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Resumo

Siqueira, Rejane Brandão; Kramer, Sonia. Implantação de turmas de
Educação Infantil em escolas de Ensino Fundamental – solução ou
paliativo? Rio de Janeiro, 2011. 155p. Dissertação de Mestrado Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.
O Brasil, estado social de direitos, tem diante de si, considerando a
diversidade que o caracteriza, o desafio de garantir a toda criança e adolescente o
acesso à educação e, nessa perspectiva, a última década pode ser apontada como
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913502/CA

um período de intensas transformações. A partir do pressuposto na Constituição
Federal/88 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9394/96, a
Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, engloba o atendimento às
crianças de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas formando uma etapa única,
indivisível. Os municípios são os responsáveis pela oferta de matrículas nessa
etapa. Numa perspectiva de equalização das oportunidades de acesso à pré-escola,
alguns municípios do Rio de Janeiro vêm adotando uma estratégia de cunho
“emergencial”: a criação de turmas de pré-escola nos espaços das escolas de
Ensino Fundamental. Essa ação, entretanto, desafia-nos à investigação das
interações entre a política pública e a realidade municipal. Nesse contexto, esta
dissertação se propôs a investigar as relações entre as atuais políticas nacionais e
as políticas municipais de Educação Infantil em um dos municípios da Baixada
Fluminense no período de 2006 a 2009 com o objetivo de conhecer de que forma
essa estratégia vem sendo empregada e qual a concepção de infância e de
Educação Infantil nela impressa. Para o desenvolvimento da pesquisa foram
adotados como instrumentos metodológicos: aplicação de questionário, realização
de entrevistas e análise documental que possibilitaram: um mapeamento da
situação da Educação Infantil no município – sua organização e gestão;
compreender o que pensam, sentem e fazem em seu cotidiano os gestores e
implementadores das políticas e a identificação das concepções norteadoras das
políticas implementadas. O primeiro capítulo apresenta os desafios, caminhos,
escolhas e surpresas que caracterizaram o processo de construção da dissertação.

O segundo capítulo fala do lugar da criança pequena na agenda política do país. E,
no terceiro capítulo são apresentados os resultados da pesquisa de campo. Esse
estudo tem a intenção de se constituir num convite aos gestores das políticas
municipais a repensarem o lugar da Educação Infantil e das especificidades da
faixa etária nela atendida considerando que o acesso à uma Educação Infantil de
qualidade é direito de toda criança.

Palavras- chave
Educação Infantil; Pré-escola; Políticas Educacionais; Sistema Municipal de
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Ensino; Baixada Fluminense.

Abstract

Siqueira, Rejane Brandão; Kramer, Sonia (Advisor). Deployment of early
childhood education classes in elementary schools - solution or palliative?
Rio de Janeiro, 2011. 155p. MSc. Dissertation – Departamento de
Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Brazil, social state of rights, considering the diversity that characterizes it,
faces the challenge of ensuring all children and adolescents access to education
and, from this perspective, the last decade can be considered a period of profound
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change. Assuming Federal/88 the Constitution and the Law of Directives and
Bases of National Education no. 9394/96 the Childhood Education, the first stage
of basic education, compasses the care of children 0 to 6 years in kindergartens
and preschools forming a single step, indivisible, and the municipalities are
responsible for offering enrollments at this step. From the perspective of
equalization of opportunities for access, some cities of Rio de Janeiro have
adopted a strategy of "emergency nature": the creation of preschool classes at the
site of Elementary Schools. This action, however, challenges us to investigate the
interactions between public policy and local reality. In this context, this study
intends to investigate the relationship between the current national policies on
early childhood education and municipal policies of the cities in the Baixada
Fluminense the period the period 2006 to 2009 with the aim of knowing how this
strategy has been employed and which the conception of infancy and early
childhood education in her prints. For the development of the research were used
as methodological tools: questionnaires, interviews and documentary analysis that
allowed: a mapping of the situation of early childhood education in the city - its
organization and management; understand what they think, feel and do in their
daily managers and implementers of policies and identifying the conceptions
behind the policies implemented. The first chapter presents the challenges and
paths, choices and surprises that characterized the construction process of the
dissertation. The second chapter talks about the place of the small child in the
country's political agenda. And in the third chapter presents the results of field

research. This study is intended to constitute an invitation to managers of
municipal policies to rethink the place of early childhood education and the
specifics of her age group attended considering that access to a quality early
childhood education is a right of every child

Keywords
Childhood Education; Pre School, Educational Policy; Municipal system of

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913502/CA

education; Baixada Fluminense.
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Meu pai montava a cavalo, ia para o campo.
Minha mãe ficava sentada cosendo.
Meu irmão pequeno dormia
Eu sozinho menino entre mangueiras
lia a história de Robinson Crusoé,
comprida história que não acaba mais.
No meio-dia branco de luz uma voz
que aprendeu a ninar nos longes da senzala –
e nunca se esqueceu chamava para o café.
Café preto que nem a preta velha, café gostoso.
Café bom.
Minha mãe ficava sentada cosendo
olhando para mim:
- Psiu... Não acorde o menino.
Para o berço onde pousou um mosquito.
E dava um suspiro... que fundo!
Lá longe meu pai campeava no
mato sem fim da fazenda.
E eu não sabia que minha história
era mais bonita que a de Robinson Crusoé.
Carlos Drumond de Andrade. Infância.

1
Introdução
II. Fale do realizado, se quiser; contudo, durante o decorrer do trabalho, não leia nada dele
para outros. Toda satisfação que você se proporciona através disso bloqueia seu ritmo. Com
a observância desse regime, o crescente desejo de comunicação acaba tornando-se motor do
acabamento.

Benjamin, 1995, p.30
Desafio. Palavra polissêmica principalmente num momento tão complexo e
prazeroso, ambíguo e mágico que caracteriza a escrita de uma dissertação no qual
um conjunto de palavras busca dar conta de um exercício que engloba ações,
condutas, olhares, reflexões e muitos outros vieses.
Benjamin (1995, p.16), em “Porcelanas da China”, analisa a arte chinesa de
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913502/CA

copiar livros e compara a escrita de um texto com o percurso de uma estrada e
assinala que, “a força da estrada do campo é uma se alguém anda por ela, outra
se a sobrevoa de aeroplano. Assim também é a força de um texto, uma se alguém
o lê, outra se o transcreve”. Parafraseando o autor, apresento a você, leitor, nas
linhas e entrelinhas desse texto minha experiência de ter percorrido a estrada e ao
seu comando experimentado cada uma de suas voltas, distâncias, belvederes,
clareiras e perspectivas.
Tudo começou em 2004, quando no curso da graduação em pedagogia
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ), optei pela habilitação de
magistério em Educação Infantil e das Disciplinas Pedagógicas. Essa opção
entretanto, representava um novo caminho pois, apesar de já trabalhar como
auxiliar administrativo em uma escola pública de Ensino Fundamental, esse foi o
meu primeiro contato direto com as questões e desafios do atendimento à criança
pequena.
A partir daí, a trajetória que se desenhava foi ganhando novos percursos e
em 2006 ingressei no “Curso de Especialização em Educação Infantil: As
perspectivas de trabalho em creches e pré-escolas”, na PUC-Rio, onde atuei com
monitora, sendo posteriormente convidada a integrar a equipe técnica do INFOC
(Grupo de Pesquisa – Infância, Formação e Cultura) como bolsista de apoio
técnico (CNPQ), coordenado pela professora Sonia Kramer, na pesquisa
intitulada: “Crianças e adultos em diferentes contextos: a infância, a cultura
contemporânea e a educação”.
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Esse novo lugar desencadeou a abertura de outros caminhos. Como
pesquisadora, tive a oportunidade de conhecer e aprofundar estudos teóricos sobre
a infância, as políticas de atendimento à criança de 0 a 6 anos e, ainda
experienciar as práticas pedagógicas dessa etapa da Educação Básica num período
de observações do cotidiano de crianças e adultos em uma das escolas da rede
municipal de ensino do Rio de Janeiro, que atende turmas de pré-escola junto ao
Ensino Fundamental.
Nesse mesmo período fui convidada a integrar a equipe da Secretaria
Municipal de Educação do município no qual trabalhava, onde pude compartilhar
aprendizagens e construir conhecimentos.
Essas observações e vivências desencadearam inquietações, reflexões e
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fizeram emergir questões relativas às políticas, às praticas e ações que se
instauram na esfera macro e se refletem na organização e dinâmica cotidiana das
escolas. Entre essas questões a implantação de turmas de Educação Infantil – e
mais diretamente a pré-escola - em escolas de Ensino Fundamental foi aquela que
me inquietou e me levou a ousar começar esta pesquisa.
Num percurso inicial de reconhecimento da estrada, as reflexões em relação
às interações entre adultos e crianças/ crianças e crianças nos espaços das escolas
de Ensino Fundamental com turmas de Educação Infantil culminaram no trabalho
monográfico “Eu e o Outro - Reflexões sobre a diversidade e o preconceito no
contexto escolar”, apresentado ao programa de Pós-Graduação (Lato Sensu) em
Educação da PUC- Rio como requisito parcial para obtenção do título de
Especialista em Educação Infantil. Entretanto, dada a multidimensionalidade do
tema que emerge das questões políticas nacionais (macro), repercute nas
municipais (meso) e perpassa o espaço e as relações na escola (micro), fui
conduzida a um estudo mais denso e veio a se tornar o horizonte da pesquisa ora
apresentada.
Reiniciando o percurso, tendo em vista que, na atual conjuntura
político/educacional, o direito à Educação Infantil vem sendo pauta de
importantes mudanças, direito que antes se situava na esfera da luta por direitos e
se configurava como opção da família, deparei-me com uma nova perspectiva: na
efervescência das atuais mudanças, o direito assumiu a condição de
dever/obrigação da família.

Tal mudança de paradigma consolidou-se na

aprovação da Emenda Constitucional (EC) 059/2009 que legitimou a Educação
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Básica obrigatória de 4 a 17 anos, incluindo o atendimento à pré-escola na pauta
da obrigatoriedade do ensino no país.
Com a síntese exposta, fica claro que minha decisão de desenvolver essa
pesquisa, escrever seus caminhos e resultados está atrelada à tendência que
escolhi – a Educação Infantil enquanto direito de toda criança.
Essas páginas imprimem o meu compromisso com a tendência escolhida e
com a qualidade da produção.
Política pública, políticas educacionais, programas, planos, entre outros são
temas que, na atualidade, ecoam no cenário acadêmico como objetos de
importantes estudos, entre os quais podemos destacar Alves (2007), Arelaro
(2007), Dourado (2007), Franco et.allii (2007), Cury (1997, 2007), Cunha (1991,
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1995), Davies (2000, 2004, 2008), Kramer (1982, 2001, 2005), Oliveira (1995,
2002, 2007).
A abertura democrática, a reorganização política e sua efervescência
caracterizam o cenário político brasileiro aos finais dos anos 80 e início dos 90.
Momento em que o Brasil viveu um intenso processo de inovação e
experimentação condicionado pelas principais mudanças político-econômicas
ocorridas no país. Em consonância, as políticas educacionais desde então vem
passando por uma série de transformações e, em decorrência, alguns segmentos
que eram invisíveis nesse contexto passam a ganhar visibilidade, elevados a
condição de prioridade.
Desde a promulgação da Constituição de 1988, entre as principais mudanças
nas políticas educacionais podemos destacar:
1- a descentralização administrativa promovida pela Constituição Federal
de 1988 no contexto geral, e a transferência do atendimento em creches do
sistema assistencial para o sistema educacional;
2- Promulgação da Lei 9394/96 que estabeleceu as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e reconheceu a Educação Infantil como primeira etapa da
Educação Básica;
3- a criação do Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino
Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF- Emenda Constitucional nº
14 de 12 de setembro de 1996, regulamentada pela Lei nº 9.424, de 24 de
dezembro do mesmo ano) que, após um período de dez anos de vigência, foi
reformulado resultando no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
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Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB –
Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006) em vigor desde janeiro
de 2007 e se estenderá até 2020;
4- a elaboração de um Plano Nacional de Educação (Lei nº 10172/2001PNE/2001), em vigência até 2011.
Contudo, em um país caracterizado pela desigualdade e injustiça social,
esses importantes acontecimentos não impediram que a existência de um período
de ensino obrigatório e de uma modalidade considerada fundamental levasse as
demais etapas educacionais (Educação Infantil, Ensino Médio e EJA) a serem
deixados à margem das políticas.
Dez anos após a aprovação da LDB e o reconhecimento da Educação
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Infantil como primeira etapa da Educação Básica, essa condição começou a se
alterar. Com a universalização do atendimento ao Ensino Fundamental
consolidada e a ampliação da Educação Básica obrigatória que, nesse período,
passa a ter nove anos de duração – Lei nº 11274/2006 - e posteriormente tem a sua
duração estendida para treze anos – Emenda Constitucional 059 de 11 de
novembro de 2009 –, a Educação Infantil passa a adquirir novos contornos.
Algumas questões suscitadas a partir desse momento é tema de interesse desse
estudo e vão ao encontro de sua questão central e de seus objetivos.
Assim, o objetivo da pesquisa é identificar como vem se consolidando na
esfera municipal, responsável pelo atendimento a essa etapa, o processo de
configuração, implantação e implementação das políticas de atendimento à
criança de quatro e cinco anos a partir das recentes mudanças; qual a concepção
de infância e Educação Infantil dos atores envolvidos na elaboração, implantação
e implementação dessas políticas; quais os documentos norteadores da política,
qual o contexto do processo decisório da política, quem são os atores nela
envolvidos.
A dissertação apresenta o quadro histórico-político nacional dessa etapa da
Educação Básica com o foco na faixa etária de 4 e 5 anos que é atendida na préescola e seleciona como ponto de parada um município da Região Metropolitana
do Estado do Rio de Janeiro onde foi desenvolvida pesquisa com o objetivo de: a)
conhecer a situação da Educação Infantil no município; b) identificar as principais
políticas locais para o atendimento à criança de 4 e 5 anos; c) identificar os
critérios de seleção dos espaços e sua organização e, d) conhecer de que forma as
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especificidades das crianças da faixa etária de pré-escola são contempladas na
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constituição desses espaços.
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2
Desafios, caminhos, escolhas e surpresas
Conhecia todos os esconderijos do piso e voltava a eles como a uma casa na qual se tem
certeza de encontrar tudo sempre do mesmo jeito. (...). A criança que se posta atrás do
reposteiro se transforma em algo flutuante e branco, num espectro. A mesa sob a qual se
acocora é transformada no ídolo de madeira do templo, cujas colunas são as quatro pernas
talhadas. E atrás de uma porta, a criança é a própria porta; (...). Por nada nesse mundo podia
ser descoberta.

Benjamin, 1995, p. 91
Todo adulto já foi criança um dia. Deparamo-nos com crianças o tempo
todo. Elas estão em toda parte. Crianças sempre existiram e sempre existirão.
Contudo, no percurso de sua existência diversos termos foram usados pelas
diferentes sociedades como forma de expressão dos modos de concebê-las.
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Meúdo, ingênuo, infante, putti, bambino, boy, menino, menina, menor
(moralmente abandonados, menores carenciados), desvalido, criança, (Del Priore,
1999; Pancera, 1994), entre outros, foram nomes dados aos pequenos e acabam
por revelar a complexidade que envolveu a maneira como essa etapa da vida
humana foi compreendida ao longo dos séculos.
Pancera (1994) em “Semânticas da infância” explica a origem de um desses
termos,
Bambino (bimbino, bimbo), que consta ser o diminutivo de bambo, adjetivo masculino do
século XIll, termo que se manteve no dialeto córsico, por exemplo, como bambu, tolo;
como bamba, abobado, no dialeto milanês, e que por sua vez deriva do verbo rimbambire,
do grego (...), balbetto, balbuciante, através do latim tardio bambalio-onis, gago,
balbuciante. (...). A criança é, pois, essencialmente o pequeno bobo que gagueja bobagens
mal e mal, em uma sociedade que não consegue ver nele outros atributos relevantes. (p.99)

A história social da criança tem sido objeto de estudos (Ariés, 1986; Rizzini
e Pilotti, 2009) que revelam o lugar a ela delegado ao longo da história. Lugar que
se caracteriza por contradições num processo marcado por dualismos que
abrangem a paparicação/moralização, o desconhecimento/reconhecimento, a
invisibilidade/visibi-lidade, renegação/legitimação.
Investigar a história da criança brasileira e seus processos de visibilidade
social e política buscando conhecer e compreender o percurso que caracterizou a
sua constituição enquanto cidadã, sujeito de direitos é o nosso desafio neste
capítulo. E nesse sentido, tomamos Benjamin (1995) em sua filosofia da história
na qual aponta a necessidade de que o historiador parta do presente para investigar
o passado.
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Essa proposta pode ser identificada no cerne do pensamento do autor e
demarca sua característica messiânica, muito presente no ensaio Infância
berlinense em torno de 1900 e em textos como: “Tiergarten” no qual introduz a
idéia do labirinto, numa alegoria das relações entre presente, passado e futuro; “O
telefone” onde o novo e o velho se entrecruzam; “Partida e regresso” aonde as
idas e vindas povoam o pensamento infantil; “esconderijos” onde a criança
assume um lugar de passagem – “a criança é a própria porta” (1995, p.91).
A toda hora o telefone era como meu irmão gêmeo. E assim pude vivenciar como triunfou
sobre a humilhação dos primeiros tempos de sua carreira briosa. Pois quando lustres,
guarda-fogos e palmeiras decorativas, consoles, mesinhas de centro e parapeitos, que então
cintilavam nos salões frontais, já estavam há muitos estragados e mortos, tal qual um herói
lendário, que ficara enjeitado numa garganta entre montanhas, o aparelho, deixando atrás de
si o corredor escuro, fez sua entrada real nos aposentos iluminados e mais claros, agora
habitados por uma geração mais jovem. (1995, p.79)
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O “corcundinha”, imagem sempre presente em seus escritos sobre a infância
a qualquer momento entrava em cena como alguém que conhecia a criança em
seus momentos peculiares e a deixava sempre em situações embaraçosas pelas
travessuras que fazia. Em um de seus escritos, Benjamin afirma que “Aquele que
é olhado pelo corcundinha não sabe prestar atenção. Nem a si mesmo nem ao
corcundinha. Encontra-se sobressaltado em frente a uma pilha de cacos...”
(Benjamin, 1995, p.14)
Feitas as considerações iniciais, entendo que para a compreensão das
questões apontadas é necessário situar na história o sujeito dessas políticas - a
criança - para em seguida, apresentar as escolhas e fundamentos que permearam a
elaboração desse trabalho de pesquisa.
2.1.
Escovando a história: de menor desvalido a sujeito de direitos
Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também, um monumento da
barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de barbárie, não o é, tampouco, o processo de
transmissão da cultura. Por isso, na medida do possível, o materialista histórico se desvia
dela. Considera sua tarefa escovar a história a contrapelo.

Benjamin, 1994, p. 225
Imbuída de um olhar que concebe a criança pequena e mais especificamente
aquela na faixa etária de 0 a 6 anos – como pessoa de pouca idade, que produz
cultura, é nela produzida, brinca, aprende, sente, cria, cresce e se modifica, ao
longo do processo histórico que constitui a vida humana e é constituída a partir de
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sua classe social, etnia, gênero e por diferenças físicas, psicológicas e culturais
(Kramer e Motta, 2010) – apresento uma síntese da história desta no contexto
brasileiro destacando a criança pobre e os meandros que marcaram a sua
trajetória.
Com esse pressuposto encontramos em “Infância berlinense em torno de
1900”, “Rua de mão única” e “Imagens do pensamento” (Benjamin, 1995)
fragmentos que revelam um profundo e sensível conhecimento da criança como
indivíduo social e esboçam a sua maneira de ver o mundo, sempre pelo avesso, à
contrapêlo da história, uma possibilidade de interlocução, considerando que em
toda a obra de Benjamin, a infância é uma categoria central no estudo do homem
e se encontra no centro de sua concepção de memória (Corsino, 2009, p. 222).
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Quanto à história social da criança no contexto europeu, cumpre destacar os
estudos de Phillipe Ariés (1986) que toma como ponto de partida o século XIII e
desenvolve uma pesquisa fundamentada em fontes iconográficas, buscando
compreender como foi se consolidando socialmente o sentimento de infância. Para
o autor, o conjunto de mudanças históricas, políticas e sociais ocorridas ao longo
dos séculos vão delinear os novos modos de ver a criança. Esse trabalho tem sido
referência para os estudos na área da história da infância.
No que se refere à criança brasileira, o Histórico da proteção à infância no
Brasil organizado Moncorvo Filho (Moncorvo Filho, 1926 apud Kramer, 1982)
permite conhecer as principais ações direcionadas ao seu atendimento, mais
diretamente a criança pobre desde o descobrimento até 1922.
No Brasil quinhentista, Chambouleyron (1999) destaca a ação dos padres
jesuítas na educação das crianças indígenas, mestiças e portuguesas além dos
órfãos da terra. Segundo o autor, em razão de sua vivência apostólica e da
própria descoberta da infância, os padres entenderam que era sobre as crianças,
essa “cera branda”, que deviam imprimir-se os caracteres da fé e virtudes cristãs
(p.79).
Tal modelo predominou por todo o período colonial seguindo as
determinações de Portugal, tendo o seu encerramento, em 1755, por iniciativa do
Marquês de Pombal. Após essa decisão, os jesuítas foram expulsos e a
escravização dos índios proibida. (Rizinni e Pilotti, 2009, p.18)
Porém, de modo geral, era pouca a preocupação com a criança pequena e
seu atendimento. Do descobrimento até 1874, só havia, institucionalmente, a Casa
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dos Expostos ou Roda dos Expostos para atendimento às crianças abandonadas e a
“Escola de Aprendizes Marinheiros” para os abandonados maiores de doze anos.
O Código Civil da época relacionava a ideia de “menor desvalido” com a de
menor delinqüente ou criminoso (Kramer, 1982, p. 49).
Com o passar do tempo, um novo cenário é constituído com a proibição da
escravização dos índios. A escravidão, contudo, não deixou de existir, mas
adquiriu um novo formato e marcou um novo período na história.
Os colonos implantaram o povoamento, principalmente na zona costeira, visando extrair e
exportar riquezas naturais, como madeira, ouro ou cultivar produtos de exportação, como a
cana-de-açúcar e, mais tarde, o café. Para este fim, foi abundantemente utilizada a mão-deobra escrava proveniente da África. (Rizinni e Pilotti, 2009, p.18).

