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RESUMO 
 

A pesquisa teve como principal objetivo analisar as políticas que dizem respeito à 
democratização da educação infantil, partindo do âmbito nacional, até o municipal, 
mais especificamente, à cidade de Londrina. Utilizamos com procedimento 
metodológico a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e análise de dados 
em sites oficiais. Chegamos à conclusão que mesmo com políticas públicas 
definidas e documentos aprovados para a democratização da educação infantil, na 
prática esta etapa da educação básica, ainda é desvalorizada, tem um caráter 
assistencial e parte dela é ofertada através da filantropia, por organizações do 
terceiro setor, num sistema de parceria público-privado. Ao longo da pesquisa, 
percebemos que estes problemas estão presentes na educação infantil, devido a 
diversos fatores históricos, econômicos e políticos, vindos da influência neoliberal 
que se alastra no Brasil, no final da década de 1980 e início dos anos de 1990.  
 
Palavras-chave: Educação infantil, políticas educacionais, democratização. 
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INTRODUÇÃO 

 

A compreensão dos objetivos e políticas públicas para a educação 

infantil é de extrema importância para a formação docente. A pesquisa sobre este 

tema tem o papel fundamental de colocar estas questões em debate, assim como 

conscientizar a todos os profissionais e futuros profissionais da área, sobre a 

concepção de educação infantil, que ainda é vista por um viés assistencialista, para 

que possam lutar para alterar esta realidade. 

Tendo isso em vista, o seguinte trabalho tem como objetivo 

compreender o processo político e histórico em que se dá a educação infantil, 

primeiramente, no Brasil e em um segundo momento, na cidade de Londrina. O 

intuito é responder a seguinte questão: O que está previsto em leis e documentos 

para a educação infantil e o que está sendo colocado em prática? 

Tendo essa questão como norteadora do trabalho, os procedimentos 

metodológicos utilizados foram a pesquisa bibliográfica, para que através das 

contribuições de alguns autores, o processo histórico e político da educação infantil 

fosse traçado. O estudo bibliográfico foi uma fase da pesquisa muito importante para 

a melhor compreensão dos estudos acadêmicos já realizados sobre o  presente 

tema de estudo. A pesquisa documental, também foi utilizada, a fim de expor e 

analisar quais são as políticas públicas que amparam a educação infantil, assim 

como a análise de dados encontrados em sites oficiais que proporcionaram o 

confronto entre o dirscuso e a prática.  

No primeiro capítulo é apresentada a analise dos principais 

documentos e políticas públicas que dizem respeito a esta etapa da educação 

básica, em âmbito nacional. Para isso fez-se necessário a compreensão dos 

acontecimentos das décadas de 1980 e 1990, que interferem diretamente nos dias 

de hoje, pois, foi neste período que as principais leis que tratam da educação infantil 

foram promulgadas. Período este de Reformas e lutas, onde as ideias neoliberais 

estavam sendo impostas no país. 

No segundo capítulo, são apresentados as análises de três 

documentos nacionais, o primeiro o Plano Nacional de Educação, que trata de todas 

as etapas da educação básica, porém, nos atentamos apenas ao que diz respeito a 

educação infantil, buscando compreender como o Plano aborda esta etapa da 
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educação básica. O segundo documento analisado foi o Referencial Curricular 

Nacional da Educação Infantil(BRASIL,1998a), este sendo um referencial de três 

volumes que trata especificamente da educação infantil, destacamos o volume 1, 

destinado à introdução, procurando caracterizar esta estapa da educação. O terceiro 

documento, analisado foram as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil(BRASIL,1998a)..Por meio do estudo destes documentos buscou-se uma 

compreensão mais aprofundada sobre o que se espera da educação infantil, quando 

trata-se da perspectiva legal/formal, para poder ter elementos de confrontar os 

dados formais com a realidade da sua oferta, no município de Londrina.  

O terceiro capítulo apresenta a história da educação infantil na 

cidade de Londrina, município  localizado ao norte do Paraná e os dados do Plano 

Municipal de Educação de Londrina, assim como confronta todo o discurso, leis e 

documentos analisados no estudo, com a realidade da oferta da primeira etapa da 

educação básica, neste município, por meio de apresentação de dados e 

reportagens de jornais locais recolhidos durante a pesquisa.  

Concluímos que mesmo com políticas públicas promulgadas e 

tantos documentos aprovados para a democratização da educação infantil, na 

prática esta etapa da educação básica, continua sendo desvalorizada. Há ainda  um 

forte caráter assistencial em sua oferta e parte dela é feita pela filantropia. Assim, 

organizações do terceiro setor se encarregam de contribuir com o sistema municipal 

de educação, num sistema de parceria público-privado.  

Ao longo da pesquisa, percebemos que estes problemas estão 

presentes na educação infantil, devido a diversos fatores históricos, econômicos e 

políticos, vindos da influência neoliberal que se alastra no Brasil, no final da década 

de 1980 e início dos anos de 1990. 
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CAPÍTULO 1 – AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL A 

PARTIR DA DÉCADA DE 1980 

 

Neste primeiro capítulo, iremos tratar da educação infantil e suas políticas 

públicas a partir da década de 1980, para isso o capítulo traz discussões teóricas 

sobre o contexto do período e análises de documentos que são relevantes para a 

pesquisa. Buscou-se neste texto a compreensão do passado para que assim possa 

ser feita uma análise do presente, desta etapa da educação básica. 

Primeiramente, para tratarmos da educação infantil no Brasil, durante este 

período, é importante fazermos uma breve discussão sobre o Consenso de 

Washington. De acordo com Almeida e Lara (2005), este Consenso foi uma reunião 

realizada em 1989 entre funcionários do governo norte-americano e dos organismos 

financeiros internacionais, teve como principais promotores o Banco Mundial (BM) e 

o Fundo Monetário Internacional (FMI), com o objetivo de inserir os países da 

América Latina na economia de mercado, uma vez que estes não tinham ainda 

aderido, totalmente, à política neoliberal, o Brasil estava entre esses países. 

Conforme estas autoras: 

O Consenso de Washington tinha como metas: redução dos gastos 
públicos; abertura das economias nacionais; reforma tributária; 
privatizações; regime cambial e redução do Estado na economia 
(ALMEIDA; LARA, 2005. p.110). 

 Ou seja, o Consenso de Washington divulga as ideias neoliberais, que no 

Brasil foram implementadas a partir do governo de Fernando Collor de Melo, 

primeiro presidente eleito por voto direto, após o período ditatorial. Pode-se dizer 

que este governo deu os primeiros passos para as medidas consideradas no 

Consenso. Segundo Ariosi: 

 

O Consenso de Washington pode ser considerado a expressão do 
pensamento neoliberal e estipulou os parâmetros das reformas 
sociais na América Latina nos anos de 1990, penetrando 
profundamente nas políticas educacionais praticadas pelos governos 
dos países latino-americanos, justificando que a elaboração do 
Consenso de Washington era a visão de que os sistemas 
educacionais dos países latino-americanos eram ineficientes, 
ineficazes e improdutivos, muito mais do que restritivos (ARIOSI, 
2010. p. 29). 
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 O neoliberalismo tem como principal influência o liberalismo clássico, suas 

principais características são: a não participação do estado na economia de 

mercado, a privatização de empresas estatais, a abertura da economia para entrada 

de empresas multinacionais e outros elementos. O neoliberalismo propõe e defende 

ideias que estimulam no país a disseminação do sistema capitalista. Os principais 

pensadores da ordem neoliberal foram Friedrich Hayek e Milton Friedman, eles 

defendiam o direito e a liberdade do indivíduo. Para que isso fosse concretizado, 

conforme Arce, citada por Ariosi: 

 

O Estado neoliberal assume duas funções que podem ser vistas 
como contraditórias. Na primeira, deve ser forte para conter os 
gastos públicos, incentivando e implementando programas de 
privatização das empresas estatais. Na segunda, deve diminuir sua 
atuação sobre os gastos e as intervenções estatais no âmbito social 
e econômico. Todas as medidas foram impostas para garantir a 
estabilidade monetária a qualquer custo (ARCE, apud, ARIOSI, 2010, 
p. 24). 
 

A Reforma do Estado acontece no período em que as ideias neoliberais estão 

sendo inseridas no Brasil e institui a parceria entre o setor público e o setor privado. 

Um dos resultados desta reforma é a valorização do terceiro setor1 e o estímulo para 

que as instituições filantrópicas ofertem, ainda mais, os serviços que deveriam ser 

exclusivos do estado.  

O neoliberalismo contribui por aumentar a oferta educacional, uma vez que 

visa à ampliação do preparo de mão de obra para o mercado de trabalho e a 

contenção da pobreza, vista como um impedimento para o progresso da economia, 

problema este ainda presente nos países da América Latina e outros. 

 Neste contexto, o Banco Mundial (BM) é um importante ator, com ações que 

priorizam manter o progresso do capitalismo, utilizando-se das ideias neoliberais. 

Para as autoras Rodrigues e Lara o ajuste ao modelo neoliberal provoca novas 

desigualdades sociais nos países latino-americanos, inclusive no Brasil: 

 

O modelo neoliberal inclui a informalidade no trabalho, o 
desemprego, o subemprego, a não proteção trabalhista e, 
conseqüentemente, uma “nova” pobreza. As conseqüências sociais 

                                                 
1
 Compreende-se como entidades do terceiro setor as entidades filantrópicas, organizações não 

governamentais, fundações, associações e etc. 
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do ajuste neoliberal na América Latina foram denominadas de 
desajuste social (RODRIGUES; LARA, 2006, p. 92- grifo da autora). 
 

 No âmbito da educação infantil, as ideias neoliberais influenciaram na 

desigualdade da oferta desta etapa de ensino, pois o município passou a ser 

responsável pela mesma, criando uma desigualdade generalizada, devido à 

dessemelhança de arrecadação de impostos destes municípios. Essa 

descentralização foi imposta pelo BM. Com isso: 

 

O oferecimento da Educação Infantil pelos municípios é prejudicado 
pela falta de recursos, e foi agravada, na criação do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério – FUNDEF, pois a excluiu [a educação 
infantil] na distribuição de seus recursos, tornando quase nula a 
participação do MEC na implementação de recursos para este nível 
de ensino. Defende-se a criação do Fundo para a Educação Básica – 
FUNDEB, ou um fundo específico para a Educação Infantil – 
FUNDEI, que poderia ser significativa para este nível educacional, 
liberando-o do assistencialismo continuado o qual esta condenado 
(ALMEIDA;LARA, 2005. p.115).  
 

