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“A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida é a 

própria vida.” John Dewey 
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RESUMO 

A esfera da Educação Infantil trata a primeira infância como o momento propício do 

desenvolvimento social e pedagógico da criança e o DF busca políticas de gestão democrática 

para inserir e manter os estudantes no sistema educacional. Este estudo visa compreender os 

processos de gestão deliberativa na Educação Infantil promovida pela SEEDF, seu papel nas 

políticas públicas, a ocorrência desses procedimentos de gestão e a perspectiva desses atores da 

Educação Infantil. A pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e orientação analítico 

descritiva, contou com quatro entrevistas estruturadas e análise documental, considerando 

atores da Educação Infantil do DF e os documentos que regem o sistema educacional. Ainda 

não há uma consolidação da gestão deliberativa, mas há uma preocupação em promover a 

participação social no processo decisório, corroborando com o papel do gestor por meio de 

iniciativas como a Plenarinha e por órgãos colegiados mais consolidados, como são a 

assembleia geral escolar e o conselho escolar. Para a efetividade dos processos deliberativos, 

verificou-se que se faz necessária a constante formação dos atores e uma comunicação 

transparente entre os burocratas e a comunidade para oferecer um ensino de qualidade para a 

criança.  

 

 

Palavras-chave: Gestão Deliberativa. Educação Infantil. Participação Social. SEEDF.  
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1. INTRODUÇÃO 

  Os espaços das instituições que atendem crianças de 0 a 5 anos de idade se configuram 

e se legitimam no campo educacional. A Educação infantil é um assunto importante e relevante, 

sendo discutido no campo das políticas públicas, em suas práticas e pesquisas. Segundo o 

UNICEF (2019), em seu relatório global do Fundo das Nações Unidas para a Infância, as 

crianças que são inseridas na Educação Infantil têm um grande percentual de estar bem 

encaminhada nas habilidades iniciais de letramento e numeramento, maior do que as crianças 

que não têm acesso a essa aprendizagem inicial. Contudo, o relatório revela que as crianças 

matriculadas na educação infantil, estão menos inclinadas à repetência ou ao abandono escolar 

e, em tese, terão mais capacidade de contribuir para a sociedade e economia de forma próspera 

quando atingirem a fase adulta. Quanto mais cedo o início dessas crianças na escola maior é a 

possibilidade de desenvolver grandes habilidades e uma menor taxa de abandono, levando em 

consideração que inserida no meio escolar se torna mais difícil sair. 

  No contexto da administração da educação no DF, esta pesquisa se propõe a buscar 

indícios de uma gestão deliberativa, não a limitando apenas como uma inovação, mas como 

uma nova forma de fazer gestão, se tratando da complexidade do ensino infantil. Para Tarragó 

e Brugué (2015), inserir o modelo de gestão deliberativa implica em estimular os gestores a se 

transformarem em figuras conciliadoras, para conseguir uma movimentação colaborativa dos 

demais atores, e sobretudo, para extrair eficiência da gestão deliberativa é fundamental que se 

busque trabalhar os intangíveis da administração (os valores, as pessoas, as atitudes, a 

confiança) para tentar transformá-los em objeto de gestão. Entretanto, não há um manual ou 

uma receita específica para construir administrações mais inclusivas, criativas e inovadoras. Ao 

se desmembrar da burocracia engessada, que apenas reproduz as normas e se desvincula dos 

erros, permite-se fazer dos erros um novo aprendizado. E se tratando da multiplicidade de 

dimensões que envolvem a educação infantil, executar apenas práticas burocráticas tem o risco 

de repelir alunos que podem não estar formalmente regularizados no sistema educacional. 

  A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, embora tenha mais de um 

século de história, como cuidado e educação extradomiciliar, somente foi reconhecida como 

direito da criança, opção da família e dever do Estado na Constituição atual. Desde 1988, a 

educação infantil deixou de estar vinculada somente à política de assistência social passando a 

integrar a política nacional de educação. Com a recente implementação de dever do Estado, 
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ocorre a junção de creches e pré-escolas, que antes eram tratadas de formas distintas. Na 

educação de crianças de 0 a 3 anos, predominam os cuidados em relação à saúde, higiene e 

alimentação, enquanto na educação das crianças de 4 a 6 anos tem sido concebida e tratada 

como antecipadora/preparatória para a fase seguinte, o que tem implicado numa dificuldade de 

integralizar os cuidados com a criança. 

  Diante da implementação da educação infantil como dever do Estado, nos propomos 

neste estudo a analisar a gestão governamental, suas relações com os demais atores e buscar 

perceber se essa gestão é deliberativa. Para Alves (2019), é preciso buscar estabelecer práticas 

comunicativas na gestão, de modo que o sujeito e o processo institucional estabeleçam uma 

relação entre política dialógica e a política instrumental, permitindo que na gestão, o poder 

coletivo tenha base na argumentação pública e livre entre iguais, considerando igualdade de 

direito no processo de discussão e decisão, e esteja também baseada na legitimidade. A gestão 

deliberativa propõe a importância tanto da participação da sociedade na elaboração das normas 

que a afetam, como a institucionalidade político-estatal, expandindo o campo de decisões para 

aqueles que estão diretamente envolvidos no processo e podem dar voz na expansão dessas 

ações.  Esse tipo de gestão na educação promove a participação dos pais, professores e diretores 

e os coloca em diálogo com o governo, em busca de ações para a melhoria do ensino infantil e 

dando assistência a criança, o que impulsiona uma administração mais democrática e inclusiva 

para abranger com a maior qualidade possível o maior número possível de crianças e sua 

adaptação ao sistema de educação.  

  É pertinente ressaltar que o conceito de Educação infantil foi estabelecido na LDBEN 

de 1996, que traz como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, 

em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 

da comunidade, passando assim a integrar a Educação Básica definida como primeira etapa, 

oferecida em creche (para crianças de até 3 anos e 11 meses) e pré-escola (para crianças entre 

4 e 5 anos e 11 meses), entendidas como estabelecimentos de ensino públicos ou privados. Foi 

estabelecido também pelo UNICEF (2019) que os governos tornem pelo menos um ano de 

educação infantil de abrangência universal, em busca de uma educação mais democrática e 

inclusiva, e que esse método seja rotineiro para atingir em especial as crianças mais vulneráveis 

e excluídas. Essa ação requer que o Estado se comprometa com pelo menos 10% de seu 

orçamento para fomentar e ampliar a educação infantil e que invista em professores com 

padrões de qualidade e expansão justa. 

  Apesar dessas diretrizes estabelecidas na LDB, ao longo dos anos se pôde notar um 

déficit na evolução da educação infantil, que por muito tempo foi tratada no campo da 
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assistência. Diante desse cenário, surgiu o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 

aprovado pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva em 24 de abril de 2007, com 

o objetivo de melhorar a Educação no País, em todas as suas etapas, em um prazo de quinze 

anos. No DF, o ensino infantil começou a caminhar para avanços no ano de 2010, quando o 

governo federal apoiou uma série de iniciativas para a construção de creches, observando 

inclusive que a criança que não frequenta a educação infantil desde as primeiras etapas pode 

apresentar dificuldades durante o processo de escolarização. Uma dessas iniciativas voltada 

para a educação infantil foi o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). O programa 

federal foi  instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007 e só foi implantado na Capital 

a partir de 2012, visando garantir o acesso de crianças a creches e escolas, bem como a melhoria 

da infraestrutura física da rede de Educação Infantil. Para Almeida (2018), o programa federal 

Proinfância pode ter sido incluído na agenda governamental não meramente por pressão 

política, mas pela consideração dos indicadores de educação infantil no Brasil.  

  Diante de um cenário tão complexo como o da educação infantil, com políticas públicas 

que surgem inclusivamente para tentar reduzir desigualdades, se torna pertinente pensar na 

gestão deliberativa, como uma nova proposta de administração governamental, ou seja, uma 

forma de reinventar a democracia, de maneira gradual, mas eficiente. O que torna como um 

alerta para decadência das formas tradicionais de se fazer política, a inabilidade dos governos 

atuais em exercer sua governança e dos cidadãos em fiscalizar os seus governantes, pois há um 

apego aos processos burocráticos que trazem pouca dinamicidade e retardam a evolução 

acadêmica, resultando em ações excludentes (TARRAGÓ, BRUGUÉ, CARDOSO JR, 2015). 

Partindo desse pressuposto, Alves (2019, p.146) sintetiza o papel da gestão deliberativa: 

Na concepção deliberativa de democracia se valoriza o governo da maioria bem como 

a institucionalidade político-estatal. É importante a formação da vontade e dá opinião, 

em que se produza, por meio da argumentação e de processos de cooperação, uma 

autocompreensão dos atores sociais e políticos, bem como a soberania de uma 

coletividade política, tendo a vontade coletiva e a opinião pública “voz e vez”, sendo 

este o aspecto de maior relevância nessa concepção de democracia. 

 

  A definição das normas específicas para o atendimento da Educação Infantil deve estar 

em consonância atualmente, com os documentos que norteiam a educação básica que são a Lei 

nº 9.394, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica e o Plano Nacional de Educação. Outros 

documentos fundamentais são a Constituição da República Federativa do Brasil e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. O DF possui uma divisão político-administrativa própria no país, 

sendo a única Unidade Federativa que acumula as competências estadual e municipal no que 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000006&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
https://www.gov.br/mec/pt-br/media/seb/pdf/d_c_n_educacao_basica_nova.pdf
https://www.gov.br/mec/pt-br/media/seb/pdf/d_c_n_educacao_basica_nova.pdf
http://pne.mec.gov.br/?pagina=conhecendo_pne
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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tange à gestão, incluindo a educacional. Segundo o portal do MEC, o ensino infantil é 

coordenado pela Secretaria de Educação Básica (SEB) que atua na formulação de políticas para 

a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Em articulação com os sistemas de 

ensino e participação social, também planeja, orienta e coordena a implementação dessas 

políticas por meio da cooperação didático-pedagógica, tecnológica, técnica e financeira.  

  Segundo o portal do SEEDF (2021) no Distrito Federal, a Subsecretaria de Educação 

Básica (SUBEB) é quem conversa com o SEB, tem como papel definir, elaborar, implantar, 

acompanhar e implementar políticas, diretrizes específicas e orientações relacionadas ao 

trabalho pedagógico desenvolvido nas etapas e nas modalidades da Educação Básica, no âmbito 

da Rede Pública de Ensino. No campo da Educação infantil, há a Diretoria de Educação Infantil 

que gerencia o acompanhamento das Unidades Escolares Públicas e das Instituições 

Educacionais Parceiras. Com intuito de atender as demandas por creches, a Secretaria tem 

convênio com 123 entidades filantrópicas, confessionais e sem fins lucrativos, sendo 64 delas 

com atendimento em prédio próprio e 59 Centros de Ensino de Primeira Infância (CEPI). Essas 

entidades são responsáveis pelo atendimento de cerca de 23 mil crianças. O GDF tem 

implementado políticas públicas para diminuir o déficit da educação, como o fornecimento de 

alimentação onde  os alimentos são servidos para garantir o direito dos estudantes da rede à 

uma alimentação saudável e de qualidade; com a carência de vagas surge o programa cartão-

creche onde pais de crianças de até 3 anos e 11 meses, que não têm condições financeiras, 

poderão colocar os filhos em uma creche particular, garantindo que que cinco mil meninas e 

meninos estejam matriculadas em creches, de imediato. Cada uma receberá um crédito de R$ 

800; há também o auxílio cartão material escolar que ampara famílias com a compra do material 

escolar e o programa PROINFÂNCIA, já citado. 