Nesse contexto, a situação das crianças negras, pobres, filhas de escravos, era
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de altas taxas de mortalidade e, após o parto, as mães escravas precisavam voltar
imediatamente ao trabalho e seus filhos tinham dois destinos: eram inseridos no
trabalho materno ou depositados na Roda dos Expostos1, da Santa Casa da
Misericórdia.
Quando inseridos no trabalho materno, os filhos de mulheres escravas eram
amarrados às costas das mães a fim de que essas mulheres pudessem conciliar o
trabalho com o cuidado às crianças. Rizinni e Pilotti (2009) destacam que, mesmo
depois da Lei do Ventre Livre, em 1871, a criança escrava continuou nas mãos
dos senhores, que tinham a opção de mantê-la até os 14 anos, podendo, então,
ressarcir-se dos seus gastos com ela, seja mediante o seu trabalho gratuito até os
21, seja entregando-a ao Estado, mediante indenização (p.18).
Posteriormente, o período de 1874 até 1889 se caracteriza pela existência
de projetos, alguns não concretizados, que continham um caráter preconceituoso,
elaborados principalmente por médicos que valorizavam a conduta das famílias
abastadas em detrimento das famílias dos escravos. Esses médicos apontavam a
1

A Roda foi um sistema criado pela Santa Casa de Misericórdia que se configurava num
dispositivo, cilindro giratório na parede que permitia que a criança fosse colocada da rua para
dentro do estabelecimento, sem que se pudesse identificar qualquer pessoa, que era utilizada para
receber os filhos nascidos fora do casamento que, segundo a moral cristã dominante, não eram
aceitos e, com frequência, estavam fadados ao abandono. A pobreza também levava ao abandono
de crianças, que eram deixadas em locais públicos, como nos átrios das igrejas e nas portas das
casas, sendo em muitas ocasiões devoradas por animais. Essa situação levou o Vice-Rei a propor
duas medidas no ano de 1726: esmolas e o recolhimento dos expostos em asilos (Rizinni e Pilotti,
2009, p.19).
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higienização como solução para a alta mortalidade infantil atribuída ou ao
nascimento de ilegítimos ou a falta de educação física, moral e intelectual das
mães. Esse período se caracteriza também pela negligência materna que era
denunciada pelos médicos, como por exemplo, o aleitamento mercenário
(escravas de aluguel que amamentavam os filhos das senhoras).
Para Kuhlmann Jr. (1998), o avanço nos estudos sobre microorganismos e
doenças e a difusão das questões de prevenção na década de 1870 foram
importantes fatores no combate à mortalidade infantil e nas discussões sobre a
criança. Nesse período os médicos higienistas discutiam os projetos para
construção de escolas, a implantação dos serviços de inspeção médico-escolar, e
apresentavam sugestões para todos os ramos do ensino, em especial com relação
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à educação primária e infantil. (p.91)
Sobre esse período, Civiletti (1971) relata que, os jardins de infância já eram
numerosos na maioria dos países da Europa e América do Norte, enquanto que no
Brasil, em 1880, sabe-se apenas de dois: um, no Rio de Janeiro, dirigido pela
Senhora Menezes Vieira (pré-escola) e a outro, em São Paulo que funcionava na
escola Americana.
Nesse momento que precede a proclamação do Brasil como República e,
consequentemente a lógica da construção da nação, a preocupação com alta
mortalidade infantil e com os filhos dos escravos se imprimiu em algumas
iniciativas filantrópicas isoladas de assistência e proteção à infância, mais,
especificamente à criança pobre. Nessa perspectiva é fundado, em 1889 o Instituto
de Proteção e Assistência à Criança no Rio de Janeiro, com o objetivo de atender
menores de oito anos; elaborar leis que regulassem a vida e saúde de recém
nascidos, regular o serviço de amas de leite, entre outros.
Filho (2008) ressalta que a compreensão da invenção do Brasil republicano é
tarefa imprescindível na feitura do desenho de um cenário no qual as crianças
pequenas, sua educação no âmbito familiar-privado e/ou institucional-público,
bem como o papel do Estado na proposição de políticas e as iniciativas da
sociedade para essas crianças vão aparecer como respostas às demandas que vão
surgir nas décadas de 1950/1960. (p.21)
Esse período demarca o caráter dual do atendimento a criança no Brasil, ou
seja, surgem os jardins da infância com ênfase no processo educativo e com base
em uma proposta pedagógica Froebeliana para as camadas mais abastadas e, em
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contrapartida asilos e internatos para crianças abandonadas e desafortunadas com
ênfase no cuidado com a higiene e a saúde.
Com a promessa de construção de uma nação consolidada, o notório
crescimento de filhos abandonados e a visão da infância pobre como ameaça à
população surgem novas preocupações com a regulamentação de um atendimento
institucionalizado para esses que precisavam de um olhar especial. (Bazílio, 1998,
p.125)
Por iniciativa da equipe fundadora do Instituto de Proteção e Assistência à
Criança no Rio de Janeiro, em 1919 é criado o Departamento da Criança no Brasil
com os objetivos de, entre outros, elaborar o histórico sobre a situação da proteção
à infância no Brasil, fomentar iniciativas de amparo à criança e a mulher grávida
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pobre, publicar boletins, divulgar conhecimentos e promover congressos.
É ainda nesse momento que, no campo da legislação, é elaborada a primeira
iniciativa do Estado com vistas ao atendimento à criança pobre - a promulgação
do 1º Código de Menores (1927). Até esse momento, a criança dessa classe social,
já havia sido atendida pelos padres jesuítas nas Casas de Muchachos, por nobres
religiosos nas Santas Casas de Misericórdia e no Instituto de Menores Artesãos da
Casa de Correção da Corte.
O código teve como paradigma a “Doutrina de Situação Irregular”, segundo
o qual se encontrava em “situação irregular” o menino e a menina pobre
abandonado ou trabalhador. Para estes o código tinha como objetivo reverberar a
preocupação do Estado em regenerar essas crianças ditas perigosas a fim de que
retornassem ao convívio social. Esse objetivo, no entanto, faz eclodir uma
multiplicação de casas de internação.
Legitimando assim uma visão dicotomizada da infância que põe de um lado,
crianças de famílias pobres, negras descendentes de escravos, indígenas,
abandonadas, órfãs, com deficiência e, do outro, crianças, filhas da classe média e
alta. Tal visão é consolidada no documento em duas expressões paradigmáticas –
criança e menor - onde a criança era a branca, enquanto o menor era a criança
negra, pobre, indígena, abandonada, órfã, com deficiência.
Bazílio (1998, p.123) destaca que as medidas descritas no código estavam
relacionadas à uma preocupação com a denominada “deterioração moral” dessas
crianças e adolescentes. Desse modo, entre outras, constavam ações que
compreendiam desde a (re) integração familiar, o recolhimento e o
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encaminhamento de crianças e adolescentes abandonadas, até as que se referiam à
delinquência, com ações que iam da liberdade vigiada à internação.
Em relação às crianças de zero a seis anos, nesse momento, eram poucas as
iniciativas educacionais, sendo basicamente, assistidas por instituições de caráter
médico e embora nos discursos dos educadores da Escola Nova não houvesse
referências a essa faixa etária, posteriormente, os mesmos discursos seriam
retomados em defesa do pré-escolar.
Já na década de 30, com as transformações quanto ao modelo político
econômico, instauradas pelo advento do Estado Novo, surge uma nova burguesia
urbano-industrial em decorrência do crescimento do setor industrial e a
urbanização. Nesse processo a criança assume um lugar central nos discursos do
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Estado que passa a defender o seu atendimento com veemência, enfatizando a sua
relação com a pátria, para formar uma raça forte e sadia. A criança, nesses
discursos, era valorizada enquanto “matriz do homem” e redentora da pátria, sem
considerar, entretanto, a sua inserção dentro da sociedade de classes bem como a
visão do estado como sendo harmônico, ou seja, sem conflitos ou interesses de
classes (Kramer, 1982, p.56).
A escolarização, principalmente em relação ao pré-escolar passa a ser
defendida como base para o sistema escolar pelos escolanovistas (Oliveira, 2002).
Por outro lado, esse momento demarca a entrada da mulher no mercado de
trabalho e, a Consolidação das Leis do trabalho (CLT/1934), na qual são
estabelecidos o direito à amamentação e a um lugar para guarda, vigilância e
assistência de seus filhos legitimando assim, as creches e asilos já existentes e
prenunciando a sua ampliação.
(...) é a primeira vez em que é objeto de preocupação do legislador, a criança pequena em
foco seja o filho de trabalhadoras mulheres, cuja saúde se quer protegida por essa menina.
Assim, ao mesmo tempo em que se procura salvaguardar o direito da criança à
sobrevivência, resguarda-se, aparentemente de forma secundária, o direito da mãe
trabalhadora a amamentá-la (Campos, 1999, p.120).

Contudo, durante o século XIX e início do século XX a medicalização e a
psicologização foram os fios condutores do atendimento educacional e assistencial
à criança de 0 a 6 anos.
Kramer (1982) ao descrever o cenário político do Brasil na década de 30
destaca o caráter centralizador/ditatorial que serviu como pano de fundo para um
novo tempo nas ações governamentais voltadas ao atendimento à criança pequena.
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Com o passar dos anos, no entanto, a ação do Estado em relação à criança
pobre é ainda complexa, e na Era Vargas é criado o Serviço de Assistência ao
Menor (SAM) que atrelado ao Juizado de Menores é visto pelas classes populares
como a única oportunidade de uma boa educação para seus filhos. Contudo, a
proposta não se consolida e fracassa devido à superlotação dos institutos e a
problemas internos de gestão (Bazilio, 1998, p.32).
Tempos depois, no período da Ditadura Militar, partindo do princípio de que
as crianças seriam campos férteis de convencimento dos chamados comunistas e
da preocupação com a consolidação da nova forma de governo, é organizada no
ano de 1964, a Fundação Nacional de Bem Estar do Menor (FUNABEM) que
objetivava “guardar crianças e adolescentes” para que não cometessem atos anti-
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sociais e reeducar aqueles que já tivessem cometido tais atos.
E apesar de já existir no cenário mundial documentos e declarações
elaborados por organismos internacionais a partir do pós-guerra, nos quais se
explicitavam um conjunto de direitos para as crianças, é aprovado no Brasil, um
segundo Código de Menores em 1979 no qual foram ampliados os poderes da
autoridade judiciária e legalizada a categoria “menor em situação irregular”, na
qual, a partir de uma ótica de que, futuramente, poderiam vir a cometer um crime,
várias crianças e adolescentes inocentes foram presos.
Quanto às questões educacionais no período compreendido entre os anos 30
e 80, segundo Kramer (1982, p.57) os discursos oficiais relacionavam
permanentemente

a

assistência

médico-pedagógica

à

criança

com

o

desenvolvimento da nação e foram, nesse sentido, criados importantes órgãos
voltados à organização desse atendimento.
Anos mais tarde, o processo de urbanização no país somado à maior
participação da mulher no mercado de trabalho e à pressão dos movimentos
sociais marca

um período de expansão do atendimento educacional,

principalmente às crianças na faixa etária de 4 a 6 anos quando a pré-escola passa
a ser compreendida como preparatória para a escolarização com o objetivo de
defender a estimulação cognitiva e o preparo para a alfabetização.
Influenciados pelas teorias norte-americanas e européias, instaura-se nos
discursos das políticas os pressupostos da Teoria da Privação Cultural, segundo a
qual, o fracasso escolar das crianças das camadas populares era explicado por suas
carências – culturais, lingüísticas e afetivas. Tal abordagem mascarava o problema
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social das desigualdades e vinculava os problemas de fracasso escolar à família,
sem refletir sobre as limitações do próprio sistema escolar. Buscava-se a
superação da marginalidade através da educação compensatória, sem que
houvesse mudança das estruturas sociais.
Enfim, o dualismo se mantém: às crianças das camadas mais pobres um
atendimento pautado por práticas assistencialistas e/ou compensatórias, enquanto
às crianças das classes abastadas, acesso às instituições que objetivavam a
educação e desenvolvimento.
Refletindo o panorama político do país aos finais do século XX quando se
fortaleceu a proposta de um sistema democrático de governo, vai se consolidando
um novo modo de conceber a criança e a infância construído sob a influência de
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documentos e acordos internacionais que contribuíram para trazer à cena os
direitos da infância e da adolescência.
No bojo dessas transformações, à criança é delegado um novo papel social sujeito de direitos – impresso no texto da Constituição Federal de 1988 e,
posteriormente, consolidado no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº.
8069/1990) que substitui o Código de Menores em vigência até esse momento.
Por outro lado, a trajetória de configuração das diferentes concepções de
infância enquanto um período distinto da vida adulta e a construção de um olhar
que reconhece a criança como sujeito de direitos, ator social, tem sido objeto de
estudo de diversos autores nas últimas décadas. Desses estudos, aqueles referentes
à infância, história e política - Ariés (1986), Kramer (1982, 2001), Bazilio (1998),
Passette (1999), Del Priore (1999), Irma Rizzini (1999), Irene Rizzini (1993a,
1993b), Rizzini e Pilotti (2009), Kuhlmann Jr. (1998), Corsino (2003), contribuem
no relato e nas reflexões da mudança de paradigma no que diz respeito à criança e
suas especificidades bem como na concepção de políticas públicas que lhe assegure
a garantia de seus direitos fundamentais.
No cenário político brasileiro, entre os direitos de toda criança preconizados
na Constituinte de 1988 está o direito à educação e no que se refere à faixa etária de
0 a 6, em 1996, essa conquista se materializa no texto Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (9394/96) trazendo mudanças que vão delinear um novo
modelo no qual a creche (0 a 3 anos) e a pré-escola (4 a 6 anos) são configuradas
como modalidades da Educação Infantil que passa a ser definida como a primeira
etapa da Educação Básica. A partir daí, instaura-se um novo campo de lutas, de
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construção de agenda política onde há, ainda, muito a ser construído, porém, já é
notório um olhar mais atento para esta etapa que durante muito tempo esteve à
margem das políticas educacionais.
Trata-se de uma mudança de concepção de Educação Infantil que, entendida
como educação, deixa de se constituir como caridade ou assistência e passa a se
caracterizar direito da criança. Essa nova concepção marca um período de lutas,
conquistas, perdas, avanços e retrocessos num processo – ainda em curso - de
consolidação da cobertura do atendimento e, principalmente, da qualidade.
Nesse sentido, as últimas décadas do século XX e início do século XXI
podem ser compreendidos como o período em que foi estabelecido o marco
histórico de uma das mais expressivas mudanças no que se refere à concepção de
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infância, à educação das crianças e ao seu reconhecimento como sujeito de direitos.

2.2.
Por que a Educação Infantil: a escolha do tema
Convencer é infrutífero.

Benjamin, 1995, p. 14
O histórico descrito no item anterior desenha o percurso de consolidação do
reconhecimento da criança enquanto sujeito de direitos no Brasil e a conquista do
direito à Educação Infantil compreendida como primeira etapa da Educação
Básica.
Cabe destacar que, nesse processo ainda em construção, estudos e pesquisas
já citados vêm sendo realizados no sentido de clarificar e orientar as políticas
educacionais voltadas para essa etapa trazendo à tona questões que, por um longo
período, estiveram submetidas ao silenciamento e esquecimento.
Desses estudos, destaco aquele denominado A qualidade da Educação
Infantil Brasileira: alguns resultados de pesquisa, desenvolvido por Campos et
allii (2006), onde são apresentados e analisados os dados obtidos por meio de
levantamento dos resultados de um conjunto de pesquisas empíricas acerca da
qualidade nas instituições de Educação Infantil brasileiras, divulgadas entre 1996
e 2003. O quadro geral do estudo aponta para uma situação dinâmica, mas ainda
contraditória, revelando que é grande a distância entre as metas legais e a situação
vivida pela maioria de crianças e adultos no cotidiano das instituições.

31
Impulsionada pelo compromisso com a Educação Infantil, identifiquei como
objeto para esse estudo – a pré-escola – que se destina ao atendimento a crianças
de quatro e cinco anos. E partir desse momento, passo à descrição do processo de
construção da pesquisa apontando os entraves, dilemas e conflitos e elencando os
caminhos, as estratégias e o realizado.
O estudo ora apresentado se vinculou à pesquisa de caráter interinstitucional
denominada “Educação Infantil e Formação de Profissionais da Educação
Infantil no Estado do Rio de Janeiro: concepções e ações. Um balanço 10 anos
depois”, desenvolvida na PUC-Rio com o apoio do CNPQ/FAPERJ, pelo grupo
de pesquisa INFOC

2

(Infância, Formação e Cultura) sob a coordenação das

professoras Sonia Kramer, Patrícia Corsino (UFRJ) e Maria Fernanda Nunes
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(UNIRIO).
A pesquisa institucional, ainda em desenvolvimento, tem o objetivo de
investigar a situação da infância, das políticas de Educação Infantil e da formação
dos profissionais que atuam nessa etapa nos municípios do Estado do Rio de
Janeiro, 15 anos depois de aprovada a LDB e 10 anos depois da realização da
pesquisa “Formação de Profissionais de Educação Infantil no Estado do Rio de
Janeiro: concepções, políticas e modos de implementação” 3.
Conhecer a situação das secretarias municipais de educação em termos de
cobertura da Educação Infantil nos municípios, investigar a organização e
funcionamento da Educação Infantil, formação de profissionais (ingresso,
carreira), instituições, projetos culturais e recursos; identificar as mudanças
ocorridas nos 92 municípios quanto à Educação Infantil, gestão e formação dos
profissionais (professores e gestores), comparando-se dados atuais com os de
1999 com vistas a investigar avanços e/ou retrocessos, problemas enfrentados e
2

O grupo reúne pesquisadores de três diferentes universidades (Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro - PUC-Rio, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ e Universidade
Federal do Rio de Janeiro - UNIRIO).
3

KRAMER, S. Formação de Profissionais de Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro:
concepções, políticas e modos de implementação. Projeto de Pesquisa. PUC-Rio. 1999.
KRAMER, S. et alii. Formação de profissionais da Educação Infantil no Estado do Rio de
Janeiro. Relatório de pesquisa. Rio de Janeiro: Ravil, 2001.
KRAMER, S.; NUNES, M. F. Gestão municipal e formação: a educação infantil no Estado do Rio
de Janeiro. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 2007.
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analisar as relações de autoridade e autonomia que são estabelecidas na gestão são
questões centrais da pesquisa.
Nesse sentido, a presente pesquisa se integrou ao conjunto dessas questões
por privilegiar uma das modalidades da Educação Infantil – a pré-escola - e por
selecionar um município do Estado do Rio de Janeiro como campo de estudo.
Concordamos com Luna (2002, p.37) quando afirma que a solução de
grandes problemas – nas ciências exatas como nas humanas – se dá como
trabalhos de criação coletiva e em um espaço de tempo que ultrapassa em muito
aquele de um projeto individual de pesquisa.
Sem dúvida o tempo é uma questão importante a ser apontada, visto que, o
período designado ao curso de pós-graduação e à escrita da dissertação, é curto
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(André, 2001) e passa rápido. Contudo, o rigor e a qualidade são os pressupostos
que permearam a pesquisa ora apresentada. Nesse sentido, destaco que a atuação
anterior como apoio técnico à pesquisa e a vinculação desse estudo a uma
pesquisa institucional representa uma importante contribuição na busca de
construir um trabalho de qualidade.

2.2.1.
Por que a pré-escola: a escolha do objeto
Crianças decretam a renovação da existência por meio de uma prática centuplicada e jamais
complicada.

Benjamin, 1995, p.229
Conforme já apresentado na introdução deste trabalho, a escolha do objeto
decorre das inquietações produzidas a partir da observação realizada em turmas de
pré-escola localizadas nos espaços das escolas do Ensino Fundamental no
desenvolvimento da pesquisa concluída: “Crianças e adultos em diferentes
contextos: a infância, a cultura contemporânea e a educação4” e as recentes
mudanças no cenário político educacional em relação ao atendimento a essa faixa
etária.
Nesse sentido, a presente pesquisa teve como objetivo conhecer, analisar e
compreender as propostas de ampliação da Educação Infantil em um dos
4

KRAMER, S. et alii.. Crianças e adultos em diferentes contextos: a infância, a cultura
contemporânea e a educação. Projeto de Pesquisa. PUC-Rio, 2004.
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municípios

do

Baixada

Fluminense/RJ

investigando

como

vem

se

consolidando no município o processo de configuração, implantação e
implementação das políticas de atendimento à criança de 4 e 5 anos.
Pretendeu também conhecer quem são os sujeitos envolvidos em sua
elaboração e implantação, a concepção de infância e de Educação Infantil
desses sujeitos, o contexto do processo decisório e quais os documentos
norteadores dessas políticas.
E, ainda levando em consideração que as ações municipais estão vinculadas
às mudanças na legislação e às novas exigências decorrentes dessas,
estabelecemos um recorte temporal que privilegiou o período em que foram
lançadas propostas e diretrizes para a política nacional de Educação Infantil –
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2006 a 2009.

2.2.2.
A escolha do campo empírico
Quantas coisas não retornam à memória uma vez nos tenhamos aproximado das montanhas
de caixas para delas extrair os livros para a luz do dia, ou melhor, da noite. Nada poderia
realçar mais a operação de desempacotar do que a dificuldade de concluí-la.

Benjamin, 1995, p.234
A pesquisa institucional pretendeu coletar dados dos 92 municípios que
compõe o Estado do Rio de Janeiro. Desse universo 59 municípios responderam
ao questionário e dentre eles foi selecionado para esse estudo um dos municípios
da Baixada Fluminense que será chamado de Belo Rio.
A escolha desse campo representou, inicialmente, a “montanha de caixas” a
qual eu havia tomado a decisão de desempacotar. Em primeiro lugar é preciso
destacar o número de crianças de 0 a 6 anos residentes na Baixada Fluminense
que é composta por um conjunto de 13 municípios - Belford Roxo, Duque de
Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu,
Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica – que representa quase
30% da população de 0 a 6 anos residente no Estado do Rio de Janeiro.
Em segundo lugar, o fato de conhecer de perto a realidade desse grande
município que conta hoje, segundo o IBGE com uma população de mais de
500.000 pessoas e de ser esse o lugar onde me constitui enquanto cidadã, fez com
que eu estivesse inquieta em poder contribuir de alguma forma para o
conhecimento e análise do atendimento das mais de 60.000 (DATASUS, 2009)
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crianças de 0 a 6 anos que nele residem.
Inicialmente chamada de Recôncavo da Guanabara devido a sua localização
geográfica que compreendia do sopé da Serra do Mar e as praias oceânicas,
estendendo-se desde a foz inavegável do Rio Paraíba do Sul até a ponta da rocha
de Mangaratiba, a Baixada Fluminense possui uma formação geográfica plana e
baixa, formada por terrenos alagadiços e cercados de morros e foi importante
corredor de escoamento do ouro de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, no século
XVIII.
Quanto à população residente, segundo Morelli (1988, apud Nunes, 2010), a
Baixada “é um retrato em branco e preto do Brasil. São os irmãos brasileiros que
foram escorraçados do Nordeste e de outras regiões do país, que vêm buscar um
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espaço de vida. E aqui sofrem novamente. Sem esse povo ‘a cidade maravilhosa’
não se explica, não se mantém de pé, não vive”.
Situado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro5, o município de Belo
Rio foi selecionado como campo empírico dessa investigação devido à elevação
de importantes índices no período compreendido entre a realização da pesquisa
“Formação de Profissionais de Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro:
concepções, políticas e modos de implementação” realizada em 1999 e a presente
pesquisa.

Fonte: Fundação CIDE

5

Hoje, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro é composta, segundo a Lei Complementar nº
105, de 04 de julho de 2002, por 17 municípios: Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias,
Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi,
Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá.
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A história do município começa em meados do século XVI com a chegada
das embarcações portuguesas à Baixada Fluminense via rios Iguaçu e Sarapuí.
Segundo Prado (2000), os índios Tupinambás que habitavam na região a
chamavam de “IPUERA” (o que foi águas) e os portugueses passaram a chamá-la
de “BREJO” (terreno alagadiço).
Contudo, é somente no início do século XVIII que aparecem registros da
região que, anos mais tarde, ganha importância econômica com a criação da
estrada de ferro Rio D’Ouro – linha auxiliar da estrada de ferro Central do Brasil.
A estrada, inaugurada em 1883, saía do Caju no Rio de Janeiro e seguia até Cava,
região da Baixada Fluminense e destinava-se à captação e conservação dos
mananciais de Rio D’Ouro e Tinguá para a Côrte no Rio. Em 1886, a linha Rio
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D’Ouro foi também utilizada para transporte de passageiros, contribuindo para o
desenvolvimento da região.
Em 1888, uma grande estiagem (falta de chuva) atingiu a Baixada
Fluminense e a Côrte e, entre as várias soluções propostas ao governo, a do
Engenheiro Paulo de Frontim chamou atenção do Imperador D. Pedro II: em
apenas seis dias o engenheiro prometeu captar 15 milhões de litros de água para a
Côrte. A obra realizada na Baixada Fluminense em 1889, e ficou conhecida como
“Milagre das Águas”.
Desde então, Belo Rio que já possuía algumas fazendas, foi sendo
conhecida e na década de 1920, surgiram os primeiros loteamentos feito por
fazendeiros com o objetivo de incentivar o surgimento de vilas e melhorar as
condições econômicas da região.
Em 1931, a região recebeu a visita do então presidente da República para a
inauguração de uma praça, que hoje tem seu nome, que, na ocasião, prometeu que
a estrada de ferro Rio D’Ouro melhoraria a qualidade do transporte, aumentando
progressivamente o número de trens de tráfego de 04 para 24.
Nesse momento, Belo Rio era conhecido por sua extensa plantação de
laranjas que eram exportadas para países como França e Argentina.