Contudo, a oferta educacional apesar de ter aumentado,  não contribuiu para 

a qualidade da mesma. Ainda na década de 1980, ocorreu a conquista formal/legal 

da cidadania e a Constituição Federal (CF) de 1988, contemplou o acesso aos 

direitos sociais, em seu artigo 6º, sendo estes o direito à educação, à saúde, à 

alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à 

proteção à maternidade e à infância e à assistência aos desamparados.  Embora 

seja apenas formalmente essa conquista foi relevante na época e foram adquiridas 

graças a diversas lutas sociais que aconteceram neste período. Lara e Almeida 

reiteram esta ideia, afirmando que: 

 

As conquistas relevantes na década de 80, para as crianças 
brasileiras, foram conseqüências de lutas sociais que se travaram 
naquele período. Somente desta forma é possível adquirir condições 
para o desenvolvimento de políticas coerentes que possam gerar a 
educação infantil. Vale ressaltar, no entanto, que a conquista da 
cidadania pela criança na Constituição de 1988, atende à conquista 
possível nesta sociedade que tem como princípio o capital 
(ALMEIDA; LARA, 2005. p. 115). 

 A CF/1988 trata a criança e o adolescente com direitos de um cidadão, com 

proteção integral e prioridade absoluta. Nesta mesma Constituição, o artigo 208, 

passou a definir a educação infantil, como “[...] um direito da criança, um dever do 
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Estado e uma opção da família”, dando assim os primeiros passos para uma 

educação infantil democrática. Sobre isso Ariosi afirma: 

O detalhamento do direito à educação é apresentado no Artigo 208. 
Especialmente no Inciso IV, esse artigo trata sobre o nosso tema: as 
creches e pré-escola. As instituições de educação infantil são 
tratadas como instituições educacionais, não assistenciais, uma 
mudança de paradigma bastante significativa. A legislação afirma a 
incorporação da educação infantil ao sistema regular de ensino, 
regulamenta e normatiza a legislação educacional. Nesse artigo, são 
indicados os principais mecanismos de garantia do direito à 
educação (ARIOSI, 2010. p. 76). 

 Em seu artigo 30 a CF/1988 prevê que cabe ao município manter programas 

para a educação infantil e para o ensino fundamental. Porém com a promulgação da 

lei 9.424/96, que prescreve o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), acabou prejudicando o 

investimento na educação infantil. O FUNDEF tinha dez anos de duração, porém 

passou para quatorze anos, o que se tornou mais um problema além da 

precariedade desta lei, que garantia financiamento apenas para o ensino 

fundamental. Com isso os municípios não cumpriram o seu dever constitucional, por 

falta de recursos financeiros. Sobre isso Ariosa alega: 

 

Além disso, o Fundef apresenta outro ponto que merece atenção. 
Como o próprio nome já diz, é um fundo que se destina ao ensino 
fundamental, assim, a educação infantil, a educação de jovens e 
adultos e o ensino médio, embora também sejam etapas da 
educação básica, não recebem recursos e, no período de vigência 
desse fundo, esses outros níveis da educação básica sofreram um 
sucateamento (ARIOSI, 2010. p. 92). 
 

O FUNDEF vigorou de 1998 até o ano de 2006, para a substituição deste 

fundo, foi aprovada a lei n.º 11.494, que regulamentava o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB) que tinha como principal diferença a destinação de recursos 

para todas as etapas e modalidades da educação básica, incluindo a educação 

infantil no ano de 2007. 

 

O novo fundo tem sua duração prevista até 2020 e o texto da lei traz 
a previsão de três anos para sua total implantação, apresentando 
nas disposições transitórias os valores que deverão ser investidos 
por aluno de cada nível de ensino. Ainda determina onde serão 
captados os recursos que irão compor o fundo (ARIOSI, 2010. p. 93). 
 



 18 

 Antes, porém na década 1990 é aprovado o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Neste documento, a criança foi reconhecida como um ser com 

direitos de um cidadão. Cabe aqui um breve estudo sobre o conceito de infância, 

que começa a ser discutido a partir do século XVII. Ariès (1981) através de diversos 

textos da Idade Média e buscando uma origem para a palavra infância no latim, 

entende que infância é um período do zero até sete anos, período este que a criança 

ainda não forma palavras perfeitas. Na modernidade o termo infância viveu um 

momento de questionamentos, porém na contemporaneidade a definição se 

assemelha a de Ariès (ALMEIDA; LARA, 2005. p.111). 

A situação precária em que algumas crianças viviam solicitava medidas 

urgentes em defesa e proteção das mesmas. Ou seja, todas as crianças, 

independente da situação econômica em que se encontravam, precisam ter seus 

direitos assegurados, como todo e qualquer cidadão. Especificamente, voltado à 

educação infantil, o ECA 

[...] reafirma o direito à educação como direito da criança e não 
mais da mãe trabalhadora. A afirmação legal sobre o direito à 
educação, como direito da criança, está alicerçada na 
convicção de que a educação na primeira infância é uma 
necessidade para que ocorra o desenvolvimento pleno do 
indivíduo. Nesse sentido, a EI não pode ser considerada um 
atendimento compensatório a uma situação social, mas deve 
ser tratada como um processo de formação fundamental ao 
pleno desenvolvimento do sujeito (ARIOSI, 2010. p. 76). 

Com isso, podemos afirmar que a educação infantil é um direito reservado à 

criança, como parte fundamental da educação básica, com o objetivo de 

desenvolver e formar o sujeito, e não mais o de cuidar para que a mãe possa 

trabalhar. Ou seja, é com a aprovação deste documento que a educação infantil 

começa a ser reconhecida, e deveria perder seu caráter assistencial. 

Entretanto a redemocratização do país, após o período ditatorial, ocorreu 

simultaneamente à elaboração do ECA. Durante esse processo, como vimos, o 

Brasil já caminhava na ordem neoliberal, que se consolidou em 1995, no governo de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC). Esse processo interferiu diretamente na 

educação, pois o Estado focalizou seus gastos nas primeiras séries do ensino 

fundamental, descentralizou a responsabilidade sobre a educação pública e instituiu 
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a municipalização do ensino. Consequentemente a educação infantil acaba por não 

caminhar na direção de quebra do assistencialismo previsto pelo ECA. 

A influência neoliberal está presente na oferta dos serviços educacionais, 

vistos como mercadoria de consumo. Nessa perspectiva, o governo acabou por se 

afastar da responsabilidade sobre o processo escolar dos cidadãos, mas ainda tem 

o controle do “produto” por meio de avaliações de resultado e da definição das 

diretrizes curriculares (ALMEIDA; LARA, 2005, RODRIGUES; LARA, 2006). 

Resultado de toda essa reforma, é que a educação infantil é vista como uma 

preparação para o ensino fundamental e não como parte da educação básica e 

essencial para a formação do cidadão, além de ser apenas um local onde as mães 

trabalhadoras deixam seus filhos.  Isso corrobora para que se oferte uma educação 

infantil sem muita qualidade. O Brasil como já dito se ajustou ao modelo neoliberal, o 

que teve como consequência o surgimento de novas desigualdades, o Estado 

passou a fazer parceria com a iniciativa privada e passou a investir na educação por 

meio da filantropia. Houve um processo de desregulamentação e foram facilitadas as 

medidas para o mercado agir livremente sem a interferência do poder público.  

A educação infantil de direito constitucional garantido à criança na idade de 

até cinco anos, continua na condição assistencial/filantrópicas. As famílias com 

melhores condições financeiras matriculam seus filhos nas escolas particulares. A 

educação oferecida pelo Estado, por sua vez, torna-se uma educação para pobres. 

Sobre o impacto da municipalização para a educação infantil, Almeida e Lara citam 

que 

A descentralização, citada no ECA, propõe aos municípios para 
agirem com autonomia, democracia, participação da sociedade e 
pelo prevalecimento dos interesses das crianças é absorvida como 
descentralização financeira. Imposta pelo Banco Mundial, prevê esta 
como forma de desonerar o Estado no oferecimento da Educação 
Infantil e impõe aos municípios que se responsabilizem por ela. Esta 
forma de descentralização imposta gera desigualdade generalizada 
entre as regiões devido à disparidade de renda (ALMEIDA; LARA, 
2005. p.115). 

 

Assim, mesmo que a CF/1988 profira que as instituições de educação infantil 

não são de caráter assistencial, não é isso que estudiosos e pesquisadores verificam 

na realidade brasileira. O governo Fernando Henrique Cardoso, afeito aos 
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encaminhamentos do Banco Mundial para a educação, faz na década de 1990, uma 

reforma educacional com orientações economicistas e influências da nova ordem 

mundial, adotando propostas da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF). A educação se alinha com as metas das políticas neoliberais. Porém, 

retrocede os pequenos passos dados para uma educação infantil democrática, 

conforme posta na CF/1988 e no ECA,  já mencionados nesta pesquisa. 

No ano de 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 

9394/96) foi promulgada. No que diz respeito à educação infantil, o que podemos 

perceber na LDB 9394/96 é que esta etapa é incluída na educação básica, como 

trata o artigo 21, desta Lei: “A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, 

formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio” [...]. 

No artigo 29 da LDBEN9394/96, podemos perceber que a educação infantil 

tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, em todos os seus 

aspectos. Porém, como já dito, estudiosos entendem a discrepância entre o proposto 

e o praticado, uma vez que a educação infantil não é vista como obrigatória na 

legislação brasileira e ainda passa-se a responsabilidade do Estado para a família. 

