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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem como objetivo traçar a trajetória histórica da Educação 
Infantil no Brasil a partir da década de 1980, observando os caminhos que trilharam 
essa etapa da educação. O discurso oficial tem apontado para uma efetiva 
qualidade do ensino, a promoção da cidadania, a diminuição das desigualdades 
sociais, e a promoção do acesso da população à educação, independentemente de 
idade, classe social, e outros motivos que limitam a inserção do sujeito a um espaço 
de ensino de qualidade. Entretanto, cabe indagar se os instrumentos legais – objeto 
desta pesquisa – tem desempenhado sua real função? Quais são as dificuldades 
encontradas? Estas indagações compõem a problemática deste trabalho. Para isso, 
analisamos os documentos, leis e pareces que regem a Educação do Brasil, 
especialmente a Educação Infantil, a partir da aprovação da atual Carta Magna 
brasileira, são eles: o próprio texto da Constituição Federal de 1988, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente de 1990, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 
1996, que é um marco na Educação, inserindo a Educação Infantil como etapa da 
Educação Básica. Buscamos também analisar o Referencial Curricular Nacional de 
1998, o Plano Nacional de Educação 2001 e o recém aprovado de 2014. Também 
foram foco de investigação a questão dos recursos financeiros investidos na 
educação, partindo da regulamentação do Fundef até a modificação para o Fundeb, 
em 2007. Neste contexto, procuramos analisar os avanços e retrocessos que o 
referencial legal citado trouxe para a Educação Infantil. 

 
Palavras-chave: Política Educacional. Constituição Federal. Educação Infantil. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O interesse pelo tema surgiu das discussões realizadas durante o 

curso de graduação em Pedagogia a respeito dos avanços, contribuições, e também 

aspectos que poderiam melhorar a educação, principalmente referente ao ensino 

das crianças de 0 a 6 anos de idade, mas que não se efetivaram, especialmente a 

partir da estrutura criada pela legislação com início na década de 80.  

A experiência adquirida com a conclusão do curso normal em Nível 

Médio me proporcionou uma oportunidade riquíssima para analisar a estrutura das 

escolas, se as leis implementadas pelo Estado estavam sendo cumpridas e de que 

maneira elas estavam contribuindo para os espaços de ensino. 

A partir de então, me dediquei a estudar mais profundamente as leis, 

diretrizes, os referenciais curriculares e outras normativas que regem a Educação do 

Brasil, procurando investigar e analisar criticamente as contribuições que todos 

esses decretos trouxeram para a Educação Infantil, bem como os recursos 

financeiros investidos na educação, partindo da regulamentação do Fundef até a 

modificação para o Fundeb em 2007. 

Pensando em melhorias cada vez maiores no que se refere à 

educação, novas normativas foram sendo criadas a partir de 1980, como o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, em 1990, que pode ser entendido como um marco 

decisivo na afirmação dos direitos da criança. 

Em 1996 destaca-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, que ao tratar da composição dos níveis escolares, no artigo 29º, inseriu a 

educação infantil como primeira etapa da Educação Básica. Ela indicou 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. Esta lei não propõe antecipação à escolaridade, mas prioriza os 

aspectos educativos, contribuindo no desenvolvimento integral da criança. 

Foi apresentado também o Referencial Curricular Nacional (1998). 

Um documento elaborado pelo MEC, cuja proposta é servir de base para a produção 

de programações pedagógicas, planejamentos e avaliações em instituições e redes 

dos municípios. 

Foi aprovado mais tarde o Plano Nacional de Educação (2001), com 

o objetivo de estabelecer metas para todos os níveis e etapas de ensino, o que 
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somou contribuições para a educação infantil, pois tratou das diretrizes pedagógicas 

para a educação da criança. O plano enfatiza duas funções indissociáveis: o cuidar 

e educar, funções de enorme preocupação e que o Estado deve fortalecer cada vez 

mais, pois esses conceitos eram associados a uma função assistencialista.  

Outro motivo por ter escolhido esta temática, foi de analisar como a 

concepção do conceito de cuidar e educar foram sendo reformados a partir dos 

estudos, referenciais e, sobretudo, documentos elaborados pelo Estado. 

Enfim, a temática oferece uma ampla possibilidade de discussões, o 

que permite verificar, debater e analisar criticamente como os documentos legais 

elaborados a partir da década de 80 contribuíram para a educação infantil. E como o 

Estado vem conduzindo essas políticas, cujo discurso aponta para uma efetiva 

qualidade do ensino, a promoção da cidadania, a diminuição das desigualdades 

sociais, e a promoção do acesso da população à educação, independentemente de 

idade, classe social, e outros motivos que limitam a inserção do sujeito a um espaço 

de ensino de qualidade. 

Neste contexto, o problema que permeia a discussão deste trabalho 

são as normativas que são objeto desta pesquisa. As mesmas tem desempenhado 

sua real função? Quais são as dificuldades enfrentadas?  

Tendo como base as políticas e os motivos pelas quais são criadas, 

este trabalho teve como objetivo analisar o impacto do referencial legal na 

organização da Educação Infantil, resgatando as principais leis referentes a essa 

etapa da educação básica, a partir da Constituição Federal de 1988. Buscou-se 

também situar a Educação Infantil, caracterizando-a como uma etapa da educação 

básica que vem sendo pensada e analisada desde a Constituição Federal. 

A partir da pesquisa, pretende-se delinear a trajetória histórica da 

educação infantil no Brasil a partir da década de 80, analisando os avanços e 

retrocessos de tais legislações que regem o meio educacional e apontando os 

desafios que se colocam na busca pelo progresso da qualidade e da organização do 

trabalho pedagógico das instituições brasileiras. 

A não efetivação das leis que orientam a educação no Brasil poderá 

acarretar a má formação dos cidadãos, desse modo visa-se colocá-las em prática 

para uma formação de qualidade.  

O trabalho está organizado em três capítulos. Na introdução, está 

relatado o interesse pelo tema, o problema que o envolve e a metodologia utilizada 
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no trabalho. No primeiro capítulo, é apresentada a “Caracterização da Educação 

Infantil”, no qual é descrito um breve histórico pelo qual passou a educação infantil, 

bem como afirmar esta como uma etapa da educação básica a partir da Constituição 

Federal de 88. O segundo capítulo, cujo tema é “Educação Infantil: uma abordagem 

a partir do referencial legal” trata de assuntos mais específicos que garantem a todos 

os cidadãos o direito a uma educação de qualidade, e que também promovam o 

desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos, a partir das legislações e 

recursos financeiros que buscam garantir essas questões. E o terceiro capítulo, 

“Desafios, avanços e retrocessos: aspectos que envolvem a educação infantil” 

aborda alguns temas que contribuíram para o desenvolvimento da educação infantil, 

bem como alguns empecilhos que tornam esta etapa da educação desafiante. No 

entanto, ambos os aspectos discutidos neste capítulo que envolvem a educação 

infantil já são pontos favoráveis à educação, por se pensar especificamente na 

primeira etapa da educação básica como um período importante no processo de 

desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos. 

A metodologia utilizada na pesquisa foi de caráter bibliográfico e 

documental, referente às mudanças (avanços e retrocessos) da Educação Infantil a 

partir do marco legal atualmente em vigor. Essa opção permite que se avalie, 

organize, selecione e possa comparar informações, compreendendo que a coleta de 

dados é importante para se chegar ao conhecimento. Gil (2002) destaca que a 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de um material já elaborado, seja em 

artigos e livros científicos sobre um determinado assunto, tema ou problema. Para a 

elaboração desta pesquisa, foi utilizada também a análise documental, a qual é 

indispensável para investigar documentos, pareceres e leis. Ludke e André (1986) 

apontam que a análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa 

qualitativa, seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja 

desvelando aspectos novos de um tema ou problema. Assim, a partir de diversos 

autores e fontes teóricas é que foi elaborado este trabalho.  
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2 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Este capítulo do trabalho trata do percurso da Educação Infantil ao 

longo da história educacional brasileira e como a mesma foi inserida como etapa da 

Educação Básica. Deste modo, buscou-se aprofundar os estudos a partir da 

Constituição Federal de 1988, e outras fontes que contribuíram para compor este 

capítulo, como o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996 e o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil de 1998. 