Com a

eclosão da 2º Guerra Mundial (1939-1945) a exportação foi interrompida
causando grande prejuízo aos citricultores que abandonaram os laranjais.
Mais tarde, na década de 1950, o processo de industrialização instaurado
no país encontrou em Belo Rio vantagens para a sua ampliação: terrenos amplos e
baratos; vias de escoamento de produção (próximo à Rodovia Presidente Dutra) e
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facilidade de mão-de-obra. Esse período marca um novo momento na história do
município que recebe, dentre outras, uma indústria multinacional inaugurada em
10 de junho de 1958, com a presença do então presidente da República Juscelino
Kubitschek.
Segundo Prado (2000), a região, a partir desse momento era populosa e
apresentava um crescente desenvolvimento, principalmente após a instalação da
indústria, vindo a tornar-se o 4º distrito de um dos municípios circunvizinhos. Nas
décadas seguintes, o distrito apresentava uma das maiores arrecadações do
Município.
Aos finais da década de 80, com as novas perspectivas do país consolidadas
na promulgação da Constituição Federal acenava-se para um novo tempo em Belo
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Rio e no ano de 1993, consolidou-se a emancipação e o distrito foi elevado à
categoria de município.
A década de 90 foi marcada pela emancipação de outros municípios na
Baixada Fluminense.
Hoje, Belo Rio é uma cidade que vem experimentando um contínuo
crescimento populacional e segundo o IBGE em 2001 o município contava com
uma população de mais de 400.000 habitantes, dos quais 14 % eram crianças de 0
a 6 anos. Atualmente, com uma área de, aproximadamente 79Km2 ,o município
possui uma população que ultrapassa o total de 500.000 habitantes, perfazendo
uma média de 6,02 habitantes por Km2.
De acordo com o PNUD (2000) o Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) do município é de 0,825 e o Produto Interno Bruto (PIB per capita - IBGE
– 2005) é um dos menores do conjunto de municípios da Baixada Fluminense tendo como principais atividades econômicas, a indústria e o comércio.
Em consonância com o perfil socioeconômico dos demais municípios da
Baixada Fluminense, Belo Rio enfrenta sérios problemas de moradia, saneamento,
educação, saúde e insuficiência de mercado de trabalho, sendo reconhecida como
cidade dormitório tendo em vista que, muitos moradores trabalham nos
municípios vizinhos, retornando à suas casas somente para pernoitar.
Nesse contexto, a incidência da pobreza no município é de 60,06 e o índice
de GINI6 é de 0,38 (IBGE, 2003). Levando em conta, o alto percentual de
6

O coeficiente de GINI é um índice utilizado para medir a desigualdade de distribuição de renda
em determinados grupos com escala que varia de 0 a 1, na qual quanto mais baixo o índice, maior

37
pobreza, podemos afirmar que a desigualdade na distribuição de renda dessa
população é baixa, principalmente se considerarmos o índice de toda a Região
Metropolitana que é de 0,52 (PNUD, 2000).
No que se refere ao desenvolvimento infantil, o IDI7 (Índice de
Desenvolvimento Infantil) do município é de 0,630, e nesse sentido se aproxima
do nacional que é de 0, 667, porém está abaixo do Estado que é de 0,746.
Quanto ao atendimento educacional, apesar de ainda estar longe da
universalização, o município vem apresentando crescimento em relação
atendimento à Educação Infantil como podemos constatar na Tabela 1.
Contudo, como veremos com mais detalhes no capítulo 03, essa situação
não representa a garantia da equidade quanto ao acesso da população de 0 a 6 anos
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à Educação Infantil, pois, com esse atendimento é ainda tímido o percentual de
cobertura. Essa condição, entretanto, representa a realidade de toda a Baixada
Fluminense (Tabela 1).
Nunes (2010), em seu estudo sobre as questões e tensões da Educação
Infantil na Baixada Fluminense, a partir dos dados do DATASUS e Censo Escolar
2009 concluiu que ao estabelecer a relação entre o número de matrículas nas redes
públicas municipais com a população de 0 a 6 anos residente nos municípios, é
possível identificar o baixo percentual de crianças que têm acesso ao serviço
ofertado pelo Estado e assim,
(...) observa-se que a igualdade de oportunidades sociais, princípio fundamental para
nortear as ações públicas, está longe de ser alcançada. A região apresenta, em termos de
oferta pública municipal, 9% da cobertura no atendimento à população de 0 a 6 anos em
creches e pré-escolas de tempo parcial e integral, contra os 15,6% de cobertura no total de
municípios do Estado, ficando aquém da média brasileira, nessa faixa etária, o que traz
inúmeras desvantagens para as famílias que lá residem. (p.08)

a igualdade de renda, ou seja, quanto mais próximo de 0, melhor a distribuição de renda, e quanto
mais próximo de 1, pior a distribuição de renda.
7
O Índice de Desenvolvimento Infantil (IDI) foi criado pelo UNICEF com o objetivo de promover
e monitorar políticas públicas orientadas à primeira infância, ou seja, para os primeiros seis anos
de vida da criança. Ele agrega variáveis relacionadas a: 1) oferta de serviços de saúde; 2) oferta de
serviços de educação; 3) cuidado e proteção que a família deve proporcionar à criança nos
primeiros anos (representados pelo nível de educação do pai e da mãe)
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Tabela 1- Matrícula inicial na Educação Infantil e Ensino Fundamental no
município por dependência administrativa. (2006 a 2009)
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Ano

Dependência

Tab. 1- Matrícula Inicial
Ed.Infantil
Ensino Fundamental
PréEscola
5.247
818
854
3.575

1ª a 4ª série
(Anos Iniciais)
47.187
8.133
30.011
9.043

5ª a 8ª série
(Anos Finais)
36.760
19.567
13.005
4.188

2006

Total
ESTADUAL
MUNICIPAL
PRIVADA

Creche
839
0
411
428

2007

Total
ESTADUAL
MUNICIPAL
PRIVADA

967
0
558
409

4.040
920
1050
2.070

45.127
6.670
31.136
7.321

36.530
18.621
13.970
3.939

2008

Total
ESTADUAL
MUNICIPAL
PRIVADA

1.211
0
707
504

3.666
249
1.272
2.145

45.256
5.447
30.541
9.268

38.268
18.685
14.922
4.661

Total
ESTADUAL
MUNICIPAL
PRIVADA
Fonte. INEP

1.833
0
870
963

5.155
0
2.100
3.055

42.971
3.586
29.853
9.532

37.841
19.369
13.697
4.775

2009

Os dados apresentados oferecem um mapeamento da situação da Educação
Infantil no município no período selecionado para esse estudo. A análise desses
dados será apresentada no capítulo 3 quando será analisada a política de Educação
Infantil municipal.
Já na tabela a seguir é possível verificar a situação de todos os municípios
da Baixada Fluminense quando são reunidos os dados relativos ao número de
pessoas residentes de 0 a 6 anos e o número de matrículas na Educação Infantil da
rede pública.
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Tabela 2 - Total de matrículas na rede municipal, em creches e pré-escolas
segundo a população de 0 a 6 anos residente nos municípios da
Baixada Fluminense
Matrícula inicial
Ensino Municipal
Educação Infantil
Municípios da
Baixada
Fluminense

Creche

Total

4a6

Pessoas Residentes
(DATASUS 2009) de 0
a 6 anos atendidas na
rede pública de EI nos
municípios do Estado
do RJ (%)
0a6 0a3 4a6

BELFORD
ROXO
DUQUE DE
CAXIAS
GUAPIMIRIM

870

2.100

2.970

62.096

33.302

28.794

4,8

2,6

7,3

2.047

5.427

7.474

103.634

55.471

48.163

7,2

3,7

11,3

884

660

1.544

5.910

3.185

2.725

26,1

27,8

24,2

ITAGUAI

1.070

2.778

3.848

12.733

6.774

5.959

30,2

15,8

46,6

0

1.618

1.618

13.343

7.171

6.172

12,1

0

26,2

2.749

4.967

7.716

29.407

15.791

13.616

26,2

17,4

36,5

MESQUITA

509

1.170

1.679

20.599

10.951

9.648

8,2

4,6

12,1

NILOPOLIS

110

1.174

1.284

15.403

8.127

7.276

8,3

1,4

16,1

NOVA
IGUACU
PARACAMBI

926

4.740

5.666

102.021

54.428

47.593

5,6

1,7

10

207

682

889

4.279

2.271

2.008

20,8

9,1
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QUEIMADOS

0

934

934

17.507

9.381

8.126

5,3

0

11,5

SAO JOAO
DE MERITI
SEROPEDICA

725

2.388

3.113

51.803

27.590

24.213

6

2,6

9,9

617

1.766

2.383

9.347

5.044

4.303

25,5

12,2

41

10.714

30.404

41.118

448.082

239.486

208.596

9,2

4,5

14,6

JAPERI
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Préescola

Pessoas
Residentes
(DATASUS 2009)
de 0 a 6 anos nos
municípios do
estado do RJ
Total
0a3

MAGE

Total
Fonte. Nunes, 2010.

Diante desse panorama, o conhecimento da realidade de um desses
municípios poderá acenar para uma série de questões que afetam a toda Baixada
Fluminense bem como oferecer caminhos para o desenvolvimento de políticas que
visem à garantia do direito de toda criança à Educação Infantil.
Enfim, tendo explicitado as condições e as motivações de escolha do
campo empírico, a seguir apresento a metodologia e o referencial teórico que
embasou a pesquisa.
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2.3.
A metodologia e o referencial teórico-metodológico
...a existência do colecionador é uma tensão dialética entre os pólos da ordem e da
desordem.

Benjamin, 1995, p.228
De acordo com Bakhtin (1992; 2003), a pesquisa em ciências humanas é
estudo de textos e nesse sentido, diários de campo e transcrições de entrevistas são
mais que aparatos técnicos, são modos de conhecimento e nesse processo, há
recortes e vieses. Para Kramer (2005), a distância, o afastamento e a exotopia,
devem favorecer que o real seja captado na sua provisoriedade, dinâmica,
multiplicidade e polifonia. Os textos, para serem entendidos, exigem que se
explicitem as condições de produção dos discursos, práticas e interações. Texto e
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contexto são, para o pesquisador, importantes ferramentas conceituais.
Buscando compreender o processo de consolidação das políticas de
atendimento à criança de 4 e 5 anos no município levando em conta os objetivos
do estudo e em consonância com o seu referencial teórico-metodológico que
conjuga métodos quantitativos e qualitativos, a presente pesquisa se fundamenta
nos seguintes campos teóricos: história e políticas da Educação Infantil, políticas
públicas e gestão da Educação.
No que se refere à escolha dos métodos para uma pesquisa, Günther (2006)
afirma que a questão não reside na decisão pela pesquisa qualitativa ou pela
quantitativa e sim na compreensão de que a questão tem implicações de natureza
prática, empírica e técnica. Assim, o que irá determinar a opção pela abordagem
teórico-metodológica serão os recursos materiais, temporais e pessoais disponíveis
para lidar com uma determinada pergunta científica, considerando, num mínimo
de tempo, as possibilidades de chegar a um resultado que melhor contribua para a
compreensão do fenômeno e para o avanço do bem-estar social.
A compreensão da complexidade e multidimensionalidade dos fatores que
envolvem a ação educativa têm levado inúmeros pesquisadores a se debruçarem
sobre os espaços, os sujeitos e as condições em que esse processo se realiza.
Na verdade, a busca pela qualidade na pesquisa em educação tem estado
presente na pauta de importantes estudos no Brasil. A consciência das limitações e
controvérsias que caracterizaram a constituição dessa modalidade de pesquisa
levou autores como Alves Mazzottti (2001), André (2001), Brandão (2001) e Gatti
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(2001) a uma análise crítica-reflexiva das condições políticas, econômicas e
sociais que delinearam a identidade do campo complexo e específico das
pesquisas educacionais.
A questão da qualidade nas pesquisas em educação e sua conseqüente
aplicabilidade dependem do desenvolvimento de teorias próprias, da seleção
adequada de procedimentos e instrumentos, da análise interpretativa dos dados
com consistente referencial teórico e sua organização em padrões significativos,
comunicação precisa dos resultados e conclusões e, finalmente sua validação pela
análise crítica da comunidade científica.
Bourdieu (1994, p.125) ressalta a necessária legitimação pelos pares como
condição precípua para a validação de um campo científico e afirma que, o que é
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percebido como importante e interessante é o que tem chances de ser reconhecido
como importante e interessante pelos outros. Ainda em relação à qualidade e ao
rigor, Gatti (2001) apresenta uma questão fundamental para a discussão: Há um
papel social para a consistência metodológica? Segundo a autora, para ser tomado
como conhecimento relevante e penetrar no social, o conhecimento advindo das
pesquisas parece ter necessidade de carregar em si certo tipo de abrangência, nível
de consistência e foco de impacto, aderência ao real, tocando em pontos críticos
concretos.
Concordo com Zago (2003, p.287), quando afirma que os instrumentos
adotados na coleta de dados somente ganham sentido quando articulados à
problemática de estudo. Assim, em consonância com os objetivos e as referências
teóricas desse estudo, utilizei as seguintes estratégias metodológicas:
- aplicação de questionário;
- análise de documentos que registrassem o processo de configuração e
posterior implantação da política;
- levantamento de dados censitários e estatísticos visando identificar os
avanços e/ou retrocessos na busca por ampliação da Educação Infantil;
- entrevistas com os gestores do órgão administrativo (Secretaria
Municipal de Educação). Para as entrevistas, foram elaborados roteiros
específicos.
Tanto na pesquisa institucional quanto nessa pesquisa, a opção por utilizar
o questionário, instrumento de cunho quantitativo, e a entrevista foi permeada pela
busca de superação do antagonismo quantitativo/qualitativo.
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A realização das entrevistas foi a alternativa metodológica que propiciou
uma maior aproximação com os sujeitos. E, nesse sentido, assumo as proposições
de Freitas (2003, p.29) que destaca a abertura propiciada pela teoria da linguagem
de Bakhtin e ressalta que, considerar a pessoa investigada como sujeito implica
compreendê-la como possuidora de uma voz reveladora da capacidade de
construir um conhecimento sobre sua realidade que a torna co-participante do
processo de pesquisa.
Com Bakhtin (1992; 2003) foi possível conhecer não só os enunciados, mas
o contexto da enunciação: o objeto de estudo das ciências humanas é o homem,
ser expressivo e falante que imprimirá em seus discursos as marcas do lugar que
ocupa, ou seja, o contexto é importante para o entendimento do texto. Na
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enunciação, os lugares e as condições em que são proferidas as palavras
produzem sentidos. A entoação dos discursos fala. (Kramer et allii, 2005, p.34).
Na perspectiva da alteridade, optei pela utilização de nomes fictícios para
identificar o município pesquisado e os sujeitos entrevistados.
Por fim, a investigação de um contexto paradoxal como o dos direitos das
crianças à Educação Infantil e as políticas públicas implantadas e implementadas
com esse fim em uma realidade municipal específica, implicou um esforço que
permeou todo o procedimento de pesquisa. Assim, na busca por rigor na coleta de
dados e na perspectiva de que estes fossem uma representação efetiva da
realidade, foram empreendidas as seguintes ações:
a) a re-elaboração do questionário – considerando as questões e objetivos da

pesquisa institucional, na possibilidade de agilizar a coleta de
“informações de dados dispersos numa área geográfica extensa” (Corsino
e Nunes, 2001) e de viabilizar a tabulação e análise dessa grande
quantidade de dados,

foi feita a opção de manter o questionário já

utilizado na pesquisa anterior (1999) como instrumento de coleta de dados
tendo em vista a abrangência da pesquisa, porém, foi compreendida a
necessidade de reeditá-lo considerando as mudanças ocorridas no período
entre as duas pesquisas institucionais – 10 anos (1999-2009).
Segundo Reche et allii (2010, p.19), a reedição do questionário aplicado na
pesquisa anterior (1999), se colocou pertinente tendo em vista novos contextos e

43
possibilidades de comparação. Assim, o questionário foi revisado, de forma a
verificar sua aplicabilidade no contexto atual do Estado do Rio de Janeiro. Essa
opção foi ainda influenciada pela possibilidade de ter uma metodologia que
viabilizasse comparar os dados de 1999 com os dados atuais e fazer uma
aproximação quantitativa dos fenômenos para a análise qualitativa dos dados.
Após a revisão, que se consolidou num processo de estudos e análises
realizadas no interior das reuniões do grupo de pesquisa, o questionário ficou
assim estruturado: uma seção inicial denominada Identificação do Questionário
que apresenta as informações gerais do município, em seguida divide-se em seis
blocos temáticos: 1- Dados Gerais do Município que abordam estatísticas e dados
de população; 2- Sistema de Ensino no Município que é subdividido em micro

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913502/CA

seções que investigam a Organização, Cobertura do Atendimento Geral e
Cobertura da Educação Infantil; 3- Organização e Funcionamento da Educação
Infantil no Município; 4- Formação dos Profissionais da Educação Infantil; 5Ingresso e Carreira dos Profissionais de Educação Infantil e 6- Recursos
Financeiros e Materiais.
Sistematizado, o questionário foi enviado às Secretarias Municipais de
Educação via correspondência postal acompanhado de uma ficha com orientações
para o seu preenchimento e uma data pré-estabelecida para a sua devolução.
O acesso aos dados informados no questionário8 e nas fontes (IBGE –
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e INEP – Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas) possibilitou conhecer:
1- Quanto à população e cobertura:
- a variação nos índices de atendimento do município;
- o número de crianças, de 4 e 5 anos, matriculadas de 2006 a 2009, por
modalidade de ensino;
- a população de 0 a 6 anos do Município; o número de estabelecimentos
de Educação Infantil e sua distribuição por instância administrativa;
- o número de estabelecimentos, de turmas, de professores, de crianças e
de auxiliares de Educação Infantil e sua distribuição;
2- Quanto à gestão:
8

Kramer. S.; Corsino, P.; Nunes, M.F.N. e Infância e Educação Infantil – concepções e ações.
PUC/Rio: Projeto de Pesquisa, 2009 (Mimeo).

44
- as estratégias de expansão da Educação Infantil, particularmente a
inserção de turmas de Educação Infantil em escolas de Ensino Fundamental;
Todo o material empírico resultante da coleta de dados possibilitou
conhecer o perfil da Educação Infantil no município e, o questionário, respondido
pelos responsáveis pela Educação Infantil no município pesquisado foi um
importante documento que possibilitou um mapeamento da situação das
condições de gestão e implementação das políticas municipais para essa etapa.
Tomados como orientadores da pesquisa de campo e organizadores do
material obtido a partir das diferentes estratégias metodológicas, esses materiais
foram sendo submetidos à contínua modificação e revisão tanto a partir do
confronto com a realidade, quanto de um maior aprofundamento teórico. (André,
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1995).
Excepcionalmente, ainda na pesquisa institucional foi selecionado um grupo
de 33 municípios, entre os quais está o município abordado nesse estudo, para os
quais foi anexada ao questionário uma carta manifestando nosso desejo de realizar
uma entrevista com a equipe responsável pela Educação Infantil. A seleção desses
municípios seguiu aos seguintes critérios: todos os municípios da Região
Metropolitana; municípios em que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é
considerado alto e a proximidade do Município com a cidade do Rio de Janeiro.
Entre os 33 municípios selecionados, 23 entrevistas foram efetivamente
realizadas incluindo aquela no município aqui estudado, devido a dificuldades de
contato e disponibilidade dos profissionais das secretarias.
b) a realização de entrevistas a partir de um roteiro semi-estruturado - com

o objetivo de ouvir as vozes dos gestores e implementadores das políticas
locais, as entrevistas foram instrumentos metodológicos empregados na busca
por compreender o que pensam, sentem e fazem em seu cotidiano, levando em
conta que em cada época, cada grupo social tem seus repertórios e formas de
discurso que se diferenciam (Bakhtin, 2003).
No município pesquisado foram realizadas efetivamente, duas entrevistas
que aconteceram em local e horário combinados previamente com as
entrevistadas: a primeira entrevista foi realizada no contexto da pesquisa
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institucional no momento da devolução do questionário pelo município e a
segunda especificamente para o presente estudo.
O diálogo com a secretaria para o agendamento da primeira entrevista foi
marcado por cancelamentos e remarcações, fato que, de acordo com a
coordenadora, ocorreu devido a pedidos do secretário municipal de educação que
manifestava o desejo de estar presente. Contudo, a entrevista foi realizada no dia
agendado para a entrega do questionário preenchido sem a presença do secretário
que, conforme informou a coordenadora estava envolvido no auxílio às vítimas
das enchentes que haviam devastado o município em dias que antecederam a
nossa visita.
Por fim, a primeira entrevista que será identificada nesse trabalho como
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(Entrevista A) foi realizada em novembro de 2009 por mim e uma bolsista de
iniciação científica9 quando fomos recebidas pela equipe do Serviço de
Atendimento à Educação Infantil (SAEI).
A entrevista coletiva com o grupo de profissionais que compõe a equipe da
Educação Infantil na secretaria municipal de educação permitiu identificar pontos
de vista dos entrevistados; reconhecer aspectos polêmicos; estimular as pessoas a
tomarem consciência de sua situação e condição e de pensarem criticamente sobre
elas. Não queríamos simplesmente coletar dados, mas conhecer a trajetória
daquele grupo (Kramer, 2003). A importância de conhecer os sujeitos que operam
os dados é maior do que obter o próprio dado, esses até poderíamos conseguir de
outras formas, mas não há outra maneira de conhecer esses sujeitos à exceção do
contato pessoal e através de perguntas. Procuramos evitar os discursos prontos,
evitando perguntas que ocasionassem respostas mecânicas. (Castro e Ricci, 2010)
Esse tipo de entrevista trouxe caminhos para lidar com a questão da
alteridade, do conhecimento do outro, o que significa perceber os sujeitos como
participantes do processo histórico-cultural, dar visibilidade ao invisível, resgatar
as histórias de vida para compreender o presente. Nesse sentido, possibilitou
problematizar os dados fornecidos pelo questionário, conhecer o ponto de vista
dos responsáveis pela Educação Infantil no município e a apreensão do discurso

9

Roberta Machado que integrou a equipe do grupo de pesquisa da PUC-Rio - INFOC (Infância,
Formação e Cultura) de 2008 a 2009, a quem faço meus agradecimentos.
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dos sujeitos envolvidos na concretização das ações para o atendimento a esta
etapa da Educação Básica.
Em 2010, foi feita a segunda entrevista que ao longo desse trabalho será
identificada como (Entrevista B). Nesse segundo momento, entrevistamos apenas
uma profissional que atua na equipe da secretaria e que esteve ausente na primeira
entrevista. A opção por entrevistá-la emergiu durante a realização da entrevista A
na qual foi mencionada pelas entrevistadas como uma profissional que dava
suporte ao grupo por sua experiência anterior no Serviço de Atendimento à
Educação Infantil (SAEI).
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(...), a Silvia está nesse setor desde 2003. Então são pessoas
que têm base, tem conhecimento, tem alicerce na Educação
Infantil de Belo Rio. Porque elas dão um suporte pra gente que
chegou agora. (Entrevistada II. Entrevista A, 2009)

Contudo, podemos afirmar que as entrevistas individuais e coletivas
ofereceram diferentes condições de produção de discursos e nos permitiu ocupar
diferentes lugares e pontos de vista (Kramer, 2005).
Assim, analisar documentos e transcrever entrevistas na perspectiva
bakhtiniana, implicou fazer recortes e reconhecer em muitos momentos, a
necessidade de afastamento, da exotopia, a fim de que minha visão não fosse
poluída pelos possíveis véus que foram sendo colocados entre texto e contexto.
O fato de ter escolhido como campo de estudo, o lugar onde nasci, me
constitui educadora e cresci profissionalmente fez desse exercício um movimento
inquietante e por vezes doloroso, devido ao fato de já possuir um tipo de
conhecimento e de informação apreciável sobre parte do universo que me propus
investigar, o que tornou difícil desnaturalizar noções, impressões, categorias e
classificações sobre o objeto de estudo (Velho, 1981).
Entretanto, a escolha das estratégias metodológicas empregadas nessa
investigação buscou superar essas dificuldades, numa dimensão ética de pesquisa
e entendendo que a relação pesquisador/sujeito é mediada pela metodologia. Os
dados colhidos tanto na aplicação do questionário como nas entrevistas estarão
centrados nas interações entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa
privilegiando a postura ética de respeito mútuo.
Nessa perspectiva, coletados os dados, passamos à transcrição das
entrevistas que exigiu o exercício de escuta sensível à fala das entrevistadas
levando em conta os conhecimentos prévios da pesquisadora sobre a região.
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Dois personagens centrais da escrita benjaminiana foram importantes para a
organização desse trabalho de pesquisa – o cronista e o colecionador. Os escritos
do autor sobre o narrador foram permeando as reflexões e os registros quando esse
lugar ora era ocupado pelos sujeitos da pesquisa ora era ocupado por mim. Nesse
sentido, retomo Benjamin quando afirma:
A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos os narradores. E,
entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais
contadas pelos inúmeros narradores anônimos. Entre estes, existem dois grupos, que se
interpenetram de múltiplas maneiras. A figura do narrador só se torna tangível se temos
presentes esses dois grupos. (1994, p.198)

Quanto ao colecionador, ele afirma que a sua existência é uma tensão
dialética entre os pólos da ordem e da desordem (Benjamin, 1995, p.228), e como
um colecionador, o pesquisador procura, observa, registra, fotografa, reúne as

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913502/CA

interações humanas para investigá-las e nesse processo a relação dialética entre
a ordem e a desordem vai sendo estabelecida. (Kramer, 2005, p. 29)
Imbuídas dessa concepção da pesquisa em ciências humanas, reunidos os
dados, passamos a organizar uma coleção com o conjunto de informações que ao
se configurar ia dando forma aos objetivos traçados no projeto da pesquisa.
Essa estratégia de pesquisa garantiu a diversidade de métodos e propiciou a
distância necessária para que a entrevistadora se tornasse também observadora.
Nesse sentido, fomos interpenetrando os dados e as falas numa espécie de
cruzamento buscando os detalhes, as nuances, a história, o contexto.
(a) a combinação e o cruzamento de múltiplos pontos de vista; (b) a tarefa conjunta de
pesquisadores com formação diferenciada; (c) a visão de vários informantes e (d) o
emprego de uma variedade de técnicas de coleta de dados que acompanha o trabalho de
investigação. Seu uso, na prática, permite interação, crítica intersubjetiva e comparação
(Minayo, 2005)