  Tarragó, Brugué e Cardoso Jr (2015) mostram que os objetivos da administração pública 

estão do lado de fora: suas ações são para/pela sociedade o que exige respostas complexas e 

organizações capazes de inovar. Para esses autores, é preciso muitas vezes disposição para 

mudar as diretrizes, entender a necessidade do diálogo e passar da lógica da segmentação à 

lógica da colaboração e compreender que a atividade administrativa está condicionada pela 

política e que é preciso democratizar a administração. Essas relações necessitam de 

transparência, autonomia e responsabilidade compartilhada.  

  Trazendo essas perspectivas para educação infantil, para Alves (2019), a gestão 

democrática pode ser também deliberativa, propugna principalmente a participação direta 

efetiva da comunidade escolar e local em todos os âmbitos da educação, gerando uma rede de 

atores que dá assistência para as tomadas de decisão, tendo em vista que os responsáveis pela 
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criança devem estar na linha de frente, assim como professores, diretores e os policy makers, 

na tentativa de diminuir a disparidade entre a política pública e a necessidade do seu alvo. Por 

isso há a necessidade de ambientes flexíveis onde se produzam trocas de ideias e opiniões, em 

busca de soluções inteligentes. 

  Na constituição federal, o Direito à Educação é trazido no artigo 6º: “São direitos sociais 

a educação". No art. 205 assegura-se "a educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho". Portanto, este trabalho pretende responder como se dão os processos de gestão 

deliberativa da educação infantil na SEEDF?   

 

Objetivo geral  

 Averiguar como ocorre o processo de gestão deliberativa da educação infantil do DF. 

 

Objetivos Específicos 

● Descrever o papel da SEEDF em suas políticas públicas na educação infantil 

● Compreender os procedimentos de gestão deliberativa na educação infantil no DF 

● Apresentar perspectivas de atores governamentais sobre a gestão deliberativa da 

educação infantil 

 

  Justifica-se, para realizar esta pesquisa, que é necessário trazer para o centro de 

discussão pública a relevância do tema, pois as crianças que acessam a educação infantil, têm 

mais que o dobro de probabilidade de se sobressair nas habilidades iniciais de ensino da 

alfabetização do que as crianças que perdem esse aparato inicial (UNICEF 2019). Contudo, é 

preciso analisar como a Secretaria de educação do DF tem buscado amparar essas crianças na 

creche e na pré-escola e de que forma é pensado seus programas sociais tais como o 

PROINFÂNCIA, merenda escolar, cartão creche, material escolar e além, para verificar os 

avanços da educação, diante das metas federais propostas no PNE e como se dá o enfrentamento 

dos impasses de gestão.  

  Há diferenças na história da Educação Infantil para ricos e pobres no Brasil. Um cenário 

predominante de abandono e carências, fez e faz parte da realidade do atendimento às crianças. 

Embora se diferencie do atendimento na Educação Infantil atual, tal realidade tem relação forte 

com nuances econômicas que permeiam a história do país, sobretudo as lutas e os embates de 

trabalhadores para romper com um cenário de exclusão social e assistencialismo ainda patente.  
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A partir do relatório de 2019 divulgado pelo UNICEF, se entende que há uma escassez 

em investimento na área da educação infantil, o que significa, na prática, que as oportunidades 

são diminuídas e a desigualdade surge desde o início do ciclo da vida. No Brasil, o Programa 

Nacional de Educação (PNE) colocou em vigor a Meta 1, que estabeleceu que no mínimo, 50% 

das crianças de até 3 anos frequentem a creche. É importante ressaltar que analisar se o governo 

trabalha mesmo que de forma lenta, e pensando a longo prazo, atingir uma inteligência no 

molde de gestão educacional, apesar do grande déficit. 

Como o cerne desta pesquisa é a esfera distrital, é relevante ressaltar que se possui uma 

política administrativa diferente dos demais municípios na educação, pois concentra as 

competências estadual e municipal, no que tange à gestão, ampliando sua autonomia e 

responsabilidade. Portanto, o enfoque desta pesquisa é tratar da gestão da educação infantil 

analisando os processos deliberativos, suas articulações com os atores institucionais, como a 

secretaria de educação do DF e seus policy makers, observando os modos de se promover a 

participação social, como o governo se posiciona para amparar seus programas e seus efeitos 

na busca por uma educação infantil mais democrática e universalizada, promovendo 

participação social   

Esta pesquisa pretende analisar a gestão da educação infantil, partindo do pressuposto 

que é primordial para um ensino de qualidade uma boa gestão escolar e que estas crianças 

demandam um esforço específico e complexo, portanto entender seus processos é essencial para 

uma análise dessa administração. Este assunto na literatura é bastante inovador: após 

levantamento bibliográfico no Portal de Periódicos da CAPES e na Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações, pude verificar que não há autores que abordam o tema tratando da 

gestão deliberativa na educação infantil de forma nacional, regional ou distrital. Ressalto que 

há artigos, dissertações e teses que trazem para discussão a chamada gestão democrática ou 

participativa na educação atingindo outros ciclos, mas nos bancos de dados ainda não há textos 

que tratam diretamente sobre gestão deliberativa na educação infantil. Logo, esse estudo se 

torna relevante por trazer estudos progressistas para analisar a gestão pública da educação 

infantil, ainda que seja apenas no DF, e possui caráter pioneiro ao dissertar sobre educação a 

partir da perspectiva da gestão deliberativa. 

Para conseguir responder à questão desse projeto e cumprir com os objetivos propostos, 

a metodologia a ser utilizada em um primeiro momento é a de análise documental, através dos 

documentos, normativas e a própria constituição para compreender as diretrizes da educação 

infantil, o papel dos atores dentro da instituição, qual a função da SEEDF, portanto 

compreender como é regida a educação infantil no DF segundo suas normativas. Ademais, este 
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trabalho quer entender a práticas dessas diretrizes, como as ações governamentais estão 

alinhadas com os atores, como ocorre a promoção da participação social, as dificuldades de 

estabelecer relações transparentes, as dificuldades de orçamento, como a gestão deliberativa 

corrobora para amenizar esses impasses e se promove melhorias na gestão. Para levantar esses 

dados, a técnica de coleta de dados escolhida foi o cotejamento entre documentos e entrevistas 

com os atores das diversas esferas da educação infantil: uma análise do discurso no estudo de 

caso que considera diversas óticas. A análise do estudo de caso efetuada contribui, de forma 

inigualável, para a compreensão dos fenômenos estudos, no que tange as estruturas 

organizacionais, sociais e políticas; e permite uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas (YIN, 2001). 

Contudo, a subordinação histórica da Educação Infantil ao longo dos anos não só pode, 

mas também deve ser superada, levando em consideração que por muito tempo essa etapa foi 

tratada na esfera assistencial e após a LDB (1996) ela começou a entrar na agenda de governo 

sendo tratada como educação e passou a ser oferecida pelo Estado; e compreender suas políticas 

públicas é fundamental para contrapô-las, tendo em vista melhorias, valorização e consolidação 

da qualidade. Com isso, pode ser visto que ao longo dos anos, a educação e o cuidado na 

primeira infância, tem começado a ser tratados como assuntos prioritários de governo, uma 

iniciativa na qual deve continuar em crescente, dada a grande relevância para a criança possuir 

um bom aparato educacional desde o começo da vida e principalmente incluir meios 

deliberativos e inovadores para começar a construir diretrizes mais consistentes e eficientes. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Este capítulo trata de uma revisão na literatura acerca dos processos da gestão 

deliberativa na Educação Infantil do DF. No primeiro momento, trata-se da discussão sobre a 

consolidação da gestão deliberativa como ferramenta para a formação de um ambiente que 

promova a participação social e a efetividade da gestão pública, também considerando as 

políticas públicas de educação como recurso da política para efetivar suas promessas de 

melhorias, delineando também a crescente participação social na educação. 

Já no segundo item, se descreve o percurso da educação infantil que se estabelece 

enquanto política pública, passando do setor assistencial para ser uma das esferas dos ciclos da 

educação, conquistando um currículo universal. Entretanto, por se tratar de um ensino 

complexo, busca também uma integralização das ações.  Essa etapa também é nova nas pautas 

de governo, que busca se adaptar com as peculiaridades dessa faixa-etária, para que os 

programas consigam ser efetivos, atendam à grande demanda e valorize as diferentes culturas 

inseridas no processo educativo. Procura-se ainda denotar que o processo educativo seja uma 

jornada que conte com a participação de todos os atores envolvidos (governantes, gestores, 

educadores e responsáveis). 

 

2.1 Gestão deliberativa de políticas públicas e educação  

 

A consolidação de uma gestão democrática segundo Gomes (2012), deve utilizar 

instrumentos deliberativos para promover a abertura da participação social e o diálogo, portanto 

o ato deliberativo é que deve sustentar o processo de formação da vontade popular que ocorre 

nos espaços públicos, estabelecendo assim círculo dialógico de movimento de ideias e de 

vontades, inserindo a comunidades nos assuntos pertinentes e dando voz e meios de escuta da 

informação. Portanto, uma gestão colegiada requer uma consolidação dos espaços públicos e 

pode contribuir para a democratização da gestão pública, a ampliação da participação, a 

responsabilização de governantes, o controle social pró-ativo e para o intercâmbio de 

informações entre população e poder local. (SILVA E OLIVEIRA, PEREIRA, OLIVEIRA, 

2010) 

É importante tratar que nem toda gestão é deliberativa, mas para tornar real a 

transformação de uma administração aberta ao diálogo, segundo Tarragó, Brugué, Cardoso Jr 

(2015) importa reconhecer que os processos gestionários são orientados tanto pela política 

como pela técnica e, muito mais que executores, os gestores devem participar do processo de 
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tomada de decisão, fugindo de uma administração autoritária e muito mais que máquinas que 

executam deveriam ser organizações que sentem, pensam e aprendem, entrando numa lógica 

de colaboração. Portanto, a essência de uma gestão deliberativa resguarda os princípios da 

dialogicidade e igualdade política, ou seja, num conselho de gestores se deve garantir 

procedimentos democráticos de argumentação e deliberação (o respeito à fala e ao 

posicionamento); a promoção da cidadania deliberativa (Saberes e discursos menos técnicos); 

a compreensão das nuanças da participação e o estímulo à sua forma política (controle das 

pautas de reunião). (SILVA E OLIVEIRA; PEREIRA; OLIVEIRA, 2010) 

No âmbito das políticas públicas, um dos desafios atuais da análise de maneira geral e, 

de modo específico, às políticas educacionais está na necessidade de se recorrer a aportes que 

auxiliem a compreensão da ampla gama de regimes de regulação que redesenham os padrões 

de administração pública, acolhendo a convivência de iniciativas localizadas dentro e fora do 

aparelho formal do Estado (TRIPODI; SOUSA, 2018). Nesse sentido, para Brugué (2014) às 

políticas públicas podem ser definidas como as ações da política. As políticas públicas são a 

grande arma que a política tem para fazer efetivas suas promessas, é diante dessa definição que 

a pesquisa tomará como base ao falar das políticas públicas. 

É notável no mundo e, sobretudo, no Brasil, as crescentes e diversas experiências e 

teorias da participação social. Com isso, tem surgido diversos locus participativos permanentes, 

como os conselhos e as conferências de políticas públicas, as ouvidorias e as audiências 

públicas, além de instâncias não permanentes, como fóruns, mesas de negociação, grupos de 

trabalho, lobbies. Estas podem ser formas bastante interessantes que podem ser inseridas na 

educação infantil para auxiliar a gestão, tendo em vista que o Plano Nacional de Educação 

expõe a prioridade na eficácia das ações. Tarragó, Brugué, Cardoso Jr (2015, p.10), acreditam 

que 

A participação cidadã prioriza a inteligência em vez da rapidez. Para gerar inteligência 

coletiva, precisamos introduzir critérios cidadãos na definição das políticas públicas, 

tarefa que requer tempo. O acerto e a eficácia das decisões dependem de sua 

inteligência, não de sua rapidez. 