De acordo com Almeida e Lara: 

Na LDB tenta-se liberar o Estado da obrigação para com a Educação 
Infantil que, apesar de fazer parte da educação básica, é citada na 
Lei como direito, mas não obrigatório e também foi dividida por idade 
e instituição, descaracterizando em parte a concepção que defende o 
desenvolvimento integral. A LDB trata da questão da 
descentralização da Educação Infantil para os municípios, porém 
este deve priorizar o ensino fundamental e é significativa a referência 
que é feita ao atendimento de crianças de zero a seis anos, podendo 
ser em creches ou entidades equivalentes, abrindo um precedente 
para o atendimento fora das creches. (ALMEIDA; LARA, 2005. p.114) 

  

A LDBEN 9394/96 é um documento que passou por muitas mudanças 

(emendas). Uma delas foi instituída pela Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que 

altera o atendimento da educação infantil. Antes a criança permanecia nesta etapa 

até completar seis anos, com a mudança realizada a criança permanece até cinco 

anos. Ou seja, o ingresso para o ensino fundamental passa a ser com seis anos, 

devido à nova organização do ensino fundamental, que passa ter duração de nove 

anos. 
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Podemos perceber que os resultados das reformas acontecidas no Brasil na 

década de 1980 e 1990, atingem diretamente a educação infantil, tornando-a parte 

da educação básica, porém não obrigatória. O que desencadeou programas 

informais, com foco na classe pobre, criando assim programas compensatórios. O 

governo apesar de não dar condições para a classe pobre sair da situação, 

chamada pelo próprio governo de situação de risco, passa a investir mais no ensino 

fundamental, na perspectiva de formar o trabalhador. Segundo Campos (2013): 

Assim, a educação ganha uma centralidade estratégica, associada a 
uma nova lógica econômica. Seguindo essa lógica, a educação é 
proclamada por diferentes organismos e governos, nos anos 1990, 
como eixo da produtividade com equidade [...]. (CAMPOS, 2013, 
p.197) 

 

 Sendo assim, a educação infantil proposta pelo estado, passa a ser uma 

educação compensatória. Começa-se a utilizar o termo equidade, este termo não 

significa igualdade de desenvolvimento, mas igualdade de oportunidades. Ou seja, o 

governo oferece oportunidades iguais a todos, mas cabe a cada um desfrutar destas 

oportunidades, podendo ter sucesso ou fracasso na aquisição da mesma e sendo o 

responsável pelo o resultado. Podemos perceber então que o estado não combate 

as causas da pobreza, mas tenta amenizar o problema com a criação de políticas 

compensatórias, oferecendo oportunidade que se dizem igualitárias para todos. Com 

isso, a educação infantil acaba tornando-se uma forma do estado agir sobre a 

pobreza. Um exemplo disso é que o “Ministério do Interior e o Ministério da 

Educação (MEC) desenvolveram programas com a participação direta e indireta na 

implantação de creches e de pré-escolas, por meio de convênios” (ARIOSI, 2010. p. 

80). 

Podemos concluir que durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, 

pouco foi feito em se tratando de educação infantil, apesar de muitos documentos 

(legislação) elaborados, o que foi feito em prática não acrescentou avanços para a 

essa fase da educação básica. 

A análise do governo do presidente FHC em relação às políticas 
educacionais mostra que muito pouco foi realizado para a viabilidade 
da Educação Infantil, apesar da elaboração de tantos documentos 
para a educação. A grande ênfase foi dada ao ensino fundamental, 
seguindo as diretrizes do Banco Mundial, sem, contudo, apresentar 
resultados satisfatórios. Foram raras as ações para a Educação 
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Infantil, podem ser citadas no âmbito do MEC, o atendimento à 
merenda escolar e material didático, e sempre com recursos de 
pouca monta. A grande parte das verbas para a Educação Infantil 
partiu da Secretaria de Estado de Assistência Social – SEAS, 
evidenciando o caráter assistencialista no atendimento a criança, 
ignorando as inovações propostas para a criança no ECA e na 
Constituição (ALMEIDA; LARA. 2005. p.114). 

 

Apesar de muito ter se pensado e proposto em termos de políticas 

educacionais, principalmente se tratando da educação infantil, pouco foi executado, 

devido ao sistema político em que o Brasil está inserido e suas influências, 

principalmente do BM.  Assim, “as políticas para a educação infantil estão inseridas 

no conjunto das políticas educacionais, mas envolvem também as políticas relativas 

à assistência social e saúde” (ARIOSI, 2010. p. 31). 

 Sendo a educação infantil a primeira etapa da educação básica e sabendo da 

sua grande importância, esta deveria ser mais valorizada não apenas pelo Estado, 

mais também pela família, que muitas vezes vê a educação infantil como 

assistencialista, como um lugar onde a criança é deixada apenas para ser cuidada, 

sem nenhuma ligação com a importante fase da educação da criança de zero a 

cinco anos. Sabemos, no entanto, que ter uma educação de qualidade nesta fase, 

auxilia no desenvolvimento integral da criança e ainda propicia o cumprimento de um 

direito previsto em lei para a primeira infância. 

 Porém, como já descrito, a idéia da educação infantil surge no Brasil como 

uma educação assistencialista, e mesmo com os vários documentos escritos e leis 

promulgadas este pensamento ainda está presente quando tratado a concepção de 

educação infantil, segundo Campos (2013):  

Sob nossa perspectiva de análise, a educação infantil, 
principalmente aquela destinada às crianças menores de 3 
anos, encontra-se em um momento delicado em relação à 
própria consolidação de sua função (CAMPOS, 2013. p. 202). 

 

 

 Apesar de a consciência social estar em uma crescente sobre a importância 

da educação infantil, pesquisadores e estudiosos ainda buscam avanços conceituais 

e metodológicos para esta área. Pois, como já analisado, a educação infantil tem 

suas singularidades e precisa ter suas funções definidas e claras, tanto para as 

políticas quanto para a prática escolar. Pois mesmo com todas as reformas e 



 23 

documentos as influências internacionais não são incorporadas pelo Estado de 

maneira linear. De acordo com Campos: 

[...] as políticas focais não oportunizam aos sujeitos integração 
efetiva na sociedade; pelo contrário, acabam reforçando a 
assistência, no sentido mais tradicional, e mantendo tal população na 
dependência (CAMPOS, 2013. p. 206). 
 

 

 A educação infantil deve ser entendida com outro olhar, pois está é um direito 

de todas as crianças, isolado de qualquer classificação social. Participar da 

educação infantil significa estar usufruindo de um direito apenas pelo fato de que 

uma criança é um cidadão (CAMPOS, 2013). 

Fica evidente nestes documentos a importância de uma educação infantil de 

qualidade na formação integral do cidadão menor de cinco anos. Porém, os 

problemas em relação a investimentos, e até mesmo a tentativa falha na quebra do 

assistencialismo, não permitem que a educação infantil na prática caminhe como no 

discurso. 
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CAPÍTULO 2 - A EDUCAÇÃO INFANTIL NOS DOCUMENTOS NACIONAIS 

 

Neste capítulo a proposta é apresentar a analise do Plano Nacional de 

Educação (PNE), do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI) e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), 

buscando uma compreensão mais aprofundada sobre o que se espera da educação 

infantil, no plano formal, para que seja travada uma discussão sobre o que tem 

acontecido realmente nesta etapa da educação básica. 

 

 2.1 PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

  

 A Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, aprova o Plano Nacional de 

Educação que teve duração prevista para dez anos. Apresentado pelo Presidente da 

Comissão de Educação do Senado Ricardo Santos, este documento, no que se diz 

respeito à educação infantil, declara que está se trata da  

 

[...] primeira etapa da Educação Básica. Ela estabelece as bases da 
personalidade humana, da inteligência, da vida emocional, da 
socialização. As primeiras experiências da vida são as que marcam 
mais profundamente a pessoa. Quando positivas, tendem a reforçar, 
ao longo da vida, as atitudes de autoconfiança, de cooperação, 
solidariedade, responsabilidade. (BRASIL, 2001. p.13) 

 

 Este documento, portanto, exalta que a educação infantil faz parte essencial 

do desenvolvimento humano, porém o PNE não foi executado da maneira que 

estava proposto, uma vez que faltaram recursos financeiros para isso: 

O PNE [...] não passou de “carta de intenção” para a educação 
infantil, tendo em vista que foram vetadas as metas que ampliariam o 
atendimento em creches e em pré-escolas dentro de um determinado 
prazo, e as verbas para a educação das quais seriam alocados 
recursos para a Educação Infantil. As poucas verbas liberadas não 
foram suficientes nem para resolver os problemas existentes no 
ensino fundamental, que o governo elegeu como prioridade, ou seja, 
o plano não cumpre com seus objetivos, pois as metas e ações se 
tornaram inviáveis devido aos cortes realizados nos recursos 
financeiros (ALMEIDA; LARA, 2005. p. 113 – grifo das autoras). 

  

Podemos dizer então que o Plano Nacional de Educação (2001-2010) coloca 

apenas no papel as condições necessárias para uma educação infantil de qualidade, 
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porém das idéias neoliberais existentes na administração brasileira, a 

responsabilidade da educação infantil passa do Estado para a família, cumprindo 

assim o Estado mínimo. 

 O PNE- 2001-2010 trata sobre o direito, a importância e a necessidade da 

educação infantil, porém as mudanças necessárias para a qualidade e o acesso 

desta etapa da educação não são executadas. Este documento afirma que: 

No Brasil, a educação das crianças menores de 7 anos tem uma 
história de cento e cinqüenta anos. Seu crescimento, no entanto, 
deu-se principalmente a partir dos anos 70 deste século e foi mais 
acelerado até 1993. Em 1998, estava presente em 5.320 Municípios, 
que correspondem a 96,6% do total. A mobilização de organizações 
da sociedade civil, decisões políticas e programas governamentais 
têm sido meios eficazes de expansão das matrículas e de aumento 
da consciência social sobre o direito, a importância e a necessidade 
da educação infantil (BRASIL, 2001. p.10). 

 

Em 2014 um novo PNE foi aprovado, com previsão de duração até o ano de 

2024. O documento é apresentado com o título, “Planejando a Próxima Década: 

Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de Educação”. Trazendo assim metas e 

suas contextualizações que deverão ser atingidas pela educação. A primeira meta 

discutida no documento trata especificamente sobre a educação infantil: 

Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola 
para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a 
oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos 
até o final da vigência deste PNE (BRASIL, 2014. p. 9). 
 
 

Um pouco mais adiante o PNE aborda a questão de que o município é o 

principal responsável para atingir as metas postas para a educação infantil, porém é 

evidente a necessidade que se faz dos campos estadual e federal. Assim, 

prescreve-se que para a eficácia do PNE é indispensável que os municípios, estados 

e a união caminhem juntos, em regime de colaboração. 