 

2.1 Caracterização da Educação Infantil 

 

A história da educação infantil vem sendo muito discutida nas 

ultimas décadas, e foi se intensificando a partir da criação de creches e pré-escolas 

com o intuito de atender as crianças menores de seis anos de idade e lhes oferecer 

uma formação. Este fato se deu pelo aumento da demanda por instituições de 

educação infantil, pois a partir da década de 80 a mulher buscou espaço no mercado 

de trabalho e com isso alcançou seus objetivos, foi inserida nesta área, porém 

necessitava de um lugar para colocar seus filhos, ressalta Oliveira (2002). A autora 

ainda aponta que, como a maioria da mão-de-obra masculina estava na lavoura, as 

fábricas criadas na época contrataram um grande número de mulheres para darem 

conta da demanda. Porém, as mães precisaram encontrar uma solução de imediato 

no que se refere ao cuidado de seus filhos, a estratégia utilizada então foi deixar os 

pequenos aos cuidados das “criadeiras”, mulheres foram estigmatizadas como 

“fazedoras de anjos”, pelo alto número de mortalidade dos pequenos que elas 

atendiam, pois, pela falta de higiene e cuidados básicos necessários, os pequenos 

acabavam morrendo.  

Rizzo (2003, p.31) destaca que:  

 
Criou-se uma nova oferta de emprego para as mulheres, mas aumentaram 
os riscos de maus tratos às crianças, reunidas em maior número, aos 
cuidados de uma única, pobre e despreparada mulher. Tudo isso, aliado a 
pouca comida e higiene, gerou um quadro caótico de confusão, que 
terminou no aumento de castigos e muita pancadaria, a fim de tornar as 
crianças mais sossegadas e passivas. Mais violência e mortalidade infantil.  
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Enquanto se discutiam questões voltadas à infância, pelos fatores já 

mencionados e outros que foram surgindo, a sociedade começou a pensar em um 

espaço que cuidasse das crianças fora do âmbito familiar. Foram criados então, em 

1875 no Rio de Janeiro e em 1877 em São Paulo, os primeiros jardins-de-infância 

privados e alguns anos depois, os públicos, sob a influência de Friedrich Froebel. 

 
Enquanto para as famílias mais abastadas pagavam uma babá, as pobres 
se viam na contingência de deixar os filhos sozinhos ou colocá-los numa 
instituição que deles cuidasse. Para os filhos das mulheres trabalhadoras, a 
creche tinha que ser de tempo integral; para os filhos de operárias de baixa 
renda, tinha que ser gratuita ou cobrar muito pouco; ou para cuidar da 
criança enquanto a mãe estava trabalhando fora de casa, tinha que zelar 
pela saúde, ensinar hábitos de higiene e alimentar a criança. A educação 
permanecia assunto de família. Essa origem determinou a associação 
creche, criança pobre e o caráter assistencial da creche (DIDONET, 2001, 
p. 13). 

 
 

Assim como em muitos países, além de o atendimento à infância ser 

extremamente precário, no Brasil esse atendimento tinha o caráter assistencialista, 

com o intuito de afastar as crianças pobres do trabalho servil. Abramovay e Kramer 

(1985) definem que a pré-escola tinha como função precípua a guarda das crianças, 

com o enfoque também voltado à higiene, alimentação e aos cuidados físicos das 

mesmas. 

O século XIX foi marcado por uma nova concepção no que se refere 

à educação da criança, que basicamente consistia em compensar as carências 

infantis, compreendendo a pré-escola como preparatória. Neste sentido, Abramovay 

e Kramer (1985) apontam que esta concepção está mais voltada à ideia de 

“educação” do que à de assistência. As autoras ainda complementam, “a função 

dessa pré-escola era a de compensar as deficiências das crianças, sua miséria, sua 

pobreza, a negligência de suas famílias” (p. 29). Eram atendidas nestes espaços 

crianças de zero a seis anos de idade, contudo eram subdivididas. Os mais novos, 

de zero a três anos, iam para as creches, os jardins de infância e as pré-escolas 

atendiam a faixa dos três – quatro a seis anos. 

Ao longo das décadas, houve muitos avanços referentes ao acesso 

da criança a uma instituição de educação infantil, porém, muitos conflitos foram 

necessários para que as mudanças acontecessem: aumentou-se a preocupação 

com a criação de novas instituições de atendimento à infância; outro fator foram os 

movimentos feministas que começaram nos Estados Unidos e influenciaram 
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fortemente as discussões acerca das instituições de atendimento à criança. Eles 

mudaram o enfoque, argumentando e defendendo a concepção de que tanto as 

creches como as pré-escolas deveriam atender a todas as mulheres, sem distinção 

de trabalho ou condição econômica. A consequência disso foi o aumento do número 

de instituições mantidas pelo poder público. 

Essas instituições compensatórias criadas na época foram muito 

criticadas, e Campos (1979) apontou que a pré-escola “tornou-se solução de todos 

os males, compensadora de todas as deficiências educacionais, nutricionais e 

culturais de uma população” (p.53). Fica claro que as instituições de educação 

compensatória compreendem que a família não consegue dar às crianças condições 

necessárias para alcançarem um bom desempenho escolar. Neste sentido, as 

crianças são chamadas de carentes culturalmente, pois ainda lhes faltam muitos 

requisitos para alcançarem o sucesso escolar, considerando este um processo de 

construção do conhecimento que deve ser adquirido e desenvolvido pelo meio 

social, familiar e escolar desde o nascimento. 

As instituições escolares, conhecidas como pré-escolas, teriam o 

papel de combater estes problemas: as carências culturais, nutricionais e afetivas, 

oportunizando a todos os pequenos a igualdade, garantindo um melhor sucesso 

escolar e que formem seus próprios conceitos. 

Enquanto as escolas públicas visavam atender as crianças menos 

favorecidas socialmente, as escolas particulares, de cunho pedagógico, davam 

ênfase à socialização e à preparação para o ensino fundamental. É evidente que as 

diferenças nas classes sociais das famílias submetiam a um ensino diferenciado 

também, privilegiando a criatividade e a socialização, enquanto as crianças de 

classes populares simplesmente eram atendidas com a finalidade de superar suas 

carências e deficiências. 

Foi possível perceber certa preocupação com o atendimento às 

crianças, independente da classe social.  Neste sentido, pensou-se uma maneira 

que regularizasse e assegurasse às crianças esse trabalho no âmbito da legislação. 

Nota-se que até a década de setenta, poucas foram as ações e 

legislações que garantissem o atendimento, o acesso e a permanência das crianças 

na educação infantil. E já nos anos oitenta, começou-se a pensar em medidas e 

ações que efetivassem o direito da criança a ter uma educação e uma formação de 

qualidade desde pequena. Foi somente com a Carta Constitucional de 1988 que 
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realmente se concretizou, ao menos em termos de lei, pois colocar em prática o que 

diz a Constituição é um desafio que se perpetua até os dias de hoje. Bittar (2003, p. 

30) ressalta que a Constituição asseguraria aos diversos setores da sociedade “[...] 

os princípios e as obrigações do Estado com as crianças” desde o nascimento, como 

consta na Constituição, à oferta de atendimento em creches e pré-escolas. 

A partir da Carta Constitucional, as instituições que atendiam as 

crianças com o objetivo de assistência social passaram a ser responsabilidade da 

educação, uma vez que a Educação Infantil passou a ser etapa da Educação 

Básica. Assim, as creches e pré-escolas não tinham apenas que cuidar dos 

pequenos, mas também educar e promover o desenvolvimento de todas as 

habilidades dos mesmos, formando-os cidadãos. 

A Constituição de 1988 trouxe muitas contribuições que garantem os 

direitos das crianças menores de seis anos1, que passaram a ser concebidas como 

sujeitos de direitos a partir de fortes movimentos e discussões da população civil e 

do poder público. Leite Filho (2001, p. 31) diz que, “[...] foi um marco decisivo na 

afirmação dos direitos da criança no Brasil”.  

Após dois anos da aprovação da Constituição, foi consolidado o 

Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA (Lei 8.069/90), que de acordo com 

Ferreira (2000), inseriu a criança no mundo dos direitos humanos, assegurando-lhes 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente afirma no Artigo 3º que a criança e o adolescente devem 

ter a oportunidade de se desenvolverem no aspecto físico, mental, moral, espiritual e 

social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Ferreira (2000) destaca que o ECA também estabeleceu um sistema 

para que fossem fiscalizadas as políticas públicas referentes à infância, tentando 

evitar os desvios de verbas e violações dos direitos dos pequenos. Ainda serviu para 

que a criança fosse vista com outro olhar. 

 
Uma criança com direito de ser criança. Direito ao afeto, direito de brincar, 
direito de querer, direito de não querer, direito de conhecer, direito de 

                                                 
1
 Na ocasião de sua aprovação a idade correspondente era 6 anos, a alteração ocorreu a partir da 

emenda constitucional nº 53 de 2006 que dá assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o 

nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. 
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sonhar. Isso quer dizer que são atores do próprio desenvolvimento 
(FERREIRA, 2000, p. 184). 