 

Analisando os atores que sistematizam a educação, o Ministério da Educação (MEC) é 

um importante ator, pois é participante ativo na relação entre os entes federativos e os gestores 

da educação, é ele quem tem o papel de viabilizar a política e o orçamento federal da Educação. 

No desenho de políticas públicas devemos incorporar tanto espaços deliberativos quanto 

momentos de exercício legítimo do poder público. Em síntese, o MEC enquanto participante 

essencial no funcionamento do sistema educacional, atuante como defensor da educação e de 



17 

 

 

seus interesses deve ter suas ações moderadas pois não se trata de uma política rígida, com 

cargas conflituosas, onde suas afirmações devem procurar ser pautadas na flexibilidade e 

diálogo com os participantes sociais e os gestores (MARTINS, 2014). 

Martins (2014) mostra que a educação historicamente conta com uma ativa participação 

da sociedade civil e movimentos sociais, o que se acentuou após a redemocratização no final 

da década de 1980, que trouxe uma maior liberdade de expressão, ações mais democráticas e a 

busca por igualdade. Neste cenário bastante complexo institucionalmente, os atores sociais não 

ficam estáticos: eles buscam negociações, disputas e estreitar relações, maior apoio para que as 

pautas sejam discutidas na agenda de forma justa e também que essas pautas consigam no 

mínimo entrar na agenda. Portanto, se faz necessário nesse âmbito alcançar o equilíbrio entre 

os entes federativos com as demandas, pois são muitas, mas essa relação se constitui como um 

processo de negociação permanente. 

Melo, Fernandes e Oliveira (2017) recomendam que, para a organização dos sistemas 

de políticas públicas, como o da educação, os entes federados devem se articular em regime de 

colaboração, o que se pode chamar de uma gestão deliberativa que corrobora para desenvolver 

novas capacidades administrativas para sejam capazes de melhor comunicar os seus planos de 

ação, objetivos e metas, tanto internamente como junto à sociedade. Porém, essa recomendação 

não é especificada e legitimada, em forma de lei, nem como o regime de colaboração deve ser 

articulado e desenvolvido por cada ente federado, por isso há bastante liberdade quanto ao agir 

e muitos acabam abandonando esse modelo de gestão, pela falta de diretrizes. Ou seja: somente 

é instruído que a União coordene toda a organização dos sistemas de ensino. 

Com o decorrer dos anos, Goldemberg (1993) notou que recaiu sobre os municípios a 

responsabilidade de organizar seu próprio sistema de ensino, enquanto ao Estado lhe cabe o 

direito de fiscalizar essa administração. No Distrito Federal, não é diferente. Além disso, recai 

sobre municípios e DF a importância de organizar a oferta da educação infantil para as crianças, 

surgindo desafios de estrutura física especializada, capacitação profissional e recursos 

financeiros. Logo, para cumprir com essas responsabilidades cabe a eles a formulação de 

políticas públicas que facilite essa gestão e que contribua para a entrada e permanência da 

criança durante o período escolar e que ampare o estudante e sua família dentro do sistema 

educacional. No entanto, a União pode ajudar os municípios e estados, criando propostas de 

políticas educacionais que legitimam os programas federais para auxílio financeiro, 

desenvolvendo um regime de colaboração, que pode ser vista como uma abertura para a 

implementação de uma gestão deliberativa (MELO; FERNANDES E OLIVEIRA, 2017).  



18 

 

 

  Nas últimas décadas tem se proliferado principalmente no Brasil a ideia de abrir mais 

espaço para experiências diversas de participação social. Na educação não é diferente e a ideia 

de uma gestão mais participativa é pauta recorrente. Contudo, quando se trata de mudar a 

maneira tradicional de fazer política, voltada não apenas para as pessoas, mas também com as 

pessoas, pode ser vista a existência de problemas. Tais mudanças são a única forma que temos 

para fazer frente, com alguma probabilidade de êxito, saindo da política engessada com 

soluções emolduradas que pouco se torna eficaz. 

Para compreender os desdobramentos acerca da concepção de democracia na gestão, é 

preciso um detalhamento mais apurado no papel da esfera pública e sua penetração mais efetiva 

sobre o político, seja qual for seu âmbito de atuação. Para Lubenow (2010), a própria esfera 

pública é entendida, por característica, como um espaço irrestrito de comunicação pública, ou 

seja, o diálogo deve passar por lá, em tese de maneira arbitrária. Surge com tudo a ideia de 

transparência, ou seja, elucidar as propostas para entendimento da sociedade, e é onde os 

contornos nascem do processo de escolha, circulação e proposta de temas, e os conteúdos 

normativos vão sendo criados por quem controla e orienta os fluxos de comunicação. Segundo 

Nobre (2004, p. 37): 

Se a deliberação e a participação devem encontrar seu lugar no Estado Democrático 

de Direito, será necessário aceitar um jogo entre, de um lado, os espaços públicos 

autônomos e as novas formas de institucionalidade que projetam, e, de outro, 

macroestruturas definidoras do regime democrático, que serão cada vez mais testadas 

em seus limites e suas configurações presentes. Entretanto [acentua Nobre], não se 

trata de um "livre jogo" entre os dois polos, mas uma disputa política que só mostrará 

avanços emancipatórios se for capaz de afastar, a cada vez, em cada conflito concreto, 

o jugo determinante do dinheiro e poder administrativo. 

 

  A gestão democrática na educação está inserida no embate entre as concepções gerencial 

e democrática das políticas implementadas pelo Estado, e que muitas vezes são esquecidas, 

evidenciando que a gestão da educação não é algo dado, acabado, mas em constante construção, 

aprendizado e luta política, apesar de se tratar de um direito essencial, pois é necessária uma 

verdadeira revolução para buscar propostas efetivas para a educação. E nesse embate pode ser 

visto, por exemplo, a falta de organicidade das políticas de gestão e organização das escolas, 

ora conferindo centralidade à democratização da gestão, ora à concepção gerencial, segundo 

Silveira, Araujo (2015). 

Outro ponto para discussão é a governança em rede, que segundo Tripodi e Sousa 

(2018), corresponde à existência de múltiplos atores operando na regulação e provisão de 

serviços públicos e a presença de um Estado, que muitas vezes tem seu papel entendido como 

o de controlar expectativas de resultados, mobilizando princípios da Nova Gestão Pública 

(como competição, ênfase em resultados, foco em cliente e mensuração de performance). A 
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transformação do setor público, nessa perspectiva, envolve menos governo e mais governança. 

Ou seja, o Estado assume uma função de controle das políticas e, para executá-lo, esses 

princípios gerenciais seriam os entendidos por eficientes. Em síntese, para Tomé (2011, p. 57) 

é possível constatar que: 

O pensamento da gestão escolar encontra-se em construção em meio ao embate de 

duas lógicas contraditórias: a da gestão gerencial, imposta pelo Estado, e a da gestão 

democrática, defendida pelos educadores e pesquisadores brasileiros. O caminho 

apontado pelos investigadores da gestão escolar para a consolidação da gestão 

democrática encontra-se no aperfeiçoamento das investigações no nível meso da 

escola, ou seja, das relações entre seus atores e deles com as políticas educacionais 

públicas.   

 

  Na perspectiva da gestão democrática e deliberativa, importa considerar que a educação 

é um setor complexo que “necessita de políticas públicas que integrem as demandas 

específicas; criem condições reais de acesso a bens e oportunidades de maneira igualitária; e 

respeitem a diversidade” (CRUZ, 2020). Os Poderes Públicos com seus setores articulados 

podem fazer muito mais pela educação, considerando a urgência da formação de sujeito social 

ativo, titular de direitos e pessoa em desenvolvimento desde a infância. Para Araújo e Afonso 

(2017), a educação infantil precisa ter como base uma concepção da criança como sujeito social 

ativo, cidadão com experiências de vida, que se desenvolve, aprende, constrói saberes e tem 

direito aos conhecimentos e aos cuidados necessários de acordo com a idade. Além disso, as 

políticas públicas de infância são cruciais, visto que a educação da criança é um direito não só 

social, mas um direito humano. 

 

2.2 Educação infantil e seus programas 

 

  A educação infantil tem passado por grandes mudanças em busca de um maior 

desenvolvimento no ensino e mais espaço nas discussões das agendas públicas, ainda que, em 

geral, não se configure como prioridade de nenhuma das três esferas do poder (União, Estados 

e Municípios). Relacionar a Educação Infantil à economia, cultura, história, política, saúde e 

meio-ambiente, situando a educação e o cuidado da primeira infância é ponto estratégico para 

o desenvolvimento humano e social, segundo. E a Constituição atual reconheceu, pela primeira 

vez, a Educação Infantil como um direito da criança, opção da família e dever do Estado, se 

desvinculando do papel de política de assistência social (BARROS, 2008). 

  Para Barreto (2003), a passagem do ensino infantil dos setores de assistência social para 

a educação é um divisor de águas e marca o começo do desenvolvimento de políticas públicas 

voltadas para essa população. O Estado passou a assumir seu dever nesse âmbito e começou a 
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colocar em pauta estratégias para um currículo mais universal, com ensino integralizado, já que 

se trata de uma etapa bastante complexa. Tal complexidade faz emergir a necessidade de uma 

gestão democrática, aberta à participação social. E Silva e Oliveira, Pereira, Oliveira (2010) 

acredita que essa participação através dos conselhos pode favorecer a transparência das ações 

governamentais, a mudança de práticas e concepções e, ainda, a coerência e a viabilidade de 

programas públicos. 

Para Campos (2011), essa transição trouxe mudanças significativas no contexto da 

educação nacional e: 

[...] vem contribuindo para a consolidação dos sistemas municipais de Educação e 

para a ampliação da oferta de Educação Infantil, bem como para um estímulo à 

demanda por vagas, exigindo dos municípios o enfrentamento de dois principais 

desafios: a pressão por atendimento, principalmente em creches, e as exigências de 

qualificação de suas redes (CAMPOS, 2011, p. 1). 

 

  A Constituição Federal atual estabelece uma recomendação em defesa da criança ao 

dispor que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta 

prioridade, dentre outros, o direito à educação. Nessa perspectiva, passa a tratar a criança como 

um social, com o advento da Lei nº 8.069 /90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

no artigo 53 dispõe que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho. Portanto, o Estado tem o dever de garantir a educação, enquanto os responsáveis têm 

a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Diante da 

magnanimidade da educação infantil, Campos (2008) reforça a necessidade de que é crucial 

que a instituição de Educação Infantil respeite e valorize a cultura das diferentes famílias 

envolvidas no processo educativo, para que consiga amparar a maior quantidade dessas crianças 

no sistema educacional. 

No contexto das instituições destinadas aos cuidados e educação de crianças pequenas, 

o ato da construção deste “plano global de ações” constitui-se numa tarefa mais sensível em 

comparação aos demais níveis de ensino. De acordo com Ferreira (2013), considerar a 

construção do Projeto Político-Pedagógico na Educação Infantil como um plano de ações 

diretamente ligado às peculiaridades caracterizadoras da faixa etária, respeitando assim o seu 

tempo, a sua liberdade criadora e expressiva, o contexto cultural e econômico ao qual está 

inserida, implica um trabalho descentralizado, coletivo, no qual a problematização, o diálogo, 

as tomadas de decisões e estratégias são incorporados como algo inerente ao trabalho 

pedagógico de qualidade. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
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Numa perspectiva educacional, de suprir e resolver os problemas do fracasso escolar e 

das eventuais carências culturais, Kramer (2006, p. 799) salienta as influências de agências 

internacionais nas políticas educacionais:  

[...] as políticas educacionais voltadas à educação de crianças de 0 a 6 anos defendiam 

a educação compensatória com vistas à compensação de carências culturais, 

deficiências linguísticas e defasagens afetivas das crianças provenientes das camadas 

populares. Influenciados por orientações de agências internacionais e por programas 

desenvolvidos nos Estados Unidos e na Europa, documentos oficiais do MEC e 

pareceres do então Conselho Federal de Educação, defendiam a ideia de que a pré-

escola poderia, por antecipação, salvar a escola dos problemas relativos ao fracasso 

escolar.   

