 

educativa voltada às crianças pequenas, assumimos a responsabilidade partilhada de constituir 

espaços, saberes e fazeres pedagógicos, subsidiados numa pedagogia que respeita as crianças. 

Neste processo de construção do documento, fomos afetados pelos conceitos e transformados 

pelas vivências e experiências, confrontando nossas concepções. A pedagogia marista, ao 

preconizar e valorizar a formação integral por meio da dedicação, da presença, do amor e do 

respeito ao outro, encoraja e fortalece a constituição de práticas educativas criativas, 

contextualizadas e significativas para estudantes, professores, gestores e comunidade.  
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