Nessa coleção, a pesquisa documental foi de extrema importância por situar
o texto em um contexto.
c) a análise documental – a análise dos documentos como estratégia

metodológica foi empregada com o objetivo de investigar as concepções
norteadoras das políticas implementadas pelo município e nesse sentido foi
importante a consulta aos documentos oferecidos pelo município e também os
documentos oficiais publicados pelo MEC e CNE (Conselho Nacional de
Educação).
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Discutindo os tipos de fontes de informação para uma pesquisa, Luna
(2002) destaca o caráter primário dos documentos- que se refere às obras originais
e, secundário que trata das traduções e comentários sobre eles – e ressalta que de
um modo geral, quanto mais oficial for um documento, mais primária será a fonte
(p.54).
A proposta pedagógica da Educação Infantil, as diretrizes para o
conveniamento de instituições de Educação Infantil e a portaria de matrícula do
ano 2009 foram os documentos fornecidos pelo município na ocasião da entrevista
coletiva quando foram anexados ao questionário.
O processo de coleta e organização dos dados foi construído numa dinâmica
de encontros e desencontros que incomodaram tanto a pesquisadora quanto os

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913502/CA

pesquisados. Em conversa com uma das entrevistadas, ela confidenciou-me que,
na verdade, muitos documentos inexistem por dois motivos:
a) algumas decisões são tomadas no gabinete e os serviços são
responsáveis por colocá-las em funcionamento sem
planejamento prévio e, b) quando se aproximam os períodos de
transição de governo e os integrantes da equipe da secretaria
são devolvidos às escolas, os chefes recolhem todo o material
produzido durante sua gestão, deixando os arquivos dos
serviços sem documentos que orientem a nova gestão.
(Entrevistada V. Entrevista B, 2010)

Feitas as considerações em relação à metodologia de pesquisa, apresentamos
o referencial teórico que embasou nosso estudo: (I) Para a análise e compreensão
da constituição histórica da infância, nos apoiamos nas referências teóricas da
sociologia e da sociologia da infância, da história e política da infância e das
políticas educacionais (Kramer, 1982; Kuhlmann Jr, 1998; Campos et allii. 1993 e
2006; Sarmento, 1997; Rosemberg 1999 e 2001; Cunha, 1991); (II) – Para a
análise da concepção de infância impressa nos discursos consideramos os
conceitos de dialogia, polifonia, exotopia, palavra e contrapalavra, centrais na
obra de Bakhtin (Bakhtin, 1988a, 1988b, 1992, 2003), bem como a visão de
história e linguagem para a teoria crítica da cultura e da modernidade (Benjamin,
1994, 1995); III - No que se refere às políticas públicas e gestão foram adotadas as
discussões de Arretche (1999, 2003) e suas proposições em relação à elaboração
de políticas e a revisão bibliográfica apresentada por Viana (1988) em
Abordagens Metodológicas em Políticas Públicas.
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Quanto ao estudo das políticas voltadas a Educação Infantil, Kramer (1982),
em “A Política do Pré-escolar no Brasil: A arte do disfarce” apresenta um
histórico preliminar das ações estatais no sentido de atender à criança pequena do
descobrimento até a década de 80 e focaliza sua crítica à abordagem da privação
cultural empreendida no país a partir dos meados da década de 70.
Também constituíram o referencial teórico desse estudo as pesquisas
desenvolvidas ao longo da trajetória do grupo INFOC (Kramer et allii, 2001,
2005, 2009), bem como teses e dissertações elaboradas por vários de seus
pesquisadores, como Barbosa (2004), Corsino (2003) e Nunes (2005).
O estudo feito por Barbosa (2004) em sua dissertação de mestrado
realizada em uma escola municipal de Educação Infantil no Rio de Janeiro é um
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convite a olhar a infância a partir do que é específico da criança – seu poder de
imaginação, fantasia, criação – entendendo as crianças como produtoras de cultura
e que nela são produzidas.
A pesquisa de Corsino (2003), em sua tese de doutoramento, apresenta um
estudo denso da situação da Educação Infantil no município do Rio de Janeiro,
discute a construção histórica e social da infância, aborda a situação da infância
no Brasil e aponta desafios para os sistemas educacionais, no que diz respeito à
primeira etapa da Educação Básica.
Nunes (2005), em sua tese de doutorado, discute o universo que compõe a
Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro e analisa o processo de
institucionalização da infância no Brasil, considerando o impacto das
transformações sociais na formulação das políticas de atendimento voltadas para
crianças pequenas em diferentes contextos.
Para a discussão em torno do tema da qualidade nas propostas
governamentais, tomamos os resultados da pesquisa “Qualidade na Educação
Fundamental Pública nas Capitais Brasileiras: Tendências, Contextos e Desafios”,
desenvolvida por Alves (2007) em sua tese de doutoramento na qual, a partir de
dados estatísticos e da análise de programas e políticas implantadas, apresenta
uma investigação da qualidade do Ensino Fundamental das capitais brasileiras no
período de 1996 a 2005 considerando as significativas mudanças ocorridas no
cenário educacional nesse período, com ênfase nas questões de alteração no fluxo
escolar e papel dos municípios na gestão das etapas educacionais sob sua
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responsabilidade buscando perceber as influências desses fatores nas diferentes
redes de ensino.
Para a autora, o atendimento à Educação Infantil, entre outros fatores, está
elencado entre as políticas educacionais associadas ao aumento do desempenho
dos estudantes das redes de ensino das capitais brasileiras.
Por fim, nesse momento podemos afirmar que todo o referencial teórico foi
mediador para a análise das questões percebidas na organização do material
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empírico.
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3
A criança na agenda política

...somos pobres em histórias notáveis.

Benjamin, 1995, p.276
O panorama dos diversos modelos de atendimento à criança brasileira do
descobrimento aos anos de 1980, apresentado por Kramer (1982) em “A política
do pré-escolar no Brasil: a arte do disfarce”, teve como foco a valorização
gradativa da infância e o reconhecimento da necessidade de atendê-la nos
discursos oficiais e procura entender as diferentes iniciativas políticas e seus
significados, bem como compreender qual a concepção de infância nelas
impressas.
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A autora segue apontando que, até a década de 80 das 21 milhões de
crianças brasileiras em idade pré-escolar, apenas 4% recebiam atendimento
incluindo o oferecido pelo setor privado. Esse atendimento, no que se refere ao
setor público, se configurava por ambigüidades e uma escassez de legislação, que
resultava numa superposição de órgãos, vinculados a diferentes ministérios, que
desenvolviam trabalhos de caráter médico, assistencial ou educacional sem
qualquer integração e, na implantação de alternativas comprovadamente
fracassadas em outros países, como por exemplo, a educação compensatória.
Contudo, do ponto de vista político, nem mesmo essas alternativas se
consolidavam tendo em vista a inexistência de fontes de recursos próprios para a
educação pré-escolar e a falta de perspectivas de sua instauração.
Três décadas após a apresentação desse trabalho, retomar as questões nele
apontadas é o fio condutor para a análise do lugar ocupado hoje pela pré-escola
nas políticas educacionais que, como vimos no capítulo I foi elencada entre os
deveres do Estado na Constituinte de 88, direito de todas as crianças no Estatuto
da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8069/90) e etapa da Educação Básica que em
conjunto com o atendimento em creches passou a constituir a Educação Infantil
no texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº.
9394/96).
Essas importantes mudanças marcaram o período de transformação do lugar
da criança pequena na organização político-administrativa do país que, passa a
discutir e analisar a situação da criança brasileira compreendendo-a como pessoa
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em desenvolvimento independente de sua condição social e étnica passando assim
a empreender uma série de ações visando equacionar e qualificar o atendimento
educacional a ela direcionado.
Essa mudança de lugar que representa também uma mudança de paradigma,
nos inquieta a questionar: qual a tendência da Educação Infantil hoje? O disfarce
foi superado? Os investimentos estão sendo viabilizados? Existem políticas
públicas específicas para essa etapa?
Conduzida por essas questões e pelas mudanças políticas do país após a
década de 80, o objetivo desse capítulo é esboçar um panorama do conjunto de
ações que envolveram e envolvem programas, planos, documentos, referenciais e
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diretrizes, entre outros voltados para a educação da criança de 0 a 6 anos.
3.1.
Política e política pública: quem ganha?
O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do
historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo
vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer.

Benjamin, 1994, p. 224/225
A história social da criança como vimos no capítulo 1 é marcada por
dilemas e contradições e a arena política é um espaço privilegiado para analisar o
lugar por ela ocupado ao longo da existência. Considerando o espaço temporal
entre a Proclamação da República brasileira e a Constituição de 88, podemos
afirmar que um novo tempo se anunciava aos finais do século XX e início do
século XXI.
Podemos, nesse sentido, acenar para o momento em que o Brasil vive a
efervescência política de transição de um governo militar autoritário e
centralizador para o período de regime democrático e descentralizado que,
segundo Cunha (1991) é marcado por três importantes acontecimentos: a eleição
de Tancredo Neves para Presidente da República, em janeiro de 1985; a instalação
da Assembléia Nacional Constituinte, em março de 1987; e as eleições
presidenciais de novembro de 1989 (p. 22).
Esses acontecimentos marcam a consolidação do Estado federativo
brasileiro na Carta Constituinte de 1988 a partir da qual, estados e municípios
passaram a ser, de fato, politicamente autônomos, entes federados. Nesse

53
contexto, as profundas alterações na natureza das relações governamentais,
relacionadas à recuperação de bases federativas do Estado brasileiro e a
redefinição de atribuições e competências na área dos direitos sociais vai produzir
a necessidade de implantação de estratégias de indução (Arretche, 1999, p. 112)
com vistas a obter a adesão de governos locais aos projetos e programas da União.
Essa redefinição de competências e atribuições de gestão pelos Estados e
municípios pode ser realizada basicamente por três mecanismos: 1) por própria
iniciativa; 2) por adesão a algum programa proposto por um nível mais abrangente
ou 3) por expressa imposição legal. (Alves, 2007, p. 67)
Nesse contexto, a educação, elencada entre os direitos sociais (CF/88, Art
6º), alvo das reformas ocorridas no país com o objetivo de se alinhar à nova
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ordem mundial, no âmbito da redistribuição das responsabilidades tem a sua
oferta distribuída entre os diferentes níveis administrativos (CF,1988), a saber:
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de
colaboração seus sistemas de ensino.
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as
instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função
redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e
padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 14, de 1996)
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e
médio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)

O direito à Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, se
inscreve no texto legal como responsabilidade dos municípios refletindo o novo
paradigma quanto à ação estatal no atendimento à criança e às políticas sociais a
ela direcionadas. Na realidade, a própria organização dos sistemas de ensino
decorre também desse período, pois pela primeira vez, a Constituinte dispôs sobre
a organização dos sistemas municipais de ensino ao lado dos já existentes
sistemas federal e estadual, deliberando ainda sobre o Regime de Colaboração,
matéria que veio a ser regulamentada pela Lei n° 9.394/96.
O lugar da criança nas discussões políticas, na verdade, já estava em pauta
no cenário mundial desde o início do século XX e a luta em defesa de que, suas
especificidades fossem contempladas se consolidou na assinatura de pactos e
declarações, como a 1ª Declaração dos Direitos da Criança (Genebra, 1923), a
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criação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 1946), Declaração
Universal dos Direitos do Homem (1948) que resultou na Declaração Universal
dos Direitos da Criança (1959), a Convenção dos Direitos da criança (1989) e a
Conferência Mundial sobre Educação para Todos (Jontien, 1990).
Estes documentos foram norteadores das ações dos países signatários e
impulsionou, no Brasil, um conjunto de ações onde a criança, sujeito de direitos,
bem como a sua educação, passaram a ser objeto da legislação, sob um novo
enfoque superando as dicotomias das legislações anteriores.
Reconhecida como pessoa em desenvolvimento, a criança tem seus direitos
sociais e fundamentais reconhecidos como inerentes a todas elas, independente de
raça, cor, etnia e religião, como sujeito de direitos sob o paradigma da proteção
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integral.
Cabe apontar as reflexões do pesquisador Manuel Sarmento (1997, p.11)
quando afirma que a decidida entrada das crianças e da infância na agenda da
opinião pública e dos sistemas parciais de produtores de conhecimento sobre a
sociedade não pode deixar de ser senão a expressão da relevância social da
infância (...).
A descentralização da educação efetivada no Art. 211 da Constituição
Federal inaugura um período de decisões políticas nacionais e locais que levam a
criança pequena à pauta da agenda das ações governamentais e instaura um
período de significativas políticas públicas e estratégias de indução a fim de
garantir a adesão dos entes-federados às ações e programas propostos.
Nesse sentido, a municipalização da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental tem sido um processo complexo que se desenha nas estratégias
adotadas pelos municípios, instância administrativa responsável pela oferta dessas
etapas. Essa situação pode ser compreendida pelo o uso instrumental do conceito
de descentralização que é, majoritariamente, aplicado como desconcentração,
exprimindo a estratégia de retirada do Estado da prestação de serviços públicos
essenciais da sociedade, com profundos impactos na área de educação, entre
outras. (Souza e Faria, 2004, p.929)
Essa breve exposição das condições estruturais que norteiam a elaboração
de políticas/políticas públicas de Educação Infantil se propõe como pano de fundo
da análise a que se propõe esse trabalho.
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Para Easton, a política pode ser definida como “(policy) uma teia de
decisões que alocam valor” (1953, p.130) ou “como um curso de uma ação ou
inação (ou “não-ação”), mais do que decisões ou ações específicas”. (Heclo,1972,
p.84-85).
Wildavsky (1979, p. 387) lembra que o termo política é usado para referir-se
a um processo de tomada de decisões, mas, também, ao produto desse processo.
No que se refere às políticas públicas, Rua (1998), em texto destinado
àqueles que não são especialistas em políticas públicas, que é o nosso caso,
apresenta uma síntese de conceitos e teorias básicas a fim de orientar as análises
destas e destaca a necessidade de diferenciar decisão política e política pública.
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Segundo a autora,
As políticas públicas (policies), por sua vez, são outputs, resultantes da atividade política
(politics): compreendem o conjunto das decisões e ações relativas à alocação imperativa de
valores. Nesse sentido é necessário distinguir entre política pública e decisão política. Uma
política pública geralmente envolve mais do que uma decisão e requer diversas ações
estrategicamente selecionadas para implementar as decisões tomadas. Já uma decisão
política corresponde a uma escolha dentre um leque de alternativas, conforme a hierarquia
das preferências dos atores envolvidos, expressando - em maior ou menor grau - certa
adequação entre os fins pretendidos e os meios disponíveis. Assim, embora uma política
pública implique decisão política, nem toda decisão política chega a constituir uma política
pública (p.1).

Já o processo decisório das políticas públicas definido como um diálogo
entre intenções e ações é delineado por 04 estágios assim definidos: 1) Elaboração
da Agenda; 2) Especificação de uma alternativa (Formulação); 3) Escolha de uma
alternativa (adoção); 4) Implementação da decisão (Viana, 1988. p.05).
Constituída por uma lista de problemas ou assuntos que chamam à atenção
do governo e dos cidadãos que atuam junto com ele, a formulação da agenda
política é afetada por dois tipos de atores: os governamentais (Alto Staff da
administração, Funcionalismo de carreira e Congresso) e os atores não
governamentais (Grupos de pressão ou interesse, acadêmicos, pesquisadores,
consultores, mídia, partidos políticos e opinião pública).
E, para a análise das políticas educacionais, o ciclo de políticas proposto por
Bowe, Ball e Gold (1992); Ball, (1994a) e apresentado por Mainardes (2006) é
uma proposta que considera que esse tipo de política se configura com um ciclo
contínuo constituído por três contextos principais: o contexto de influência, o
contexto da produção de texto e o contexto da prática. Esses contextos são interrelacionados, não têm uma dimensão temporal ou seqüencial e não são etapas.
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Para os autores, o foco da análise de políticas deveria incidir sobre a
formação do discurso e sobre a interpretação ativa que os profissionais que atuam
no contexto da prática fazem para relacionar os textos da política à prática. Isso
envolve identificar processos de resistência, acomodações, subterfúgios e
conformismos dentro e entre as arenas da prática, e o delineamento de conflitos e
disparidades entre os discursos nessas arenas.
Em consonância com este enfoque, pode-se dizer que a Educação Infantil
em sua trajetória de consolidação, teve e tem nos atores não governamentais seu
marco de conquistas, tendo em vista que a sua introdução na agenda política
educacional do país tem sido resultado dos movimentos de luta empreendidos por
esse grupo.
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Enfim, o enfrentamento dos muitos desafios na busca de concretização do
que foi preconizado pelo novo ordenamento legal: a universalização do
atendimento, a melhoria da qualidade, o financiamento, a integração aos sistemas
de ensino, a formação dos profissionais e a sua própria identidade, ou seja, a luta
por garantir o direito a uma Educação Infantil de qualidade a todas as crianças
brasileiras foi ao longo dos anos, mobilizando movimentos sociais, especialistas,
acadêmicos e pesquisadores.
Desses atores, destaco o Grupo de Trabalho de Educação Infantil (GT-7)10
da Associação Nacional de Pós Graduação em Educação (ANPED), que congrega
um grupo de pesquisadores da infância; o Movimento de Interfóruns de Educação
Infantil do Brasil

(MIEIB)11; a União Nacional de Dirigentes Municipais

(UNDIME); conselhos e secretarias municipais e estaduais de educação, e a
Organização Mundial para Educação Pré-escolar- OMEP.

10

A inclusão da Educação Infantil como um G.T. da ANPEd, em 1981, é a expressão do intenso
movimento de discussões sobre as políticas sociais e educacionais que marcou aquela década.
Inicialmente fundado como G.T. de Educação Pré-escolar e surgindo ao mesmo tempo em que
outros sete GT’s com as mesmas características e a mesma sistemática de trabalho, o grupo de
educação infantil reuniu pesquisadores e profissionais com a intenção de constituir um fórum de
discussões e debates dos problemas da área. Só em 1988 decide-se pela atual denominação do
grupo: Educação da criança de 0 a 6 anos, considerada mais abrangente e mais adequada aos
direitos constitucionais que acabavam de ser conquistados. (Um breve histórico do GT-7, ANPED.
Disponível em http://www.ced.ufsc.br/~nee0a6/histgt7.html)
11

Com relevante participação social, o MIEIB é responsável pela instalação em todo país de
fóruns que são espaços permanentes de discussão e atuação, suprapartidários, articulados por
diversas instituições, órgãos e entidades comprometidas com a expansão e melhoria da Educação
Infantil, num determinado estado, região ou município.
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Todavia, o processo de efetivação das políticas públicas direcionadas à
criança de 4 a 6 anos foi se consolidando gradativamente e a garantia dessa pode
ser definida por alguns fatores: uma visão de longo prazo; um marco legal preciso
(Constituição de 1988); a definição de propósitos ambiciosos; o desenvolvimento
de ações que promovam a equidade; a garantia de pressupostos regulares e
eficientes (Plano Nacional de Educação/2001) ; propiciar o desenvolvimento da
infra-estrutura (Parâmetros e Proinfância); ter sua continuidade assegurada e
favorecer a coordenação de esforços públicos e particulares12 (PNE 2001/2010).
Alguns desses fatores estão explicitados ao longo do capítulo 1 onde foi
apresentada a trajetória história e política do direito à Educação Infantil. Outros
serão apresentados neste capítulo que traz propósitos e ações governamentais
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empreendidas no sentido de garantir a efetividade da política pública de Educação
Infantil no país.
Entretanto, para que esse processo se consolidasse, a concepção de
Educação e mais estritamente de Educação Infantil dos atores governamentais foi
e tem sido um fator de suma relevância.
3.2.
A ação do Estado gestor: planos, programas, propostas e diretrizes
Perigoso é o silencio quando se cala.

Benjamin, 1995, p.131
O grupo, formado pelas figuras do Presidente, Membros do Congresso,
Mídia,

Partidos

e

Eleições

representa

um

importante

elemento

no

encaminhamento das políticas públicas, apesar de, num estado democrático eles
não serem os centralizadores das decisões. Nesse sentido, no presente tópico,
pretendemos ressaltar a atuação do governo em exercício, considerando que, as
últimas e importantes políticas direcionadas a Educação Infantil no país, datam da
atual gestão.
Depois de representar o Partido dos Trabalhadores nas eleições de 1989,
1994 e 1998, Luís Inácio Lula da Silva (Lula) é eleito Presidente do Brasil em

12
Anotações pessoais da palestra: Políticas públicas, bibliotecas escolares e logro academico,
proferida por Elisa Rius Bonilla. In. Congreso Iberoamericano de Educación. Buenos Aires, 2010.
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2003 e, ao concluir o seu primeiro mandato é reeleito em 2006, encerrando em
2010 o seu duplo mandato. Nesse sentido, o período abordado nesse estudo se
insere nessa gestão e, como veremos adiante esse período pode ser apontado como
um dos momentos mais intensos na trajetória da Política Nacional de Educação
Infantil desde a promulgação da LDB 9394/96.
A primeira gestão do atual governo foi precedida pela gestão de Fernando
Henrique Cardoso representante do Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB)
que havia exercido também um duplo mandato.
Barreto (2001) em avaliação das políticas voltadas à criança pequena na
gestão de Fernando Henrique Cardoso, concluiu que, considerando o momento de
transição das creches que foram transferidas da Assistência Social para a
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educação, a situação era grave pois, a criança de 0 a 6 anos era quase ausente na
política educacional do governo federal visto que no Plano Plurianual, já do
segundo mandato (2000-2003) a Educação Infantil não apresentava sequer um
status de programa como os outros níveis de educação, sendo as ações voltadas a
essa faixa etária, fragmentadas e sem articulação entre os ministérios setoriais. E,
foi assim que a Educação Infantil oferecida em creches e pré-escolas se manteve,
ao longo dos oito anos desse governo.
Na gestão de Lula, em seu primeiro mandato uma importante e já anunciada
estratégia política é regulamentada, a criação do Ensino Fundamental de Nove
Anos (Lei nº. 11.274). Já no segundo mandato, iniciado em 2007, em seu plano de
governo a educação é reconhecida como questão nacional de primeira grandeza
tornando-se prioridade do Estado e da sociedade. A educação de qualidade e ao
alcance de todos é entendida como instrumento de produção, organização e
difusão de conhecimento e cultura que deve contribuir para a formação de
gerações de brasileiros capazes de compreender criticamente e dar significação
aos valores culturais construídos ao longo da história, em diálogo permanente e
afirmativo com as demais culturas do mundo13.
A partir dessa perspectiva, o governo teve como metas: ampliar, com
estados e municípios, o acesso à Educação Básica, por meio da universalização do
Ensino Fundamental de nove anos; do atendimento à Educação Infantil; expandir
13

Programa
de
Governo
Lula
(2007-2010).
Disponível
http://www.pt.org.br/portalpt/dados/bancoimg/c091003193431plano_governo.pdf. Acesso
10/10/2010

em
em
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progressivamente o atendimento integral à criança e ao jovem, por meio da
articulação entre a União, estados, municípios e comunidade, integrando políticas,
programas e equipamentos, que façam da escola um pólo educacional, cultural, de
esporte e lazer.
As incumbências da União, em seu papel de Estado gestor estão expressas
no art. 9º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que determina, entre
outras: I – a elaboração do Plano Nacional de Educação, em colaboração com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios; II – (...); III – prestação de assistência
técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o
desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à
escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva; IV -
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estabelecimento, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, competências e diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos, de modo a assegurar formação básica comum.
No cumprimento de suas incumbências, nesse momento, dentre as
iniciativas empreendidas pela União, em uma gestão marcada pelo diálogo com a
Universidade e incentivo à participação social com fortalecimento de Conselhos,
podem ser destacadas três importantes ações: o Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE) e o Compromisso Todos pela Educação que estão articulados; e
a realização da Conferencia Nacional de Educação (CONAE).
Essas ações são destacadas tendo em vista, que o município pesquisado é
considerado um município “prioritário” nas ações do Compromisso Todos pela
Educação e a CONAE ser uma proposta de discussão pública entre atores
governamentais e não governamentais para a reformulação do PNE/2001.
3.2.1.
O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e o Plano de Metas
Compromisso todos pela Educação
Tudo o que era guardado a chave permanecia novo por mais tempo... mas meu propósito
não era conservar o novo e sim renovar o velho.

Benjamin, 1995, p.124
No quadro geral da educação nacional, nos anos finais do século XX a
universalização do Ensino Fundamental se tornou uma realidade desencadeando
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uma série de mudanças agora focadas na preocupação com a qualidade no
processo educacional brasileiro. Uma dessas mudanças se expressa no Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado pelo Governo Federal em 2007.
Um plano de metas no qual estão definidas 28 diretrizes a serem
operacionalizadas em todas as dependências administrativas com vistas ao alcance
das metas até 2021 e submetas para o período de 2007 a 2021.
Segundo Saviani (2007), o plano, normalizado e operacionalizado pelo
Decreto Presidencial nº 6.094/2007,
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(...) aparece como um grande guarda-chuva que abriga praticamente todos os programas em
desenvolvimento pelo MEC. Ao que parece, na circunstância do lançamento do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) pelo governo federal, cada ministério teria que
indicar as ações que se enquadrariam no referido Programa. O MEC aproveitou, então, o
ensejo e lançou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e a ele atrelou as
diversas ações que já se encontravam na pauta do Ministério, ajustando e atualizando
algumas delas (p.1233).