 

Para Tomé (2011), no pensamento científico sobre a educação infantil é possível 

observar três movimentos: no primeiro houve a defesa da educação infantil como direito de 

toda criança desde seu nascimento, também promulgado na Carta Magna de 1988; no segundo 

momento, constatou-se o fortalecimento da influência internacional e a retomada de princípios 

economicistas para a expansão e organização das instituições de educação infantil; e o 

movimento mais recente mostrou que está em andamento a construção de uma nova disciplina, 

a Pedagogia da Educação Infantil, que objetiva investigar a especificidade da criança desse 

nível da educação básica.  

De acordo com Almeida (2018), investigar a educação infantil constitui um desafio 

amplo e complexo, que impõe ao pesquisador o cotejamento do planejamento e da prática nas 

políticas públicas. A entrada da educação infantil nas pautas governamentais requer rigidez e 

rigor nos processos de formulação e implementação.  

A racionalidade deliberativa permite olhar para as questões públicas de diferentes 

pontos de vista a fim de lidar com a complexidade dos problemas Wicked ou complexos que 

nos circundam, e também permite, por meio do diálogo, democratizar e qualificar as políticas. 

A partir desta perspectiva, para que uma política pública tenha sucesso, é preciso gerar 

inteligência em seu conteúdo mediante a implementação de processos que permitam incorporar 

as opiniões de todas as partes interessadas. 
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3. MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

      

  Diante da pandemia que estamos vivendo com o novo Coronavírus e as mudanças e 

adaptações que incidiu no ambiente acadêmico, precisou-se adequar o projeto da pesquisa. Este 

trabalho é essencialmente qualitativo pois busca compreender as relações do sujeito e descrevê-

las, valendo-se de impressões, pontos de vista e opiniões. Segundo Silva e Menezes (2000, p. 

20), “a pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que 

não pode ser traduzido em números. O processo e seu significado são os focos principais de 

abordagem”. 

  Alinhando a pesquisa aos seus objetivos, a metodologia a ser empregada deve ser 

descritiva para obter os resultados requeridos, pois é proposto investigar e descrever como 

decorre os processos de gestão deliberativa na educação infantil do DF, a relação entre atores 

governamentais e sociais e o papel da SEEDF. Ainda para Silva e Menezes (2000, p.21), “a 

pesquisa descritiva visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou 

o estabelecimento de relações entre variáveis, como uma forma de levantamento de dados.”  

Para tanto, foi feita uma análise documental para levantar dados mais atuais sobre como 

é proposto o comportamento dos gestores e atores com suas dificuldades em administrar a 

educação infantil, levando em consideração os processos institucionais e as normas que regem 

a educação infantil. Averiguou-se ainda se há uma gestão deliberativa concreta na educação 

infantil pública do DF, e como essa gestão tem sido exercida. Esta investigação utilizou-se 

ainda do levantamento bibliográfico, a análise documental e, por conseguinte, entrevista com 

os atores envolvidos no processo de gestão nos diversos escalões do ensino infantil. 

 

3.2 Caracterização da coleta de dados e dos instrumentos de pesquisa  

 

Para compreender os processos institucionais a metodologia aplicada foi a de análise 

documental, para compreender o que está estabelecido como objetivos e metas na educação 

infantil através dos documentos governamentais distritais e federais, de modo a averiguar as 

normativas estabelecidas para o DF. A etapa documental complementa a pesquisa, subsidiando 

dados encontrados por outras fontes, no sentido de corroborar a confiabilidade dos dados 

(MARTINS; THEOPHILO, 2009). Em síntese, o uso de documentos para a pesquisa traz uma 
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riqueza de informações, já que elas podem ser utilizadas em várias áreas de ciências humanas 

e sociais, aproximando o entendimento do objeto na sua contextualização histórica e 

sociocultural (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009). A análise documental é relevante 

para a pesquisa, se tratando da importância dos documentos mobilizados.  

No levantamento documental sobre a educação infantil no DF, os documentos federais 

utilizados para coleta de dados foram: a Constituição Federal de 1988; a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996 (LDBEN), que  é a  legislação que regulamenta o sistema 

educacional (público ou privado) do Brasil da educação básica ao ensino superior; o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), que é o documento que traz a Doutrina da Proteção Integral 

dos Direitos da Criança, que coloca a criança e ao adolescente como sujeitos de direito com 

proteção e garantias específicas; o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), que é um 

ferramenta gerencial que auxilia a escola a realizar melhor o seu trabalho. 

Em nível distrital, foram mobilizados o Regimento Escolar das escolas públicas do DF, 

que subsidia o planejamento e o adequado desenvolvimento do trabalho realizado pelas 

Unidades Escolares, considerando as normas e regulamentações; o Currículo em Movimento 

da educação infantil no DF, que produz norteadores que subsidiam as instituições de educação 

para a primeira infância a elaborar, desenvolver e avaliar seu Projeto Político Pedagógico (PPP); 

o Plano Distrital de Educação que compreende a educação como peça fundamental para a 

construção do Estado Democrático, cuja materialização intenta um projeto de desenvolvimento 

social, político, econômico, cultural e educativo como estratégia de superação de desigualdade 

social; e a Lei Orgânica do DF. 

Outra metodologia utilizada, é a entrevista de forma online com gestores que participam 

diretamente na deliberação de ações sobre a educação infantil, como se organiza essa gestão. 

Buscando compreender a realidade além do que está imposto nos documentos, a técnica 

proposta é a da entrevista com atrizes e atores que estão diretamente ligados nas tomadas de 

decisão da educação infantil e que possuem experiências para responder os questionamentos 

desta pesquisa.  

 

As entrevistas estruturas foram mobilizadas por meio da análise de estudo de caso 

descritivo, que requereu uma postura crítica com respeito ao conhecimento dado, lindando com 

condições contextuais, para esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo 

qual foram tomadas, como foram implementadas e seus resultados.  Onde o método de análise 

utilizado é o de adequação ao padrão, afim de perceber se o discurso segue um padrão 

fundamentalmente empírico com o outro de base prognóstica, afim de reforçar a reforçar sua 
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validade interna. Essa explanação ocorre em um processo de aprimorar um conjunto de ideias, 

tendo como objetivo não concluir o estudo, mas sim desenvolver ideias. (YIN, 2001) 

Foram entrevistadas gestoras da educação infantil de regiões administrativas distintas, 

visando acessar visões sobre a gestão em diferentes locais e como é a percepção desse gestor 

diante das problemáticas que surgem. Primeiramente, uma diretora de um jardim de infância 

no Cruzeiro, que em seu currículo consta passagem pelo Ensino Médio na condição de 

coordenadora, bem como coordenadora central da educação infantil na SEEDF e há quatro anos 

foi convidada para abrir uma escola conveniada, onde atualmente foi reeleita como diretora. A 

segunda entrevistada é diretora de um Centro de Educação da Primeira Infância (CEPI) no 

Riacho Fundo, e possui 20 anos de carreira atuando somente na educação infantil, começando 

na sala de aula posteriormente atuando como coordenadora e, há 8 anos, assumiu o papel de 

diretora.  

Foi também entrevistada uma formadora da Subsecretaria de Formação Continuada dos 

Profissionais da Educação (EAPE) que cuida da formação continuada diretamente da etapa da 

educação infantil, de modo a reconhecer a visão de quem proporciona cursos de formação para 

estes gestores. Ela possui 10 anos de atuação na SEEDF, ficou apenas 3 anos em sala de aula, 

passou para coordenadora da unidade escolar e, há três anos, foi convidada para estar na 

coordenação dentro da regional de ensino como formadora da EAPE da educação infantil. 

Também foi entrevistada a assessora técnica da diretoria da educação infantil (DIINF) 

dentro da SEEDF, que está no cargo há 2 anos e acompanha todas as políticas públicas tanto a 

nível central como também as instituições que atendem pré-escola a nível pedagógico. Em seu 

currículo, também aponta a função de orientadora em dois Centros de Educação Infantil (CEI) 

no DF.  

É importante ressaltar que, no roteiro de entrevista, tratamos da gestão deliberativa 

assemelhando-a a gestão democrática, que promove participação social e governamental na 

educação infantil. Para o estudo de caso, foi feita a transcrição e sistematização da fala das 

entrevistadas. Devido à pandemia, só foi possível acessar os atores governamentais para a 

investigação. Os dados foram interpretados aproximando os documentos às falas das atrizes 

entrevistadas para compreender suas práticas e aproximações à gestão deliberativa. 

Considerando abranger os documentos com a realidade, abordando uma perspectiva de gestão 

daquelas que atuam diretamente no processo com os regimentos impostos pela SEEDF para o 

cumprimento do ensino infantil. 

 

 



25 

 

 

3.3 Análise dos dados 

 

A pesquisa realiza a análise qualitativa da gestão deliberativa na SEEDF de modo a 

atingir os objetivos propostos. A primeira técnica utilizada é a análise documental, para 

compreender os documentos que regem a educação infantil no DF, as diretrizes para alcançar 

uma boa gestão e se sua estrutura dá abertura para a participação social. Procurando entender 

os gestores inseridos no processo, a técnica utilizada foi a de entrevistas semi-estruturadas, para 

compreender como ocorrem as práticas efetivas nas unidades escolares.  

Para Minayo (2009), a ciência social se constrói numa relação dinâmica entre a razão 

daqueles que a praticam e a experiência que surge na realidade concreta e entende que os 

resultados constituem-se sempre numa aproximação da realidade social. Para Sá-Silva, 

Almeida, Guindani (2009) a escolha dos documentos utilizados para a análise  deve levar em 

consideração a confiabilidade e autenticidade, pois é  importante assegurar-se da qualidade da 

informação transmitida e essa técnica se constitui como instrumento metodológico 

complementar e ajuda a conhecer a forma como estes têm sido desenvolvidos. Os documentos 

utilizados para a análise dão embasamento real sobre a educação infantil no DF e ilustram a 

proposta educacional para essa esfera e norteia as ações dos gestores e dos atores 

governamentais. 

As entrevistas estruturadas com roteiro previamente estabelecido elegeram gestores da 

educação infantil a nível central e no que compete às regiões administrativas, para aproximar 

os documentos da realidade: como a gestão acontece quando sai do papel. Os discursos 

permitiram compreender as dificuldades da gestão deliberativa e como o gestor age diante 

desses impasses. As entrevistas deram continuidade para o que está posto nos documentos e 

revelaram as barreiras para abertura da participação social, como se da comunicação entres os 

policy makers e elucidam a visão e a organização do papel dos atores.  

Para Teixeira (2003) a coleta de dados obtém-se das mais variadas respostas; estas, por 

sua vez, para que possam ser adequadamente analisadas, necessitam ser organizadas, o que é 

realizado mediante o seu agrupamento conforme as diretrizes da pesquisa. E seguindo a ética, 

as entrevistadas têm sua identidade respeitada e protegida, pois essas questões estão 

relacionadas a todas as fases do processo de pesquisa. Levando-se em conta os participantes, 

os locais de pesquisa e os leitores em potencial. (CRESWELL, 2010) 
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4. A ATUAÇÃO DA SEEDF NA GESTÃO DELIBERATIVA DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 Este capítulo analisa os dados levantados através da metodologia, já descrita acima. Este 

capítulo descreve o papel da SEEDF em suas políticas públicas na educação infantil, 

compreende os procedimentos de gestão deliberativa e mostra as perspectivas de atores 

governamentais sobre a gestão deliberativa na educação infantil. Foram mobilizados 

documentos institucionais para compreender as diretrizes da educação, bem como foram 

considerados os discursos das atrizes entrevistadas, para compreender a visão dos atores 

governamentais. 