As metas de educação infantil, por exemplo, envolvem 
primordialmente o esforço municipal, porém, só serão atingidas com 
a contribuição da esfera estadual e federal. Financiamento, apoio 
técnico, diretrizes gerais, formação de professores, entre outros, são 
fatores imprescindíveis para a educação infantil, mas que não 
dependem, em grande parte, dos municípios. Portanto, os governos 
federal e estaduais têm compromisso com os municípios. Por outro 
lado, metas de ensino superior dizem respeito mais fortemente às 
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esferas federal e estaduais, contudo, envolvem compromissos dos 
municípios, porque é no território municipal que os cursos serão 
oferecidos e onde os profissionais formados atuarão. Esse exemplo 
evidencia, inclusive, a vinculação da política de educação superior 
com as alternativas de desenvolvimento local e regional. (BRASIL, 
2014.p. 14) 
 
 

 O documento ainda destaca a importância das lutas travadas pelos 

movimentos sociais na década de 1980, no reconhecimento da criança como um 

sujeito de direitos. E no movimento das mulheres, pela criação e ampliação de 

creches e pré-escolas. Contudo, já há indícios que a primeira meta do PNE/2014, 

que propõe universalizar a educação infantil até 2016, não seja cumprida pelos 

municípios. Voltaremos a tratar disso mais adiante. 

  

2.2 REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

Este documento foi elaborado, em 1998, depois de debates entre o governo 

brasileiro e os próprios professores. E seu objetivo é “propor metas de qualidade” 

para que a criança menor de seis anos2 tenha seu desenvolvimento integral durante 

esta primeira etapa da educação básica. Entretanto, o documento não garante este 

direito, pois, ele é apenas um referencial para o professor, sendo que a utilização 

dele não é obrigatória.  

Segundo o ministro da educação e desporto Paulo Renato Souza (gestão de 

janeiro de 1995 até dezembro de 2002), na carta escrita na introdução do RCNEI: 

O Referencial foi concebido de maneira a servir como um guia de 
reflexão de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos e 
orientações didáticas para os profissionais que atuam diretamente 
com crianças de zero a seis anos, respeitando seus estilos 
pedagógicos e a diversidade cultural brasileira. (BRASIL, 1998a. p. 7. 
Grifo do autor). 
 
 

 O RCNEI (BRASIL,1998a) é organizado em três volumes. Assim, o primeiro é 

destinado à introdução, o segundo volume contempla a formação pessoal e social e 

abrange dois eixos de trabalho: o da identidade e da autonomia. No terceiro volume 

é tratado o tema conhecimento de mundo, e abrange seis eixos de trabalho: 

                                                 
2
 Segundo a Lei nº 12.796, de 2013 da LDB, a educação infantil passa a atender crianças de zero até cinco anos 

e não mais seis.  
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movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e 

por fim matemática. 

Estes volumes pretendem contribuir para o planejamento, 
desenvolvimento e avaliação de práticas educativas que considerem 
a pluralidade e diversidade étnica, religiosa, de gênero, social e 
cultural das crianças brasileiras, favorecendo a construção de 
propostas educativas que respondam às demandas das crianças e 
seus familiares nas diferentes regiões do país. (BRASIL, 1998a. p. 9) 
 
 

 Durante a introdução do volume 1, o RCNEI (BRASIL,1998a), enfatiza que a 

sociedade brasileira começa a entender a importância da educação infantil para a 

criança uma vez que esta etapa foi inserida na educação básica. Porém, 

acreditamos que está importância ainda não é compreendida devido ao caráter 

assistencialista que a educação infantil recebe por conta da sua trajetória no Brasil, 

como já discutimos neste texto. 

Está posto no RCNEI (BRASIL,1998a) que todas as crianças têm o direito de 

ter experiências prazerosas quando estão em uma instituição de educação infantil, e 

que alguns princípios embasam a sua experiência durante esta etapa. Como por 

exemplo: o direito de brincar, o direito ao respeito, o direito ao acesso de bens 

socioculturais, entre outros. 

Conforme o RCNEI (BRASIL, 1998a) existe uma ambiguidade na concepção 

de criança. Enquanto as crianças de classe baixa são tratadas com extremo 

descaso, submetidas ao trabalho, sofrem de abusos, e tem uma condição de vida 

muito precária, por outro lado podemos perceber a criação super protetora às 

crianças de uma classe mais alta. Essa diferença não se faz apenas por motivos 

econômicos, mas, também por outros motivos. Este documento faz essa discussão 

sobre a criança brasileira, e aponta que “essa dualidade revela a contradição e 

conflito de uma sociedade que não resolveu ainda as grandes desigualdades sociais 

presentes no cotidiano” (BRASIL, 1998. p. 21). Este é um dos motivos da 

diversidade na área da educação. Porém, ainda conforme o documento, 

“compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças serem e 

estarem no mundo é o grande desafio da educação infantil e de seus profissionais” 

(BRASIL, 1998a. p. 22). 

 

 O documento também enfatiza que independente da classe social, da raça, 

cor ou religião, a criança deve ser entendida como ser único, para que assim o 
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profissional da educação infantil consiga realizar seu trabalho com dignidade, 

trabalho esse o de educar. Durante a leitura do RCNEI (BRASIL,1998a), verificamos 

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 
básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas 
crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e 
cultural. (BRASIL, 1998a. p. 23) 
 
 

 Essa educação deve estar voltada para o desenvolvimento de uma “criança 

feliz e saudável”. O que significa que durante a educação infantil o educar deve estar 

amparado no cuidar. O documento ressalta que o caráter assistencialista deve ser 

deixado de lado. Conforme o mesmo, 

Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O 
cuidado é um ato em relação ao outro e a si próprio que possui uma 
dimensão expressiva e implica em procedimentos específicos 
(BRASIL, 1998a. p. 24). 
 
 

 Para a garantia do desenvolvimento integral da criança, o cuidar tanto afetivo, 

quanto o cuidar biológico devem estar ligados. Aqui podemos entender a ligação 

entre a educação, a saúde e o desenvolvimento. Sendo assim, entendemos na 

leitura do documento que para garantir o direito do desenvolvimento integral de uma 

criança, o professor, deve atender aspectos intelectuais, emocionais e biológicos da 

primeira infância, sempre considerando a singularidade sociocultural de cada uma 

delas. 

 No RCNEI (BRASIL1998a), a brincadeira, é tratada como necessária para o 

desenvolvimento da criança durante a educação infantil. De acordo com o 

documento é durante a brincadeira que a criança transforma conceitos, faz 

imitações, imagina situações, trabalha com a criatividade, e tudo isso de maneira 

lúdica, ou seja, prazerosa. 

Propiciando a brincadeira, portanto, cria-se um espaço no qual as 
crianças podem experimentar o mundo e internalizar uma 
compreensão particular sobre as pessoas, os sentimentos e os 
diversos conhecimentos. (BRASIL, 1998a. p. 28) 
 

 Além de tudo isso, a brincadeira permite um olhar avaliativo do professor, 

onde ele pode perceber o desenvolvimento da criança durante está etapa da 
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educação básica. Pois, é durante a brincadeira que a criança se sente livre para se 

expressar, demonstrar sentimentos e etc. Porém é o professor que deve criar 

situações de brincadeiras, jogos com regras, para que de maneira diversificada a 

criança possa se mostrar. A intervenção direta ou indireta do professor proporciona à 

criança um amplo e diversificado conhecimento. O referencial traz essa ideia, 

durante a discussão de “aprender com situações orientadas”. É neste momento que 

o RCNEI (BRASIL1998a) aponta alguns itens necessários para a organização da 

intervenção do professor, em busca do sucesso na aprendizagem da criança. São 

estruturadas as seguintes condições para isto: a interação, a diversidade e 

individualidade, a aprendizagem significativa e conhecimentos prévios, resolução de 

problemas e por fim proximidade com as práticas sociais reais (BRASIL, 1998a). 

 Em seguida, o Referencial irá tratar da educação para crianças com 

necessidades especiais, discussão esta que não iremos aprofundar nesta pesquisa. 

O que vale ressaltar é que o documento fala sobre a importância da interação das 

crianças com a diversidade, para a criação de uma educação comprometida com a 

cidadania e com a democracia. Entendendo aqui democracia como, a participação 

de todos (equipe pedagógica, família, comunidade, aluno e etc.) nas tomadas de 

decisões ligadas à educação, para que assim o desenvolvimento integral da criança 

menor de seis anos seja garantido. 

  Durante a leitura do RCNEI (BRASIL1998a) podemos perceber que 

aparentemente é uma proposta bem preocupada com o desenvolvimento integral da 

criança menor de seis anos, apresentando ideias para uma educação de qualidade 

que permita a criança uma primeira infância divertida, prazerosa e feliz na escola. 

Segundo Cerisara, 

A leitura do primeiro volume do RCNEI, denominado “Introdução”, 
permite constatar um texto bem cuidado esteticamente, com especial 
destaque às belíssimas fotografias (que acompanham os três 
volumes), a maior parte delas assinadas por Iolanda Huzak, que 
revelam a diversidade cultural das crianças brasileiras nem sempre 
contemplada pelo documento. Com relação ao conteúdo verificamos 
a presença de conceitos importantes para a área, uma vez que têm 
sido considerados princípios que permitem avançar na delimitação 
da especificidade da educação infantil. São eles, a ênfase em: 
criança, educar, cuidar, brincar, relações creche-família, professor de 
educação infantil, educar crianças com necessidades especiais, a 
instituição e o projeto educativo. Fala ainda em condições internas e 
externas com destaque para a organização do espaço e do tempo, 
parceria com as famílias, entre outros aspectos (CERISARA, 2002. p. 
336). 
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Cerisara ainda faz uma interpretação do primeiro volume do RCNEI 

(BRASIL1998a) e podemos perceber o quanto este documento pode auxiliar o 

professor e as escolas na hora de planejar, organizar e pensar na sua prática 

educativa para a educação infantil. Contudo, o documento foi elabora durante a 

década de 1990, um período de reformas e mudanças nas políticas brasileiras 

educacionais, como vimos no capítulo anterior e o referencial foi mais uma ação do 

governo da época, porém, sem nenhuma melhora significativa na prática nesta 

etapa da educação básica. 