 

Outra Lei que marcou a educação infantil na década de 90 foi a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que entrou em vigor em 1996. Esta lei 

dividiu em níveis e modalidades a educação e o ensino, e ainda inseriu a educação 

infantil como primeira etapa da Educação Básica, conforme o Artigo 21, inciso I. O 

Artigo 29 da LDB indica que a Educação Infantil “tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até cinco anos de idade, complementando a 

ação da família e da comunidade” (BRASIL, 1996).  Na ocasião de sua aprovação 

em 1996, a idade da criança era seis anos, atualmente, com a redação dada pela 

Lei nº 12.796 de 2013, a idade é até cinco anos. 

Assim, entende-se que as instituições infantis devem ter uma função 

educativa no atendimento aos pequenos, na organização do seu trabalho 

pedagógico e até mesmo no brincar, que não deixa de ser um elemento fundamental 

para o aprendizado e o desenvolvimento da criança. Nota-se então que todas as leis 

citadas trouxeram muitas conquistas no que se refere aos direitos da criança, sobre 

a opção da família em dividir a educação dos filhos com o Estado e sobre o dever do 

mesmo na garantia de todos esses direitos (BATISTA, MORENO, PASCHOAL 2010, 

p 119). 

A proposta das instituições infantis, pautando-se nas leis impostas 

para a educação, é oportunizar às crianças o desenvolvimento integral de qualidade. 

Por isso, duas funções que são indissociáveis devem ter papel fundamental neste 

processo de desenvolvimento: o cuidar e o educar. Essas funções, somadas com 

propostas e metodologias mais dinâmicas, acrescentam e desenvolvem inúmeras 

habilidades para o indivíduo, além de aprendizagens advindas de situações 

pedagógicas intencionais orientadas. 

Em 1998, o Ministério da Educação apresentou o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil, cuja finalidade era de contribuir nas 

práticas educativas dentro dos Centros de Educação Infantil. Este, como o próprio 

nome já diz, serve como um guia que disponibiliza objetivos, conteúdos e 

orientações didáticas para os educadores que trabalham com crianças de zero a 

seis anos de idade. 
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O Referencial destaca objetivos gerais para a educação infantil, afim 

de que a prática desenvolvida nas instituições seja voltada para o desenvolvimento 

integral das crianças, para que alcancem as capacidades de: 

 
• desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 
independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas 
limitações;  
• descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de 
cuidado com a própria saúde e bem-estar;  
• estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, 
fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas 
possibilidades de comunicação e interação social;  
• estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos 
poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais, 
respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e 
colaboração;  
• observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se 
cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do 
meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua 
conservação;  
• brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e 
necessidades; 
• utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) 
ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a 
compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, 
necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de 
significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva;  
• conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de 
interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade 
(BRASIL, 1998a, p. 63, v. 1). 

 
 

Para que os alunos estejam aptos a alcançarem esses objetivos de 

forma integral, o RCNEI (1998a) aponta que as instituições de educação infantil 

devem oportunizar para as crianças aprendizagens advindas de situações 

pedagógicas intencionais orientadas e não apenas brincadeiras sem nenhum cunho 

pedagógico e intencional. 

Percebe-se a importância da integração entre ambos os aspectos 

para o desenvolvimento do trabalho do professor, considerando que: 

 
Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 
aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para 
o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser 
e estar com os outros, em uma atitude de aceitação, respeito e confiança, e 
o acesso pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade 
social e cultural (BRASIL, 1998a, p. 23). 

 
 

O RCNEI traz o cuidar como parte integrante no desenvolvimento da 

criança, ou seja, “[...] cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda a 
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integração de vários campos de conhecimentos e a cooperação de profissionais de 

diferentes áreas” (BRASIL, 1998a, p. 24). Até mesmo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica apontam no Art. 6º que  

 

Na Educação Básica, é necessário considerar as dimensões do educar e do 
cuidar, em sua inseparabilidade, buscando recuperar, para a função social 
desse nível da educação, a sua centralidade, que é o educando, pessoa em 
formação na sua essência humana.  
 
 

Destaca-se que o RCNEI e as Diretrizes mencionam a importância 

do cuidar e do educar como aspectos necessários para a formação e 

desenvolvimento do indivíduo em uma instituição escolar. E não tomam por base o 

conceito de assistencialismo, com a intenção de apenas cuidar dos pequenos 

enquanto os pais trabalham em um período de tempo, e sim, como uma atitude 

pedagógica e intencional no processo de ensino-aprendizagem, visando ao 

desenvolvimento integral do aluno. 

Houve avanços na legislação no que se refere ao reconhecimento 

da criança e sua educação nos primeiros anos de vida, conforme afirma Barreto 

(1998), porém, é necessário considerar os desafios impostos para o efetivo 

atendimento desse direito, que podem ser resumidos em três grandes questões: a 

do acesso, da permanência e a da qualidade do atendimento. 

A autora citada acima destaca em sua análise que por mais que o 

atendimento e o acesso da criança de zero a cinco anos nas últimas décadas 

tenham sido expandidos, a entrada da mesma tem deixado a desejar, ainda mais 

porque as famílias de baixa renda têm menores oportunidades que as famílias com 

um maior poder aquisitivo. A falta de informação contribui para que as famílias mais 

“pobres” não saibam e consequentemente não exerçam seus direitos. Como a falta 

de conhecimento sobre o Art. 5º da LDB, na qual indica que,  

 
O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo 
qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização 
sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o 
Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.  
 
 

E também, logo em seguida, o Art. 6º menciona que “é dever dos 

pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir 

dos 4 (quatro) anos de idade”, porém, infelizmente muitos ainda desconhecem tais 
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direitos e quando conseguem o atendimento, sofrem com um serviço de má 

qualidade. Barreto, sobre a qualidade do atendimento complementa: 

 
As instituições de educação infantil no Brasil, devido à forma como se 
expandiu, sem os investimentos técnicos e financeiros necessários, 
apresenta, ainda, padrões bastantes aquém dos desejados [...] a 
insuficiência e inadequação de espaços físicos, equipamentos e materiais 
pedagógicos; a não incorporação da dimensão educativa nos objetivos da 
creche; a separação entre as funções de cuidar e educar, a inexistência de 
currículos ou propostas pedagógicas são alguns problemas a enfrentar 
(BARRETO, 1998, p. 25). 

 
 

A qualidade e outros temas referentes à educação são assuntos que 

sempre estarão em pauta, pois, visto que as leis vão se alterando, é necessário 

pensar e repensar o que tem transformado, o que tem melhorado e quais as 

dificuldades que as instituições de educação infantil tem sofrido para que de fato 

haja mudança. É necessário estar atento se as leis impostas pelo Estado estão 

contribuindo e se as metas estão sendo superadas, buscando alcançar os objetivos 

básicos que valorizem o aluno enquanto ser humano, que merece ter formação de 

qualidade.  

O Parecer CNE/CEB Nº 17/12, que trata do funcionamento da 

Educação Infantil, destaca que para assegurar uma Educação Infantil de qualidade é 

preciso 

 
Que a formação inicial dos profissionais que trabalham com crianças, nesta 
etapa de ensino, lhes possibilite a apropriação de conhecimentos 
específicos relativos ao modo de promover o desenvolvimento sociocultural 
das crianças menores de seis anos (p.02). 

 
 

Sendo assim, entende-se que as mudanças não ocorrem tão 

rapidamente, é necessária uma preparação, seja por parte do Estado ou dos demais 

órgãos responsáveis pela educação, pela formação e capacitação dos profissionais 

que atuam na Educação Infantil, para que todos estejam engajados e preparados 

para promover o desenvolvimento das crianças brasileiras. 

Outro referencial importante para o que se propõe este trabalho é o 

Plano Nacional de Educação. Este apresenta diretrizes, metas e estratégias 

específicas para todos os níveis da educação; o último plano vigorou de 2001 a 

2011, o PNE (Lei nº 10172 de 9 de janeiro de 2001), que indicou como meta e 

objetivo: 
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Ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender, em cinco anos, a 
30% da população de até 3 anos de idade e 60 % da população de 4 a 6 
anos (ou 4 e 5 anos) e, até o final da década, alcançar a meta de 50% das 
crianças de 0 a 3 anos e 80% das de 4 a 5 anos (p. 45). 
 
 

Outra meta que o Plano apontou foi o de “adaptar os prédios de 

educação infantil de sorte que, em cinco anos, todos estejam conformes aos 

padrões mínimos de infraestrutura estabelecidos”. Embora a indicação das metas e 

estratégias seja relevante, é necessário destacar que sua materialização foi 

severamente comprometida em função dos vetos feitos pelo então presidente da 

república, nove no total, e todos eles no que se referia ao financiamento.  