 O papel da SEEDF é propor e executar as políticas públicas educacionais, administrando 

a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, de forma pública, gratuita e democrática. A 

SEEDF coordena a educação infantil por meio da atuação dos gestores de suas unidades 

escolares, considerando ainda os docentes e a parceria com as famílias desses discentes. Para 

promover a participação social, a SEEDF utiliza de ferramentas da gestão deliberativa que são 

os órgãos colegiados e a Plenarinha para promover o diálogo entre gestores, docentes famílias 

e as protagonistas dessa etapa, as crianças. Para os atores, a gestão deliberativa na educação 

infantil do DF conta com estruturas e diretrizes que a promovem, mas a principal pauta da 

gestão ainda é acerca de da qualidade de ensino, deixando a dimensão deliberativa em segundo 

plano. 

 

4.1 Papel da SEEDF na Educação Infantil 

 

A SEEDF é responsável pelas políticas públicas educacionais e pela administração 

superior da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Ela tem como missão proporcionar 

uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à formação integral do ser humano para 

que possa atuar como agente de construção científica, cultural e política da sociedade, 

assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do 

percurso escolar de todos os estudantes, e possui como um valor democrático a ideia de 

transparência, parceria e descentralização nos atos da gestão. Segundo o regimento interno da 

Secretaria, ela possui atuações e competências na educação básica, educação superior, apoio ao 

estudante e formação e capacitação de servidores. E no âmbito das competências legais, é ela 

quem propõe e executa políticas públicas educacionais, cumpre e faz cumprir as normas e as 
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diretrizes, realiza pesquisas e estudos, avaliações e levantamentos de dados estatísticos, e Censo 

Escolar, cria e mantém as unidades escolares da Rede Pública de Ensino. 

  Para o desempenho de suas atividades no que tange a educação infantil, a SEEDF conta 

com a SUBEB, onde está inserida a etapa da educação infantil, que é uma unidade orgânica de 

comando e supervisão da educação básica que define, elabora e propõe diretrizes, e que a partir 

dessa subsecretária se ramificam coordenações destinadas paras as respectivas esferas da 

educação, que tem o papel de observar, coordenar e orientar essas diretrizes. O fornecimento 

de educação infantil é responsabilidade dos municípios, que têm autonomia de ação. Entretanto, 

o DF enquanto entidade federativa, exerce a função de município e Estado, outorgado na Lei 

Orgânica. Portanto, lhe compete administrar e supervisionar seu próprio sistema de educação 

infantil (e primária), assim como se envolve na oferta de serviços de educação infantil, é 

também responsável pela regulamentação e supervisão de quaisquer serviços existentes que não 

implantaram seu próprio sistema. Corrobora para um processo de gestão deliberativa entre os 

atores governamentais, a política de descentralização: como a Constituição é baseada em 

princípios democráticos e descentralizadores, a responsabilidade pela educação é partilhada 

entre as três esferas de governo, e cada uma pode implantar seu próprio sistema educacional, 

com a colaboração das demais. 

A SEEDF é o órgão que gere a rede pública de ensino. Apesar das unidades escolares 

possuírem autonomia e liberdade de gestão, é através da secretaria que a diretrizes para o 

cumprimento do regimento interno são feitas. A SEEDF tem como papel de ampliar e modificar 

direitos, deveres, atribuições e responsabilidades para os discentes, os docentes, os orientadores 

educacionais e os diretores; e baseia-se nos princípios da legalidade, imparcialidade, da 

proteção integral às crianças e aos adolescentes, da gestão democrática, e da dignidade da 

pessoa humana (DISTRITO FEDERAL, 2019). 

  Do ponto de vista da estrutura organizacional, as unidades escolares da rede pública de 

ensino integram a estrutura da SEEDF e são vinculadas pedagógica e administrativamente às 

respectivas Coordenações Regionais de Ensino. Essas unidades escolares são denominadas de 

acordo com suas características organizacionais de oferta e de atendimento, na etapa da 

educação infantil são classificadas como: Centro de Educação Infantil, Jardim de Infância e 

Centro de Educação da Primeira Infância (em parceria entre o MEC e a SEEDF).  

As principais são destinadas a oferecer, exclusivamente, a Educação Infantil: creche e 

pré-escola. Entretanto, a Escola Classe, que preferencialmente é destinada a oferecer os anos 

iniciais do Ensino Fundamental, pode excepcionalmente oferecer o ensino infantil. Há também 

o Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, destinado a oferecer a Educação 
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Infantil, creche e pré-escola, e o Ensino Fundamental. Entretanto, vale ressaltar que “Toda 

unidade escolar poderá oferecer as etapas da Educação Básica e modalidades fora de sua 

tipologia, em caráter excepcional e provisório, quando autorizada por ato próprio do titular da 

SEEDF”. Portanto, o Centro de Ensino Fundamental e o Centro Educacional podem oferecer a 

educação infantil apenas em caráter excepcional e provisório. Além do atendimento em 

Unidades Educacionais (UE) públicas, a SEEDF estabelece parceria com instituições sem fins 

lucrativos, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, que são as Instituições Educacionais 

Parceiras. (DISTRITO FEDERAL, 2021) 

  Diante dessa estrutura organizacional exposta, vale ressaltar a fala da gestora 

educacional que demonstrou preocupação sobre o fato de que algumas Escolas Classe terem 

autorização para implementar a Educação Infantil, devido à alta demanda e às poucas vagas. 

Para ela é preocupante as Escolas Classe terem permissão para ofertar esta etapa, 

principalmente pela sua infraestrutura não estar adaptada a necessidade da criança na primeira 

infância, não possuírem parque, contarem com escadas perigosas, lidarem com a falta de 

profissionais capacitados para gerir a educação infantil na escola, terem falta de preparo para 

lidar com o  barulho, ficarem sem espaço do brincar, não havendo liberdade suficiente para se 

movimentar ou lidar com as necessidades diferentes dessas crianças. Caso haja ênfase na 

alfabetização, a educação infantil e sua essência são deixadas de lado. Enfática, ela diz que não 

existe Educação Infantil feita em cadeira e mesa, do seu ponto de vista esse recurso é para ser 

utilizado em no máximo 30 minutos, pois a proposta curricular da educação infantil é diferente. 

O que complementa a fala da gestora da DIINF, que acredita que apesar da problemática das 

vagas a Educação Infantil precisa ser ofertada de acordo com as diretrizes estabelecidas que, 

muito mais que oferecer o ensino e o cuidado, precisam ser implementadas com qualidade. 

  Essa problemática acaba ferindo o que está na própria legislação e no currículo da 

Educação Infantil, pois para orientar as aprendizagens, promotoras do desenvolvimento infantil, 

é preciso promover uma ação educativa devidamente planejada, efetiva e avaliada. Por isso, é 

imprescindível pensar o tempo, os ambientes e os materiais. Os ambientes devem ter como 

centro a criança e precisam ser organizadas em função de suas necessidades e interesses, 

inclusive com mobiliário adequado. É interessante que permitam explorações individuais, 

grupais, simultâneas, livres e ou dirigidas pelos profissionais. Levando em consideração que a 

organização do trabalho pedagógico deve comportar: atividades, temas geradores, projetos, 

vivências, entre outras. Em síntese, fundamenta-se nos estudos sobre as aprendizagens e o 

desenvolvimento integral da criança e deve cumprir as funções indispensáveis e indissociáveis 

de educar, cuidar, brincar e interagir. Essa prerrogativa necessariamente deve contar com 
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instrumentos deliberativos. A comunicação entre o gestor e os atores, contando com o 

envolvimento da família no processo, é de extrema importância para estabelecer diretrizes que 

se encaixem na realidade.  

  Como já dito nesta pesquisa, a educação infantil é de extrema importância para dar 

continuidade na vida acadêmica do estudante, entretanto é uma etapa que passa pela falta de 

vagas nas unidades escolares, por isso algumas das unidades que não são apropriadas para 

educação infantil, podem excepcionalmente ofertar essa etapa, para de alguma forma amparar 

essas crianças. Segundo a SEEDF, o DF tem convênio com 123 entidades filantrópicas, 

confessionais e sem fins lucrativos, sendo 64 delas com atendimento em prédio próprio e 59 

CEPI. Essas entidades são responsáveis pelo atendimento de cerca de 23 mil crianças, estima-

se que 83% são crianças de 0 a 3 anos e os outros 17% crianças de 4 a 5 anos. Ainda é um 

número baixo pois calcula-se que ainda há cerca de 20 mil crianças que não são atendidas. Essa 

problemática fere os direitos da criança, que segundo as entrevistadas há uma perda 

significativa na qualidade da educação, principalmente se tratando de espaço, meio essencial 

de evolução nessa etapa. 

  A Educação Infantil é relativamente nova no Brasil, passando a ser obrigatória sua oferta 

com a construção LDB em 1996, o que torna mais complexa sua gestão, principalmente no que 

tange a implementação de políticas públicas para essa esfera da educação. Segundo um relatório 

de avaliação do MEC (2009), falta especialmente conhecimento das opções políticas e das 

estratégias que promovam o desenvolvimento integral das crianças com recursos limitados. 

Outro ponto, é que a LDB determina que as políticas para este segmento fossem coordenadas 

pela área educacional, ou seja, os entes federativos que estão atrelados à educação participam 

do processo de tomada de decisão das políticas públicas. 

Em 2001, o PNE projetou para dez anos algumas metas para educação infantil, dentre 

elas a ampliação da oferta em todas as idades, elaboração de padrões de infraestrutura, garantir 

que os professores da educação possuam nível superior, implantar um sistema de supervisão da 

educação infantil, garantir alimentação para todas as crianças matriculadas e de maneira gradual 

implantar o período integral para estas crianças. Portanto, é através dessas metas que as políticas 

públicas começam a ser discutidas, é o ponto de partida para SEEDF atrelado às demandas 

distritais. A Lei Orgânica do DF também traz diretrizes para a implementação de políticas 

públicas, segundo o Art. 224. o Poder Público deve assegurar atendimento ao educando, em 

todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 
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Quando questionados sobre a eficácia das políticas públicas na educação infantil, as 

entrevistadas tiveram a mesma opinião: elas acreditam que o processo de implementação tem 

sido lento e, com as trocas de mandatos, não conseguem ser efetivos e acabam saindo da agenda 

pública. Algumas iniciativas que já estão introduzidas no sistema de ensino têm gerado 

mudanças. Para a entrevistada da DIINF, a grande questão está nas mudanças de governo e na 

transformação que ocorre no cenário do ensino infantil, pois muitos desses projetos acabam 

sendo pontuais de determinado governo, e acabam não mantendo os projetos após as transições, 

perdendo a continuidade. Na opinião da formadora da EAPE, em larga escala as políticas não 

são necessariamente efetivas, pois ao referirem-se a instruções que são regidas para todo o 

âmbito nacional, não necessariamente correspondem às demandas locais. Já para a diretora do 

Riacho Fundo, as políticas só existem por causa de demanda, porém a demanda nem sempre é 

tratada de maneira adequada. Ela citou como exemplo as unidades do Plano Piloto que 

funcionam com salas vazias, enquanto outras regionais não possuem espaço para alcançar a 

demanda. Para essas entrevistadas, falta acesso à informação em relação à política pública, pois 

as informações não são condensadas e transmitidas de maneira simples. Há também falta de 

discussões das reais necessidades das unidades escolares e comprometimento dos gestores em 

estabelecer o processo de fala e escuta entre os atores que estão envolvidos na educação da 

criança. 