 Segundo Lucas (2005) para a educação infantil perder seu caráter 

assistencial é necessário entender sua história e rever pensadores do passado, para 

isso apresentar autores que ampliem a maneira de pensar a educação infantil faze-

se necessária. Porém, o RCNEI não abrange essa questão, e isto acaba tornando o 

documento superficial no que se diz respeito a quebrar antigas finalidades, que o 

próprio documento concorda que não são cabíveis. 

 

No entanto, apesar da importância desses autores e dos demais não 
selecionados, nenhuma referência ao pensamento deles pode ser 
encontrada no RCNEI. Por fim, reconhecemos que se trata de um 
importante documento oficial que realmente necessita ser 
profundamente estudado pelos profissionais da Educação Infantil, 
mas levando-se em consideração a história da infância, da Educação 
Infantil e o pensamento daqueles educadores que fundamentam 
teórico e metodologicamente este nível de escolaridade. (LUCAS, 
2005. p. 87) 

 

 

Podemos entender até aqui que o RCNEI (BRASIL1998a) é um documento 

de grande importância, com muitas contribuições e reflexões necessárias para uma 

boa prática educativa. Porém, apesar de sua amplitude o referencial não trata de 

questões importantes para entendermos as finalidades da educação infantil, quando 

deixa de citar teóricos que apresentaram boas propostas para a educação infantil e 

que nos ajudariam a entender as dificuldades que temos encontrado nos dias de 

hoje. A autora menciona alguns desses teóricos.  

Para ampliar o foco desta questão, poder-se-ia dizer que muitos 
homens e mulheres de outrora pensaram a educação das crianças e 
para ela fizeram propostas importantes para nós e para a época em 
que viveram. Assim, o pensamento de Montaigne, Comênio, 
Rousseau, Pestalozzi, Oberlin, Froebel, Peabody, Montesori, 
Decroly, Freinet, bem como as suas propostas para encaminhar a 
educação das crianças que marcaram o pensamento educacional 
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como um todo e, em específico, a Educação Infantil, não 
continuariam sendo ilustres desconhecidos para a grande maioria 
dos profissionais que atuam neste nível de ensino (LUCAS, 2005. p. 
87). 
 
 

O que se pode perceber é que mesmo com um referencial tão rico em ideias, 

porém pouco fundamentado, o governo embora apresente a proposto do 

documento, não dá plena condição para a sua efetivação. Assim, concordamos que 

faltam condições concretas e elementos teórico-práticos melhores desenvolvidos 

para a garantia de uma proposta pedagógica que atenda as necessidades da 

criança menor de seis anos. 

Segundo Cerisara (2002) o documento foi elaborado prematuramente, 

inclusive pelo fato de ainda não termos uma compreensão clara sobre as 

especificidades da educação infantil. Sobre seus objetivos e características, a autora 

questiona até o fato da existência de um documento chamado Referencial Curricular, 

pois, o conceito de currículo pode abranger outro sentido, no caso do RCNEI 

(BRASIL1998a), um sentido generalizado. O currículo para ser válido, em nosso 

entendimento, deve levar em conta as especificidades de cada lugar e tempo.  

A leitura da versão final do RCNEI reafirma o quanto foi prematura a 
elaboração deste documento, uma vez que ainda persiste a 
necessidade de um amadurecimento da área, inclusive para saber se 
cabe dentro da especificidade da educação infantil um documento 
denominado Referencial Curricular, em função dos sentidos que o 
termo ‘currículo’ carrega (CERISARA, 2002. p. 338 – grifo da autora). 

 

 Como já explanado, o RCNEI (BRASIL1998a) não é obrigatório, é apenas um 

documento criado pelo governo para auxiliar o professor da educação infantil. O 

documento que define o que deve ser abordado na educação infantil são as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL,1998b), Neste 

documento são apresentadas todas as diretrizes obrigatórias que as instituições de 

educação infantil brasileiras devem seguir. Segundo Cerisara essas diretrizes 

determinam quais são os princípios norteadores que a proposta pedagógica das 

instituições de educação infantil deve seguir. São eles: 

A. Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da 
Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum; B. Princípios Políticos 
dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da Criticidade e 
do Respeito à Ordem Democrática; C.Princípios Estéticos da 
Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade e da Diversidade de 
Manifestações Artísticas e Culturais (CERISARA, 2002. p. 339). 
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A diferença entre o RCNEI (BRASIL1998a) e as DCNEIs (BRASIL, 1998b), 

além de um ser obrigatório e o outro não, é o detalhamento com que as ações são 

descritas em cada um deles. Cerisara afirma esta ideia: 

Assim as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 
apresentam os objetivos gerais (sem ir ao detalhe de cada ação 
como o RCNEI), permitindo incentivar e orientar projetos 
educacionais pedagógicos, nos níveis mais diretos de atuação, com 
objetivos relacionados à formação integral da criança, deixando um 
espaço para que os envolvidos na educação infantil – famílias, 
professoras e crianças assumam a autoria desses projetos 
(CERISARA, 2002. p. 339). 

 

 

Para que possamos compreender melhor esta ideia faremos então a análise 

das diretrizes, para que assim seja feita uma comparação. 

 

2.3 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

As DCNEIs (BRASIL, 1998b), foram aprovadas em 1998, no mesmo ano do 

RCNEI. Elas foram elaboradas pela Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação e já em sua introdução coloca que 

Uma política nacional para a infância é um investimento social que 

considera as crianças como sujeitos de direitos, cidadãos em 

processo e alvo preferencial de políticas públicas. A partir desta 

definição, além das próprias crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, 

são também alvo de uma política nacional para a infância, os 

cuidados e a educação pré-natal voltados aos futuros pais (BRASIL, 

1998b. p. 1). 

 

  Assim o documento apresenta uma primeira impressão da maneira em que a 

educação infantil deve ser conduzida. O documento ainda relata que a educação 

infantil, neste período, estava começando a ser discutida em âmbitos de legislação, 

e acredita que o tratamento dado a esta etapa pela LDBEN 9394/96 é “superficial e 

genérico”, colocando assim as diretrizes como responsável pela discussão da 

importância e do propósito da educação infantil. 

 Para isso, o documento é organizado de maneira em que primeiro é tratado 

sobre a infância, e para isso utiliza-se a obra de Ariès (1981) e faz um breve 

histórico da criança brasileira, levando em consideração a maneira em que vivia e 
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era tratada, fazendo assim uma ligação com a falta de políticas para a criança menor 

de seis anos no Brasil, até este período. 

 Um pouco mais adiante as diretrizes fazem menção à responsabilidade do 

município ao se tratar de educação infantil, e acredita que existe um problema para 

que os mesmos assumam está responsabilidade. 

Será preciso, daqui em diante, enfrentar o problema da 
responsabilidade prioritária dos municípios pela Educação Infantil, 
dentro evidentemente, dos princípios maiores da colaboração 
federativa constitucional, de acordo com o Art.30, inciso VI da 
Constituição Federal (BRASIL, 1998b. p. 6). 
 

 Pode-se entender que a União, apesar de elaborar as diretrizes, ainda não se 

preocupa o suficiente para fazer melhorias e mudanças nesta etapa da educação 

básica, porque delega a responsabilidade desta etapa para os municípios. É como 

se o Estado Nacional se isentasse da responsabilidade, em se tratando de recursos. 

Para isto a própria operação continuada do FUNDEF, seu 
acompanhamento e aperfeiçoamento contínuos, poderão contribuir. 
Em primeiro lugar tornando mais claro a quanto montam os 10% de 
recursos que ficarão disponíveis aos municípios, uma vez satisfeita a 
subvinculação das receitas municipais. Isto permitirá, em cada 
realidade municipal, considerar estes montantes à luz da prioridade 
de provisão de cuidados e educação para as crianças de 0 a 6 anos. 
(BRASIL, 1998b. p. 4. Grifo do autor) 

  

 

Como já tratado no primeiro capítulo o FUNDEF3, é um fundo que tem como 

prioridade o financiamento do Ensino Fundamental, o que leva a educação infantil a 

ser tratada de maneira precária, quanto o seu real propósito, por falta de recursos 

financeiros. Isso, tendo em vista que alguns municípios tem mais dinheiro para 

financiar e outros têm menos. Também devemos levar em consideração aqui que há 

diferença em como a educação infantil é organizada dentro dos próprios municípios, 

visto que neste período sua importância ainda não tinha sido muito discutida. 

Adiante o documento diz respeito à necessidade do estado, sociedade civil e família 

proporcionarem a garantia de uma educação infantil de qualidade, trazendo assim 

um questionamento sobre qual é o verdadeiro papel da União quanto à garantia de 

                                                 
3
 O FUNDEF vigorou de 1998 até 2006 quando foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, lei n.º 11.494. 



 34 

uma educação infantil de qualidade, sendo que no próprio documento é citado que 

será investido o mínimo garantido por lei. 

Os programas a serem desenvolvidos em centros de Educação 
Infantil, ao respeitarem o caráter lúdico, prazeroso das atividades e o 
amplo atendimento às necessidades de ações planejadas, ora 
espontâneas, ora dirigidas, ainda assim devem expressar uma 
intencionalidade e, portanto, uma responsabilidade correspondente, 
que deve ser avaliada, supervisionada e apoiada pelas Secretarias e 
Conselhos de Educação, especialmente os Municipais, para verificar 
sua legitimidade e qualidade. (BRASIL, 1998b. p. 6. Grifo do autor) 
 
 

Em seguida o documento trata da LDBEN 9394/96 com foco na educação 

infantil, trazendo alguns dados de matrículas e estatistas, e afirmando que é dever 

do Estado garantir a educação escolar pública para crianças de zero a seis anos. 

Porém, afirma que as oportunidades para o acesso na educação infantil não 

atendem as necessidades da população brasileira. As diretrizes então pontuam o 

comprometimento que a escola deve ter ao preparar sua proposta pedagógica para 

a educação infantil, para que as mesmas sejam eficazes no cumprimento de seus 

propósitos. 

1 - Educar e cuidar de crianças de 0 a 6 anos supõe definir 
previamente para que sociedade isto será feito, e como se 
desenvolverão as práticas pedagógicas, para que as crianças e suas 
famílias sejam incluídas em uma vida de cidadania plena. (BRASIL, 
1998b. p.10). 
 