Articulado ao plano, o Compromisso Todos pela Educação, um plano de
metas amparado nas disposições dos Artigos 23, 205 e 211 da CF, conjuga os
esforços da União, Estado e Municípios atuando em regime de colaboração e
estabelece um conjunto de diretrizes a serem adotados.
Com o intuito de promover a qualidade da educação, o compromisso
envolve ainda a participação voluntária da sociedade civil, organizações sindicais,
fundações, entidades de classes empresariais, igrejas, entidades confessionais,
famílias, pessoas físicas e jurídicas.
A consolidação do compromisso, no entanto, depende da adesão dos entes
federados e para isso são adotados mecanismos de indução para a adoção das
diretrizes e cumprimento das metas do Índice do Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB).
Após a adesão, o ente federado junto a uma equipe técnica do MEC que
oferecerá um suporte técnico, deverá elaborar um diagnóstico da situação
educacional local, estruturado em quatro dimensões: 1) Gestão Educacional; 2)
Formação de professores e dos profissionais de serviço e apoio escolar; 3) Práticas
Pedagógicas e Avaliação; 4) Infraestrutura física e Recursos Pedagógicos, para a
partir dele propor um Plano de Ações Articuladas (PAR) para a Educação Básica.
Esse novo índice – IDEB – como estratégia de avaliação da educação
nacional representa um significativo avanço e se constitui da fusão de dois
importantes indicadores de qualidade: fluxo escolar e desempenho. Para os
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cálculos do índice, a combinação entre fluxo e aprendizagem pode variar entre
zero e dez.
Em relação às estratégias de avaliação, ainda nos anos 90, o Brasil passou a
contar com uma metodologia de avaliação nacional, gerando um panorama da
situação educacional do país e que forneceria elementos para a elaboração de
políticas públicas. E, nesse sentido, num primeiro momento, o SAEB (Sistema de
Avaliação da Educação Básica) foi aplicado. Posteriormente, a prova Brasil foi
uma avaliação aplicada apenas aos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental.
Em 2008, uma nova modalidade de avaliação nacional foi inaugurada, tendo
em vista um dos pilares do Plano de Desenvolvimento da Educação: a
alfabetização da criança até os oito anos de idade. Sendo assim avaliadas as
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crianças com idade entre seis e oito anos. Uma prova é aplicada aos alunos do 2º
ano de escolaridade em dois momentos distintos, no início e no meio do ano letivo
com o objetivo de oferecer às redes públicas um instrumento diagnóstico do nível
de alfabetização das crianças.
As ações elencadas no PDE, no entanto, seriam validadas pelos resultados
do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) que une num mesmo
indicador o desempenho dos alunos nos exames Prova Brasil e Saeb (aplicados
pelo MEC nas redes de todo o país) e as taxas de aprovação (que consideram a
repetência).
Tomado como indicador da qualidade da educação nacional, o IDEB dos
anos 2005 e 2007 possibilitaram um mapeamento da situação educacional do país.
O conhecimento dessa realidade desencadeou uma movimentação que se
caracterizou numa série de ações desenvolvidas em cooperação entre a União,
Estados e Municípios objetivando a elevação do índice. E, na urgência da
situação, entre as diretrizes do Compromisso Todos pela Educação está o
programa de assistência técnica e financeira prestada pelo MEC aos estados e
municípios que apresentaram índices abaixo do percentual nacional nos anos 2005
e 2007.
Cury acredita que, se a União, representada pelo MEC não descumprir os
termos desse compromisso e se houver vontade de e recursos para efetivar tais
propósitos em metas, é possível dizer que estamos vislumbrando uma saída
racional para um direito proclamado como direito social. (2007, p. 848)
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Todavia, essas ações estavam condicionadas à adesão dos entes federados
ao Compromisso e, seriam os considerados “prioritários” aqueles municípios e
unidades federadas que tivessem uma baixa classificação no IDEB.
Tabela 3 – IDEB observado em 2005, 2007 e 2009 e metas para o Brasil em
2021 segundo o nível de ensino

Ano
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Brasil

Total

Rede
Pública

Rede
Estadual
Rede
Municipal

Rede
Privada

Anos Iniciais do
Ensino
Fundamental

2005

IDEB
Observado
3.8

2007
2009
2021
2005
2007
2009
2021
2005
2007
2009
2021
2005
2007
2009
2021
2005
2007
2009
2021

Anos Finais do
Ensino
Fundamental
Metas

-

IDEB
Observado
3.5

4.2

3.9

4.6
3.6
4.0
4.4
3.9
4.3
4.9
3.4
4.0
4.4
5.9
6.0
6.4
-

4.2
6.0
3.6
4.0
5.8
4.0
4.3
6.1
3.5
3.8
5.7
6.0
6.3
7.5

Metas

Ensino Médio

Metas

-

IDEB
Observado
3.4

3.8

3.5

3.5

3.4

4.0
3.2
3.5
3.7
3.3
3.6
3.8
3.1
3.4
3.6
5.8
5.8
5.9
-

3.7
5.5
3.3
3.4
5.2
3.3
3.5
5.3
3.1
3.3
5.1
5.8
6.0
7.3

3.6
3.1
3.2
3.4
3.0
3.2
3.4
5.6
5.6
5.6
-

3.5
5.2
3.1
3.2
4.9
3.1
3.2
4.9
5.6
5.7
7.0

-

Fonte. INEP/MEC

Com uma expressiva adesão dos entes federados, as primeiras ações
começaram a ser efetivadas no ano 2008 e na tabela apresentada a seguir, é
possível constatar que, no IDEB publicado em 2009, os resultados acenam para
uma possível concretização das metas empreendidas no PDE, tanto em nível
nacional como em todas as dependências administrativas. Em pontos percentuais,
entre 2005 e 2009 houve um aumento de 0,4% no país. Já na Rede Pública
Estadual, o aumento foi superior ao nacional 0,6%.
Na verdade, uma das grandes conquistas do PDE foi a adesão irrestrita dos 26
estados e do DF, além de todos os 5.563 municípios brasileiros ao plano de metas
Todos pela Educação. Até o final de 2008, 25 estados e mais de quatro mil
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municípios haviam apresentado o PAR (Plano de Ações Articuladas), onde eram
apontadas as fragilidades dos sistemas ensino e as ações a serem empreendidas,
que analisados pelo Ministério da Educação resultaram em mais de R$ 1,6 bilhão
em convênios celebrados apenas naquele ano.
Considerando a meta para os próximos quatorze anos de que a média nacional
chegue a 6,0, equivalente à dos países desenvolvidos da OCDE (Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos) e comparando às elevações
alcançadas nesses quatro anos, podemos afirmar que a caminhada está se
iniciando positivamente.
E, a partir desses dados, a Educação Infantil, com ênfase na pré-escola passa a
ser compreendida como potencializadora do cumprimento dessa meta tendo em
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vista que, diversas pesquisas, Curi e Menezes-Filho (2006), Klein (2006) e Araújo
(2006) já comprovaram que as crianças que fizeram a pré-escola têm mais sucesso
na aprendizagem.
Nesse sentido, no conjunto de 28 diretrizes elencadas no Plano, a Educação
Infantil aparece como a diretriz nº. 10, que preceitua Promover a Educação
Infantil. Cabe então perguntar o que significa em termos políticos “promover a
Educação Infantil”?
Segundo o dicionário Ximenez (2000), promover é fazer avançar, trabalhar a
favor de., gerar, provocar. Assim se este for o sentido empregado, estaremos
então no caminho de um novo tempo na Educação.
3.2.2.
Quando os diferentes atores se reúnem - a CONAE
Um sistema de espelhos criava a ilusão de que a mesa era totalmente visível em todos os
seus pormenores. Na realidade, um anão corcunda se escondia nela , um mestre no xadrez,
que dirigia com cordéis a mão do fantoche.

Benjamin, 1994, p.223
Com a proximidade do cumprimento da vigência do Plano Nacional de
Educação aprovado em 2001 (2001-2011), iniciou-se no país, em 2008, a
organização para a sua reformulação. Com esse propósito durante a realização da
Conferência Nacional da Educação Básica, o Ministério da Educação assumiu o
compromisso de organizar uma Conferência Nacional de Educação (CONAE) em
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abril de 2010, tendo tema central o Plano Nacional de Educação, Diretrizes e
Estratégias de Ação.
Para a realização dessa conferência, foi constituída em 3 de setembro de
2008, pela Portaria Ministerial nº 10, a Comissão Nacional Organizadora da
CONAE.
A conferência teria como objetivo reunir proposições de diferentes atores
visando à organização de um Sistema Nacional Articulado de Educação tendo
como seus componentes os sistemas: estaduais; do Distrito Federal; municipais e
federal de ensino.
A CONAE, realizada em março/abril de 2010 foi precedida por conferências
municipais e estaduais em todo o país, ocorridas durante o ano 2009 nas quais se
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reuniram agentes públicos, entidades de classe, estudantes, profissionais da
educação e pais/mães (ou responsáveis) de estudantes. As conferências foram
subsidiadas pela discussão de um documento que desenvolvia o tema central da
CONAE - Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: O Plano
Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação.
A proposta era a de que, anterior à CONAE nacional, os pressupostos
contidos no documento fossem analisados e discutidos em Conferências
Municipais ou Intermunicipais, Estaduais e do Distrito Federal no decorrer do ano
2009 com o propósito de consolidar uma ativa participação social onde o
documento se tornasse objeto de estudo e de deliberação, incluindo, portanto, o
debate de todos os níveis, etapas e modalidades de ensino em um fórum de
mobilização nacional pela qualidade e valorização da educação com a
participação de amplos segmentos educacionais e sociais.
Das proposições contidas no documento, para a nossa pesquisa
interessa mais diretamente aquelas do eixo III no qual foram tratados três
importantes temas: Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso
Escolar. E em consonância com os objetivos da pesquisa focaremos apenas
um, a saber, o acesso. Nessa perspectiva, trago um trecho do documento no qual
está preconizado que, entre as bases para a democratização do acesso, da
permanência e do sucesso escolar em todos os níveis e modalidades de educação,
como instrumentos na construção da qualidade social da educação como direito
social, destacam-se:
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A consolidação de políticas, diretrizes e ações destinadas à educação infantil, sobretudo
considerando a obrigatoriedade a partir dos 4 anos, via coordenação efetiva e atuante dos
órgãos da União, estados, Distrito Federal e municípios, com a ampliação, apoio e
otimização dos processos de organização, gestão e universalização gradativa dessa etapa da
educação básica; a realização do censo da educação infantil, garantindo que todas as
instituições de educação infantil, públicas e privadas sejam incluídas no Censo Escolar e
em outros levantamentos de informações educacionais; a garantia de que o atendimento das
crianças seja feito exclusivamente por profissionais devidamente habilitados, conforme a
legislação vigente; o debate, o repensar, a revisão e a modificação, de modo integrado, de
todo o currículo das primeiras etapas da educação básica, em decorrência do ingresso aos
seis anos no ensino fundamental, tornado obrigatório; a discussão e proposição de diretrizes
para as políticas de convênios com entidades privadas, de tal forma que o MEC assuma a
coordenação dessa discussão; a ampliação da oferta de educação infantil pelo poder
público, extinguindo progressivamente o atendimento por meio de instituições conveniadas
(p. 51/2).

Apesar do conteúdo expresso acima e de o texto do documento afirmar que
a CONAE seria um espaço democrático para a construção de diretrizes para a
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política nacional de educação e dos seus marcos regulatórios, na perspectiva da
inclusão, igualdade e diversidade e ainda que o documento serviria de base para as
discussões nos estados, Distrito Federal e municípios, e ainda que as mudanças
propostas nestas conferências seriam analisadas na Conferência Nacional
Educação, antes que a Conferência Nacional fosse realizada a ampliação do
ensino obrigatório foi aprovada na Emenda Constitucional nº 59/2009.
Assim, considerando as proposições do documento da CONAE, as
deliberações do texto da EC.59/2009 representam que o esforço empenhado nas
referências locais parecia estar em atraso em relação às ações postas em discussão.
Enfim, a Conferência Nacional de Educação (CONAE) foi realizada no
período de 28 de março a 1º de abril de 2010 e as discussões empreendidas nesse
encontro resultaram num documento final contendo o resultado das deliberações
majoritárias ou consensuadas nas plenárias de eixo e que foram aprovadas na
plenária final e acrescentam pontos importantes para a agenda das políticas
públicas a serem formuladas no próximo PNE.
No Eixo III ficaram estabelecidas algumas proposições como: a) a não cisão
da Educação Infantil, considerando que com a extensão do mecanismo da
obrigatoriedade a partir dos quatro anos, o Brasil não pode correr o risco de deixar
de priorizar o aumento de matrículas na etapa da creche em favor da expansão das
matrículas na pré-escola; b) a realização do censo da Educação Infantil,
garantindo que todas as instituições de Educação Infantil pública e privada sejam
incluídas no Censo Escolar e em outros levantamentos de informações
educacionais; c) a garantia de que o atendimento das crianças seja feito
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exclusivamente por profissionais devidamente habilitados/as, conforme a
legislação vigente; c) a discussão e proposição de diretrizes para as políticas de
convênios com entidades privadas, de tal forma que o MEC assuma a coordenação
dessa discussão; d) a ampliação da oferta de Educação Infantil pelo poder público,
extinguindo

progressivamente o atendimento por meio de

instituições

conveniadas; e) garantia de aporte financeiro do Governo Federal para a
construção, ampliação e reforma de escolas e, custeio com pessoal.
3. 3.
A pré-escola nas políticas de Educação Infantil
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Quem me descobrisse era capaz de me fazer petrificar como um ídolo debaixo da mesa, de
me urdir para sempre às cortinas como um fantasma, de encantar por toda a vida como uma
pesada porta.

Benjamin, 1995, p.91.
As relações entre os homens se caracterizam na história da sociedade por
uma hierarquização de poderes onde os indivíduos são classificados, ordenados e
reconhecidos em decorrência de sua classe social, origem étnica e racial e, por
suas condições de produção.
O surgimento da pólis na Grécia antiga instaura uma preocupação com sua
administração e essa preocupação configura a necessidade de criação de regras de
convivência e socialização entre os cidadãos e determina a emergência de ações
que conduzam esse processo. Nessa dinâmica, poderes são estabelecidos e
políticas vão sendo delineadas.
Hoje, no Brasil, vivemos numa sociedade republicana, capitalista e
democrática. Nesse sentido, as políticas aqui instituídas devem estar preocupadas
com o bem estar do povo brasileiro do qual faz parte, a criança.
A concepção da criança e da infância pela sociedade vai ser determinante na
elaboração de políticas a ela direcionada. Pinto, em sua discussão da infância
como construção social, destaca as posições antagônicas presentes nas concepções
de infância hoje:
Uns valorizam aquilo que a criança já é e que a faz ser, de fato, uma criança; outros, pelo
contrário, enfatizam o que lhe falta e o que ela poderá (ou deverá) vir a ser. Uns insistem na
importância da iniciação ao mundo adulto; outros defendem a necessidade da proteção em
face de esse mundo. Uns encaram a criança como um agente dotado de competências e
capacidades; outros realçam aquilo que ela carece. (1997, p.33)
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Superando as dicotomias que caracterizam a sua história, as crianças
passaram a ser entendidas enquanto cidadãs, pessoas que produzem cultura e são
nela produzidas, que possuem um olhar crítico que vira pelo avesso a ordem das
coisas, subvertem a ordem estabelecida, são sujeitos sociais e históricos marcados
pelas contradições da sociedade em que vivem e sua infância deve ser concebida
por aquilo que lhe é específico – a imaginação, a fantasia e a criação (Kramer,
2006).
A inclusão das crianças nas políticas como sujeito de direitos é um marco,
visto que, em sua história social, ela já esteve na condição daquele que não fala
(infans), daquele que não é.
Em 1975, pela primeira vez na história da educação nacional foi criada uma
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Coordenação de Pré-escolar (COEPRE) e realizado um diagnóstico que
identificou o percentual de atendimento à criança de 0 a 6 anos (Diagnóstico da
Educação Pré-escolar no Brasil - BRASIL, MEC 1975).
Apesar de, apenas uma ínfima parcela da população infantil ser atendida nas
instituições pré-escolares naquele período – 3,5%, incluindo nesse percentual o
acesso das classes médias e altas em instituições privadas, foi nesse momento que,
no discurso oficial, o pré-escolar passou a ter a sua importância proclamada.
Ocorrendo desde então uma diminuição da atuação das redes estaduais e uma
maior participação das redes municipais. (Kramer, 1982, p.90).
Hoje, 35 anos depois, a criança e o direito às creches e pré-escolas são pauta
de discussão de cientistas, estudantes e pesquisadores de diversas áreas. Mais
recentemente, em decorrência da conquista da universalização do acesso ao Ensino
Fundamental, vem se esboçando no contexto político a construção de novas formas
de configuração para a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.
Nesse sentido, para Benjamin, tomando a égide de felicidade sob a qual a
política é instituída, a tarefa da política, não é a de construção do futuro, mas a de
apropriação do passado – em função do presente (Muricy, 1987, p.506).
E, nesse momento, em decorrência da aprovação da EC. 059/2009, a
obrigatoriedade de matrícula na Educação Básica da criança de 4 a 5 anos, recorte
etário estabelecido para o atendimento à pré-escola na Lei de Diretrizes e Bases,
inaugura um novo campo de debates e reflexões, porém, é preciso resgatar o
passado e recuperar o processo de visibilidade da Educação Infantil para
compreender as mudanças do presente.
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3.3.1.
A Educação Infantil pós 88 e o Ministério da Educação (MEC):
parâmetros, diretrizes, pareceres e emendas
As crianças não constituem nenhuma comunidade separada, mas são partes de povo e da
classe a que pertencem.

Benjamin, 1994, p.248
Após a consolidação da Educação Infantil como primeira etapa da Educação
Básica na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), uma
série de ações vem sendo empreendidas no sentido de organizar, orientar e gerir a
implementação das políticas de Educação Infantil no país.
Considerando também, o regime de colaboração determinado no Art. 211 §
4º da CF, quanto à organização dos sistemas de ensino, no qual a União, os
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Estados, o Distrito Federal e os Municípios definiriam formas de colaboração, de
modo a assegurar a universalização do ensino, a regulação da Educação Básica na
qual está incluída a Educação Infantil não é apenas objeto do conjunto de
regulamentações e orientações advindas do poder central, mas, considerando a
autonomia dos estados e municípios assegurada na CF/88 é também resultante dos
contextos locais, cujas determinações históricas, sociais, políticas e econômicas
vai delinear as ações e iniciativas políticas que vão se configurando em novos e
velhos arranjos que se repercutem na cobertura de atendimento, bem como na
população atendida, na formação docente inicial e continuada, na organização das
práticas pedagógicas, nas propostas curriculares e na distribuição dos recursos
financeiros.
Antes da LDB e na efervescência da descentralização políticoadministrativa consolidada na Constituição, o então Ministério da Educação e do
Desporto iniciou uma discussão em torno do documento denominado Política
Nacional de Educação Infantil para a qual foi formada uma Comissão Nacional
de Educação Infantil (Portaria 1.264/93) constituída por representantes de diversas
organizações governamentais e não governamentais.
A política proposta pelo MEC e sua divulgação, culminou na realização, em
1994, do I Simpósio Nacional de Educação Infantil, onde o documento definitivo
Política Nacional de Educação Infantil foi aprovado (MEC/SEF/COEDI, 1993)
contendo diretrizes pedagógicas que fazem referências à indissociabilidade e
complementariedade das funções educar e cuidar; diretrizes para uma política de
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recursos humanos e os objetivos da política de Educação Infantil, destacando a
promoção da função educativa da creche.
As diretrizes para uma política de recursos humanos indicadas na proposta
deram origem, em 1994 ao documento Por uma Política de Formação do
Profissional da Educação Infantil (MEC/SEF/COEDI, 1994).
Em 1995, era o tema da qualidade na Educação Infantil que estava na pauta
das discussões resultando na publicação do documento Critérios para um
atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças
(MEC/SEF/COEDI, 1995).
Em tempos de organização da educação nacional, foi aprovado o Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Lei Nº
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9.424/1996/FUNDEF). O fundo previa investimentos financeiros que se
restringiam ao Ensino Fundamental, deixando a Educação Infantil e outras
modalidades de fora, e tomando o Ensino Fundamental como prioridade absoluta.
Mais uma vez, a pré-escola tem sua importância reconhecida nos
documentos, porém no que se refere à distribuição de recursos financeiros, a
situação é semelhante àquela apontada por Kramer (1982): dos recursos públicos
destinados à educação inexistiam fontes próprias para essa etapa, até aquele
momento.
Faltavam recursos, porém, a preocupação com a orientação aos Estados e
municípios na implantação da Educação Infantil se concretiza numa sequência de
documentos elaborados e sistematizados pela União. Em relação ao currículo da
Educação Infantil, em 1998, pós LDB, numa típica política de governo, foi
publicado o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, um
conjunto de três livros contendo um conjunto de sugestões e recomendações para
as práticas pedagógicas nas instituições sem nenhuma relação com os documentos
anteriormente produzidos.
Nessa perspectiva, onze anos após a CF/88 e três anos após a LDB, em
1999, é instituído pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) como legislação
nacional, um primeiro documento denominado Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil14, que apresenta princípios norteadores para as propostas
pedagógicas das instituições de Educação Infantil.
14

Resolução CEB nº. 1, de 7 de abril de 1999. Diário Oficial da República Federativa do Brasil,
Brasília, DF, 13 de abril de 1999. Seção 1, p.18.
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Com a ausência do Estado na oferta de creches e pré-escolas, principalmente
creches, esse atendimento ganha fôlego nas organizações não governamentais
(comunitárias, filantrópicas e confessionais). Assim, face à possibilidade de
transferência de recursos públicos para essas instituições sob a forma de
convênios, em 2000, foi elaborado o documento Orientações sobre Convênios
entre Secretaria Municipais de Educação e Instituições Comunitárias,
Confessionais ou Filantrópicas sem fins lucrativos para a oferta de Educação
Infantil.
No contexto geral da educação, a aprovação do Plano Nacional de Educação
(PNE/ 2001) inaugura a perspectiva de ampliação do atendimento à criança de 0 a
6 anos, representando um novo fôlego para essa etapa que tem a sua ampliação
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elencada entre as suas cinco prioridades. O PNE estabeleceu um total de 25 metas
destinadas à Educação Infantil e fixou prazos de dois, três, cinco e dez anos para o
seu cumprimento. A partir daí, inicia-se uma movimentação nas dependências
administrativas do Estado como gerenciador de políticas e assim, profundas
mudanças foram sendo propostas.
O documento “Os desafios do Plano Nacional de Educação” (INEP, 2004)
publicado pelo INEP elenca os desafios para cada região geográfica do país e
entre eles a ampliação da Educação Infantil é considerada o desafio de maior
impacto financeiro.
Em 2005, foi encaminhado para a Câmara, e aprovado nesta instância, o
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) que substituiria o
atual FUNDEF contemplando a todas as etapas da Educação Básica. Porém,
apesar de ensejar a cobertura da educação como um todo, na proposta inicial a
creche, apesar de estar vinculada à educação Infantil não estava incluída, ou seja,
as crianças de 0 a 3 anos não estavam incluídas.
A situação, no entanto, foi revertida graças ao movimento de luta
empreendido pela sociedade e articulado pelo MIEIB denominado “fraldas
pintadas” que se caracterizou num conjunto de ações que incluíram desde abaixoassinados à passeatas. E na versão final aprovada (Emenda 53/2006) as creches
foram incluídas.
O ano 2006 representa um momento de outras mudanças para a Educação
Infantil que, com a aprovação da Lei nº 11.274/2006, que altera a redação dos arts.
29, 30, 32 e 87 da LDB, legitimando no território brasileiro a ampliação do
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Ensino Fundamental que passou a ter a duração de nove anos, com matrícula
obrigatória aos seis anos de idade, passa a ser direcionada à criança de 0 a 5 anos;
O documento, a Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito da criança
de 0 a 6 anos à educação15 foi organizado com o objetivo de orientar aos
municípios a investirem na Educação Infantil como política pública.
E no que se refere aos espaços de Educação Infantil, especificamente,
cumprindo uma das metas do PNE/2001, foram publicados os Parâmetros
Nacionais de Infra-estrutura para Instituições de Educação Infantil que
ofereciam subsídios aos sistemas de ensino em adaptações, reformas e construções
de espaços e os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil
definidos pelo Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica.
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A infra-estrutura é questão que tem recebido especial atenção da União que,
exercendo função suplementar junto aos municípios, lançou o Programa Nacional
de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil –
ProInfância. Programa que visa à expansão de espaços mais adequados com a
construção de creches e escolas de Educação Infantil e a aquisição de
equipamentos. Dados do MEC informam que, entre 2007 e 2008, o ProInfância
investiu na construção de 973 escolas em 939 municípios. A meta para 2009-2010
é financiar 500 unidades em cada ano. (Nunes e Corsino, 2010).
Em 2009, a Coordenação Geral da Educação Infantil (COEDI/ MEC/SEB),
elaborou os Indicadores de Qualidade na Educação Infantil (2009), que supõe
uma avaliação diagnóstica buscando orientar os estabelecimentos de ensino na
promoção de um atendimento de qualidade às crianças
Face à nova configuração da Educação Infantil e a proposta de articulação
entre as diferentes etapas da Educação Básica, nesse mesmo ano foi aprovada a
revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil16 com o
pressuposto de que as propostas pedagógicas de Educação Infantil devam
respeitar os princípios: I – Éticos, da autonomia, da responsabilidade, da
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes
culturas, identidades e singularidades; II – Políticos, dos direitos de cidadania, do
15

Brasil. MEC/SEB. Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a
seis anos à educação. Brasília, 2006
16

Parecer CNE/CEB nº. 20/2009 aprovado em 11 de novembro de 2009.
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exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática; III – Estéticos, da
sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas
diferentes manifestações artísticas e culturais.
Atualmente, a Educação Infantil está em pauta no Congresso Nacional e na
Câmara dos Deputados com uma série de projetos. Nesse momento, está em
discussão a aprovação no Senado Federal - do PLS 414/2008, indicada pelo
Senador Flávio Arns, PSDB/PR e já aprovado pelo Senado Federal (Projeto de
Lei 6.755/2010) que altera a redação dos arts. 4º, 6º, 29, 30, 32 e 87 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da
Educação Nacional”, dispondo sobre a Educação Infantil até os 5 (cinco) anos de
idade e o ensino fundamental a partir dessa idade17.
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Cabe destacar também, a recente publicação pelo CNE das Diretrizes
Operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil18
que, afirma a idade de seis anos completos até 30 de março como a idade de
ingresso no Ensino Fundamental, porém admite, em caráter excepcional que as
escolas de Ensino Fundamental e seus respectivos sistemas de ensino que
matricularam crianças para ingressarem no primeiro ano, e que completaram 6
(seis) anos de idade após o dia 31 de março, devem, dar prosseguimento ao
percurso

educacional

dessas

crianças,

adotando

medidas

especiais

de

acompanhamento e avaliação do seu desenvolvimento global.
Essa proposta abre precedentes para, no ano de 2011, os sistemas de ensino
em caráter excepcional, dar prosseguimento para o Ensino Fundamental de 9
(nove) anos às crianças de 5 (cinco) anos de idade, independentemente do mês do
seu aniversário de 6 (seis) anos, que no seu percurso educacional estiveram
matriculadas e frequentaram, até o final de 2010, por 2 (dois) anos ou mais a PréEscola.

