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Neste ano, que acaba de começar, continuamos um trabalho que começamos em 

2015 voltado para a produção e difusão de um conjunto de artigos de revisão de 

literatura sobre temas específicos do campo da Educação, no sentido de contribuir com 

a formação dos nossos leitores, ampliando olhares, sugerindo caminhos de leitura e 

reflexões que nos auxiliam a Pensar a Educação, Pensar o Brasil, nos últimos 200 

anos.   

Apresentamos agora, já no segundo volume, o nosso quarto número que traz 

uma revisão bibliográfica sobre o tema “Educação Infantil”. Um convite e um desafio 

para colocarmos na pauta das nossas reflexões, um pouco mais detidamente, questões 

relacionadas às “crianças pequenas”, sua educação e seu cuidado como necessidade 

imperativa, resultante do modo como nos organizamos socialmente nos dias atuais.    

Considerar essa temática no bojo das nossas discussões, é reconhecer o lugar 

desse tema na produção cientifica em diferentes campos, mas, sobretudo, é reconhecer a 

relevância social desse tema. É fazer emergir um sujeito – a criança de 0 a 6 anos – 

como ator do processo social, protagonista de uma cultura infantil, que deve ser melhor 

compreendida em seu processo de construção e nos seus desdobramentos sociais.  

As tensões e disputas relacionadas a quem cabe à educação das crianças, em 

seus primeiros anos, vêm marcando o debate educacional há pelo menos, um século. 

Apesar disso, é recente o reconhecimento das crianças nessa faixa etária como sujeitos 

de direitos, que devem ser assegurados pelas políticas públicas e sociais. Todavia, tal 

reconhecimento é imprescindível para recolocar os papéis sociais e resignificar a 



responsabilidade educativa das diferentes instituições que, de múltiplos modos, 

configuram a trajetória infantil. É, também, um ganho significativo porque permite 

avançar para outras questões, como a autora nos coloca em seu texto, atentando para 

questões mais específicas do universo dessa criança, que demandam saberes e fazeres 

próprios e multifacetados - porque essa criança de 0 a 6 anos também possui múltiplas 

faces – que implicam em um olhar direcionado e uma formação específica para lidar 

com esse segmento de população, considerando aquilo que lhe é comum, sobretudo no 

que tange aos seus direitos assegurados, e a marca plural que retrata tão bem a criança 

brasileira. Deste modo, o texto aprofunda o debate em torno das transformações 

acentuadas nas formas de compreensão das responsabilidades na educação das crianças 

pequenas, num curto espaço de tempo no Brasil, tendo a Constituição de 1988 um 

importante marco legal neste processo. 

Nesta edição, o texto Educação Infantil no Brasil, elaborado pela professora 

Isabel de Oliveira e Silva, da Universidade Federal de Minas Gerais, especialista na 

temática, aborda os diferentes caminhos pelos quais passaram os debates sobre a 

Educação Infantil no Brasil e traz uma visão atualizada do cenário presente tanto do 

ponto de vista da produção científica quanto das políticas públicas educacionais e de 

seus rebatimentos nessa população de crianças de 0 a 6 anos, oferecendo com isso 

subsídios para uma reflexão mais aprofundada, fundamentada cientificamente, e que 

permite pensar de modo mais esclarecido em modos mais eficazes de intervenção nesse 

processo a partir do que já se tem construído até aqui. Denso e envolvente, o texto desta 

edição nos instiga a um mergulho mais profundo na temática. 

Desejamos a todos uma ótima leitura e convidamos a todos a acessarem os 

textos sugeridos e fazerem bons usos desse material de pesquisa.  

 
 