 

 Neste primeiro tópico, fica evidente que a educação infantil deve ser pensada 

e sistematizada antecipadamente para que seus objetivos sejam traçados e 

cumpridos. Além da inclusão da família no cotidiano escolar desta criança menor de 

seis anos. Com isso o segundo tópico é um complemento do primeiro, 

2 – Ao definir suas Propostas Pedagógicas, as Instituições de 
Educação Infantil deverão explicitar o reconhecimento da importância 
da identidade pessoal de alunos, suas famílias, professores e outros 
profissionais e a identidade de cada unidade educacional no contexto 
de suas organizações (BRASIL, 1998b. p.11). 
 
 

 Pode-se entender que com as Propostas Pedagógicas das instituições de 

educação infantil devem contemplar as identidades de todos os membros da 

comunidade escolar, levando em consideração o contexto em que estão inseridos e 

suas individualidades. O terceiro tópico afirma a promoção do desenvolvimento 

integral da criança durante está etapa da educação básica. 
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3 – As Propostas Pedagógicas para as instituições de Educação 
Infantil devem promover em suas práticas de educação e cuidados, a 
integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, 
cognitivo/linguísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um 
ser total, completo e indivisível (BRASIL, 1998b. p.12). 
 

 

 E ainda caracteriza neste tópico a criança como um ser “total, completo e 

indivisível”, o que nos mostra a preocupação com a individualidade de cada criança. 

4 – Ao reconhecer as crianças como seres íntegros, que aprendem a 
ser e conviver consigo próprias, com os demais e o meio ambiente 
de maneira articulada e gradual, as Propostas Pedagógicas das 
Instituições de Educação Infantil devem buscar a interação entre as 
diversas áreas de conhecimento e aspectos da vida cidadã, como 
conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e valores 
(BRASIL, 1998b. p.12). 
 
 

 Neste ponto as diretrizes são bem claras quanto à interdisciplinaridade que as 

propostas devem abranger, tanto em conhecimentos básicos, quanto em 

conhecimentos para conviver em sociedade, como valores e cidadania. Em seguida 

a organização das avaliações são apresentadas: 

5– As Propostas Pedagógicas para a Educação Infantil devem 
organizar suas estratégias de avaliação, através do 
acompanhamento e registros de etapas alcançadas nos cuidados e 
educação para crianças de 0 a 6 anos, “sem o objetivo de promoção, 
mesmo para o acesso ao ensino fundamental” (BRASIL, 1998b. 
p.14). 
 
 

 Neste item as diretrizes deixam bem explícitas a ideia de que a educação 

infantil não é preparatória para o ensino fundamental o que podemos considerar 

como avanço, ideia está garantida pela LDBEN em seu artigo 31, como já citado. Em 

seguida o documento afirma que para a atuação na educação infantil faze-se 

necessário um diploma de curso de Formação de Professores, podendo contar com 

outros profissionais das áreas de Ciências Humanas, Sociais e Exatas, e também 

familiares. 

6- As Propostas Pedagógicas das creches para as crianças de 0 a 3 
anos de classes e centros de educação infantil para as de 4 a 6 anos 
devem ser concebidas, desenvolvidas, supervisionadas e avaliadas 
por educadores, com pelo menos o diploma de curso de Formação 
de Professores, mesmo que da Equipe Educacional participem 
outros profissionais das áreas de Ciências Humanas, Sociais e 
Exatas, assim como familiares das crianças. Da direção das 
instituições de Educação Infantil deve participar, necessariamente 
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um educador, também com, no mínimo, Curso de Formação de 
Professores. (BRASIL, 1998b. p.15) 
 

 Vale ressaltar que, as diretrizes colocam que não é apenas em sala de aula 

que se deve ter um professor com Curso de Formação de Professores, mais 

também deve haver no mínimo, um educador na direção da instituição. Por fim, as 

instituições de educação infantil, devem dar condições para que todas as outras 

diretrizes, a proposta pedagógica e seus regimentos possam ser cumpridos.  

7– As Instituições de Educação Infantil devem, através de suas 
propostas pedagógicas e de seus regimentos, em clima de 
cooperação, proporcionar condições de funcionamento das 
estratégias educacionais, do espaço físico, do horário e do 
calendário, que possibilitem a adoção, a execução, a avaliação e o 
aperfeiçoamento das demais diretrizes. (LDBEN art. 12 e 14). 
(BRASIL, 1998b. p.15) 

  

 

Podemos perceber que como afirmou Cerisara (2002) as diretrizes são mais 

superficiais que o referencial, dando assim pouca assistência para que as 

instituições de educação infantil e os professores elaborem suas propostas 

pedagógicas. E ainda, as diretrizes acabam por descaracterizar a educação infantil 

como etapa essencial para a formação básica do cidadão. 

Outro aspecto que merece destaque é que o RCNEI atropelou 
também as orientações do próprio MEC, uma vez que foi publicado 
antes mesmo que as Diretrizes Curriculares Nacionais, estas sim 
mandatórias, fossem aprovadas pelo Conselho Nacional de 
Educação. (CERISARA, 2002. p. 337)  
 
 

 Ainda sobre a superficialidade das diretrizes Almeida e Lara (2005), afirmam a 

ineficiência do governo do FHC para o cumprimento das políticas elaboradas 

durante seu período de gestão. Entendem que o referencial “atropelou”, ou seja, 

passou por cima das diretrizes elaboradas pelo MEC, as ideias postas pelas autoras 

citadas são coerentes com toda a análise que vem sendo feita durante este período. 

As Diretrizes Curriculares estipulam parâmetros coerentes para a 
Educação Infantil, mas para cumpri-las é necessária a 
implementação de políticas públicas e sociais com princípio 
democrático e pessoal qualificado. Todos os documentos elaborados 
na gestão de FHC, específicos ou não para a Educação Infantil, 
ignoram a diversidade do país, as disparidades econômicas, 
culturais, religiosas e sociais da população brasileira, tornando-os 
impraticáveis na sociedade atual (ALMEIDA; LARA, 2005. p.114).  
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Entende-se que tanto o referencial quanto as diretrizes não cumprem com seu 

papel, mesmo que eles demonstrem algum avanço. Pois, para que isso seja possível 

é preciso primeiro se pensar em políticas públicas em um âmbito mais amplo, 

melhores recursos e também na melhor qualificação do profissional para atuar nesta 

etapa da educação básica.  
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CAPÍTULO 3 - AS POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL NA CIDADE DE 

LONDRINA 
 
 

O seguinte capítulo tem como objetivo apresentar as políticas da educação 

infantil na cidade de Londrina, localizada no norte do Paraná, e buscar por meio de 

dados saber se a visão assistencialista faz parte do cenário educacional da cidade. 

Para isso entender a história da cidade faz-se necessário, assim como a 

compreensão da parceria entre o setor público e privado, como proposta para a 

oferta da educação infantil. Para tanto, analisa alguns documentos da município 

como o Plano Municipal de Educação e algumas reportagens de Jornais locais. 

 

3.1 A HISTÓRIA DE LONDRINA E SUA INFLUÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL FILANTRÓPICA 

 

  O ponto de partida para entendermos a situação da educação infantil em 

Londrina, nos dias de hoje, é um breve histórico do desenvolvimento da cidade, 

buscando-se assim a compreensão do contexto do passado para entendermos o 

presente. 

De acordo com Costa (2003), Londrina surgiu no ano de 1929, como o 

primeiro posto avançado da Companhia de Terras do Norte do Paraná (CTNP), em 

dezembro de 1934 a cidade foi elevada a município pelo Decreto Estadual n.º2.519. 

Londrina foi colonizada primeiramente por ingleses, porém com o passar do tempo 

foi povoada por diversas famílias vindas de outros países e também de estados 

brasileiros.  

 Durante os anos de 1940, 1950 e 1960, Londrina se tornou uma importante 

referência do intenso crescimento do norte do Paraná, com uma economia voltada 

para o cultivo de café, as famílias vinham para a cidade em busca de oportunidades 

e enriquecimento, fruto das propagandas feitas pela CTNP. Porém, junto com o 

crescimento da cidade, vieram problemas sociais, pois as expectativas dessas 

famílias não foram concretizadas, pois a demanda do trabalho não correspondia às 

chances de empregos disponíveis (COSTA, 2003). 

 Para superar esses problemas sociais e atender a população pobre, no ano 

de 1936, foi fundada a Sociedade Beneficente de Londrina, dando assim os 

primeiros passos para iniciativas não governamentais “assumirem” os problemas 
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vindos do desenvolvimento da cidade. A educação era um desses problemas 

assumidos pela filantropia e o assistencialismo. 

Tendo em vista o contexto em que a cidade está inserida e a influência do 

neoliberalismo destacada no primeiro capítulo, podemos compreender o motivo do 

porque na atualidade Londrina conta com mais instituições filantrópicas do que 

públicas. Segundo o site da prefeitura, atualmente Londrina conta com 27 Centros 

Municipais de Educação Infantil (CMEI), e 54 Centros de Educação Infantil (CEI), 

sendo que os CMEIs são de ordem pública, e os CEIs filantrópicos. 

Outro fato importante que nos ajuda a compreender essa organização 

educacional é que com a cafeicultura substituída pelo cultivo da soja e do trigo, 

muitas pessoas perdem seus empregos e começam a migrar das zonas rurais de 

regiões próximas à Londrina, para a zona urbana. Algumas mulheres são inseridas 

no mercado de trabalho e com isso, no ano de 1961, a primeira creche foi 

inaugurada, pois as mães trabalhadoras precisavam deixar seus filhos com alguém. 

A creche tinha o nome de Creche Santa Rita e só foi inaugurada devido à ação de 

um grupo de senhoras da sociedade londrinense da Igreja Católica. A partir da 

década de 1970 outras creches foram inauguradas devido à iniciativa de diferentes 

organizações privadas e não governamentais. 

Nesta mesma década, muitas geadas aconteceram na cidade. A de 1975, 

conhecida como “geada negra” foi a mais devastadora, isso levou mais uma parcela 

da população rural migrar para os centros urbanos em busca de melhores 

oportunidades. Segundo Costa 

O processo de migração do campo em direção à cidade, fenômeno 
que ocorreu além das fronteiras regionais, caracterizado como 
mundial, produziu profundas transformações no contexto urbano. 
Neste, famílias inteiras buscaram condições de existência mais 
adequadas, almejando não apenas emprego, mas moradia e acesso 
a serviços de Educação e Saúde (COSTA, 2003. p. 146).  
 