As entrevistadas acreditam que há alguns projetos implementados que vieram para ficar, 

que tem surtido efeito na educação. Como exemplo, uma delas citou a preocupação com a 

política de alimentação, que tem surtido efeito e as crianças têm conseguido se alimentar melhor 

com o projeto de colocar verduras frescas na alimentação das crianças. Em síntese, uma das 

gestoras resume que no DF há alguns ganhos quando o governo se dispõe a equipar as unidades, 

ponto bastante importante para a promoção da educação infantil. Contudo, para ela, são 

iniciativas pontuais.  

 

4.2 A Gestão Deliberativa na Educação Infantil do DF 

 

  De acordo com o currículo da educação infantil, não é possível imputar à Educação 

Infantil toda a responsabilidade em relação à primeira infância. Ou seja, essa esfera só funciona 

se atores governamentais e sociais estiverem com os mesmos propósitos em busca da oferta de 

uma educação de qualidade. Essa relação, no entanto, não pode ser esporádica, precisa ser 

sistemática e intencional, uma vez que os efeitos são constituídos a partir desse vínculo, é 

preciso considerar famílias e comunidade (DISTRITO FEDERAL, 2018) 
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Considerando a importância da educação infantil na vida escolar do ser humano e sendo 

duplamente protegida pela Constituição Federal (BRASIL, 1988), ela tanto é direito das 

crianças com idade entre zero e cinco anos (art. 208, IV), como é direito das trabalhadoras e 

trabalhadores das cidades e do campo em relação às suas filhas, filhos e dependentes (art. 7, 

XXV),  Ou seja, a Educação Infantil ilustra a relação recíproca que caracteriza os direitos 

humanos ao unir o direito à educação e ao trabalho. Entre as atrizes entrevistadas, todas 

consideram que uma boa educação infantil faz diferença até a esfera da educação superior, é o 

início da formação humana, para elas uma criança que passa pela educação infantil é 

completamente diferente da que não passa. A educação infantil é tão necessária, pois a criança 

precisa desenvolver ações que só na educação infantil desenvolve, é o começo do bom trabalho, 

é onde você desenvolve ações psicomotora e afetiva. Uma das entrevistadas elucida que um 

bom ensino faz bem não só para a criança, mas para a família, onde é necessário que a escola e 

a família criem essa relação de responsabilidade com a educação da criança, e ajuda a criar uma 

rotina de estudo que perdura durante toda a caminhada escolar. Diante dessas iniciativas de 

comunicação com a escola e a família, as diretrizes deliberativas começam a criar forma e fazer 

parte do processo decisório na educação, e o gestor acaba cumprindo seu papel estabelecido no 

Regimento interno da SEEDF, que compete a ele no Art.8, XIV “promover e fortalecer a 

participação das famílias e da comunidade escolar, nos processos de planejamento e execução 

da avaliação do trabalho pedagógico, na perspectiva da corresponsabilidade pelo processo 

educativo” (DISTRITO FEDERAL, 2019). 

No DF, a gestão democrática é um princípio imposto no regimento da educação, tem 

como princípio garantir a centralidade das unidades escolar no sistema e o caráter público 

quanto ao financiamento, à gestão e à destinação. Considera os seguintes fundamentos: a 

participação da comunidade escolar na definição, na implementação e no acompanhamento de 

decisões pedagógicas, administrativas e financeiras; autonomia das unidades escolares, nos 

aspectos pedagógico, administrativo e da gestão financeira; transparência da gestão da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal, em todos os seus níveis e aspectos; garantia de qualidade 

social, traduzida pela busca constante do pleno desenvolvimento da pessoa, da formação para 

o exercício da cidadania e da qualificação para o mundo do trabalho; democratização das 

relações pedagógicas e de trabalho e a valorização do profissional da educação. 

A SEEDF efetiva por meio de eleições na comunidade escolar a escolha da Direção e 

da Vice-Direção, sendo um dos meios de deliberação para a participação social. Eles têm como 

papel conhecer, cumprir e divulgar os princípios e as diretrizes da administração pública, a 

legislação e as normas vigentes, incorporando-as à prática gestora deliberativa no cotidiano da 
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gestão escolar nos aspectos administrativo, pedagógico e financeiro, além daquelas decorrentes 

do cargo, bem como as atribuições definidas pela SEEDF. 

  Para Silva e Oliveira, Pereira e Oliveira (2010) o diálogo entre conselhos gestores e 

poderes locais é essencial à democratização de políticas sociais e deve gozar de efetiva 

reciprocidade. Deve, ainda, encontrar no interesse público sua orientação fundamental. 

Observando esse pressuposto, descrevemos que a gestão democrática da educação no DF é 

realizada por meio dos órgãos colegiados, que na educação infantil, bem como nos demais 

níveis da educação básica, são (DISTRITO FEDERAL, 2019): 

● Assembleia Geral Escolar, instância máxima de participação direta da 

comunidade escolar, abrange todos os segmentos escolares e é responsável por 

acompanhar o desenvolvimento das ações da unidade escolar; se reúne a cada 6 

meses ou, sempre que a comunidade escolar indicar a necessidade de ampla 

consulta sobre temas pertinentes à educação e à escola. As normas gerais de 

funcionamento, inclusive o quórum de abertura dos trabalhos e o de deliberação são 

feitos pela SEEDF. 

 

● Conselho Escolar,  cada unidade escolar pública do DF tem este órgão de 

natureza consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e representativa da 

comunidade escolar; Possui autonomia para produzir seu regimento e é de sua 

competência garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da 

comunidade escolar na elaboração do projeto político-pedagógico da unidade 

escolar e como um significativo meio deliberativo, oportuniza participação para os 

que trabalham, estudam ou tem filho matriculado na unidade escolar, bem como a 

profissionais que prestam atendimento à escola, a membros da comunidade local. 

 

● Conselho de Classe, que se destina a acompanhar e avaliar o processo de 

educação, de ensino e das aprendizagens; onde há a presença todos os docentes de 

cada turma e representante da equipe gestora, na condição de conselheiros nato, 

representante dos especialistas em educação, representante da carreira Assistência 

à Educação e dos pais ou responsáveis.  

 

● Conselho de Educação do Distrito Federal, um órgão de deliberação coletiva 

e de assessoramento, com a atribuição de definir normas e diretrizes para o sistema 

de ensino, bem como de orientar, fiscalizar e acompanhar. (Distrito Federal, 2020) 
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Os órgãos colegiados como a assembleia geral escolar, o conselho escolar e o conselho 

de classe apontam para uma gestão que busca democratizar seus processos, utilizando de meios 

deliberativos, abrindo os espaços públicos para dialogar com a comunidade, percebendo suas 

necessidades, promovendo melhorias, colocando assim a sociedade como participante do 

processo e não só um personagem distante. Como já dito na pesquisa, principalmente na esfera 

da educação infantil, o envolvimento da comunidade, da família efetiva a criança no sistema 

educacional, com o apoio familiar o estudante passa a não abandonar o ensino. 

O Conselho de Educação do Distrito Federal é composto por membros designados pelo 

governador (Presidente do conselho), como também votação para designar os conselheiros, 

composição das câmaras, enquanto que a secretário executiva é composta por um escolhido do 

presidente do conselho. Para a execução de suas atividades na educação infantil, conta com o 

Conselho pleno que é a instância máxima de deliberação competente para apreciar e deliberar 

sobre matérias tratadas pelas Câmaras, Comissões ou pelos Conselheiros. Para a elaboração de 

seus atos, o Conselho de Educação conta com Câmaras específicas para análise e deliberação 

das matérias de suas competências, a que cuida da educação infantil é a Câmara de Educação 

Básica. E são atos do conselho redigir: resolução, parecer, nota técnica, ordens de serviço e 

recomendação. É nesse colegiado que ocorre a comunicação dos atores governamentais e 

buscam uma gestão deliberativa entre eles, com comissões, conselhos e uma comunicação 

transparente, para administrar a educação. O Conselho não se restringe à educação infantil, 

abrangendo todas as etapas formativas.  

No que tange à gestão deliberativa, vale destacar a iniciativa da Plenarinha desenvolvida 

há nove anos pela SEEDF. Esse projeto foi criado pela DIINF, que viu a necessidade de tratar 

crianças como cidadãs no processo participativo. O projeto deve ser implementado em todas as 

unidades escolares públicas e instituições educacionais parceiras que ofertam Educação Infantil 

no DF. O objetivo é incentivar os docentes no acolhimento e escuta das necessidades das 

crianças, para desenvolverem práticas pedagógicas para a escuta sensível e atenta a elas, de 

forma a considerar a percepção delas acerca das situações que vivenciam na escola e na cidade 

partindo, do princípio de que elas são as protagonistas, e caminhando para uma gestão de mais 

escuta, se tornando uma relação de troca e aprendizagem. Também se objetiva oportunizar às 

crianças da Educação Infantil a promoção do exercício de cidadão ativo, participativo e 

conhecedor dos seus direitos e deveres, acolhendo e escutando a necessidade das crianças, 

permitindo a elas o protagonismo, vivenciando a interlocução com o Currículo da Educação 

Infantil em suas diferentes expressões e linguagens. (Distrito Federal, 2013) 
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Assim, a Plenarinha materializa-se por meio do exercício da escuta sensível e atenta das 

percepções das crianças sobre as situações que vivenciam na escola, na comunidade e na cidade, 

traduzindo-se em contribuições relevantes para melhoria da Primeira Infância no Distrito 

Federal. O projeto está em consonância com o Currículo em Movimento da Educação Básica - 

Educação Infantil (SEEDF, 2018) - Educar e Cuidar, brincar e Interagir, que ratifica a criança 

como centro da organização do trabalho pedagógico. Nesse sentido, se materializa o direito de 

participar ativamente das reflexões em torno dos seus direitos, expressando opiniões, 

pensamentos, sentimentos e necessidades, as crianças exercitam sua condição de cidadãs, 

“soltaram as vozes” e compartilharam reflexões que concretizam esta concepção. (Distrito 

Federal, 2013 

Além desses mecanismos de participação, o GDF realiza o Plano Distrital da Educação 

(PDE) que foi elaborado por meio de ampla participação da comunidade escolar, de 

representantes da sociedade civil e do poder público ao longo de dois anos. Essa iniciativa é a 

referência para o planejamento das ações da SEEDF, com período de vigência de 2015 a 2024, 

destinado a contribuir para a construção de unidade das políticas educacionais em âmbito 

distrital, estabelecer objetivos e metas a serem alcançadas no DF. O programa é uma das formas 

que o DF busca institucionalizar a gestão deliberativa: no documento do PDE, está expresso as 

demandas da sociedade (que à época de seu estabelecimento concerniam a temas como o 

aumento da oferta de vagas, implementar cursos profissionalizantes, ampliar o quadro de 

docentes); o estabelecimento de prioridades e metas; aponta caminhos para a sua efetivação por 

meio de estratégias. Propõe também diretrizes, metas e estratégias que se desdobrarão em 

programas, projetos e ações de curto, médio e longo prazo, destinados a evitar possíveis 

improvisações e descontinuidades decorrentes de mudanças governamentais. Está norteado em 

quatro eixos: universalização do acesso às matrículas, financiamento compatível para a escola 

pública, valorização dos trabalhadores da educação e a melhoria da qualidade, com equidade, 

em todas as escolas públicas e particulares do DF. (DISTRITO FEDERAL, 2015) 

O Currículo em Movimento (Distrito Federal, 2018) da educação infantil também 

preconiza a inserção da gestão deliberativa, pois inscreve que gerir uma instituição de Educação 

Infantil pressupõe promover a participação coletiva dos profissionais da instituição, famílias e 

comunidade. Deste modo, no documento, a gestão democrática configura-se como a chave que 

abre as portas para a comunidade e permite, incentiva e se enriquece com sua entrada. Em 

síntese, a função formativa é a que melhor se adapta ao processo democrático em que ocorrem 

as aprendizagens, ratificando o compromisso de uma avaliação comprometida com as 

aprendizagens de todas as crianças. Importante ressaltar que as crianças devem participar da 
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avaliação das atividades e de seu registro, como também ouvir suas indagações sobre a escola, 

pois ela é a protagonista do processo, por isso a prática da escuta sensível torna a gestão cada 

vez mais densa e solidificada. 