O novo projeto de lei (8035/10) que cria o Plano Nacional de 

Educação para vigorar de 2011 a 2020 foi enviado para o Congresso em dezembro 

de 2010 e somente aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados no dia 28 de 

maio de 2014. Este plano também apresenta metas a serem alcançadas e destaca 

que 10% do Produto Interno Bruto (PIB) deverão ser destinados à educação. A 

primeira aponta que na educação infantil o atendimento escolar da população de 

quatro e cinco anos deverá se universalizar até 20162 e ampliar até 2020 a oferta de 

Educação Infantil de forma a atender a 50% da população de até três anos. Se 

comparado o Plano de 2001 com o de 2011, fica claro que a Educação Infantil tem 

sido pensada e planejada buscando aumentar a oferta de vagas, almejando uma 

educação para todos. 

Segundo o IBGE, o gráfico abaixo, referente ao ano de 2011, mostra 

que a universalização da educação está distante de acontecer como indica o Plano 

Nacional de Educação, que diz que até 2016 a educação básica pública deverá se 

universalizar. O gráfico indica que a taxa de escolarização das crianças da educação 

infantil – quatro e cinco anos de idade – ainda são baixas, se comparado ao ensino 

fundamental. Nota-se também que a região Norte do Brasil apresenta o menor índice 

de crianças de quatro a cinco anos matriculadas e frequentando a escola. As regiões 

Sul e Centro-Oeste também se encontram nesta situação. O fato é que, segundo o 

IBGE, em 2011 o percentual da taxa de escolarização das crianças de quatro e 

cinco anos era de 77,4% no Brasil. Assim, o atendimento a lei 12.796 de 2013 se 

constitui em um desafio a ser enfrentado. 

                                                 
2 Inclusive para atender a lei nº 12.796 de 4 de abril de 2013 que define a obrigatoriedade da 

educação infantil oferecer pré-escolas para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 
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Gráfico 1 – Taxa de escolarização (%) - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pnad – IBGE
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O Brasil está longe de oferecer uma educação de qualidade e 

igualdade social referente ao acesso das crianças à instituição de educação infantil, 

contudo, tem-se buscado, a partir dos planos, metas e leis, possibilidades de uma 

educação melhor.  

Em 2006 foi sancionada a Política Nacional de Educação Infantil 

com diretrizes, objetivos, metas e estratégias para esta etapa de ensino. E este 

documento recomenda que a prática pedagógica considere “os saberes produzidos 

no cotidiano por todos os sujeitos envolvidos no processo: crianças, professores, 

pais, comunidade e outros profissionais” (BRASIL, 2006, p.27). Também disciplina a 

respeito da carga-horária, definindo que cada instituição deverá oferecer no mínimo 

4 horas diárias, podendo ser ampliada para tempo integral, seguindo as 

necessidades da comunidade atendida. Aponta também a necessidade de estudos e 

produção de conhecimento a respeito da educação infantil, sobre a infância e a 

própria prática pedagógica. O documento indica que “a reflexão coletiva sobre a 

                                                 
3
 PESQUISA nacional por amostra de domicílios. PNAD 2011. Rio de Janeiro, 21 set. 2012. 

Disponível em 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000010135709212012572220530
659.pdf>. Acesso em 12 jan. 2014. 
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prática pedagógica, com base nos conhecimentos historicamente produzidos, tanto 

pelas ciências quanto pela arte e pelos movimentos sociais, norteie as propostas de 

formação” (BRASIL, 2006, p.27). Porém, recomenda que os profissionais que atuam 

na instituição, as famílias, a comunidade e as crianças estejam engajados e 

participantes na elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas.  

 No que se refere à formação dos profissionais que atendem a essa 

faixa etária, embora não pretendamos nos aprofundar neste tema, cabe ressaltar 

que estes precisam de uma formação adequada e em constante aperfeiçoamento 

em seus estudos e conhecimentos. Embora haja vasta defesa para que a formação 

seja feita no nível superior, a exigência hoje para o exercício profissional na etapa da 

Educação Infantil permite que a formação inicial seja apenas no ensino médio, na 

modalidade normal, conforme determina a LDB (9394/96) Art. 62:  

 
A formação de docentes para atuar na Educação Básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o 
exercício do magistério na Educação Infantil e nas quatro primeiras séries 
do Ensino Fundamental a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

 
 

Neste sentido, faz-se necessário um profissional habilitado, com o 

devido conhecimento para ser um mediador no espaço escolar. Para isso, a 

Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, que institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de graduação em Pedagogia, licenciatura, menciona no 

Artigo 2º: 

 
As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação 
inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 
Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio 
escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos. 
 

A formação do professor que lida com os pequenos é de extrema 

importância, compreendendo a necessidade do mesmo de estar se especializando, 

buscando aprimorar seus conhecimentos a respeito da primeira infância. É 

importante valorizar este profissional, o professor que lida diariamente com as 

crianças, pois este deve conhecer o aluno para além de um processo de ensino-

aprendizagem, mas também ter a sensibilidade para perceber, por exemplo, se o 

choro é de birra/manha ou de um início de gripe/febre, tendo como princípio o cuidar 
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e o educar, como funções que não se separam jamais e que complementam todo o 

processo de desenvolvimento das crianças. 

Neste sentido, o Parecer CNE/CEB Nº 20/2009 veio contribuir 

tratando das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, e o mesmo 

enuncia: 

 
Educar de modo indissociado do cuidar é dar condições para as crianças 
explorarem o ambiente de diferentes maneiras (manipulando materiais da 
natureza ou objetos, observando, nomeando objetos, pessoas ou situações, 
fazendo perguntas etc.) e construírem sentidos pessoais e significados 
coletivos, à medida que vão se constituindo como sujeitos e se apropriando 
de um modo singular das formas culturais de agir, sentir e pensar. Isso 
requer do professor ter sensibilidade e delicadeza no trato de cada criança, 
e assegurar atenção especial conforme as necessidades que identifica nas 
crianças (p.10). 

 
 

No dia 13 de julho de 2010 foram aprovadas as Diretrizes Gerais 

para a Educação Básica. No Artigo 1º foram definidas as Diretrizes para o conjunto 

orgânico, sequencial e articulado das etapas e modalidades da Educação Básica, 

considerando o direito de todos os indivíduos ao seu pleno desenvolvimento, à 

preparação para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho, na 

vivência e convivência em ambiente educativo. Sendo responsabilidade do Estado 

brasileiro, da família e da sociedade garantir a democratização do acesso, da 

inclusão, da permanência e da conclusão com sucesso das crianças, dos jovens e 

adultos nas instituições educacionais, a aprendizagem para continuidade dos 

estudos e a extensão da obrigatoriedade e da gratuidade da Educação Básica. 

As Diretrizes apontam alguns objetivos inseridos na Constituição e 

na LDB que propõem sistematizar as diretrizes gerais da Educação Básica, bem 

como estimular a reflexão crítica e reflexiva para a elaboração, execução e avaliação 

do projeto político-pedagógico da escola da Educação Básica, e orientar os 

profissionais desta área e cursos de formação continuada. Estes objetivos servem 

para nortear a proposta das Diretrizes, com a finalidade de estabelecer bases 

comuns nacionais para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Para que o plano saia do “campo das ideias” e seja colocado em 

prática é necessário que o poder público, a família, a sociedade e a escola se 

responsabilizem e tenham uma participação efetiva na garantia de oferta de vagas, 

qualidade no ensino e outros aspectos que a partir da legislação pode-se exigir 
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como direito, considerando então que a escola é para todos e a Educação Básica é  

um direito universal.  

O Artigo 8º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica aponta que a garantia de padrão de qualidade, com o direito ao acesso, a 

inclusão e permanência dos indivíduos na escola, resulta na qualidade social da 

educação, que nada mais é do que uma conquista coletiva. As leis estão postas, 

entretanto, nem sempre são aplicadas da melhor maneira. É necessária, então, a 

luta da sociedade pressionando a União, o Estado e o Município a cumprirem as 

mesmas. O que se tem hoje é uma “capa” inibindo os direitos das pessoas ao 

acesso, a conquistarem o que realmente lhes é de direito; pelo menos o mínimo, 

afinal, o Estado deve garantir.  

Não se pode negar as conquistas referentes à educação infantil e o 

direito ao acesso e permanência, por isso, a Diretriz da Educação Básica apresenta 

uma seção específica para essa etapa. O Artigo 22 já inicia explicando que a 

Educação Infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança, 

complementando a ação da família e da comunidade. O inciso 2º trouxe um 

importante fator que cabe exatamente à educação infantil, o de estimular nesta fase 

a curiosidade dos pequenos, a partir de brincadeiras orientadas pelos professores. 

Este ponto é de extrema importância, pois cada vez mais a Educação Infantil vem 

perdendo sua identidade, se afastando das brincadeiras e buscando mais cedo a 

alfabetização das crianças, as propostas em mesas e cadeiras, deixando de lado as 

conversas de rodas e momentos de aprendizado fora da sala de aula.  