17

Aliás, a idade de ingresso no Ensino Fundamental é pauta de outros projetos apensados na
Câmara de Deputados: 1- Projeto Apensado: PL-1558/2007 (Deputado Ivan Valente, PSOL/SP)
2- Projeto Apensado: PL-2632/2007 (Deputado Professor Victorio Galli, PMDB/MT) 3- Projeto
Apensado: PL-4049/2008 (Deputado Osório Adriano, DEM/DF); 4- Projeto Apensado: PL
6300/2009 (Deputado Pedro Novais, PMDB/MA); 5- Projeto Apensado: PL-4812/2009 (Deputado Ricardo Barros, PP-PR); 6- Projeto Apensado: PL-6843/2010- (Deputado Sebastião
Bala Rocha, PDT/AM).
18

Resolução CNE/CEB 6/2010. Diário Oficial da União, Brasília, 21 de outubro de 2010, Seção 1,
p. 17.
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Diante desse panorama cabe então uma análise das condições e estratégias
empregadas pelos municípios no compromisso com essa oferta que se supõe uma
perspectiva de equidade e qualidade, contudo, frente ao Projeto de Lei 6.755/2010
e demais propostas.
Tais decisões produzem inquietações e põem na pauta das discussões qual o
lugar da Educação Infantil nas políticas educacionais. Se, estamos em busca de
uma Educação Infantil de qualidade ou a intenção precípua é ampliar o Ensino
Fundamental.
Frente ao Projeto de Lei 6.755/2010 e demais propostas, é imprescindível
destacar que, Estados e municípios estão ainda se organizando para atender às
demandas do Ensino Fundamental de nove anos e da Emenda 059, políticas que
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alteram a idade de acesso ao ensino obrigatório e que ainda não foram
consolidadas no país e que, ainda não se constituiu no cenário político educacional
uma estratégia de acompanhamento e avaliação das mesmas.
Contudo, as propostas de antecipação da idade de ingresso no Ensino
Fundamental têm sido contestadas por movimentos sociais, pesquisadores e
acadêmicos. Campos (2010)19 afirma que o projeto de lei 6755/2010 não beneficia
a criança de 5 anos, que tem direito à pré-escola, com uma programação adequada
à sua fase de desenvolvimento. Fulgraf (2010)20 defende que a antecipação do
início do Ensino Fundamental para cinco anos é um equívoco que poderá vir a ser
um fracasso pedagógico, aumentando a reprovação e a exclusão escolar, além de
uma violência contra a infância, bem como o encolhimento da Educação Infantil.
Didonet (2010)21, em depoimento na audiência pública da comissão de educação e
cultura da Câmara dos Deputados apresentou 07 razões contrárias à aprovação da
proposta.
Num momento em que comemoramos a inclusão da Educação Infantil no
financiamento da educação (FUNDEB) somos interpelados por decisões que
contrariam todo o movimento de luta e conquistas que caracterizam a Educação
Infantil e o respeito à criança na condição de pessoa em desenvolvimento.

19

CAMPOS, M.M. Projeto de lei da câmara 280/2009 - um risco inaceitável para a educação
nacional. Apresentação na Audiência Pública. Senado Federal. 12 de maio de 2010.
20
Diário catarinense, 10 de maio de 2010, p. 12.
21
Depoimento na audiência pública da comissão de educação e cultura da Câmara dos Deputados
sobre o PL 6755/2010
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3.3.2.
Emenda 59/2009: entre o direito e o dever de frequentar a pré-escola
“Arrumar” significaria aniquilar uma construção (...)

Benjamin, 1995, p.39
Face ao conjunto de políticas apresentados anteriormente, a partir desse
momento apresento considerações sobre o processo decisório definido por Viana
(1988) como o diálogo entre intenções e ações que permeiam o processo de
construção de uma política, que delineou a formulação da Emenda Constitucional
59/2009.
Retomando os pressupostos do ciclo de políticas proposto por Bowe, Ball e
Gold (1992); Ball, (1994a), apresentado por Mainardes (2006) nossa análise está
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focada em um dos três contextos – de influência, da produção e da prática, que, de
acordo com os autores, configuram o ciclo das políticas educacionais. Interessa,
nesse momento, o contexto de influência visto que, nele as políticas são iniciadas
e os discursos são construídos.
Sendo assim, cabe pontuar algumas manifestações discursivas dos dois
atores envolvidos nessa agenda – os atores governamentais e os não
governamentais -, considerando que a proposta inicial da emenda (PEC
277/2008), feita pela Senadora Ideli Cavalcanti tinha como proposição de origem
a PEC 96/2003 e restringia-se a acrescentar § 3º ao art. 76 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias na Constituição Federal de 1988, para reduzir,
anualmente, a partir do exercício de 2009, o percentual da Desvinculação de
Receitas da União (DRU) incidente sobre os recursos destinados à manutenção e
desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212.
A DRU foi criada em 1994, na gestão do presidente Fernando Henrique
Cardoso, com o nome de Fundo Social de Emergência, sendo um mecanismo que
desvinculava 20% da receita tributária da União. Segundo Daniel Cara, Presidente
da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, normalmente, a maior parte
desse montante atendia às políticas de manutenção do superávit primário, em
detrimento de investimentos em áreas e programas sociais.
Nesse sentido, a aprovação da PEC, quanto aos recursos, determinou que a
DRU relativa à Educação vá gradativamente caindo de 20% para 12,5% em 2009,
para 5% em 2010, sendo extinta em 2011. Essa decisão representa um importante
vetor do crescimento do atendimento educacional no país, pois, trará um aporte de
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recursos novos para a Educação Básica de R$ 4 bilhões ainda em 2009, pouco
mais de R$ 7 bilhões em 2010 e pouco mais de R$ 10,5 bilhões a partir de 2011.
Contudo, em seu trâmite no legislativo, a PEC foi sendo alterada e,
culminou na aprovação da Emenda que traz, entre outras, uma questão que resulta
em profundas alterações na organização da Educação Básica, a extensão da
obrigatoriedade do ensino obrigatório para 4 a17 anos.
A EC 59/2009 altera os artigos 208, 211, 212 e 214 da Constituição Federal
de 1988. Assim, altera a redação dos incisos I e II do Art.208 e na nova redação,
não há divisão entre as duas etapas: ensino fundamental e médio, passando a
figurar no texto legal o ensino obrigatório como educação básica obrigatória e
gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. Nesse mesmo artigo,
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altera a redação do inciso VII e amplia o oferecimento de programas
suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à
saúde, a todas as etapas da Educação Básica.
A redação do § 4º do Art. 211 é alterada, definindo que na organização de
seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino
obrigatório.
Reformulado o Art. 212. § 3º, fica determinado que a distribuição dos
recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do
ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de
qualidade e equidade nos termos do plano nacional de educação; d) Dá nova
redação ao caput do art. 214 da Constituição Federal22.
Considerando as propostas da PEC 277, a ampliação da obrigatoriedade
contemplou uma perspectiva de que, se teremos mais recursos podemos atender
mais. Entretanto, cabe destacar que, se hoje, os índices de desempenho e a
qualidade no atendimento são uma questão ainda na pauta, ter mais recursos basta
como pressuposto para uma decisão dessa grandeza?
No que se refere à Educação Infantil, a aprovação da emenda contou com
resistência e conflitos principalmente de um grupo de atores não governamentais,
22

A alteração do Art. 214 é, de certa forma, tão intensa que resultaria numa outra reflexão, pois
num comparativo entre as duas redações retomamos o que fora preconizado por O’Donnel (38) em
anotações para uma teoria do Estado, de que “O Estado capitalista não pode deixar de ser, na
agregação de seus supostos, ao longo do tempo e através da sociedade, um viés reprodutor da
sociedade capitalista, da qual participa em sua realidade profunda”.
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como por exemplo, Vital Didonet, consultor da Organização Mundial para a
Educação Pré-escolar (OMEP/Brasil) e Coordenador da Secretaria Executiva da
Rede Nacional Primeira Infância, que ainda no processo de aprovação da PEC,
emitiu parecer afirmando que, a emenda proposta ao inciso I do art. 208 da CF
sugere que quem está falhando são os pais em não inscrever seus filhos na préescola. E, enfatiza a importância do Estado cumprir seu papel,
Não há dúvida de que, havendo oferta acessível e de qualidade, as famílias acorrerão em
ainda maior número, à educação infantil. A questão, portanto, não está na demanda, mas
na oferta. (...). A medida justa, portanto, não seria atribuir nova obrigação aos pais, mas
insistir no dever do Estado em assegurar oferta democrática de educação infantil de tal
sorte que as famílias hoje excluídas possam tomar parte nos benefícios da educação
infantil. E isso pode ser obtido explicitando, na PEC, que a educação infantil é direito
público subjetivo, não precisando recorrer ao princípio da obrigatoriedade23.

Vilmar Klemann24, secretário-executivo do MIEIB (Movimento Interfóruns
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de Educação Infantil), concordou com Didonet e afirmou que a medida “não seria
necessária se o Estado ampliasse a oferta gratuita para toda a educação infantil,
de 0 a 5 anos, conforme determina o artigo IV da LDB (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional – 9.394/1996). Segundo o secretário, “Não tem porque
tornar obrigatório para as famílias. “Isso tem que ser facultativo”.
Em contrapartida, o presidente da UNDIME (União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação), Carlos Eduardo Sanches, afirma que a mudança é um
passo importante para chegar ao atendimento em toda a educação básica. “É a
evolução de um processo. A consolidação das matrículas para 4 e 5 anos vai nos
dar forças para universalizar as matrículas de 0 a 3 anos”.
Em trabalho encomendado pela ANPED, Rosemberg (2009) apresentou na 32ª
Reunião da ANPED (2009), um levantamento das questões e tensões relativas à
extensão do ensino obrigatório a partir de uma síntese sobre as idéias e legislação
referente à obrigatoriedade escolar em cenário internacional e nacional; a
obrigatoriedade da educação pré-escolar em cenário internacional e na América
Latina)25; a obrigatoriedade da Educação Infantil no Brasil: a PEC 277/08 seus
discursos e o debate entre especialistas; síntese das principais preocupações
quanto à obrigatoriedade de matrícula/frequência na pré-escola e sugestões sobre
estratégias.
23

http://www.primeirainfancia.org.br/Documentos/NotaTecnicasobreaPEC277Ade2008.doc

24

http://www.undime.org.br/htdocs/index.php?id=5706

25

Ver anexo 4.
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Na ocasião, ela afirmou o dever de mobilização de pesquisadores e
especialistas e de provocar o debate. E, segundo a autora, para tanto, a sugestão
de Vital Didonet de separar DRU/recursos da obrigatoriedade escolar parece
estratégia sábia.
Por outro lado, podemos mencionar a Moção de apoio a PEC26 enviada pelo
Conselho Nacional de Educação representada pela Presidente do Conselho, pelo
Presidente Câmara de Educação Básica e pelo Presidente da Câmara de Educação
Superior, em 01 de julho de 2009, ao Congresso Nacional. Esta moção solicitava
urgência na aprovação da PEC e ressaltava a experiência dos países que oferecem
mais de 12 anos de escolaridade para a sua população, enquanto o Brasil tem
apenas nove anos de escolaridade obrigatória, e entende que, colocar todas as
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crianças e adolescentes de 4 a 17 anos na escola parece estratégico para o futuro
do país, considerando o cenário internacional. E concluía, afirmando que, com a
aprovação da PEC o Brasil teria um desafio a ser vencido: o da qualidade da
educação para todos os brasileiros tendo na universalização da matrícula de 4 a17
anos, o primeiro passo.
Ainda segundo a moção foi a partir dessa concepção que a Presidência da
República encaminhou ao Congresso Nacional, por meio da PEC 277/2008, na
sua atual redação, a obrigatoriedade do ensino de 4 a 17 anos de idade, ao tempo
em que se compromete com a retirada gradual da DRU para a educação até 2011,
colocando os recursos necessários para este fim, em uma ação articulada com
estados, municípios e Distrito Federal.
As tensões e intenções aqui apresentadas revelam que, na verdade, esta
agenda não foi construída a partir de um consenso entre os grupos de atores,
porém a Emenda foi aprovada e segue-se a sua implantação sem, contudo levar
em consideração que ainda existem municípios do país que nem sequer
implantaram o Ensino Fundamental de nove anos.
Segundo dados do INEP, o Ensino Fundamental de nove anos, que deve ter
sua implantação iniciada em todas as redes de ensino até 2010, abarca, em 2009,
59% das matrículas desta etapa (em 2008 cobria 52% das matrículas), todavia a
sua universalização só está garantida em alguns estados brasileiros.
Outra questão relativa à aprovação da emenda é a nova redação dos incisos I
26

www.todospelaeducacao.org.br/Uploads.aspx?folder...d277f50030bc...
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e VII do art. 208 da Constituição Federal, que anula a redação anterior na qual
estava explicitada a divisão das etapas da Educação Básica – Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino Médio e passa agora a figurar a denominação
Educação Básica obrigatória de 4 a 17 anos. Essa redação evasiva e indefinida
provoca alguns questionamentos e considerando o recorte etário, como fica a
organização do atendimento? Onde serão matriculadas as crianças de 4 e 5 anos?
Como se organizarão os sistemas de ensino? Quais as estratégias? Qual o
currículo?
Em relação às crianças de 4 e 5 anos, essa mudança altera a condição de
matrículas dessas, ou seja, a matrícula deixa de ser uma opção dos pais e passa a
ser instituída que essas crianças, independente de sua condição social, têm o dever
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de frequentar à escola, mudando assim a perspectiva de que, nessa relação, apenas
o Estado tinha o dever e a criança o direito.
Contudo, apesar de ainda não estarem definidas as formas de controle da
frequência, estando a criança de 4 e 5 anos incluída no ensino obrigatório,
conclui-se que abarcará as sanções legais em relação à matrícula e frequência do
Ensino Fundamental. Nesse sentido, considerando o Código Penal Brasileiro de
1940, Art. 246 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais que não provêem
a educação obrigatória para seus filhos incorrem no crime de abandono intelectual
e de negligência.
Cabe, porém, destacar que essa é uma via de mão dupla em que o Estado
desde a Constituição de 88 tem também a obrigação de oferecer vagas a todas as
crianças de 4 e 5 anos, sendo o não oferecimento destas relacionado entre os
crimes de negligência.
O Estado como gestor de políticas públicas opera num jogo que se configura
pela existência de conflitos, tensões, coalizões e negociações nas quais participam
diversos atores e é nesse jogo de forças que se constrói e reconstrói a história.
Tomamos uma das proposições apresentadas por Bobbio (1987, p.23), em
relação à obrigatoriedade escolar, tendo em vista, nossa compreensão de que ela
permite a compreensão desse momento, quando afirma que existem reformas
igualitárias que não são libertadoras, como toda a reforma que introduz uma
obrigação escolar, forçando todas as crianças a ir à escola, colocando a todos,
ricos e pobres, no mesmo plano, mas por meio de uma diminuição da liberdade.
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Contudo, apesar das polêmicas e do conjunto de questões relacionadas à sua
aprovação, a Emenda foi aprovada, está em vigor e os municípios terão até 2016
para adequar seus sistemas à nova configuração do ensino obrigatório, ou seria,
Educação Básica? Ambigüidades à parte, nesse conjunto de mudanças é urgente a
necessidade de se construir uma proposta de atendimento a essa faixa etária na sua
singularidade.
Assim, a situação hoje, é a seguinte: sendo obrigatório o ensino de 4 a 17
anos, automaticamente, a matrícula na pré-escola passa a ser obrigatória e então,
parafraseando Cury (2007, p. 849) a criança não tem escolha: ou frequenta a préescola ou frequenta a pré-escola. Nesse caso, cabe perguntar: seria então uma
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questão de equidade ou de diminuição da liberdade?
3.3.3.
Educação Infantil: o desafio de garantir o direito de todas as crianças
Antes que a centelha chegue à dinamite, é preciso que o pavio que queima seja cortado. Ataque,
perigo e ritmo do político são técnicos – não cavalheirescos.

Benjamin, 1995, p.46
A educação é um direito social de todos, particularmente da criança. De
acordo com o IBGE, na faixa etária de 0 a 6 anos o Brasil tem hoje um total de
20.666.002 crianças; desse total, apenas 43% freqüentam creches ou pré-escolas,
sendo atendidas 76% das crianças de 4 a 6 anos e 15,5% das crianças de 0 a 3
anos27. Entretanto, a continuar o decréscimo progressivo da taxa de fecundidade
dos últimos 40 anos, nas próximas décadas o índice se aproximará de 2%, o que
significa reposição da população, ou seja, nas próximas décadas haverá mais de 20
milhões de pessoas de 0 a 6 anos (Kramer et alii, 2009).
Das novas formas de configuração de atendimento à faixa etária de 0 a 6 anos
está aquela já apontada por Kramer (2001, p.84) como uma precipitação provocada
pelo FUNDEF - a extensão do Ensino Fundamental para nove anos e
consequentemente a inclusão da criança de seis anos nesse segmento. A proposta,
consolidada no Parecer 020/98 da CEB, ganhou novo fôlego após o lançamento do
Plano Nacional de Educação em 2001 - PNE/2001 - que entre suas metas propõe
que o Ensino Fundamental passe a contar com nove anos de duração, antecipando o
27

BRASIL, IBGE, Diretoria de Pesquisas, COREM, 2006.
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início das matrículas para seis anos de idade, à medida que for sendo universalizado
o atendimento na faixa de 7 a 14 anos.
Porém, apesar de o plano priorizar a população de baixa renda e estabelecer
como metas para a creche, a ampliação da oferta em, pelo menos, 5% ao ano, de
forma a atender, até o final da década, a pelo menos um terço da população de até
3 anos de idade, totalizando 50% do atendimento até 2011; e para a pré-escola
uma expansão anual de, pelo menos, 5% da oferta de vagas em instituições
mantidas gratuitamente pelo Poder Público, totalizando 80% do atendimento em
2011, na tabela abaixo se pode constatar que, na realidade essa ampliação já vinha
acontecendo antes da aprovação do plano.
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Tabela 4- Percentual de atendimento por faixa etária (1995 a 2005)
Ano

0 a 3 anos

4 a 6 anos

7 a 14 anos

15 a 17 anos

1995

7.6

53.5

90.2

66.6

1996

7.4

53.8

91.2

69.4

1997

8.1

56.3

93.0

73.3

1998

8.7

57.9

94.7

76.5

1999

9.2

60.2

95.7

78.5

2000

9.4

61.4

94.5

77.7

2001

10.6

65.6

96.5

81.1

2002

11.7

67.0

96.9

81.5

2003

11.7

68.4

97.2

82.4

2004

13.4

70.5

97.1

81.9

2005

13.0

72.0

97.3

81.7

Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2000 e IBGE-PNADs 1995 a 2005; Elaborado por Inep/MEC

Passados quatro anos do lançamento do Plano, em 2005, com a
universalização do Ensino Fundamental, a proposta se fortaleceu com a
promulgação da Lei nº 11.114/2005 que alterou a LDB e ampliou o Ensino
Fundamental para nove anos e posteriormente a Lei nº. 11.274/2006 tornou
obrigatória a matrícula das crianças de seis anos de idade no primeiro ano de
escolaridade.
Os dados do Censo 2009 confirmam uma tendência já identificada nos censos
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anteriores, de redução do número de matrículas no Ensino Fundamental (-1,2%) e
um crescimento no que se refere à Educação Infantil (0,6%). Essa elevação,
entretanto, se dá exclusivamente no segmento creche, pois na pré-escola a
tendência é de redução conforme indicado na tabela 5.
Tabela 5- Índices de Variação de matrículas da Educação Básica
(2008/2009)28
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Etapa/Modalidade

2008

2009

Educação Básica

53.232.868

52.580.452

-652.416

-1,2

Educação Infantil

6.719.261

6.762.631

43.370

0,6

Creche

1.751.736

1.896.363

144.627

8,3

Pré-escola

4.967.525

4.866.268

-101.257

-2,0

32.086.700

31.705.528

-381.172

-1,2

8.366.100

8.337.160

-28.940

-0,3

Educação Profissional

795.459

861.114

65.655

8,3

Educação Especial

319.924

252.687

-67.237

-21,0

EJA

4.945.424

4.661.332

-284.092

-5,7

Ensino Fundamental

3.295.240

3.094.524

-200.716

-6,1

Ensino Médio

1.650.184

1.566.808

-83.376

-5,1

Ensino Fundamental
Ensino Médio

Diferença
2008-2009

Variação
2008-2009

Fonte.MEC/Inep/Deed

Uma das possíveis explicações para o ligeiro aumento das matrículas na
creche pode ser explicada em decorrência da aprovação do FUNDEB que abriu
financiamento para instituições conveniadas. Tal perspectiva pode ser ainda
apresentada ao verificarmos que do total de matriculados, 45.270.710 estão em
escolas públicas (86,1%) e 7.309.742 em escolas da rede privada (13,9%). As
redes municipais são responsáveis por 24.315.309 matrículas (46,2% do total).
Porém, o atendimento da rede privada na oferta de creches sofreu uma ampliação
de 5,8%, percentual que se manteve em 2009.
Quanto à pré-escola, diferente de 2008 quando apresentou um índice
positivo de 0,8%, em 2009, o percentual foi negativo -2%. A oferta desta etapa é
bastante municipalizada, pois a rede municipal responde por 75,3% do

28

In.http://www.inep.gov.br/download/censo/2009/TEXTO_DIVULGACAO_EDUCACENSO_20
093.pdf.
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atendimento, índice que vem sendo registrado nos últimos três anos. A rede
privada ainda responde por 23,2% em 2009.
Quanto à redução nos índices de matrícula, seriam ainda, tais percentuais,
reflexo da implantação do Ensino Fundamental de 09 anos? Apresentada pelo
INEP, na verdade essa justifica não se materializa quando observamos na tabela 6,
que a tendência de redução de matrículas no Ensino Fundamental já vinha sendo
percebida anteriormente. Se as crianças de seis anos foram incorporadas ao
Ensino Fundamental, não deveria então ter havido um aumento em vez de
redução?
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Tabela 6- Índices de Variação de matrículas da Educação Básica
(2007/2008)29

2007
Educação Básica

2008

Diferença

Variação

2007-2008

2007-2008

53.028.928

203.940

0,4

53.232.868
Educação Infantil

6.509.868

6.719.261

209.393

3,2

Creche

1.579.581

1.751.736

172.155

10,9

Pré-escola

4.930.287

4.967.525

37.238

0,8

32.122.273

32.086.700

-35.573

-0,1

8.369.369

8.366.100

-3.269

0,0

693.610

795.459

101.849

14,7

348.470

319.924

-28.546

-8,2

EJA

4.985.338

4.945.424

-39.914

-0,8

Ensino Fundamental

3.367.032

3.295.240

-71.792

-2,1

Ensino Médio

1.618.306

1.650.184

31.878

2,0

Ensino Fundamental
Ensino Médio
Educação
Profissional
Educação Especial

Fonte: MEC/Inep/Deed.