 

 Com o crescimento populacional na zona urbana, os problemas sociais 

também cresceram. Com isso a população não teve acesso adequado aos serviços 

básicos de atendimento, como a saúde, lazer, transporte, segurança, moradia e a 

educação. Assim,  os serviços assistenciais surgem como medidas para a melhora 

da qualidade de vida dessa população das periferias. 

 Segundo Costa (2003) a implementação da Universidade Estadual de 

Londrina, na década de 1970 e a de outras universidades particulares, começa a dar 
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à cidade um caráter de centro universitário, atraindo assim estudantes e famílias de 

classe média, consequentemente aumentou-se o setor de serviço. 

 Em se tratando da educação, Costa (2003) traz alguns dados importantes 

para esta análise. 

Até 1983 o município contava com vinte creches. Porém, na gestão 
municipal de 1983 a 1988 houve um investimento significativo do 
poder público na criação de instituições de Educação Infantil nos 
diferentes bairros, embora não assumindo diretamente sua 
coordenação e manutenção, mas subsidiando grupos da sociedade 
civil, ligados a associações diversas ou instituições religiosas, para a 
direção desses equipamentos sociais. Neste período foram criadas 
vinte e uma creches, seguidas de mais onze instaladas na gestão de 
1989 a 1992. Ao final de 1991, somavam-se cinquenta e duas 
creches, então denominadas de filantrópicas, no Município, das quais 
apenas duas eram administradas e mantidas pela Prefeitura 
(COSTA, 2003.p. 149).   

 

 

 Com isso podemos confirmar e entender a ideia de que no município 

de Londrina, devido ao seu processo histórico de desenvolvimento, a educação 

infantil, é de caráter assistencial e filantrópico. E mais, segundo Costa 

Muitas dessas instituições confundem com a própria história de 
Londrina, atuando na perspectiva assistencialista, com o 
envolvimento de voluntários não apenas na composição da diretoria, 
mas também, não raras vezes, no desenvolvimento do trabalho 
cotidiano com os usuários. Motivados por sentimentos os mais 
variados: de ajuda ao próximo, de solidariedade, de propagação 
ideológica ou religiosa, de filantropia, esses voluntários foram 
assumindo espaço e respondendo, cada grupo à sua maneira, às 
necessidades sociais, educacionais e assistências  que não 
encontravam soluções eficientes nas políticas sociais implantadas 
pelo poder público (COSTA, 2003. p. 151).   

 

 

Então podemos perceber que além do caráter filantrópico, onde o poder 

público passa a responsabilidade da educação infantil para a sociedade civil, em se 

tratando de currículo, as propostas e metas apresentadas nos documentos e 

legislações já analisadas (LDBEN 9394/96, o RCNEI e o PCN e outros), não são 

consideradas e nem atingidas amplamente, já que se tem uma perspectiva 

assistencial, que parte dos voluntários destas instituições. 
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3.2 O terceiro setor e sua influência na oferta da educação infantil na cidade de 

Londrina  

Os Centros de Educação Infantil (CEIs) são entidades não governamentais, 

vistos como filantrópicos, ou seja, essas entidades são mantidas pela organização 

do Terceiro Setor. Foi durante os anos de 1990, devido às influências do 

neoliberalismo, que o Terceiro Setor passou a fazer parte da realidade brasileira. 

Além do terceiro setor, temos o primeiro e o segundo setores. Entende-se como 

primeiro setor, o Estado, ou seja o primeiro setor diz respeito ao setor público; o 

segundo setor seria o setor privado - o mercado; e o terceiro setor são as 

organizações não governamentais, como por exemplo, associações, fundações e 

também as entidades filantrópicas. 

 Segundo Costa (2003) o Terceiro Setor são organizações não 

governamentais, sem fins lucrativos, que buscam solucionar os problemas que o 

Estado não conseguiu resolver. Segundo Peroni (2003) o neoliberalismo estabelece 

o Estado máximo para o capital e o mínimo para as políticas sociais. O que nos 

ajuda a entender o surgimento do Terceiro Setor, como tentativa de suprir as 

necessidades básicas da população, que o Estado deixou de atender. 

Podemos considerar que o atendimento de crianças de zero a cinco anos, é 

um desses problemas em que a sociedade civil organizada passou a assumir a 

responsabilidade, visto que na cidade de Londrina a quantidade de CEIs é quase o 

dobro de CMEIs. 

Segundo o perfil de Londrina, do ano de 2013, escrito e organizado pela 

Secretária de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, através da Gerência de 

Pesquisas e Informações, são atendidas 5.893 crianças em Centros de Educação 

Infantil mantidos por instituições não governamentais, enquanto o município atende 

um total de 1.573 crianças.  
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Podemos perceber na tabela acima que a quantidade de alunos atendidos 

nos CEIs é maior do que nos CMEIs. No ano de 2001 foram 1.141 crianças 

atendidas por instituições municipais, enquanto em instituições não governamentais 

este número foi de 6.197. Porém, no ano de 2012 podemos perceber um aumento 

no atendimento de crianças nas instituições públicas para 1.573, e uma diminuição 

nas redes filantrópicas, 5.993. Mas, fica evidente que na história da educação infantil 

no município de Londrina, o atendimento das crianças menores de cinco anos está 

sobre a manutenção do Terceiro Setor. 

De acordo com o gráfico, e com o que já foi discutido, percebe-se que desde 

o início da história da educação infantil no município de Londrina a educação infantil 

foi mantida por órgãos não governamentais. O que pode confirmar a nossa 

inquietação quanto ao caráter assistencialista que a educação infantil assume no 

município de Londrina, uma vez que a educação infantil de direito Constitucional, 

tem sua oferta, em maior parte, de forma filantrópica. Notamos assim que este 

caráter é resultado do desenvolvimento do sistema econômico atual, onde direitos 

básicos dos cidadãos não são cumpridos, além das influências neoliberais expostas 

no primeiro capítulo que se consolidam na cidade. 

 

3.3 A TRANSIÇÃO DA SMAS PARA SME 
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 Outro fator que nos ajuda a compreender a situação da educação infantil de 

Londrina, é a transição da rede de educação infantil da Secretária Municipal de 

Assistência Social (SMAS), para a Secretária Municipal de Educação (SME). 

Segundo Costa este processo começa no ano de 1998 e pode ser dividido em duas 

etapas, primeiramente as instituições públicas, e depois as instituições não 

governamentais, porém estas instituições são conveniadas com o poder público 

municipal. 

 Com uma comissão formada por seis membros, depois de diagnósticos do 

perfil das instituições e estudos sobre elas, foi elaborada uma proposta de transição, 

esta seria gradativa e planejada. Além de considerar de muita importância o 

envolvimento de outros segmentos representados pela sociedade civil e pelo poder 

público. Com isso, a partir de janeiro de 2000 as unidades de educação infantil da 

rede pública foram transferidas para a SME, e apenas depois de dois anos as 

unidades de educação infantil não governamentais e conveniadas fizeram esta 

transição (COSTA, 2003). 

 Devido esta transição, segundo Costa (2003) as instituições de educação 

infantil da rede não governamental acabam por estabelecer um vínculo com a 

instituição pública municipal, o que proporcionou novos desafios ao processo de 

caráter educativo de suas ações. Porém, a SME e o Núcleo Regional também 

assumem um novo desafio, o de orientar, supervisionar e fiscalizar estas instituições. 

 Podemos perceber que diante desta proposta as políticas e a história da 

educação infantil londrinense também não se cumprem na prática, pois, devido aos 

dados colhidos e as análises feitas, o setor público pouco fez para a educação 

infantil, pois, quem assume o papel de mantê-la é o terceiro setor, não sendo 

atribuída a está etapa da educação básica sua devida valorização. 

 

3.4 PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LONDRINA E SUA EXECUÇÃO 

 

 No ano de 2004, o  Conselho Municipal de Educação de Londrina e a 

Secretaria Municipal de Educação, unidos com a Sociedade Civil começam o 

processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de Londrina – PMEL. Este 

documento se tornaria, durante uma década, a lei norteadora para a educação. 
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Por meio de pré-conferências e conferências realizadas ao longo do processo 

de elaboração do PMEL buscou-se caracterizar a situação da educação londrinense 

para assim serem traçadas metas e objetivos. Essa ação foi de caráter coletivo, pois 

contou com o envolvimento da comunidade escolar, assim como convidados do 

Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Sociedade Civil Organizada e Sociedade em 

Geral. O documento final foi enviado ao Presidente da Câmara Municipal no ano de 

2010, porém o projeto não foi aprovado. 

 No ano de 2011 foi realizado a V Conferência Municipal de Educação de 

Londrina – CMEL, neste plenário foram aprovadas 31 metas para a educação no 

município. Entre elas, especificamente sobre a educação infantil temos: 

Meta 1: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população 
de quatro e cinco anos, e ampliar, até 2020, a oferta de educação 
infantil de forma a atender a cinquenta por cento da população de até 
três anos.  
Meta 2: Oferecer educação em tempo integral, com qualidade, a 
todas as crianças do EI 6 das instituições educacionais públicas. 
(LONDRINA, 2011. p.1). 

  

 

Porém como visto ao longo da pesquisa muito foi feito em relação a 

documentos, leis, projetos onde metas e objetivos foram traçados, porém pouco foi 

efetivamente atingido. Segundo o Jornal de Londrina, no ano de 2011: 

A falta de vagas nos centros de educação infantil é um problema 
crônico em Londrina. De acordo com dados da promotoria da Vara 
da Infância e Juventude, o déficit registrado até agosto do ano 
passado era de 7 mil vagas. A secretária da Educação, Karen Sabec, 
afirma que esse déficit já deve ter baixado para 5 mil. Hoje, 1.077 
crianças de 0 a 5 anos são atendidas em 11 centros municipais de 
Educação Infantil (CMEIs), enquanto 6.327 são atendidos em centros 
de Educação Infantil mantidos por entidades filantrópicas (CEIs) 
(PELEGRINO, 2011, s/p). 
 