Vygotsky (1987, p.35) ressalta ainda que: 

 
O brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e 
realidade interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, 
de expressão e de ação pelas crianças, assim como de novas formas de 
construir relações sociais com outros sujeitos, crianças e adultos.  
 
 

É notável que a Emenda Constitucional nº 59, de 2009, que 

introduziu no país a obrigatoriedade da educação para a faixa etária de quatro e 

cinco anos (considerando o disposto no inciso I: “educação básica obrigatória e 

gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua 

oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria), deverá 

ser implementada progressivamente até 2016, com o apoio técnico e financeiro da 

União. 
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O Parecer nº 17/2012, já citado anteriormente, vem reafirmar as leis 

e diretrizes nas quais a Educação Infantil está assegurada, pautando-se na sua 

inclusão entre um dos deveres do Estado, destacando o Artigo 208 da Constituição 

Federal de 1988, que reconhece a necessidade desta etapa de ensino para a 

formação humana e para a cidadania. O documento relembra também que em 1996 

a Educação Infantil, atendendo creches e pré-escolas, foi assegurada e inserida 

como etapa da Educação Básica na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº 9.394/96).  

Com o aumento do número de crianças na Educação Infantil, novos 

desafios foram impostos a essa etapa de ensino. Por isso, verificou-se a 

necessidade de rever as Diretrizes. Este processo, segundo o Parecer nº 17/2012, 

que trata das orientações sobre a organização e o funcionamento da Educação 

Infantil, inclusive sobre a formação docente, em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, foi de construção coletiva, do qual 

participaram conselheiros, especialistas, gestores, pesquisadores, professores e 

representantes de várias entidades nacionais e movimentos sociais na luta pelos 

direitos da criança e direitos à educação, buscando consolidar a identidade da 

Educação Infantil, valorizando essa etapa da Educação Básica conforme aponta o 

documento.  

Visto que as Diretrizes Gerais para a Educação Básica (BRASIL, 

2010) afirmam em seu Artigo 5º que “a Educação Básica é direito universal e 

alicerce indispensável para o exercício da cidadania em plenitude, da qual depende 

a possibilidade de conquistar todos os demais direitos”, a centralidade está no 

indivíduo em formação, e este deve ser amparado na escola a partir das duas 

dimensões indissociáveis: o cuidar e educar, compreendidas em todo o período da 

educação infantil e educação básica, conforme é destacado no Artigo 6º da mesma 

Diretriz:   

 
Na Educação Básica, é necessário considerar as dimensões do educar e do 
cuidar, em sua inseparabilidade, buscando recuperar, para a função social 
desse nível da educação, a sua centralidade, que é o educando, pessoa em 
formação na sua essência humana. 

 
 

Assim, o cuidar e educar constitui uma “concepção norteadora do 

projeto político-pedagógico elaborado e executado pela comunidade educacional” 

(Art.19). 
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Essas normas inseridas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil são articuladas com as Diretrizes Gerais da Educação Básica que 

procuram orientar as políticas públicas na elaboração e no planejamento, entre 

outras questões curriculares. Assim, a Educação Infantil através do processo de 

construção de sua identidade fundamenta-se no mesmo documento, no Artigo 5º da 

Resolução de 2009, indica que a Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

Básica, deve ser oferecida em creches e pré-escolas para crianças na faixa etária de 

zero a cinco anos, seja no período da manhã, tarde, ou integral. No mesmo Artigo, 

no inciso 2º, o documento faz uma ressalva sobre a idade para matrícula obrigatória 

nesta etapa, que é com quatro ou cinco anos completos até o dia 31 de março do 

ano em que ocorrer a matrícula e logo em seguida, no próximo inciso, é esclarecido 

também que aquelas crianças que completam seis anos após o dia 31 de março 

devem ficar na Educação Infantil. Neste cenário de delimitação da faixa etária é 

possível perceber que a Educação Infantil se encarrega do papel de educar as 

crianças a partir dos quatro anos de idade até os seis completados após o dia 31 de 

março. Esta regulamentação é um marco importante para essa etapa da educação, 

pois possibilita às crianças o desenvolvimento de habilidades cada vez mais cedo. É 

possível reconhecer também, a partir desta lei, que a criança que acabara de 

completar seis anos até dia 31 de março deve ir para o 1º ano.  

Neste sentido é possível notar que a Educação Infantil tem sofrido 

grandes mudanças nas últimas décadas. Kramer (apud NUNES; CORSINO e 

KRAMER, 2009, p. 13) analisa este percurso histórico e indica que:  

A situação da cobertura se alterou muito nos últimos 30 anos no Brasil, com 
avanços mais visíveis em relação às crianças de 4 a 6 anos, mas com um 
panorama ainda mais preocupante em relação àquelas de 0 a 3, nas 
creches. No que diz respeito à qualidade do trabalho realizado, os debates 
teóricos, os embates dos movimentos sociais e os esforços das políticas 
públicas (secretarias municipais, secretarias estaduais e Ministério da 
Educação) tem se dirigido especialmente à busca de consenso sobre os 
critérios de qualidade para a educação infantil, o delineamento de 
alternativas curriculares e a formação de professores. Persistem inúmeros 
desafios: da concepção de políticas à implementação de propostas 
pedagógicas e às práticas, muitas são as conquistas a obter, tanto em 
termos teóricos quanto curriculares.  

  
 

Tais mudanças geram benefícios visíveis para o desenvolvimento da 

Educação Infantil, no entanto, muitos são os desafios a serem enfrentados nesta 

etapa, garantindo o que é de direito de cada indivíduo e de toda a sociedade. 
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3. EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA ABORDAGEM A PARTIR DO REFERENCIAL 

LEGAL 

 

A constituição da Educação Infantil a partir da década de 80/90, que 

tem como base as leis que garantem a todos os cidadãos o direito de uma educação 

de qualidade, constitui o foco desta parte do estudo, bem como a qualidade do 

acesso, da permanência e do ensino garantidos por lei às crianças da educação 

básica.  Para que se efetivem tais leis, normas, pareceres, diretrizes, planos, entre 

outros, que propõem uma educação de qualidade para todos, são necessários 

recursos financeiros que impulsionem mudanças e melhorias. Nesse sentido, muitos 

foram os desafios nas últimas décadas referentes à construção da Educação Infantil 

na área política, financeira, estrutural e pedagógica. Essa será a problemática 

abordada neste capítulo. 

 

3.1 Formação da educação infantil a partir do viés da legislação, do direito, 

qualidade e financiamento 

 

Propostas que tragam melhorias para o atendimento às crianças de 

zero a seis anos de idade e que assegurem uma educação básica de qualidade, 

independente de classe social, já vem sendo indicadas a partir da década de 70, 

momento pelo qual a educação pré-escolar passou por um processo de 

municipalização, como expõe Oliveira (2002, p.110):  

 
O aumento da demanda por pré-escola incentivou, na década de 70, o 
processo de municipalização da educação pré-escolar pública, com a 
diminuição de vagas nas redes estaduais de ensino e sua ampliação nas 
redes municipais, política intensificada com a aprovação da Emenda 
Calmon à Constituição Nacional (1982), vinculava um percentual mínimo de 
25% das receitas municipais a gastos com o ensino em geral. Em 1972 já 
havia 460 mil matrículas na pré-escola em todo país. 

 
 

No período da década de 80 foram intensificados os assuntos 

referentes especificamente à educação das crianças de zero a seis anos de idade. A 

Educação Infantil é uma etapa da educação básica que vem sendo discutida e 

valorizada cada vez mais a partir de leis e políticas públicas implementadas pelo 

Estado brasileiro e que ressaltam a sua importância no desenvolvimento da criança. 

Neste sentido, a partir do interesse das famílias na luta de uma educação para seus 
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filhos e de leis que sustentasse essa ideia, as mudanças começaram a surgir, como 

destaca Oliveira (2002, p.115): 

 
Lutas pela democratização da escola pública, somadas a pressões de 
movimentos feministas e de movimentos sociais de lutas por creches, 
possibilitaram a conquista, na Constituição de 1988, do reconhecimento da 
educação em creches e pré-escolas como um direito da criança e um dever 
do Estado a ser cumprido nos sistemas de ensino.  

        
 

     Em 1988, com a Carta Constitucional, a Educação Infantil foi 

sendo desenvolvida com uma nova perspectiva, com o foco e os objetivos voltados 

aos direitos específicos das crianças.  

No Artigo 208 da Constituição Federal de 1988 fica afirmado que  

 
O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante 
a garantia de: inciso I: educação básica obrigatória dos 4 (quatro) aos 17 
(anos) de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que 
a ela não tiveram acesso na idade própria (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 59, de 2009).  
 