Os dados do Censo Escolar 2008 revelam ainda que, apesar de a legislação
determinar o prazo de 2010 para o cumprimento da Lei nº. 11.274/06, quase
metade das matrículas ainda está no Ensino Fundamental de oito anos, portanto o
Ensino Fundamental de nove anos é ainda uma utopia em várias regiões do país.
Em síntese, apesar de o direito à Educação Infantil em creches e pré-escolas
estar garantido na legislação, o primeiro desafio a ser superado no que concerne às
29

In. http://www.inep.gov.br/censo/escolar/DOU_final_2008.htm.
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políticas de Educação Infantil é o da garantia do acesso e permanência não apenas
à pré-escola mas também à creche.
Até o momento, podemos comemorar o fato de que a precariedade desse
atendimento foi/está sendo superada gradativamente: primeiro, passaram a
oferecer vagas para as crianças mais velhas (6 anos) e, posteriormente, foram
expandindo para as menores (as 4 e 5). Porém, é preciso destacar que, convém
efetivar em todo território nacional essas políticas sem contudo deixar à mercê as
crianças de 0 a 3 anos na garantia de seu direito à creche.
Nesse sentido retomamos o trecho em epígrafe como convite a reflexão,
antes que a centelha chegue à dinamite, é preciso que o pavio que queima seja
cortado. Ataque, perigo e ritmo do político são técnicos – não cavalheirescos.
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(Benjamin, 1995, p.46)
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4
A Educação Infantil em um dos municípios da Baixada
Fluminense – entrando em campo
... no caminho me deparei com lugares conhecidos, depois novos, desconhecidos, ou outros
que só conseguia lembrar-me inexatamente, a cidade tornou-se em minhas mãos um livro,
no qual eu lançava ainda rapidamente alguns olhares, antes que ele me desaparecesse dos
olhos no baú do depósito por quem sabe quanto tempo.

Benjamin, 1995, p.56
Com a descentralização administrativa, estados e municípios passaram a ter
autonomia para organizar seus sistemas de ensino adequados às sua realidades.
Nessa perspectiva, a municipalização da Educação Infantil abre um leque de
possibilidades na proposta de universalização do atendimento a essa etapa. O
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objetivo desse capítulo é analisar a situação da Educação Infantil em um dos
municípios da Baixada Fluminense com base no contexto e na história das
políticas direcionadas a essa etapa, apresentados nos capítulos anteriores.
Considerando a realidade brasileira, Corsino e Nunes (2010) destacam as
disparidades que caracterizam o panorama municipal, pois são desiguais as
condições sociais e econômicas dos municípios brasileiros. Tal disparidade se
coloca no tipo de oferta de ensino - creche, pré-escola, fundamental e médio, no
número de matrículas, na categoria administrativa dos estabelecimentos e,
também, na qualidade da oferta – formação docente, equipamentos físicos e
pedagógicos (p.05).
Nesse estudo pretendemos conhecer como o município de Belo Rio vem
organizando seu atendimento a Educação Infantil frente ao desafio de
cumprimento das metas do PNE/2001, tendo como pressupostos as diretrizes
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e as referências e parâmetros
oferecidos pelo MEC. Além disso, contribuir para as políticas municipais, tendo
em vista que são ainda escassos os estudos centrados na análise da Educação
Infantil no âmbito das municipalidades, das experiências que estão sendo
desenvolvidas pelos poderes municipais, principalmente daqueles que reúnem
múltiplas estratégias implantadas e seus impactos, decorrentes da transição de um
atendimento assistencial para um atendimento educacional (Corsino e Nunes,
2010, p.06).
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A Baixada Fluminense representa um importante campo empírico tendo em
vista que, segundo os dados da PNAD (2007), em todo o país, 70% das crianças
na faixa etária de 4-5 anos frequentam a pré-escola, percentual que ultrapassa a
meta prevista pelo PNE (cobertura de 60% das crianças de 4 a 6 anos, em 2006).
Contudo, na Baixada Fluminense essa realidade não se concretiza. Ao
calcularmos o percentual de pessoas Residentes de 0 a 6 anos (DATASUS 2009) e
o número crianças atendidas nas redes públicas municipais de Educação Infantil
(tabela 2), os resultados indicam que, na maioria desses municípios a cobertura
não atinge o percentual de 50%, sendo o município de Guapimirim o que
apresenta o maior percentual 46,6% de cobertura e o município de Belford Roxo
aquele que apresenta o pior percentual, 7,3%.
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E, em relação às crianças de 0 a 3 anos, essa situação é ainda mais complexa
quando o maior percentual de atendimento é também no município de
Guapimirim 27,8%, e Belford Roxo é também o município que apresenta o pior
índice, 2,6%. Esse percentual, no entanto, está diretamente relacionado ao número
de crianças residentes nos municípios: Guapimirim é o município que apresenta o
menor número de pessoas residentes (5.910) e Belford Roxo um dos maiores
(62.096).
O panorama geral do atendimento fica assim definido: de um total de
448, 082 crianças de 0 a 6 anos residentes na Baixada Fluminense, apenas
9,2% desse total são atendidas na rede pública de Educação Infantil.
Conforme explicitado no capítulo 2, para o conhecimento da realidade do
município ora estudado, bem como de toda a Baixada Fluminense, selecionamos
como fontes de informação: aplicação de questionário e realização de entrevistas,
bem como dados estatísticos de fontes como IBGE e INEP. E os dados colhidos
estão agora organizados a partir da perspectiva de coleção (Benjamin, 1994) e das
proposições de Bakhtin (1988a, 1992) sobre a importância do contexto na
produção dos enunciados.
O questionário foi respondido pela equipe responsável pela implementação
da política de Educação Infantil no município que, posteriormente, foi também
entrevistada em dois momentos. Da equipe, que é composta por um grupo de sete
pessoas, cinco profissionais foram entrevistadas sendo uma Coordenadora e
quatro assessoras.
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A realização das entrevistas a partir de uma perspectiva bakhtiniana
possibilitou o cuidado de, no exercício de uma escuta sensível captar as
ambiguidades, ambivalências ou contradições procurando explicitar as condições
de produção dos discursos, bem como identificar quem fala, as relações de poder
envolvidas nessa fala, tendo em vista que nesse contexto, são analisados processos
e relações mais do que objetos ou fatos.
De posse dos dados, com vistas a conhecer e compreender a organização do
atendimento a Educação Infantil no município, passo nesse momento a assumir o
lugar do narrador, buscando não deixar escapar nenhum detalhe, trazendo as
sutilezas e levando em conta que metade da arte narrativa está em evitar
explicações sendo o leitor livre para interpretar essa história (Benjamin, 1987a, p.
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203).
No primeiro item, apresento como está organizada a Educação Infantil no
Município, considerando o pressuposto de que entender a educação de um
município, nos seus diferentes níveis e dependências administrativas, enquanto
sistema educacional significa buscar uma unidade na diversidade, integrar as
partes num todo assegurando um conjunto operante e coerente, mas que também
preserve as especificidades das partes (Corsino e Nunes, 2001, p.86).
Em seguida são apresentados, os procedimentos de matrícula, as diferentes
modalidades de atendimento à pré-escola, a concepção de criança, infância e
Educação Infantil, a seleção de profissionais, o perfil da equipe e para finalizar é
desenhada a política municipal de Educação Infantil.
4.1.
“Então, a gente cresceu tanto que se espantou quando viu o
número”: a organização e funcionamento da Educação Infantil no
município
Desde o primeiro governo, nosso primeiro prefeito teve essa preocupação com as crianças.

Entrevistada V. Entrevista B, 2010
Com a emancipação do município, ocorrida em 1993, deu-se início a
implantação de três creches públicas municipais ligadas inicialmente à assistência
social que atendiam às crianças de 0 a 6 anos. Acompanhando o quadro político
nacional, posteriormente, as creches passaram a ser geridas pela educação
(Guimarães, 2008).
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Desde o primeiro governo, nosso primeiro prefeito teve essa
preocupação com as crianças. Não com a questão do educar e
cuidar, era com a questão do assistencialismo, mas sempre teve
esse atendimento.
(Entrevistada V. Entrevista B, 2010)

O assistencialismo foi uma característica marcante na história da educação
das crianças pequenas. As políticas adotadas estimularam a presença de soluções
paliativas e/ou alternativas: das iniciativas médico-higienistas do início do século
XX, passando pela LBA e órgãos internacionais, como a UNICEF, chegando aos
movimentos sociais e comunitários dos anos 1970/80 (Guimarães, 2008).
Com a passagem das creches para o sistema educacional, a Educação
Infantil bem como todas as etapas da Educação Básica, de acordo com o Art. 23
da LDB 9394/96, poderá ser organizada em séries anuais, períodos semestrais,

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913502/CA

ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base
na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de
organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o
recomenda.
Atualmente, a rede municipal pesquisada conta com um universo de dez
creches municipais e três casas da criança municipalizadas perfazendo um total de
13 instituições de Educação Infantil. O aumento do quantitativo de creches
ocorreu devido à parceria com o governo estadual através do programa “Nova
Baixada” que consolidou na construção de sete prédios para o atendimento à
creche e pré-escola (Guimarães, 2008).
Éramos três. Tem mais 10. Agora somos 13. É, que nesse ano,
teve uma coisa, municipalizaram 03 creches do Estado. Então
temos, de 03 municipais que existiam já são nove municipais.
(Entrevistada I. Entrevista A, 2009)

Além dessas instituições, com vistas à expansão do atendimento, o
município tem ainda 19 turmas de Educação Infantil implantadas em escolas do
Ensino Fundamental.
E no cumprimento de sua responsabilidade administrativa, Belo Rio atende
às duas primeiras etapas da Educação Básica - Educação Infantil e Ensino
Fundamental – assim organizadas:
1-

Ensino Fundamental organizado somente em anos de escolaridade:
anos iniciais - 1º ao 5º ano de escolaridade e anos finais – 6º ao 9º ano de
escolaridade.
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2-

Educação Infantil em creches e pré-escolas.
Em consonância com o Art. 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional 9394/96 (LDB), até o ano 2005 a Educação Infantil no município era
oferecida em creches e pré-escolas às crianças de até seis anos de idade. Essa
configuração etária se alterou a partir de 2006 devido à aprovação da lei nº.
11.274/2006 na qual foi estabelecido no cenário nacional o Ensino Fundamental
de nove anos. A partir daí, no município, passaram a serem atendidas na Educação
Infantil as crianças de 0 a 5 anos de idade. Ficando estabelecido que aquelas que
completassem seis anos até o último dia do mês de março (30/03) passariam a
integrar o Ensino Fundamental, no primeiro ano de escolaridade.
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De acordo com as entrevistadas, nos espaços de Educação Infantil do
município as crianças são organizadas em grupos por faixa etária denomindaos
agrupadas que são assim distribuídas:

Tabela 7 – Organização das agrupadas por faixa etária no
município de Belo Rio
Faixa Etária

Agrupadas

De 06 meses a 01 ano

I

1 a 2 anos

II

2 a 3 anos

III

3 a 4 anos

IV

4 a 5 anos

V

Fonte: MicroDados. Pesquisa Educação Infantil e Formação de Profissionais no
Estado do Rio de Janeiro: Concepções e Ações, PUC-Rio, 1999/2009.

Esse tipo de organização indica que, apesar de se chamar agrupada, o que
está sendo priorizado nesse modelo é a formação de grupos homogêneos, com
faixas etárias definidas, ao contrário do que sugere a denominação, um
agrupamento que reúna várias idades abrindo a possibilidade de interação entre as
mesmas.
Considerando o nosso objeto de estudo e a organização das faixas etárias
nas agrupadas, passaremos a considerar as agrupadas IV e V como o espaço de
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atendimento às crianças de 4 e 5 anos que, segundo designado no Art. 29 da LDB
9394/96, são atendidas na pré-escola.
A faixa etária, na verdade, é um dos fatores que vão delinear os parâmetros
de atendimento na Educação Infantil municipal, dentre esses parâmetros podemos
destacar o tempo de permanência das crianças nas instituições.
Segundo informado no questionário, as agrupadas I, II e III (que atendem às
crianças de seis meses a três anos de idade), são atendidas em período integral (8
horas diárias) e acontecem prioritariamente em instituições denominadas
“creches”. Já as agrupadas IV e V (de quatro a cinco anos e onze meses) são
atendidas em horário parcial (4 horas diárias) e funcionam em três diferentes
instituições: nas creches, escolas de Ensino Fundamental e Casas da Criança.
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A redução da carga horária para as agrupadas IV e V é uma organização
recente e decorre do aumento da demanda e a necessidade de ampliar a oferta.
No início as crianças eram atendidas nas creches, em turmas
de horário integral. Nós tínhamos dez creches municipais,
algumas construídas especialmente para serem creches, outras
eram casas alugadas e adaptadas para o atendimento as
crianças da Educação Infantil. As crianças de 4 e 5 anos só
eram atendidas nesses espaços. A pré-escola ficava junto com
as crianças da creche.
(Entrevistada V. Entrevista B, 2010)

Contudo, até 2010 havia uma exceção em relação ao tempo de permanência
das agrupadas IV e V quando estas funcionavam nos espaços das creches. Mas,
face ao aumento de demanda:
A primeira coisa que a gente, a equipe de Educação Infantil, já
tinha pensado e nós começamos a fazer esse ano é reduzir o
horário das crianças de 4 e 5 anos que estão dentro das
creches. Porque invés de eles ficarem em horário integral, eles
ficam em horário parcial, então ficam agrupados na parte da
manhã, agrupados na parte da tarde, e aí a gente libera mais
uma turminha para a idade de creche.
(Entrevistada V. Entrevista B, 2010)

Nessa perspectiva, a transferência das agrupadas IV e V para os espaços das
escolas de Ensino Fundamental tem sido compreendida como a estratégia possível
frente a necessidade de ampliar também o atendimento às crianças de 0 a 3 anos.
Depois de 01 ano completo até dois anos até 30 de abril, dentro
da norma, é a agrupada dois. Ela vai aumentar para o ano que
vem, porque algumas agrupadas quatro estão indo para as
escolas para a gente atender mais essa faixa etária. Isso é um
estudo que a gente está fazendo.
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(Entrevistada I. Entrevista A. 2009)
Em suma, a re-organização do tempo de permanência das agrupadas IV e V
nas creches e a transferência para as escolas de Ensino Fundamental foram
estratégias que possibilitaram o aumento da oferta, que é uma realidade no
município. Na Tabela 1, apresentada no Capítulo 1 podemos constatar que no
período entre 2006 e 2009, o atendimento à creche na dependência municipal foi
aumentando gradativamente e, chegando, em 2009, a um crescimento de 111,6 %.
Esse aumento no entanto não superou o da dependência privada, que
apresentou elevação de 125%. E, considerando a realidade sócioeconômica do
município (capítulo 1), esse panorama é um indicador de que o acesso para os
mais pobres ainda é deficiente.
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Por outro lado, nesse mesmo período (2006 - 2009) a pré-escola
(denominação utilizada pelo INEP na tabela), na dependência municipal
apresentou aumento de 147% enquanto que, na dependência privada esse
percentual foi reduzido em 14,5%. Porém, ao refinarmos os dados, delimitando o
período entre os anos 2008 e 2009 é possível constatar que, na dependência
privada esse percentual apresentou um crescimento de 42%.
Sem dúvida, no quadro geral o aumento no atendimento à Educação Infantil
na rede pública municipal sinaliza para o esforço que vem sendo empenhado pelo
município tendo em vista o cumprimento das metas estabelecidas no PNE/2001.
No entanto, apesar do crescimento, não há motivos para comemorar se
calcularmos o total de crianças zero a seis anos residentes no município - 62.096
crianças (DATASUS, 2009) - sendo 33.302 de 0 a 3 anos e 28.79 de quatro a seis
anos, e o número de crianças atendidas em creches e pré-escolas municipais em
2009 teremos um percentual de, aproximadamente 4,8% de cobertura.
Cabe destacar, no entanto, que nesse total de 62.096 crianças residentes no
município, a criança de 6 anos, que segundo as entrevistadas tem sua matrícula
garantida no Ensino Fundamental, está incluída. Nesse sentido, 3.375 das crianças
incluídas nesse quantitativo estão matriculadas no Ensino Fundamental no
primeiro ano de escolaridade.
Levando em conta essa informação podemos refazer o percentual
somando o total de matrículas em creches e pré-escolas públicas municipais
em 2009 (3.970) e o total de matrículas do primeiro ano do Ensino
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Fundamental (3.375)30, perfazendo assim, um total de 7.345 matrículas de 0 a
6 anos que vem a gerar um percentual de 11,8% de cobertura.
Contudo a urgência de ampliação do atendimento seja para atender a
demanda seja para o cumprimento de diretrizes e pactos é um imperativo no
município e acaba desencadeando uma série de ações emergenciais como o
conveniamento de instituições, a redução da carga horária e a implantação de
turmas de Educação Infantil em escolas de Ensino Fundamental.
No que se refere às instituições conveniadas, os dados do INEP não
possibilitaram a identificação das instituições comunitárias, filantrópicas e
confessionais conveniadas com o município. Porém, conforme fora informado
pelas entrevistadas, na ocasião das entrevistas o município estava em processo de
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conveniamento com trinta e quatro instituições.
(...). São 34 comunitárias. Todas têm creche. Só que assim, às
vezes, não com o esquema de creche também, mas parcial.
(Entrevistada I. Entrevista A, 2009)

Historicamente, o atendimento às crianças de zero a seis anos no município
foi organizado, sobretudo, através da iniciativa privada e filantrópica e também de
instituições públicas estaduais criadas e mantidas por órgãos de assistência social.
O convênio é uma estratégia que vem se consolidando com intensidade na
ampliação do atendimento à Educação Infantil no município. E o tipo de convênio
vai ser definido a partir das necessidades das instituições, como veremos na fala
das entrevistadas.
E o convênio é de materiais, cessão de professores, de espaço
físico?
(Pesquisadora. Entrevista A, 2009)
... materiais, profissionais, professor, alimentação.

(Entrevistada I. Entrevista A, 2009)
E as matrículas das conveniadas estão lançados no Censo?
(Pesquisadora. Entrevista A, 2009)
Não, no censo não. Na pesquisa.

(Entrevistada II. Entrevista A, 2009)
A equipe anexou ao questionário o Decreto nº. 2630 de 10 de julho de 2009,
publicado pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED). O documento
30

Fonte: Micro Dados. Pesquisa Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio
de Janeiro: Concepções e Ações, PUC-Rio, 1999/2009.
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regulamenta e concretiza no município o pacto de conveniamento de instituições e
estabelece normas e diretrizes para credenciamento de instituições comunitárias,
confessionais e filantrópicas. No Art. 2º do documento, o convênio é definido
como:
(...) forma de ajuste entre o poder público municipal e as instituições privadas de Educação
Infantil, Comunitárias, Confessionais integrantes da Sociedade Civil Organizada, nas
relações de complementariedade, cooperação e articulação dos serviços e de coresponsabilidade na operacionalização das Políticas Públicas Municipais de Educação
Infantil.

A entrevistada I informou que, apesar de os convênios ainda não estarem
consolidados, no quesito 10 do questionário estão informados dados relativos às
matrículas na rede pública e na rede conveniada e, diferem daqueles informados
no Censo Escolar, tendo em vista que, o lançamento de matrículas no Censo é
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913502/CA

feito no início do ano letivo e, como os convênios estavam sendo celebrados ainda
naquele momento (outubro de 2009) essas foram informações privilegiadas da
pesquisa.
Assim, considerando as informações do questionário, em 2009 o total de
matrículas na Educação Infantil até o mês de outubro subiu para 4.623.
Confrontando esses dados com os registros do Censo Escolar/INEP no qual
consta um total de 2.970 matrículas em creches e pré-escolas municipais vemos
que o conveniamento amplia consideravelmente esse atendimento: 56%.
Tabela 8– Número de crianças matriculadas em 2009, na
rede municipal por modalidade de ensino.

Faixa etária

Educação Infantil
Creche Préescola

Até 01 ano

173

1 a 2 anos

634

2 a 3 anos

770

3 a 4 anos

984

4 a 5 anos

1153

5 a 6 anos

909

Ensino Fundamental
1º Ano

3.375

Fonte: Micro Dados. Pesquisa Educação Infantil e Formação de Profissionais
no Estado do Rio de Janeiro: Concepções e Ações, PUC-Rio, 1999/2009.
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Em outro quesito do questionário (13), foi solicitado que o município
informasse o número de estabelecimentos, turmas, alunos, docentes e auxiliares na
Educação Infantil e sua distribuição em creches e pré-escolas.
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Tabela 09 - Número de estabelecimentos, de turmas, de alunos, de
docentes e de auxiliares na Educação Infantil e sua distribuição em creches e
pré-escolas.
Instituições

Estabelecimentos
0

Turmas
de
Edu. Inf
0

Só creche
Só pré-escola

03

Creche e
pré-escola

10

Crianças
na
Edu. Inf
0

Docentes
Na
Edu. Inf
0

Auxiliares
na Edu. Inf
0

20

418

20

0

53

1432

106

106

Escolas de
Ensino
Fundamental
com Turmas
52
1281
52
19
19
de Edu.
Infantil
TOTAL
32
125
3131
178
125
Fonte: Micro Dados. Pesquisa Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do
Rio de Janeiro: Concepções e Ações, PUC-Rio, 1999/2009.

Nessa tabela, construída a partir das informações do quesito 13 do
questionário, os dados referentes às instituições conveniadas não aparecem e o
número de matrículas difere tanto daquele informado no Censo Escolar quanto
daquele informado no quesito 10. Essa indefinição indica que é ainda confuso o
panorama geral da Educação Infantil no município até esse momento.
Contudo, esse detalhamento dos dados revela que 46% das matrículas na
rede municipal de ensino se concentram em instituições que atendem a creche e
pré-escola e que o atendimento à pré-escola em escolas de Ensino Fundamental
representa um percentual expressivo do atendimento - 41%.
Já em relação aos menores de um ano (Agrupada I), apesar de haver o
reconhecimento da necessidade de investimento na infra-estrutura, a oferta é ainda
precária.
De 06 meses a 01 ano é a agrupada I, mas nós não temos
muitas. São duas creches que tem agrupada I. E, nem as
conveniadas se adaptam ainda a essa faixa etária. Tem que ter
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berço, tem que ter uma estrutura, mesmo sendo comunitária
elas tem que ter. (Entrevistada I. Entrevista A, 2009).

Como vimos até aqui, as metas do PNE/2001 de assegurar a ampliação
da Educação Infantil atendendo a 30% das crianças de até 03 anos até 2006 e
50% em 2011 e, ainda à criança de 4 a 6 anos, 50% do atendimento até 2006
e 80% em 2011, não é uma realidade nos municípios da Baixada Fluminense
bem como no município pesquisado.
Em Belo Rio, esse panorama pode ser delineado a partir dos dados do Censo
Escolar (INEP) no recorte temporal definido para esse estudo (2006 e 2009) que
foram organizados em tabelas construídas para essa dissertação como veremos a
seguir.
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- Na dependência estadual (Tabela 11), apesar de, constitucionalmente, ser
responsabilidade do município, o atendimento a pré-escola, a partir de 2007 se
apresentou em declínio. Esse serviço foi oferecido até 2009 quando foi extinto
pela municipalização das instituições estaduais como veremos no item 4.1.2.