A gestão deliberativa viabiliza a promoção de participação social, acarretando em 

processos democráticos na educação. Ao serem questionados sobre a existência dessa 

participação na SEEDF, as entrevistadas afirmam que sim. Em suas gestões, conseguem atuar 

com a participação da comunidade e famílias, e também ressaltam a integração da criança nessa 

participação, dando protagonismo a elas, retirando a imagem de que elas sempre precisam ser 

ensinadas, mas têm voz para nos ensinarem e isso acontece através da escuta sensível, buscando 

melhorar as decisões de modo coletivo. Numa rede de comunicação entre professor, criança, 

família e gestor só há ganhos. O gestor não gere sozinho.  

No geral, as Políticas Públicas da Educação Infantil têm avançado e têm cumprido metas 

estabelecidas no PNE e PDE, como o acesso a creches e implementação de uma infraestrutura 

adequada, ainda que não de modo plenamente suficiente para atender todas as demandas. Mas 

há políticas que ainda estão na fase de implementação que dependem de outros setores, não só 

da SEEDF para serem postas. Gerir de forma deliberativa traz ganhos, mas não é simples, uma 

comunicação efetiva traz grandes benefícios para as implementações dos projetos, assegurar a 

participação da comunidade oportuniza um ambiente favorável para a criança e promove o 

exemplo de boas relações interpessoais. 

 

4.3 A perspectiva dos atores  

 

  O papel desempenhado pela SEEDF na educação infantil segundo as entrevistadas é 

bom. Contudo uma das gestoras acredita ser necessário levar em consideração que essa etapa é 

nova, sendo necessário, do ponto de vista dela, inserir cada vez mais profissionais capacitados 

e formados, considerando o estudo de que quanto menor a criança mais bagagem de conteúdos 

se deve possuir. Sobretudo, estão de acordo com as diretrizes apresentadas pelo currículo e 

acreditam ser o melhor para as crianças. Entretanto, uma delas elenca que há possibilidades de 

ações que se perdem nas questões burocráticas que envolvem a implementação e aplicação 

desse Currículo na escola, dada a ampla diversidade de funções que a secretária exerce.  

Uma das entrevistadas, que já fez parte da SEEDF, trouxe reflexões sobre a sua 

experiência dizendo que os processos e solicitações da secretaria atrasam dentro daquilo que se 

espera da coisa pública. Outra entrevistada, formadora, reflete que se possui um corpo docente 

muito forte, muito capacitado, porém ainda carrega um estigma de posturas e comportamentos 
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antigos e engessados, de gente que ainda não entendeu a proposta de avançar para fazer uma 

educação infantil de qualidade. Muitos ainda são fechados ao diálogo e à abertura para outros 

atores que ficam aquém das decisões técnicas. 

Seguindo nessa narrativa dos atores na educação infantil, a gestora da unidade escolar 

do Cruzeiro acredita que todos os atores devem estar envolvidos no processo desde aqueles que 

atuam na secretaria de educação, os gestores escolares, que são atores que precisam responder 

pela educação infantil, buscando fazer o caminho, não ficar esperando iniciativas, mas 

realizando-as, obtendo respostas, abrindo a participação da comunidade e os envolvendo. E que 

segundo a mesma, isso exige uma comunicação cada vez mais sistemática e profissional. 

Enquanto a gestora de unidade escolar do ensino infantil do Riacho Fundo crê que a melhora 

dessa comunicação no DF tem acontecido com a universalização de sistema operacional. Para 

ela, o SEI possibilita um processo mais dinâmico de conversa.  

Por sua vez, uma das gestoras da educação elucida que há uma filtragem das 

informações daquilo que compete a cada setor, e ocorre tanto da SEEDF para com o gestor, 

quanto do gestor com a comunidade, para o melhor entendimento da mensagem. Em síntese, é 

preciso adotar uma postura de escuta também, pois só assim é feita a comunicação, é uma via 

de mão dupla entre a escola, a comunidade e os atores governamentais, de modo a outorgar 

uma liberdade para se comunicar, construindo uma relação de respeito.  

Sobre o processo de tomada de decisão, as entrevistadas acreditam que é bastante 

transparente. Uma dela diz que nenhuma decisão é tomada nas esferas que não seja passada 

para os órgãos competentes, porém nem sempre é possível reunir as famílias do jeito que se 

precisa, mas tais atores nunca são desconsiderados.  

A transparência é feita através de reuniões bimestrais para prestar contas, tanto 

financeira, quanto de projetos e as escolas também trabalham apresentando as ações para 

cumprir o currículo. Segundo a entrevistada formadora, a educação infantil também apresenta 

uma dinâmica rápida e muitas ações passam despercebidas. Seria necessário mais rigor na 

recepção de avaliações da escola, de forma anônima, para escutar a comunidade, para qualificar 

a visão da gestão. Em contrapartida, a entrevistada gestora, acredita que as decisões 

governamentais são impostas de forma top down sem escuta dos demais atores, como conversas 

em processos de coordenação que tem funcionado, se tratando de um outro tipo de gestão mais 

política e focada na técnica. O processo de gestão da educação infantil envolve tanto decisões 

políticas como decisões de cunho técnico. Deve ser transparente, por serem políticas públicas, 

e envolve um acompanhamento de perto da sociedade que deve buscar melhorias e fazer 

cobranças quando necessárias. 
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As entrevistadas acreditam que o gestor deve assumir o papel de moderador dessa 

participação, tendo em vista que, apesar da participação de todas e todos na definição das 

diretrizes em uma responsabilidade colaborativa, é o gestor quem responde por esse processo. 

Levando em consideração que a inserção da educação infantil nas práticas de governo são 

relativamente novas em comparação com as demais etapas, diante da responsabilidade surge a 

necessidade da firmeza no cumprimento das leis, diretrizes e dos currículos, dentro do 

protocolo. Portanto é preciso existir uma flexibilidade entre a firmeza e a escuta. Outro ponto 

discutido nas entrevistas é que não há como gerir sem conhecer sua própria comunidade, por 

isso emerge a proposta pedagógica que é construída a partir da flexibilização, escutando a 

comunidade, para a contribuição na avaliação dos processos, considerando as realidades 

diferentes dentro da escola e as relações familiares diversas.  

Ainda de acordo com as entrevistadas, as principais dificuldades para a gestão 

deliberativa estão na comunicação. A comunicação exige do gestor abertura, flexibilidade e 

liderança muito grandes, e o processo de gestão é participativo na teoria, mas na sua efetivação 

nem sempre dá pra ser. Em síntese, apesar de existir a abertura para participação desses 

indivíduos, muitas das vezes não há reciprocidade e vontade participativa, e os gestores se 

tornam dependentes dessas respostas que nem sempre vêm, o que torna a relação desgastada na 

prática, pois os regimentos tanto da SEEDF quanto o regimento escolar são bastante engessado, 

não trata da realidade e da prática. Por exemplo: todas as prestações de contas precisam passar 

pela comunidade escolar e pelos professores, é uma grande responsabilidade gerir o orçamento 

público, e é necessário este processo de transparência tanto para o governo quanto para a 

comunidade.  

Para a entrevistada da DIINF, uma ferramenta importante da gestão deliberativa na 

educação infantil é a Plenarinha, que colabora para a abertura da participação, diálogo, 

promovendo uma escuta sensível, segundo ela a ideia do projeto que surgiu nesse setor da 

SEEDF, é para ajudar no desenvolvimento da criança, onde a cada ano surge um tema diferente, 

com o intuito de promover a autonomia das crianças e incentivar seu protagonismo, e trabalhar 

para que os atores da educação as escutem. Ela cita que histórias, livros, teatro, são evidências 

que ajuda na aprendizagem, mas que também deve contar com o envolvimento dos pais desde 

de o começo como um incentivo que essa faixa-etária necessita, e através do projeto ela acredita 

que surge abertura para a conversa em busca de uma participação da criança, da comunidade. 

Em síntese, olhando para a educação em todas as esferas, uma das gestoras entrevistadas 

e que já passou pela educação do ensino médio, acredita que na educação infantil o processo é 

mais democrático que nas outras etapas, por alguns fatores: a escola ser menor, poucas salas, 
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poucos alunos, pois levando em consideração o ensino médio são o dobro da demanda o que 

torna mais difícil alcançar uma gestão democrática; enquanto no jardim de infância são 

corriqueiras as práticas por meio do diálogo e articulações para estabelecer consenso.  

Para a gestora do Riacho Fundo, um grande avanço na gestão no DF é a promoção das 

eleições para definição de Diretor e Vice-Diretor bem como a importância da reeleição para 

manutenção das ações, pois se tratando de esfera nova e que está engatinhando. O gestor 

necessita de aparato acadêmico, busca formações, pois enquanto gestor escolar ele também 

assume o papel de gestor financeiro, administrativo, pedagógico. O corpo docente da educação 

infantil atrelado a uma boa gestão alça sucesso, esses atores estão se desdobrando, se 

reinventando para conseguir dar conta do serviço de qualidade, quando há uma gestão que dá 

apoio e suporte. É importante ressaltar que se tratando de decisões políticas muitas vezes a 

comunicação se torna vertical, a informação é passada sem o processo deliberativo, mas a 

preferência em todo o âmbito da gestão é estabelecer um cunho deliberativo de abertura em 

toda a estrutura da organização, tornando o processo mais dinâmico, dialógico. 

 Em síntese, este capítulo tratou de responder os objetivos propostos da pesquisa e fazer 

uma análise dos documentos e das falas dos gestores sobre a atuação da SEEDF na gestão 

deliberativa da educação infantil. A SEEDF é um órgão com bastante demandas e competências 

sobre o sistema de ensino do DF, por isso conta com sistema organizacional amplo e de grande 

alcance para cumprir seu papel, na educação infantil conta com os atores governamentais, 

gestores, educadores, responsáveis, para conseguir gerir a Rede Pública de Ensino. Se tratando 

da gestão deliberativa no DF, pode se averiguar que existem diretrizes para que ela aconteça e 

seja cada vez mais implementada. Tais ferramentas deliberativas na educação infantil são os 

órgãos colegiados, a Plenarinha e o PDE, dando abertura para o diálogo e a participação social. 

As atrizes entrevistadas, apresentam suas perspectivas sobre a atuação da SEEDF que embora 

seja boa ainda está preocupada com a qualidade do ensino enquanto a implementação de uma 

gestão colegiada, necessita ainda de uma consolidação dos espaços públicos na educação 

infantil, ampliando a incidência da participação e a maior responsividade dos governantes.  
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     5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das análises documentais e dos discursos dos atores que atuam na educação 

infantil, é notório que a SEEDF possui uma preocupação com a gestão dessa etapa, levando em 

consideração que se trata de uma esfera educacional complexa e que apresenta dificuldades de 

adaptação a processos engessados. Reforçar a proposta de uma gestão deliberativa, implementá-

la nas unidades escolares produz ganhos para a melhoria do ensino, do currículo, da 

aprendizagem do aluno e incentiva o envolvimento da família na carreira escolar do estudante, 

rotina essa que pode perdurar por toda a jornada escolar. É preciso estar aberto às constantes 

mudanças que a Educação Infantil requer, e manter o diálogo com os atores, tanto na esfera 

governamental quanto na social. 