 

Neste sentido, compreende-se que, enquanto for dever do Estado, é 

direito de todo cidadão ter oportunidade para o acesso à educação, como aponta a 

própria Constituição Federal, que profere ser direito de todos. Considerando esse 

aspecto, Raposo (2005, p. 1) aponta: 

 
É dever do Estado e da família, com a tríplice função de garantir a 
realização plena do ser humano, inseri-lo no contexto do Estado 
Democrático e qualificá-lo para o mundo do trabalho. A um só tempo, a 
educação representa tanto mecanismo de desenvolvimento pessoal do 
indivíduo, como da própria sociedade em que ele se insere. 

 
 

Sendo assim, como aponta Cury (1998), o que a Constituição de 88 

fez foi instaurar um novo direito, impondo ao Estado um novo dever.  Desse modo, a 

constituição representa um avanço significativo na educação, pois houve 

desenvolvimento nas políticas públicas e foram criadas novas creches por conta do 

aumento da procura de vagas, considerando que o papel dessas novas instituições 

é o desenvolvimento integral da criança. 

Vale tratar dos demais artigos que também exerceram forte 

influência em relação à Educação Infantil, como o Artigo 205, que aborda a 

educação como direito de todos e dever do Estado em atender um novo público: 

uma criança e uma família com direitos garantidos. O fato é que a Constituição de 88 
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contribuiu no aspecto familiar quando enunciou que é essencial a colaboração da 

família, por meio da promoção e do incentivo, no processo educativo. O termo 

colaboração indica o reconhecimento por parte do Estado da enorme tarefa que 

cabe à sociedade, especialmente à civil organizada, participação na formação dos 

indivíduos. Nada impede, portanto, que a sociedade civil organizada, representada 

por associações comunitárias, entidades religiosas e organizações não 

governamentais entre outros, possa, em conjunto com o Estado, realizar o trabalho 

em comum de educar as pessoas, ampliando o acesso, a permanência e a 

qualidade da educação. 

A LDB deixa isso muito claro também no Artigo 4º, quando diz que  

 
O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a 
garantia de: I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma (Redação dada 
pela Lei nº 12.796, de 2013): 
a) Pré-escola; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013); 
b) Ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013); 
c) Ensino médio; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013). 
 
 

O inciso II afirma ser a “educação infantil gratuita às crianças até 5 

(cinco) anos de idade” (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013):  

No entanto, é oportuno ressaltar que, apesar das inúmeras 

alterações que tais leis sofreram e impactaram na sociedade, a idade de corte para o 

ingresso na educação infantil é o dia 31 de março do ano em que a criança realiza 

sua matrícula inicial, então com quatro anos de idade. Essa decisão de ampliar a 

obrigatoriedade da educação para as crianças a partir dos quatro anos de idade foi 

tomada desde a Emenda Constitucional nº 59 de 2009 e a LDB fez esse ajuste em 

2013. Foi estabelecido que até 2016 as instituições se adequassem para inserir 

100% das crianças em idade de escolarização obrigatória. Pode-se considerar que 

essa decisão de inserir as crianças de quatro anos de idade em uma instituição de 

ensino possibilitou o desenvolvimento de habilidades, capacitando e preparando-as 

para estarem aptas para o ensino fundamental. Mas, muitas são as questões que 

dificultam a execução desta lei, visto que o Art. 4º da LDB é muito desejado por 

todos, porém, a realização não condiz com o que está escrito, pois se verifica a partir 

dos noticiários e reportagens que em todo o Brasil o índice de crianças que não 

frequentam uma escola ainda é muito alto.  



 31 

O artigo 206 da CF, discorrido em sete incisos, determina como o 

ensino deve ser ministrado, dentre eles destaca-se o inciso I - “Igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola”. Esse princípio destaca ainda 

mais o comprometimento por parte do Estado em garantir o acesso a todas as 

crianças de zero a seis anos como aponta a LDB (9394/96), ofertando vagas que 

possibilitem a entrada e permanência de todos a uma escola pública, sem distinção 

de raça, cor e outros fatores que acabam excluindo grande parte das crianças. No 

entanto, não é assim que as coisas têm acontecido, conforme aponta o Jornal de 

Londrina (11/11/2012) em uma reportagem na qual mostra que a cidade tem mais de 

8 mil crianças na fila das creches. Existem ainda grandes barreiras que impedem o 

acesso e permanência da população à educação básica, seja por falta de 

conhecimento, por falta de recursos financeiros e subsídios necessários para a 

concretização integral desse direito, como a construção de mais escolas que 

comportem o número de alunos de maneira que não prejudiquem o desenvolvimento 

destes em sala de aula; pois o fato é que as leis vão sendo implantadas, por 

exemplo, a matrícula obrigatória das crianças a partir dos quatro anos de idade já 

mencionada anteriormente, porém, não existem suportes necessários que 

comportem os alunos nos espaços disponibilizados pelo município/ ou Estado. 

Existem inúmeros outros fatores que favoreceriam e contribuiriam para a 

concretização deste inciso de forma a satisfazer a necessidade de todos os 

envolvidos neste processo, como a garantia de padrão de qualidade. 

Este assunto vale a pena ser considerado, pois além de ser 

obrigação do Estado oportunizar o acesso e a permanência, o inciso VII indica que a 

educação deve ter: “garantia de padrão de qualidade”. É evidente a necessidade de 

que o Estado garanta um padrão de qualidade à educação infantil, até mesmo 

porque a LDB enuncia este dever por parte do Estado no Artigo 4º da LDB, inciso IX: 

“padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade 

mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem”. Entretanto, a história desta modalidade de ensino indica 

claramente como essa etapa tem sido desvalorizada e marginalizada, aspecto este 

que será abordado mais a frente, quando for discutido sobre o financiamento da 

educação brasileira. 

O Artigo 209 da Constituição aponta que o ensino é livre à iniciativa 

privada, atendidas as seguintes condições: inciso I: “cumprimento das normas gerais 
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da educação nacional”; II: “autorização e avaliação de qualidade pelo Poder 

Público”. Destaca-se neste artigo a ação de supervisão e fiscalização que o poder 

público deve garantir sobre as escolas privadas, as quais devem ser avaliadas 

criticamente pelo Estado, garantindo a qualidade das mesmas, já que agora elas 

integram o sistema educacional. Contudo, essa exigência mencionada no Artigo 209 

torna-se mais importante se realizarem de fato o que destaca o Artigo 213, quando 

afirma, “os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser 

dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que promovam 

finalidade não lucrativa”, inciso I.   

Para Corrêa (2002, p.4),  

 
[...] dadas as dificuldades para que uma efetiva fiscalização aconteça, ao 
menos inibir a existência de instituições privadas que atendam as crianças 
na faixa dos 0 a 6 anos de idade sem nenhuma preocupação com a 
qualidade do serviço ( as conhecidas “escolinhas de fundo de quintal”, onde 
muitas vezes os problemas vão do espaço inadequado à falta de 
qualificação ou formação mínima daqueles que respondem por essas 
crianças). 

 
  

Visto a necessidade da qualidade no ensino, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente define alguns direitos como fundamentais: o direito à vida e à saúde 

(cap. I), à liberdade, ao respeito e à dignidade (cap. II), à convivência familiar e 

comunitária, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer (cap. III), e à educação, 

direito este que deve ser oferecido a todas as faixas etárias. 

Entende-se por qualidade um processo democrático, contínuo e 

permanente, que nunca chega a um conceito final e absoluto, devendo ser 

constantemente revisado e contextualizado no espaço e no tempo, a partir das 

mudanças que a educação vai sofrendo nos diferentes contextos pela qual 

perpassa. E neste processo todos os envolvidos devem participar das discussões: 

poder público, educadores, funcionários, pais, alunos e comunidade externa. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Artigo 

31, inciso I, afirma que “a avaliação nesta etapa da educação infantil será mediante 

o acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”. Pelo que se entende, 

esse inciso demonstra a preocupação com a questão ao propor como objetivo o 

desenvolvimento integral da criança, uma alternativa de deixar o processo avaliativo 

dos alunos com um caráter mais qualitativo. 
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Contudo, Pinto (2000) aponta que uma boa educação com qualidade 

socialmente referenciada tem um custo e que não é baixo, portanto, falar em 

qualidade na educação implica necessariamente discutir recursos para o seu 

financiamento (Pinto, 2000). 

No que diz respeito ao financiamento, uma mudança importante 

ocorreu na educação brasileira com a aprovação da LDB 9394/96: a criação do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização 

do Magistério (Fundef), cuja finalidade era promover o financiamento do ensino 

fundamental. Anterior a esta lei apenas uma parcela das receitas públicas eram 

destinadas à educação como um todo, e a partir dela a proposta mudara, com o 

intuito de atender apenas uma etapa da educação básica, o Fundef passa a destinar 

uma parcela especificamente ao Ensino Fundamental, através de uma redistribuição 

dos recursos provenientes de impostos aplicados pelos municípios, Estados e a 

União. 