 

 Visto que a entidades filantrópicas atendem quase seis vezes mais o número 

de crianças do que o próprio município, podemos perceber que a falta de vagas é 

um problema enraizado em Londrina, mesmo com a participação do setor público 

em relação ao financiamento, as medidas tomadas para que a fila de espera seja 

minimizada ainda não foram suficientes neste período. 

De acordo com a secretária, novas vagas serão abertas em breve. 
Serão 1.200 com as construções de quatro novos centros de 
educação já em andamento. Outros dois centros estão planejados, 
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com mais 300 vagas cada um. “Paralelamente estamos ampliando 
algumas creches. Até o final do mandato [do prefeito Barbosa Neto] 
serão cinco creches ampliadas, oferecendo mais 100 vagas e mais 
uma construída na zona norte, com 300 vagas.” Há também 
investimento que será anunciado em breve, de acordo com a 
secretária, que prevê a construção de um CMEI, com 200 vagas, 
junto com uma escola fundamental (PELEGRINO, 2011, s/p). 

 

 Mesmo com a previsão da prefeitura para a construção e ampliação dos 

CMEIs, tendo assim um aumento de vagas, ainda assim não seria o suficiente para 

atender todas as crianças entre zero a cinco anos na cidade de Londrina na fila de 

espera. Evidenciando assim o problema discutido nesta pesquisa, onde a educação 

infantil devido a diversos fatores, prova em sua história, tanto em âmbitos nacionais 

quanto municipais que tem um caráter assistencialista, e que apesar da criação de 

um discurso formal (legislação e documentos) bem escrito, na prática, a oferta e a 

permanência têm se mostrado completamente diferente. Lembrando que, a pesquisa 

encarregou-se de fazer um estudo com instituições filantrópicas e públicas, sem 

considerar a qualidade da prática da educação infantil em instituições privadas. A 

confirmação deste problema fica ainda mais evidente na reportagem do Jornal de 

Londrina, quando 

A pedagoga Marta Matsubara, coordenadora do Programa 
Excelência em Educação da Promotoria da Vara da Infância e da 
Juventude, defende a municipalização dos centros de educação 
infantil filantrópicos, que hoje atendem a maioria das crianças com 
idades entre 0 e 5 anos. “Se há a identificação de uma demanda e há 
anamnese econômica, o poder público tem obrigação de atender”, 
afirma Marta Matsubara. Na avaliação da pedagoga o que acontece 
hoje é que diante da ausência do Poder Público que não consegue 
atender a todos, pessoas da comunidade acabam se 
responsabilizando. Mas muitas vezes, não estão preparadas para a 
administração de uma creche (PELEGRINO, 2011, s/p). 

 

 Neste trecho fica claro as influências neoliberais vindas da década de 1990, 

na contemporaneidade. Pois, o poder público lida com o problema de maneira 

paliativa, na qual ele não se responsabiliza pela educação, passando assim este 

dever para o terceiro setor, como já discutido nesta pesquisa. 

A secretária de Educação, Karen Sabec, afirma que até 2016, todos 
os municípios, de acordo com o Plano Nacional de Educação, terão 
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que assumir integralmente a demanda da educação infantil. “Vamos 
fazer isso, mas o Município tem suas limitações e sem o apoio da 
iniciativa privada, ao menos no início, não temos como atender com 
qualidade”, diz a secretária Karen Sabec. Ela ressalta que as metas 
colocadas pelo governo federal são boas, mas falta o cumprimento 
da parte dele. “7% do PIB nacional deveriam ser revertido para a 
educação e hoje não temos nem 0,1%”, diz a secretária. “O 
Município acaba tendo que dar conta de qualquer forma” 
(PELEGRINO, 2011, s/p). 

  O ano da publicação desta reportagem é o mesmo que acontece a V 

Conferência Municipal de Educação de Londrina (2011) e já podemos constatar que 

mesmo com as metas propostas, tanto pelo Plano Nacional, quanto pela 

Conferência, os próprios profissionais já desacreditam que serão alcançadas.  

Em outra reportagem do Jornal de Londrina no ano de 2014 fica a 

comprovação da continuidade do problema. 

A secretária municipal de Educação, Janet Thomas, disse que não 
acredita que a demanda por vagas seja totalmente atendida nas 
creches. “Em 2013, inauguramos sete CMEIs e criamos 940 vagas, 
mas tínhamos um déficit de 6 mil no início do ano letivo. Em menos 
de dez anos, a gente não acredita que esse déficit de vagas seja 

zerado”, explicou. (AYRES; BLUME, 2014, s/p – grifo do autor). 

 

 Como o previsto, ainda no ano de 2014, a secretária de educação do período, 

ainda não acredita que o déficit de vagas no munícipio será zerado em menos de 

dez anos, o que coloca em ameaça a meta traçada na V CMEL e no PNE/2014. 

Porém, de acordo com dados obtidos ainda no Jornal de Londrina, no ano de 2015, 

as matrículas na rede municipal crescem 12% neste ano, em relação à educação 

infantil e ao ensino fundamental. “Desde 2013, foram criadas 3.285 vagas no ensino 

fundamental e nos CMEIS. Nos Centros de Educação Infantil, o incremento foi de 

1.429 vagas” (AYRES; BLUME, 2014, s/p). 

 E ainda, a secretária declara que além do aumento na oferta de vagas, houve 

também um aumento na procura, mas que o déficit será amenizado até o ano de 

2016, prazo indicado pela LDBEN 9394/96 para que todas as crianças a partir de 4 

anos estejam matriculadas em CMEIs e CEIs. 

A oferta de vagas, assinala a secretária, também vem caminhando 
de acordo com a procura. Para este ano letivo, estão sendo 
convocadas para creches 1,6 mil alunos que aguardavam em listas 
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de espera da educação infantil. "Nossa meta é ofertar mil novas 
vagas por ano até 2016", pontuou. A medida é necessária para 
alocar em salas de aulas todas as crianças do município a partir dos 
4 anos de idade, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) para o ano que vem. (AYRES; BLUME, 

2014, s/p). 

 

Em uma reportagem mais recente ainda (2015) fica comprovado que a 

primeira meta do PNE já está comprometida, pois a empresa licitada pela União 

desistiu de construir os centros infantis, acredita-se que o erro está ligado à falta de 

levantamento na demanda desta etapa da educação básica. 

A exemplo da maioria dos municípios, o Plano Municipal de 
Educação está atrasado em Londrina. Embora a proposta do 
Executivo já esteja na Câmara, dificilmente será apreciada e votada 
dentro do prazo. Uma falha da proposta é a ausência do 
levantamento da demanda manifesta por educação infantil em 
creches e pré-escolas, que só deve ser publicado no fim deste mês 
(GOUVEA, 2015. s/p).  

 Por fim, através dos dados expostos, fica evidente a dificuldade da 

democratização da educação infantil, no que diz respeito à oferta de vagas em 

Londrina. Fato que deve se repetir em grande parte dos municípios brasileiros. Este  

é um problema crônico que o município de Londrina e outros enfrentam, embora 

tenham conseguido amenizar, parcialmente, mas, não saná-lo completamente. 

Contudo, o atendimento em instituições filantrópicas ainda é muito grande, as 

quais, como vimos, acabam por serem as maiores responsáveis pela oferta desta 

etapa da educação básica, ressaltando assim o caráter assistencialista, e 

desvalorizando a qualidade de ensino desta etapa de ensino, tão valorizada nos 

documentos e desvalorizada na realidade concreta. Isto porque, sabemos que 

grande é a precariedade da educação ofertada por algumas das instituições do 

Terceiro Setor, que muitas vezes ficam a mercê de doações e da benevolência de 

outras instituições e grupos. Os salários dos profissionais destas organizações não 

governamentais, muitas vezes, estão abaixo do piso previsto em lei, não há 

regulação da proposta pedagógica pelos órgãos competentes e muitos outros 

problemas que precisam ser estudados em pesquisas futuras, para uma maior 

compreensão deste fenômeno.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Visto que o principal objetivo deste trabalho foi o confronto entre o discurso 

formal - aqui entendido como as leis e documentos - e a prática, como a oferta e a 

execução destas leis na educação infantil, fica evidente que a discrepância entre 

eles. Devido a vários fatores apresentados, como a descentralização do ensino 

influenciada pelas ideias neoliberais da década de 1990, durante o governo FHC, 

que focalizou os gastos nas primeiras etapas do ensino fundamental, instituindo a 

municipalização da educação infantil, que retrocede os pequenos passos dados na 

direção da quebra do assistencialismo empregado nesta etapa da educação básica. 

Ou seja, não se cumpre o direito garantido pela CF/1988 assim como pelo ECA, 

onde se assume a educação infantil como parte da educação básica e um direito da 

criança. 

Com isso, mesmo com a criação de diversas leis e documentos (LDBEN 

9394/96, PCN, DCNEI, entre outras) e com a inclusão da educação infantil no novo 

fundo da educação (FUNDEB), ainda percebe-se uma educação infantil assistencial, 

tanto em âmbito nacional, quanto municipal, fato comprovado nesta pesquisa por 

meio de reportagens e dados colhidos em sites oficiais apresentados do terceiro 

capítulo. 

 Na cidade de Londrina é evidente que a maior parte da educação 

infantil está sobre responsabilidade das instituições filantrópicas (terceiro setor), pois 

assim como outros municípios as leis nacionais e todo o contexto com que elas 

foram sancionadas influenciam diretamente na oferta e, de acordo com alguns 

autores, até mesmo na qualidade da educação infantil.  

A desvalorização e o caráter assistencialista ficam estampados quando 

tratamos de números de CMEIs em relação ao número de CEIs no município, dados 

esses que preocupam profissionais da área, que almejam uma educação infantil 

como descreve alguns documentos apresentados. Estes profissionais almejam, 

assim como as famílias e toda a sociedade, por uma educação infantil que seja 

democrática, prazerosa, que vise à qualidade de vida, sem uma preparação para o 

ensino fundamental, ou mesmo um local apenas onde a criança é cuidada. Seria 

muito bom se pudéssemos chegar a ter uma educação infantil, assim como também 

nas demais etapas e níveis, que visasse o desenvolvimento integral de cada um dos 

indivíduos, respeitando suas singularidades, respeitando assim um direito reservado 



 49 

à criança que já está expresso na legislação, desde a CF/1988, até os Planos 

Municipais de Educação. 
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