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Introdução 

A Provinha Brasil implantada em 2007 configura-se em uma avaliação de larga 

escala elaborada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Pedagógicas - Anísio 

Teixeira (INEP). Caracteriza-se, portanto, como um exame nacional com objetivo de 

monitorar a alfabetização nas escolas públicas brasileiras, integrando as políticas 

públicas de avaliação. No caso da  educação infantil  como a primeira etapa da educação 

básica atende crianças de 0 a 5 anos. Com a Constituição Federal de 1988, temos a 

criança considerada como sujeito de direitos, e  a discussão da necessidade de não haver  

a separação entre o educar e o cuidar  e nem antecipar  práticas pedagógicas como a 

alfabetização do ensino fundamental, ou simplesmente reduzir a educação infantil ao 

preparo para o sucesso em leitura e escrita no ensino fundamental. Desse modo, como 

professora de educação infantil das redes municipais de Campinas e Valinhos( 

municípios vizinhos), com acesso às respectivas propostas curriculares e o cenário 

contemporâneo das políticas públicas de avaliação em larga escala, motivou-me a 

investigar as possíveis repercussões da Provinha Brasil nas práticas curriculares da 

educação infantil dos municípios citados. Foi estabelecido como problema desta 

pesquisa: Em que medida a Provinha Brasil repercute nas práticas curriculares da 

educação infantil (pré-escola) dos municípios de Campinas (SP) e Valinhos (SP)? 

Assim, a pesquisa abrange como objetivo geral: Investigar em que medida a 

Provinha Brasil repercute nas práticas curriculares da Educação Infantil nos municípios 

de Campinas(SP) e Valinhos(SP), sob a percepção de professores e gestores.  

Os objetivos específicos: Analisar as concepções, na contemporaneidade, da 

Educação Infantil e das políticas públicas de avaliação da Educação Básica; identificar 

os princípios norteadores e a concepção de criança presentes nas propostas curriculares 

da Educação Infantil dos municípios de Campinas (SP) e Valinhos (SP) e analisar a 

percepção dos gestores escolares e dos professores das escolas pesquisadas sobre a 

relação entre a Provinha Brasil e as práticas curriculares da Educação Infantil. 

O método consiste em uma abordagem qualitativa, e as técnicas de coleta de 

dados selecionadas foram: Análise das propostas curriculares e dos projetos políticos 

pedagógicos das escolas pesquisadas. Os lócus de pesquisa foram duas unidades  de 

educação infantil, sendo uma de cada município referido. Em um segundo momento 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas com diretoras educacionais e 

coordenadores pedagógicos e professoras, num total de 8 entrevistadas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Contribuir para reflexões sobre a educação infantil nesta década do século XXI e 

também discutir as repercussões das atuais políticas públicas de avaliação no currículo 

da educação, tendo como foco a Provinha Brasil. 
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