Assim, a criação do Fundef implicou alterações na CF de 88 e na 

LDB de 96, exercendo grandes impactos na Educação Infantil, etapa da educação 

básica que ficou excluída, assim como o ensino médio, da vinculação de recursos 

financeiros oriundos do fundo (Fundef). 

Neste sentido, é válido ressaltar do que trata a Constituição de 88 

referente aos percentuais mínimos de gastos da receita de impostos com educação 

para cada ente federativo. O Artigo 212 da CF de 88 aponta que: “a União aplicará, 

anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios vinte e cinco por centro...”.  Esses percentuais acima mostram um grande 

avanço, e reforçam quando enunciam que é a prioridade desses órgãos. Macêdo e 

Dias (2011, p. 5) ressaltam: 

 
A decisão de aumentar o percentual de aplicação mínima significava uma 
medida política para que se cumprisse aquilo que estava anunciado na 
própria Carta no tocante à construção de uma educação pública de 
qualidade. 
 

Sousa Jr. (2005, p. 24) destaca ainda: 

 
Que ao definir em que os recursos destinados ao ensino devem ser 
aplicados, a legislação sofre um grande avanço, pois contribui para o 
controle e a fiscalização de contas referentes a manutenção e 
desenvolvimento do ensino. A fiscalização e a publicização de dados 
referentes às receitas e às despesas com o ensino são condições 
imprescindíveis para facilitar o acompanhamento dos órgãos públicos, e 
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consequentemente, da sociedade civil do pecúlio público destinado ao 
ensino. 

 

É neste contexto que em meados de 2004 e 2005, no governo de 

Lula4, foi discutida a substituição do Fundef pelo Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério (Fundeb), um 

fundo que atenderia toda a educação básica, e não mais apenas o ensino 

fundamental. Este entrou em vigor em abril de 2007, e sua implementação foi sendo 

gradual (33% no primeiro ano das matrículas para Educação Infantil, Ensino Médio e 

Educação de Jovens e Adultos. No segundo ano, em 2008 66% e em 2009 100%). 

O fundo continua com 100% das matrículas destinadas ao ensino fundamental, 

como já vinha sendo financiada pelo Fundef, e a incorporação gradativa das 

matrículas das demais etapas e modalidades da Educação Básica com o passar dos 

anos (Gouveia e Silva 2009, p.53). 

O Artigo 211 traz: “a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino”. Neste 

sentido, entende-se que a educação pública fica por responsabilidade de todos os 

entes federados citados acima.  

Diante disso a educação infantil será de responsabilidade dos 

Municípios, como destaca a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96) 

no Artigo 11, inciso V: “oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, 

com prioridade o ensino fundamental...”, contudo, não descarta a responsabilidade 

também do Estado e da União de colaborarem, como aponta o Artigo 30 da CF de 

88, em seu inciso VI: “manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental” (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).  

Houve avanços e conquistas referentes à educação infantil, e se 

ressalta como principal fator a lei que insere na educação a criança de zero a cinco 

anos de idade, como um direito dos mesmos e um dever do Estado, como já foi 

mencionado. Entretanto, a realidade não condiz com a prática de tais leis, e neste 

sentido Cury (1998, p.10) destaca: “para dar a devida proteção a um direito social 

específico é preciso financiamento; assim, o direito da criança, para que tenha a 

devida instrução, necessita de proteção com eficácia e com financiamento”. 

                                                 
4 Luiz Inácio Lula da Silva – Ex-presidente da República Federativa do Brasil entre os anos 2003 a 2010 
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Duarte (2007) aponta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) 

como a solidificação de uma política pública na efetivação do direito à educação. A 

autora analisa ainda que a partir do FUNDEB critérios e prioridades de ação no 

financiamento da educação básica são estabelecidos; e por mais que não sejam 

suficientes, já contribuíram e trouxeram melhorias no acesso e permanência dos 

alunos da educação básica. 

Neste período de mudanças e reajustes outro aspecto relevante que 

sofreu alterações foi a idade para o ingresso obrigatório na educação infantil, 

primeira etapa da educação básica obrigatória. O Artigo 6º da LDB deixa claro: “é 

dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica 

a partir dos 4 (quatro) anos de idade” (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013), e 

no ano de 2006, mediante a Redação dada pela Lei nº 11.274, direcionado no Artigo 

32 da LDB, estabelece que: “o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 

(nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá 

por objetivo a formação básica do cidadão”, sendo que os Municípios e os Estados 

terão até 2016 para implementar a obrigatoriedade para a educação infantil e o 

ensino fundamental teve o prazo de até 2010, como dispõe o Artigo 5 da Lei 11.274. 

Os instrumentos legais citados acima anunciam a faixa etária 

obrigatória com que a criança deve ser matriculada na educação infantil, e deixa 

clara, então, a necessidade de novas propostas referentes à qualidade da educação 

e à construção de mais pré-escolas que com c portem o novo público de quatro anos 

que até 2016 deverá estar matriculado, e para isso é indispensável também a 

ampliação na oferta de vagas para todas as crianças, pois o número de crianças 

sem atendimento ainda é muito elevado. 

Diante dos apontamentos, verifica-se um nocivo processo de 

desresponsabilização do Estado em assumir e encarar a educação básica como o 

centro e a base de uma formação sólida e eficaz. Vale lembrar que a sociedade de 

maneira geral também precisa participar das tomadas de decisões em relação à 

educação, formando assim um sistema na luta por uma educação melhor. Por mais 

que haja muitos empecilhos para o avanço da educação, esta deve ser oferecida 

pelo poder público, garantindo os mínimos padrões de qualidade, sendo este um dos 

princípios básicos das Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O fato de a 

educação não ser de boa qualidade está diretamente relacionado aos recursos 
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destinados a ela, seja pela insuficiente parcela reservada para a educação infantil, 

ou pela ineficiência na administração destes recursos que não favorecem a estrutura 

educacional. A sociedade precisa estar atenta às leis e normas que precisam 

garantem pelo menos os padrões mínimos de qualidade na educação, assegurando 

aos seus filhos o desenvolvimento social e a construção de valores democráticos. 
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4. DESAFIOS, AVANÇOS E RETROCESSOS: ASPECTOS QUE ENVOLVEM A 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

              

Este capítulo do trabalho apresenta alguns temas que se 

destacaram na pesquisa referente à educação infantil. Os aspetos citados foram 

pontos que nortearam a reflexão sobre o título deste capítulo, pois de alguma forma 

contribuiram para o desenvolvimento da primeira etapa da educação básica, bem 

como empecilhos que resultaram em retrocessos, desafios e possibilidades para 

essa etapa da educação. 

 

4.1 Dos limites enfrentados às possibilidades e aspectos conquistados 

 

No Brasil a Educação Infantil vem sendo discutida e analisada há 

muito tempo, contudo, somente a partir da década de 80 vem conquistando seu 

espaço, garantindo e adquirindo direitos enquanto primeira etapa da Educação 

Básica, amparada por leis e outras normativas. 

A partir da pesquisa realizada verificou-se que muitos foram os 

avanços, os desafios e também retrocessos no sistema educacional, e estas 

transformações foram frutos de acontecimentos advindos da escola, da comunidade 

atendida e da sociedade em geral, que lutaram e lutam por melhorias na educação. 

A esfera pública também luta a favor de uma educação de qualidade acessível a 

toda a população. Verifica-se esse movimento de mudanças na educação a partir 

das leis referentes aos recursos destinados à primeira etapa da educação básica, 

por exemplo, quando o Estado, por meio das leis, indica que a crianças da educação 

infantil a partir de quatro anos de idade devem estar matriculadas nos espaços 

formais de educação, logo se remete que os investimentos (financeiros), tanto com 

relação à estrutura destes espaços, como ao atendimento e a qualidade, devem 

estar condizendo com a proposta da lei.  

Almejar uma educação de qualidade e de caráter pedagógico a 

todos os indivíduos talvez não seja a realidade de nossa sociedade atual, uma vez 

que o caráter de algumas leis, a própria visão de muitas famílias - principalmente 

das classes menos favorecidas – e até mesmo de algumas escolas, sustentam uma 

perspectiva de que a instituição escolar seja de caráter assistencialista no 
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atendimento aos alunos.  Partilhamos da crença de que é necessário desvincular as 

políticas assistencialistas do âmbito educacional, respeitando a função da escola. 

Esta função se dá a partir da transmissão de saberes historicamente sistematizados, 

possibilitando ao aluno a transformação social e a formação humana, se 

preocupando em formar sujeitos autônomos. Cabe então à escola rever o seu 

trabalho e a partir disso reconhecer o seu papel na sociedade e assumir seu caráter 

pedagógico. Saviani afirma que: 

 
A escola necessita de uma organização tal que a criança, cada educando, 
em especial aquele das camadas trabalhadoras, não veja frustrado a sua 
aspiração de assimilar os conhecimentos metódicos, incorporando-os como 
instrumento irreversível a partir do qual será possível conferir uma nova 

qualidade às suas lutas, no seio da sociedade (SAVIANI,1985).  
 