  Averiguando o processo de gestão deliberativa na Educação Infantil no DF, um dos 

objetivos da pesquisa era investigar o papel da SEEDF em suas políticas públicas, levando em 

consideração que esses programas devem priorizar a socialização e a aprendizagem, o que exige 

relações dialógicas desde a mais tenra idade, na perspectiva de uma sociedade cada vez mais 

democrática. Neste cenário, cresce a importância e o papel dos gestores e da secretaria em 

implementar e fiscalizar essas políticas priorizando a qualidade do ensino e o acesso a ele, pois 

há indícios de que essas políticas públicas, além de promoverem educação, são políticas para 

diminuir a desigualdade. Portanto, a secretaria atua no acompanhamento a nível central desses 

projetos, propondo e escutando às demandas das unidades escolares para inserir essas políticas, 

preconizando ações deliberativas para reforçar a democracia na instauração desses programas 

de educação. Não há excelência na qualidade da atuação da secretaria sem a escuta e a 

participação social no processo de tomada de decisão: desde a inserção na agenda até a 

avaliação, a comunidade precisa estar envolvida no sistema. 

  Compreender os procedimentos da gestão deliberativa na Educação Infantil no DF é 

reforçar a ideia de ouvir mais a voz da comunidade e subsidiar essa abertura de forma 

consciente, efetivando sua fala, anseios e desejos para educação e firmando-a ainda mais como 

um ator importante do processo de gestão, caminhando junto com as diretrizes que acreditam 

que a educação vai além do âmbito escolar e que a escola serve apenas como caminho para 

alcançar a educação. Nota-se que o gestor possui poder de decisão das ações, e é de sua 

responsabilidade prestar contas da gestão para o ator central que é a SEEDF, que fiscaliza os 

resultados dos diálogos entre o gestor e os atores e fornece os subsídios e as demandas à União. 
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Apenas através de uma gestão com os múltiplos setores que implicam na educação, será 

possível assegurar que os direitos das crianças sejam efetivados. 

Na ótica dos atores do DF inseridos no âmbito da gestão escolar da Educação Infantil, 

uma gestão democrática auxilia o cumprimento das diretrizes impostas, colabora na melhoria 

da qualidade de ensino, da infraestrutura e dos desenvolvimentos das relações interpessoais e 

pedagógicas. Acreditam que a gestão precisa voltar o olhar para os princípios que permeiam 

essa etapa, não é só implementar as políticas públicas para diminuir a desigualdade, é preciso 

considerar que a Educação Infantil vai além do cuidado, e é de responsabilidade da SEEDF de 

fazer o acompanhamento pedagógico, verificando se está acordo com o currículo em 

movimento da educação infantil, não basta, por exemplo, aumentar a oferta de vagas é preciso 

acompanhar a qualidade da educação que é ofertado. Principalmente, uma gestão deliberativa 

se faz com diálogo transparente, buscando inserir esses atores no processo, mas com a 

consciência do limite de abertura, pois apesar de essencial a colaboração o gestor é quem presta 

conta do que é decidido, é ele quem instaura as diretrizes. Com a política de eleição dos cargos, 

não há certeza de continuidade da gestão, assim emerge a necessidade das ações colaborativas 

para fazer permear a boa gestão nas unidades escolares. 

  A comunicação é o grande entrave do bom andamento da gestão participativa, no âmbito 

das decisões políticas o diálogo acontece de forma hierárquica e esquematizada e, para o 

chamado “bom entendimento”, as informações são filtradas. Contudo, o processo de gestão das 

unidades escolares não deve acontecer de forma vertical. De fato, na SEEDF os atores 

participam do processo de decisão, há também a necessidade de instaurar a escuta sensível 

analisando as opiniões das crianças permitindo que ela tenha protagonismo. A comunicação 

exige do gestor, uma abertura, flexibilidade, liderança mediadora, e o processo de gestão é 

participativo na teoria, mas na prática nem sempre, por questões que não necessariamente 

competem aos gestores. Nota-se que é um órgão que possui uma gama de funções, e que se 

torna depende não só da sua gestão, mas da de seus colaboradores em todos os níveis, o que 

dificulta a fiscalização do cumprimento dos regimentos, portanto apesar de existir uma gestão 

deliberativa, ela ainda está caminhando para se efetivar no meio, pois conta com diversos atores 

e muitos não são exclusivos para executar essas ferramentas deliberativas no DF. 

  Compreender os trâmites administrativos que envolvem a Educação Infantil é essencial 

na busca de uma gestão deliberativa, principalmente considerando os 2 eixos integradores 

(Gestão técnica e Gestão social) dessa etapa nas unidades escolares, por meio do educar e 

cuidar, proporcionando experiências para que elas aprendem a conviver em sociedade, a 

experienciar novidades culturais, ajudando na construção integral do sujeito. Outra vertente, é 
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que essa esfera não é conteudista, tem por proposta trazer campos de experiência, que podem 

estar integrados numa mesma atividade pedagógica, não é cumprimento de currículo e sim uma 

jornada de experiência para ela se desenvolver como ser humano integral. Portanto, levando em 

consideração os dois eixos e sabendo equilibrá-los, o DF compreende a etapa da educação 

infantil como a fase de desenvolvimento psicomotor e estratégias pedagógicas, sintetizando não 

é uma etapa preparatória para o letramento e alfabetização, mas sim uma etapa de primeiro 

contato com o ambiente escolar e dá assistências às famílias e a comunidade envolvida. 

A pesquisa desenvolveu seus objetivos, e de forma geral compreendeu os processos da 

gestão deliberativa na Educação Infantil, as dificuldades de estabelecer uma comunicação 

transparente e clara entre os atores e os setores da educação, tendo em vista a complexidade de 

oferecer um ensino de qualidade e eficaz para as crianças de 0 a 5 anos. Os órgãos da educação 

se instalam de forma organizada e hierárquica e se ramificam na busca de melhorias de gestão, 

o que converge numa gama de atores envolvidos. Contudo, a Educação Infantil, sendo uma 

etapa nova na gestão e com profissionais que estão em formação, ao ser comparada com as 

demais etapas, apresenta uma maior facilidade de instalar ações democráticas. Apesar da 

dificuldade em atender a demanda, é a etapa que conta com o menor número de atores e 

estudantes, tornando mais fácil o processo deliberativo na escola. Mas também apresenta 

dificuldades por estar menos estabelecida historicamente no sistema educacional.  

Os estudos do Relatório da UNICEF de 2019, apontam que as crianças que passam pela 

educação infantil têm mais que o dobro de probabilidade de se sobressair nas habilidades 

iniciais de ensino da alfabetização, do que as crianças que perdem esse aparato inicial. Com 

essa prerrogativa, uma boa gestão é fundamental para o desenvolvimento dessa criança. Se 

preocupar com o oferecimento de um ensino de qualidade é dar condição da criança desenvolver 

o seu melhor. Um cenário predominante de abandono e carências, mesmo que em hoje aconteça 

em proporção menor, fez e faz parte da realidade do atendimento às crianças, mas também deve 

ser superada; e compreender suas políticas públicas é fundamental para aperfeiçoá-las, tendo 

em vista melhorias, valorização e consolidação da qualidade. Revelando assim, a importância 

de estudos numa área tão escassa e nova, sair do cenário empírico e assumir o papel de educador 

dessas crianças, é desafiador e complexo, sendo necessário estudos atualizados ao longo da 

gestão.  Entende-se, portanto, que possuir um bom aparato educacional desde o começo da vida 

e principalmente incluir meios deliberativos e inovadores para começar a construir diretrizes 

mais consistentes e eficientes, fará da Educação Infantil pioneira no desenvolvimento da 

criança. 
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Devido à pandemia, este estudo passou por recortes e mudanças metodológicas para 

atender aos objetivos da pesquisa. Dentro do que foi possível viabilizar, a pesquisa revela que 

existe uma gestão deliberativa juntamente com uma preocupação da SEEDF em construir 

processos democráticos que promovam a participação social – apesar de lentamente, tem cada 

vez mais se tornado prioridade na pauta de governo. Foi possível reconhecer perspectivas 

críticas e os limites dos processos deliberativos a partir da visão dos gestores. Entretanto, segue 

como agenda de pesquisa alcançar a visão da comunidade sobre a gestão, a avaliação desse ator 

sobre a qualidade do ensino que tem sido oferecido e principalmente o que poderia ser 

melhorado na sua área. Já que abordamos que gestão deliberativa necessariamente promove 

abertura à participação social, compreender esse lado da gestão torna o estudo ainda mais 

importante e inclusivo para compreender melhor como a relação democrática ocorre. Teria sido 

ideal a pesquisa de campo, inviabilizada pela crise sanitária.   

A gestão deliberativa do ponto de vista das atrizes entrevistadas é bastante complexa. 

Nota-se que eles se utilizam dos meios democráticos para administrar suas funções. E ao 

analisar suas falas se percebe uma maior preocupação com o ensino que está sendo oferecido, 

a capacitação dos profissionais, do que colocar em prática ações deliberativas para promover 

local de fala, inserir mais a família no processo decisório. Entretanto, principalmente as gestoras 

que fazem parte das unidades escolares possuem o cuidado de administrar com ética, buscando 

a transparência na relação com a SEEDF e a comunidade, o fato de responderem pelas 

deliberações acaba impregnando um receio em dar mais abertura de decisão, mas é notório 

frisar que nem toda gestão é deliberativa e muitas das vezes atividades que se abrem para a 

participação possuem cunho técnico e político que podem afastar a sociedade do processo. 

Em suma, este trabalho analisou a SEEDF e sua gestão deliberativa e concluiu que existe 

uma preocupação na melhoria dessas gestões e que os processos ocorrem, eminentemente, por 

meio dos órgãos colegiados e programas como a Plenarinha e o PDE. Entretanto, a comunicação 

entre aqueles que fazem a educação acontecer nem sempre é efetiva. A gestão deliberativa 

localiza-se em uma linha tênue entre a flexibilização da fala e escuta dos atores e a firmeza do 

gestor diante do processo de tomada de decisão e que está em constante movimento para se 

alinhar à realidade, portanto requer uma consolidação dos espaços públicos, uma ampliação da 

participação, mas também uma responsabilização dos governantes, controle social proativo e 

transparência de informações entre a comunidade e o poder local. Urge a necessidade da 

formação dos gestores e atores atuantes no ensino, para se ampliar as capacidades da gestão 

deliberativa na abertura à comunidade, na flexibilização da comunicação, rodas de escuta e 

aproximar gestores tanto com o nível central de gestão quanto à comunidade para quem se gere, 
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como aproximar as demandas reais da sociedade com os que estão à frente do processo de 

formulação dos programas políticos na educação infantil.  
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APÊNDICES 

Apêndice A – Roteiro de entrevista  

1- Quanto tempo você está na educação infantil? Quais são os cargos que você já ocupou e 

quais são suas atividades de trabalho? 

2- Como você avalia a consolidação da gestão democrática na educação geral?  

3- Como você avalia a gestão da SEEDF na Educação Infantil? 

4- Qual o papel da Educação Infantil?  

5- Você acredita que as Políticas Públicas têm cumprido seu objetivo na Educação Infantil? 

6- De que forma é estabelecida a comunicação de rede entre os atores governamentais e sociais 

da Educação Infantil? Quem são os atores? 

7- O processo de tomada de decisão é transparente nas relações entres os atores envolvidos? 

8- Você acredita que há uma gestão participativa na educação infantil e que esses processos são 

democráticos? 

9- Na sua opinião, a participação nos processos de gestão pode ser colaborativa? 

10- Para você, quais seriam as dificuldades da gestão democrática na educação infantil? 

 