 

A escola está sempre em movimento causado por mudanças 

sociais, lutas políticas e ações coletivas, e tais ações levam a transformações e 

redefinições no trabalho pedagógico realizado pelos educadores. A partir deste 

processo de mudanças que proporciona a qualidade na educação é que a escola 

passa a assumir de fato a sua função como promotora do desenvolvimento dos 

educandos, possibilitando assim uma formação de sujeitos críticos e reflexivos, 

autores de suas próprias histórias.  

Neste contexto em que a escola caminha, seria importante e 

vantajoso para ela desenvolver um trabalho com as famílias dos alunos, para que 

compreendam e comecem a ter outro olhar referente ao atendimento das crianças, 

valorizando o trabalho desenvolvido pelos profissionais da área, e construindo uma 

relação de parceria entre escola e família, juntos na luta por uma educação 

relevante e significativa. 

Na tentativa de possibilitar uma educação de qualidade, as 

instituições de educação infantil precisam pensar e analisar suas estratégias e 

práticas educativas, procurando atender o que preconizam as leis, como a LDB 

quando indica qual a formação necessária para um profissional atuar na escola. Os 

avanços acontecem, porém, talvez, o que falta é uma fiscalização por parte do 

Estado para verificar se todas as escolas estão cumprindo a lei.  

De maneira geral, o Estado faz suas intervenções criando políticas 

sociais, no entanto, muitas dessas leis ainda precisam ser materializadas. No âmbito 

educacional a educação apresenta-se de baixa qualidade para grande parte da 
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população. Visto que esta situação caminha a passos lentos, já é um grande avanço 

quando se pensa que só em 1988, com a Constituição Federal e as políticas 

públicas destinadas ao atendimento das crianças e adolescentes, com a Lei 

8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDB 9.394/96 e os Referenciais 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e outras normativas – é que 

começaram a se consolidar as práticas educativas voltadas especificamente à 

criança. É válido ressaltar que por mais que na história da educação a criança seja 

concebida como um indivíduo de direitos apenas nas últimas décadas, não é 

descartada a responsabilidade do Estado de garantir melhores oportunidades de 

educação, inclusive a todos os que ainda não estão matriculados nas instituições de 

educação infantil. 

Partindo deste pressuposto, as políticas educacionais voltadas para 

atender os indivíduos precisam ir além das leis que garantem o acesso e a 

permanência das crianças nas escolas. É necessário também pensar uma educação 

que os capacitem para a vida, que desenvolva nelas habilidades individuais ainda 

ocultadas, talvez por falta de oportunidade, e não somente habilidades voltadas para 

a formação de mão de obra para o trabalho. Ou seja, uma formação que contribua 

para o desenvolvimento social, da consciência crítica, da capacidade reflexiva e os 

desenvolvam para serem agentes de mudanças na sociedade. 

Assim, exercer a cidadania como garante as leis é oferecer e 

garantir a todo cidadão o acesso ao conhecimento sistematizado. Porém, observa-se 

atualmente que a educação ainda não é para todos, ou seja, é restrita. O mesmo 

acontece com relação aos demais direitos mínimos, básicos e fundamentais como 

saúde, educação e segurança. 

Na sociedade capitalista em que vivemos é difícil falar em igualdade 

e qualidade, mas, na esperança de que o Brasil ainda possa avançar em relação à 

educação, o Estado deve analisar e refletir as reais necessidades dos cidadãos a fim 

de atendê-los, por mais que esse seja um dos maiores desafios da educação atual. 

Para isso, é necessário que ele assuma seu papel de criar políticas públicas sociais 

e manter uma fiscalização para garantir o acesso, a permanência e uma educação 

de qualidade.  

A educação não caminha para o progresso sozinha, tão pouco 

avança e garante ser de qualidade sem apoio e recursos. Para isso, é fundamental 

que haja uma política de financiamento que proponha uma melhoria na educação e 
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a minimização das desigualdades sociais. É importante também que a escola e os 

educadores se informem e tenham conhecimento das leis que visam dar suporte 

financeiro para a educação, para onde são destinados os fundos e qual a 

porcentagem que lhes são garantidos por lei e se de fato a escola tem recebido tudo 

isso. Este movimento é necessário, em prol de uma educação democrática de 

qualidade. O engajamento dos indivíduos na participação política na luta por uma 

educação melhor é um avanço, uma vez que a população mostra-se cada vez mais 

consciente de que a educação básica é obrigatória e para todos. 

O processo pelo qual a educação perpassa não é claro e direto, uma 

vez que a luta pela educação de qualidade em benefício de uma sociedade 

democrática é envolvida por avanços, muitos desafios e também retrocessos. 

Apesar da atual política de financiamento que garante fundos para todos os níveis 

da educação básica que se constitui em um avanço, é importante uma luta 

incessante de todos os envolvidos em prol da educação de qualidade e de uma 

escola de qualidade, que abranja todos os indivíduos em idade escolar e que 

promova o desenvolvimento dos mesmos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Consideramos neste trabalho de pesquisa os avanços, desafios e 

retrocessos pelo qual passaram a Educação Infantil na estrutura criada a partir da 

Constituição Federal de 1988.  

Foi feito um estudo bibliográfico e documental a partir de artigos e 

estudos de pesquisadores que tratam desta área. Foi realizada também, por meio de 

um levantamento documental, uma análise que permite identificar as leis destinadas 

à Educação Infantil. 

A pesquisa realizada oportunizou um maior aprofundamento sobre a 

Educação Infantil, bem como possibilitou conhecer, no período em questão, o seu 

processo histórico, o reconhecimento dessa educação como etapa da educação 

básica na história do Brasil, os recursos destinados a este fim e também as políticas 

criadas para o desenvolvimento da qualidade da educação. A partir dos estudos 

teóricos das leis e normas criadas a partir da década de 80/90 que estão em vigor, 

compreende-se a Educação Infantil como uma etapa da educação básica de grande 

importância no processo de formação da criança e em seu desenvolvimento integral, 

considerando que a socialização com crianças da mesma idade e a aprendizagem 

se iniciarão nos primeiros anos de vida. 

É possível perceber que muitas mudanças ocorreram na educação 

nas últimas décadas, uma vez que nos remetemos à história da educação infantil, 

quando a educação era de caráter assistencialista e atendia as crianças das 

camadas mais pobres. Tais alterações podem ser caracterizadas como avanço, uma 

vez que foram criadas leis que reconhecem a infância e suas especificidades quanto 

ao caráter educativo às crianças nas instituições de educação infantil. 

À medida que ações são tomadas com propostas de melhorias na 

educação, surgem novos embates que acarretam em desafios para a efetivação das 

ações. É importante ressaltar o avanço referente à idade obrigatória para a matrícula 

na educação infantil, conforme redação dada a partir da Emenda Constitucional 

059/2009, a LDB em seu Art. 4º, disciplina que: “O dever do Estado com educação 

escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica 

obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade”. Analisando 

este Artigo é possível notar que foi feita uma grande alteração, valorizando a criança 

em seu desenvolvimento e garantindo a ela o acesso à educação formal. No 
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entanto, a questão que norteia esta reflexão é a seguinte: foram criadas novas 

escolas para atender toda população que se enquadra neste Artigo? Até porque, se 

aumentar o número de alunos, consequentemente precisará haver expansão de 

vagas para acolhê-los. E os recursos destinados à educação infantil, são suficientes 

para atender às suas necessidades? O Fundeb tem cumprido seu papel? O Estado 

e a sociedade têm exercido sua função fiscalizadora em relação aos aspectos 

citados acima? 

O fato é que existem muitas perguntas e poucas respostas. Estes 

são os desafios da educação atual. Por mais que a trajetória seja conturbada e 

talvez não se visualize uma “luz no fim do túnel”, não se pode perder o foco de que 

existem crianças sem oportunidades, e que cabe à sociedade em geral lutar e ao 

Estado prover uma educação de qualidade a todos os cidadãos.  

É possível reconhecer também os avanços conquistados para a 

Educação Infantil, para as crianças e os profissionais que nela atuam. Porém, a 

partir do exposto, é importante reconhecer que a luta pela educação de qualidade é 

um processo que já vem de anos, e que ainda não alcançou o patamar desejado -

todas as crianças de 0 a 6 anos matriculadas em uma escola, melhor atendimento 

oferecido nos espaços de educação infantil, políticas de financiamento que 

beneficiem ainda mais a primeira etapa da educação básica – mas que deve ser 

almejado e fortalecido a partir das lutas da sociedade e principalmente afetar as 

políticas públicas. 
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