Tabela 10 – Matrículas de pré-escola na dependência estadual no
período de 2006 a 2009

- Já na dependência privada, o panorama das matrículas na pré-escola foi
de oscilação, no período de 2006 e 2007 houve um declínio enquanto que em
2008 e 2009, apresentaram crescimento, indicando que, apesar de estar em
processo, a democratização do acesso às agrupadas IV e V na rede pública é um
desafio a ser superado.
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Tabela 11- Matrículas de pré-escola na dependência privada
no período de 2006 a 2009

- Já na dependência municipal, nos quatro anos abordados nesse estudo
(2006 a 2009), houve uma ampliação gradativa na cobertura da Educação Infantil
no município. Porém, ao refinarmos os dados e focarmos nas crianças de 4-5 anos,
o aumento de 9,7% entre os anos 2006 e 2007 se justifica pela saída das crianças
de seis anos para o Ensino Fundamental fator que possibilitou a abertura de vagas
e que pode também justificar a redução do percentual de matrículas na rede
estadual no período entre 2007 e 2008. Sendo assim, é possível concluir que foi
apenas em 2009 que houve um real aumento do quantitativo de matrículas.

Tabela 12 – Matrículas de pré-escola na dependência municipal no
período de 2006 a 2009
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Quanto à gestão e organização das instituições de Educação Infantil no
município, foi informado no questionário que, em cada uma das delas há uma
equipe de profissionais composta por um Diretor, um Orientador Pedagógico e um
Orientador Educacional que acompanham e orientam trabalho pedagógico no
cotidiano.
E, considerando os dados da tabela 09, podemos verificar que nas 10
creches municipais, em 2009 havia um quantitativo de 212 adultos (professores e
estimuladores) para 53 turmas, ou seja, cada turma contava com quatro
profissionais. Sendo assim, em média, cada creche contava com um profissional
para cada grupo de sete crianças.
Esse quantitativo cumpre a recomendação dos Parâmetros Nacionais de
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Qualidade para as instituições de Educação Infantil (2006, p.35) que propõem
que a relação entre o número de crianças por agrupamento ou turma e o número
de professores de Educação Infantil varie de acordo com a faixa etária, sendo um
professor/a para cada 6 a 8 crianças de 0 a 2 anos; um professor/a para cada 15
crianças de 3 anos; um professor/a para cada 20 crianças acima de 4 anos.
Cotejando com os dados informados podemos verificar que nas creches,
comparando o número de matrículas com o número de turmas, a média de
crianças atendidas por turma é de 27. Sendo esse um dado recorrente em relação
às demais modalidades e, considerando as variações, seria plausível afirmar uma
possível superlotação. Contudo, cabe ressaltar que o quesito do questionário
destinado à média de crianças por turma não foi preenchido.
Porém, o conhecimento do limite de vagas por turma, informado no
questionário e apresentado na tabela a seguir nos permite confrontar esses dados
com os da tabela 09, que resulta na confirmação da superlotação.
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Tabela 13- Limite de vagas considerando a idade das crianças
Turmas de
crianças

Limite de
vagas

Até 01 ano

06

1 a 2 anos

12

2 a 3 anos

18

3 a 4 anos

28

4 a 5 anos

28

5 a 6 anos

25

Fonte: Micro Dados. Pesquisa Educação Infantil e Formação de Profissionais
no Estado do Rio de Janeiro: Concepções e Ações, PUC-Rio, 1999/2009
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Desenhada a organização e funcionamento da Educação Infantil no
município passaremos a seguir a um mergulho mais profundo nas estratégias
adotadas pelo município no atendimento às crianças de 4 e 5 anos, porém,
primeiro vamos conhecer os procedimentos para matrícula nessa dependência
administrativa.
4.1.1.
“Esse 0800 está deixando a gente doida”: a matrícula
O controle que nós tivemos da demanda foi através do 0800. A partir do ano passado a
matrícula foi através do 0800. Então, nós criamos a oportunidade de perceber realmente a
demanda que nós temos, e também pela procura que a gente recebe aqui na Secretaria de
Educação.

Entrevistada V. Entrevista B, 2010
Segundo a Portaria de Matrícula do município para o ano letivo 2010,
anexada ao questionário, a matrícula em todos os níveis de escolaridade
oferecidos pelo município seria efetuada através de contato telefônico.
Conforme informado pelas entrevistadas, esse modelo de matrícula foi
implantado pela primeira vez município em 2009 e na primeira entrevista estava
ainda em fase de adaptação.
Na ocasião da primeira entrevista tivemos a oportunidade de presenciar as
dificuldades enfrentadas na implantação desse novo modelo quando fomos
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interrompidas por um diretor que procurou a equipe para tirar dúvidas em relação
ao novo procedimento.
- (...) com relação à agrupada da creche, a diretora me mandou
a relação de alguns alunos para ir lá para a escola, mas o quê
que a gente tem que fazer? Eu aceito ou ela tem que
encaminhar isso para vocês?

(Diretor)
- Não, tem que encaminhar para cá. Mas aí você já sabe que
essas vagas você tem que deixar pra ela, se você puder.

(Entrevistada III. Entrevista A, 2009)
- Primeiro porque não pode reservar vaga. Porque é 0800.

(Entrevistada II. Entrevista A, 2009)
- É isso que eu quero saber. Segunda-feira já começa.
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(Diretor)
- Você já deixa essas vagazinhas reservadas pra ela na sua
escola. Mas, só, que eles tem que passar pelo 0800 mesmo
estando lá.

(Entrevistada I. Entrevista A, 2009)
A situação presenciada revela que a nova modalidade de matrícula ainda
em fase de implantação abarca todas as etapas de Educação Básica atendidas pelo
município e que, nessa cena, as dúvidas do diretor referem-se à agrupada IV e V
que está sendo encaminhada da creche para a sua escola.
Analisando a situação, nos deparamos com um entrave: se as crianças já
estão matriculadas numa creche municipal, ao passarem para as agrupadas IV e V
precisam se matricular novamente? Se observarmos as diferentes respostas das
entrevistadas, é possível constatar que essa é uma situação ainda não definida no
grupo.
Após a saída do diretor, uma das entrevistadas preocupa-se em ressaltar as
dificuldades enfrentadas pela equipe com o novo sistema de matrícula.
Esse 0800 está deixando a gente doida.

(Entrevistada III. Entrevista A, 2009)
Já na segunda entrevista, que ocorreu após o período de matrículas, o 0800
foi apontado pela entrevistada V como um instrumento diagnóstico da demanda.
Segundo ela, desde quando o sistema foi implantado criou-se a oportunidade de
perceber realmente a demanda que nós temos .... Antes nós tínhamos uma noção,
porque tínhamos um cadastro de espera (Entrevista B, 2010).
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Conforme informado, anterior ao call center, havia um cadastro que era feito
diretamente na creche.
(...) nós percebemos que a gente não dava conta desse
cadastro. O cadastro ia crescendo e as crianças mudando de
faixa etária e não eram atendidas. Então, a ordem da antiga
secretária foi acabar com esse cadastro de espera. O 0800 deu
uma visibilidade maior para isso. Porque as pessoas que
ficavam no call center, a pessoa responsável, ela conseguia
mandar pra gente as áreas que tinham mais procura, qual era a
idade, então a partir daí a gente percebeu a necessidade de
tirar as crianças de 4 e 5 anos das creches, são creches mesmo
com o horário integral, e estar promovendo e ampliando o
atendimento das crianças de 4 e 5 anos.
(Entrevistada V. Entrevista B, 2010)
A partir desse relato, podemos afirmar que, o call center possibilitou o
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conhecimento da demanda e, assim, a concentração da procura na secretaria
municipal de educação sensibilizou os gestores para a necessidade de ampliação
da Educação Infantil no município.
4.1.2.
“Nesse ano teve uma coisa muito interessante: municipalizaram as
03 creches do Estado”: As casas da criança
As Casas da Criança só trabalham com a pré-escola, 04 e 05 anos, quer dizer, as agrupadas
IV e V.
Entrevistada II. Entrevista A, 2009.

Observando as tabelas apresentadas podemos constatar que até o ano 2008
são registradas no município, matrículas de pré-escola na dependência
administrativa estadual, apesar de, desde 1996 está indicada na legislação a
responsabilidade dos municípios por essa oferta.
As matrículas nessa dependência se concretizavam em instituições
denominadas Casas da Criança que atendiam à crianças de 4 e 5 anos.
Foi a partir de 2008 que as matrículas na dependência estadual
apresentaram uma diminuição de 16%, e em 2009 deixaram de existir. Na
verdade, a transferência dessas instituições para a dependência municipal foi
acontecendo gradativamente culminando com a municipalização das Casas da
Criança.
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As Casas da Criança foram instituições criadas pelo governo estadual do
Rio de Janeiro na gestão de Leonel Brizola (1983/1986) sendo Darcy Ribeiro o
secretário de cultura/educação.
Afirmando a educação como prioridade máxima do governo, em 21 de
dezembro de 1983 foi aprovada pela Assembléia Legislativa a Lei nº. 705 que
instituiu o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio de Janeiro
(1984/1987) no qual foi apresentado um diagnóstico da situação educacional do
Estado apontando a baixa oferta de classes pré-escolares na rede pública como um
dos agentes dos elevados índices de evasão escolar e dos problemas da
alfabetização pois a criança chegava despreparada na escola.
Segundo Cunha (1991), a criação das Casas da Criança que dariam
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assistência em aspectos de educação, saúde e nutrição às crianças de 5 a 6 anos,
resultou de uma concepção impressa no plano de que a educação pré-escolar era
uma medida indispensável para que as crianças das camadas populares tivessem
reduzidas as suas desvantagens em face da então chamada escola de 1º grau.
Naquele momento, a previsão era a da incorporação de quinhentas mil crianças de
5 e 6 anos na rede pública estadual.
Cunha (1991) destaca que, naquele período havia turmas de pré-escolar nas
Casas da Criança e também nos prédios dos CIEPs (Centros Integrados de
Educação Pública).
As Casas da Criança foram uma proposta idealizada para serem implantadas
em regiões pobres, como por exemplo, a Baixada Fluminense e, receberem
crianças de cinco a seis anos por um período de cinco horas diárias num espaço de
100 a 150m² de área construída e espaços livres construídas nos terrenos das
escolas públicas já existentes ou em espaços cedidos pela comunidade.
No que se refere ao município de que trata esse trabalho, essa proposta foi
implantada, implementada e se manteve em funcionamento sob a gestão estadual
até o ano 2009 quando foram municipalizadas. E segundo o relato das
entrevistadas, na gestão municipal pretende-se manter o mesmo atendimento.
(...) as Casas da Criança só trabalham com a pré-escola, 04 e
05 anos, quer dizer, as agrupadas IV e V.

(Entrevistada II. Entrevista A, 2009)
Não é creche. Horário integral.
(Entrevistada III. Entrevista A, 2009)
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Mas já estão inseridas na Educação Infantil.

(Entrevistada II. Entrevista A, 2009)
Durante a entrevista A, foi possível perceber que a recente municipalização
das Casas da Criança parece ser uma questão que inquietava as entrevistadas.
Essas instituições foram tratadas como algo externo, nas quais as mesmas não se
incluíam como, por exemplo, quando ao referir-se às Casas da criança, a
entrevistada fala: “municipalizaram” ou “mas já estão inseridas na Educação
Infantil”.
Todavia, em outro momento, ao voltar a falar dessas instituições, a
localização e a criminalidade existente nesses locais foi apontado como motivo de
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preocupação para as entrevistadas:
... a gente tem que ficar atento, porque como a demanda é
maior, é preciso saber aonde tem mais necessidade, aonde
fecha a escola por causa da criminalidade e outras coisas. Por
exemplo, (cita o bairro onde funciona uma das instituições) é
uma parte difícil da comunidade. Tem creche longe, (cita
outras), são coisas que estão longe da gente. E os nossos olhos
enquanto setor, quantos somos? Somos poucos para tanta
gente. Eu acho que tudo isso tem que ser repensado.
(Entrevistada II. Entrevista A, 2009)

Apesar das dificuldades apontadas, a municipalização das Casas da Criança
é entendida pela equipe como uma conquista na ampliação do atendimento à
Educação Infantil no município.
4.1.3.
“Eles não entendiam o que eram as agrupadas. Como se agrupava”:
as conveniadas
Eles não têm o amparo legal, o suporte que necessitam, mas tem um trabalho tão rico. Eu
até choro (emocionada). Porque gente, como eles conseguem? Olha a importância dessa
gente.

Entrevistada II. Entrevista A, 2009
Historicamente constituídas pela ausência de atuação do poder público no
efetivo exercício de suas responsabilidades e pela mobilização de, em grande
parte mulheres (ricas e pobres), em diferentes momentos da história, as
instituições comunitárias, filantrópicas e confessionais vêm nas três últimas
décadas representando uma alternativa entre as estratégias empregadas na busca
pela garantia dos direitos da criança e do adolescente. Essas instituições não
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governamentais têm importante papel na oferta de serviços essenciais a
população, principalmente, na Educação Infantil.
As creches e pré-escolas comunitárias e beneficentes são instituições que
têm seu marco histórico na década de 70 em decorrência do arrocho salarial
imposto pela ditadura militar que levou milhares de mulheres a ingressarem no
mercado de trabalho a fim de complementar o sustento familiar e do movimento
feminista. Assim, a partir de movimentos organizados por mulheres e de trabalho
voluntário foi se expandindo a iniciativa popular até que, nos anos 80 o poder
público passa a oferecê-los condições materiais através de convênios.
Tiriba (2002), a partir das discussões realizadas pelos diversos integrantes
do fórum de Educação Infantil do Rio de Janeiro apresenta algumas reflexões

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913502/CA

sobre os acertos e equívocos das políticas de parceria no campo da Educação
Infantil e aponta para o descompasso entre as definições legais e as políticas de
financiamento da década de 90, como o motivo que levou os governos municipais
comprometidos com a expansão e a qualidade a implementar políticas alternativas
de atendimento como, por exemplo, as parcerias com instituições de natureza
comunitária e filantrópica.
O FUNDEF devido às restrições a uma determinada etapa da Educação
Básica no financiamento foi um estimulador de políticas de parceria com
instituições que atendiam à crianças na faixa etária de 0 a 6 anos que nem sempre
eram coerentes e nem respeitavam os critérios de qualidade para o serviço
prestado à criança pequena (Tiriba, 2002).
Com a aprovação do FUNDEB, em 2006, que incluiu todas as etapas da
Educação Básica, abriram-se novos caminhos para a ampliação do atendimento a
crianças de 0 a 5 anos em creches e pré-escolas e entre eles, figura um novo
modelo de parcerias e convênios.
O convênio é uma estratégia presente em muitos municípios com o objetivo
de garantir a oferta da Educação Infantil e cumprir as metas de ampliação dessa
etapa. Tal estratégia pressupõe a existência de interesses comuns entre as duas
partes, poder público e instituição, e assim prestam mútua colaboração para atingir
seus objetivos.
De acordo com o documento Orientações sobre convênios entre secretarias
municipais

de

educação

e

instituições comunitárias,

confessionais

ou

103
filantrópicas sem fins lucrativos para a oferta de Educação Infantil, publicado
pelo MEC em 2009,
(...) mesmo estando claro que a obrigação do Estado com a Educação Infantil deve ser
efetivada pela expansão da rede pública, o convênio entre o poder público e instituições
educacionais sem fins lucrativos foi e é uma realidade que assegura, na maioria dos
municípios, o atendimento a um número significativo de crianças, em geral, da população
pobre e vulnerabilizada. Em decorrência da luta dos movimentos sociais, as matrículas da
Educação Infantil, informadas no Censo Escolar como conveniadas com o poder público,
foram incluídas no Fundeb (p.07).

Como já vimos anteriormente, o Decreto nº. 2630, de 10 de julho de 2009
definiu normas e diretrizes para o credenciamento de instituições de Educação
Infantil comunitárias, confessionais e filantrópicas junto à Prefeitura Municipal de
Belo Rio para fins de celebração de convênio
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Durante a entrevista A, ao perguntarmos sobre a forma como o convênio
vem se consolidando no município as entrevistadas demonstraram hesitação e
afirmaram que existem vários modelos que vão desde cessão materiais e
alimentação até a cessão de profissionais, professor.

Contudo, apesar de já ter um documento elaborado e aprovado, foi
informado pelas entrevistadas que os dados relativos ao convênio ainda não
constam no Censo Escolar31.
Cabe destacar, porém que os dados do Censo Escolar são utilizados pelo
MEC para implementação de programas federais. Assim sendo, quando o
município não os informa, ele inviabiliza as ações governamentais.
Ainda em relação a essa questão, de acordo com o art. 3° do Decreto 6.253,
de 2007, a transferência de recursos referentes às matrículas em instituições
conveniadas é realizada para os Estados, Distrito Federal e Municípios com base
no número de alunos dos segmentos de creche, pré-escola e educação especial
informadas no último Censo Escolar.
Não obstante, na fala das entrevistadas podemos constatar que os convênios
estão em processo e que há um esforço da equipe em fortalecer a relação entre as
instituições conveniadas e a secretaria. Nesse sentido, essa relação tem sido
intermediada pela equipe em reuniões com um colegiado composto por
profissionais das instituições, geralmente, o diretor, um funcionário administrativo
e o orientador pedagógico.
31

O Censo Escolar é um levantamento realizado anualmente através da coleta dados sobre a
Educação Básica nacional que servem de base para a formulação das políticas e para a distribuição
de recursos públicos.

104
E, então, uma vez por mês, nós temos uma reunião de colegiado
que é para gente mostrar para eles como a gente funciona. Eles
não entendiam o que eram as agrupadas. Como se agrupava
. (Entrevistada I. Entrevista A, 2009)

No relato das entrevistadas é possível constatar que esses encontros têm
sido uma oportunidade de aprendizagem, de conhecimento mútuo.
Nesse colegiado a gente também aprende muito, principalmente
a lidar com essa área carente. A gente é uma área carente, mas
eles são o dobro dessa carência porque eles se doam muito e
essa doação a gente não está acostumado, então a gente
aprende muito.
(Entrevistada II. Entrevista A, 2009)

Todavia, o art. 13 do referido decreto estabelece que o cômputo do
FUNDEB admitirá somente até 2010, as matrículas de crianças de zero a seis anos
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em instituições conveniadas com o poder público, desde que cadastradas no Censo
de 2006. E, considerando os relatos das entrevistadas há um desconhecimento
dessa condição.
A questão do cadastro no censo remete à questão do repasse de verbas. E
nesse sentido, Tiriba (2002) aponta que a efetivação de parcerias solidárias, de
fato comprometidas com a democratização do acesso e com a qualidade do
cotidiano, deve considerar o valor e à regularidade dos recursos a serem
repassados às instituições conveniadas, pois no mundo do capital, não há
pedagogia que resista às penúrias materiais que a sua falta extrema gera.
Em relação aos valores do repasse de verbas para as instituições
conveniadas, no Decreto municipal nº. 2630, na cláusula que trata das
competências do município, a parte designada ao valor do repasse está em aberto,
não preenchida e, na linha seguinte está indicado que para a definição dos valores
a tabela do FUNDEB deveria ser consultada.
Nesse sentido, o documento Orientações sobre convênios entre secretarias
municipais

de

educação

e

instituições comunitárias,

confessionais

ou

filantrópicas sem fins lucrativos para a oferta de Educação Infantil (MEC, 2009)
informa que a lei 11.494, de 2007 (art.36, § 2) diferencia a distribuição dos
recursos por etapas, modalidades, tipos de estabelecimento e jornada em tempo
integral ou parcial. Consta ainda no documento que, para a Educação Infantil, os
fatores de ponderação fixados para 2009 são: I - creche em tempo integral: a)
pública: 1,10; b) conveniada: 0,95; II - pré-escola em tempo integral: 1,20; III -
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creche em tempo parcial: a) pública: 0,80; b) conveniada: 0,80; IV - pré-escola em
tempo parcial: 1,0032.
Alheia a indefinição da situação dos convênios, para a equipe as instituições
conveniadas representam um importante vetor na ampliação do atendimento à
Educação Infantil e deve ser acompanhada da preocupação com os investimentos.
O atendimento ainda é insuficiente. Mas conseguimos aumentar
bastante o número do atendimento contando com as creches
comunitárias, mas a gente sabe que o assessoramento que elas
estão recebendo ainda é insuficiente e, também tem todas as
outras questões, financeiras, físicas, pedagógicas.
(Entrevistada II. Entrevista A, 2009)

De acordo com o questionário, no momento de realização da primeira
entrevista, o município mantinha parceria com trinta e quatro instituições e deste
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conjunto: 05 instituições contavam com cessão de professores e 31 com
fornecimento de material pedagógico, merenda e capacitação de pessoal.
A maioria delas oferecia atendimento à creche (0 a 3 anos), em horário
parcial. E a expectativa da equipe era de que, em 2010 houvesse um aumento na
oferta de horário integral. De acordo com a entrevistada foi combinado com essas
instituições que no próximo ano, todas possam atender. Tenham estrutura para
atender de 0 a 3 em horário integral e fazer o horário parcial para a agrupada 4
e 5. Esta é a proposta, para começar no próximo ano (Entrevistada II. Entrevista
A, 2009).
Para o fortalecimento dos convênios, a questão da documentação é apontada
pela equipe como um importante aspecto que tem sido acompanhado.
Nós temos também toda assistência pedagógica.
(Entrevistada I. Entrevista A, 2009)
Assistência Pedagógica e também a parte administrativa,
porque eles têm que ter documentação. Para entrar no
convênio eles precisam dessa documentação. Então, esse
colegiado é justamente pra isso. Para dar amparo, suporte e
até pra que eles se sintam seguros, porque a gente chega com
uma idéia e na hora eles levam um susto. Mas agora a gente já
32

O fator 1,00 equivale ao valor aluno/ano matriculado nas séries iniciais do Ensino Fundamental
urbano (segmento mais expressivo, em quantitativo de alunos da Educação Básica). Portanto, o
fator 1,10 para a creche pública em tempo integral significa que o valor por aluno/ano matriculado
na creche pública de tempo integral é 10% superior ao valor do aluno matriculado nas séries
iniciais do Ensino Fundamental urbano. Já o fator 0,95 para a creche conveniada em tempo
integral significa que o valor aluno/ano matriculado em creche conveniada em tempo integral é
equivalente a 95% do valor por aluno/ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental urbano. E
assim por diante, de forma que todos os segmentos encontram-se relacionados ao fator base 1,00.
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conquistou e é assim, muito bonita a conquista. Tudo
devagarzinho. É muito legal.
(Entrevistada II. Entrevista A, 2009)

A fala da entrevistada II revela a mobilização da equipe a favor da parceria
que, não se restringe a área pedagógica, pois há um trabalho de conscientização, a
fim de que as instituições não percam a característica da filantropia e, ainda que se
consolide uma relação de confiança entre ambos.
Outro aspecto identificado nas entrevistas foi a integração das instituições
conveniadas em todas as ações de formação, capacitação e reunião destinadas à
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Educação Infantil municipal.
Tudo o que a gente faz, eles participam, mas o que a gente
pretende é que eles não percam a característica, porque eles
não podem perder a característica de filantrópico. Não pode.
Mas que eles conheçam a nossa proposta e consigam se
adaptar a ela, dentro da medida do possível.
(Entrevistada II. Entrevista A, 2009)

Nesse sentido, considerando o depoimento da entrevistada II, o município
cumpre o proposto no documento das orientações sobre convênios quando sugere
que a atuação do poder público não se limite ao repasse de recursos, mas que
envolva permanente supervisão, formação continuada, assessoria técnica e
pedagógica das instituições conveniadas.
Essas ações são uma significativa expressão do compromisso do poder
público municipal com a qualidade do atendimento às crianças e às famílias.
4.1.4.
“Porque a quatro e a cinco, as escolas têm estrutura para receber e
as outras três agrupadas que seriam a um, a dois e a três, não têm”:
as turmas de pré-escola nos espaços do Ensino Fundamental
Olha, em minha opinião, é uma medida emergencial. Não é e não seria adequada porque a
gente ainda não dá conta de fazer o assessoramento, a demanda é muito grande e o setor
não tem profissionais que dêem conta de estarem visitando todos esses espaços de
Educação Infantil. Então a gente teme que as crianças que estão em espaços do Ensino
Fundamental sejam escolarizadas. Então, em minha opinião é uma solução, mas eu temo a
escolarização dessas crianças.

Entrevistada V. Entrevista V, 2010
Espaço, estrutura, creche, escola, são imperativos na ânsia pelo atendimento
à demanda e na preocupação de cumprir metas estabelecidas. Nessa perspectiva, o
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município vem investindo estrategicamente, conforme visto anteriormente, em
larga escala (41%) na implantação de turmas de Educação Infantil,
especificamente das agrupadas IV e V (4 e 5 anos) em escolas de Ensino
Fundamental.
Essa alternativa, no entanto, vem sendo empregada por muitos municípios
como estratégia de ampliação do atendimento a essa faixa etária. E com a recente
aprovação da Emenda 59/2009 tende a continuar a crescer.
Segundo os dados da pesquisa institucional, hoje em todo o Estado do Rio
de Janeiro, num universo de 59 municípios que participaram da pesquisa 62,3%
do atendimento à Educação Infantil acontece em instituições de Ensino
Fundamental que tem Educação Infantil com 46% do número de turmas e 48% do
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número de crianças atendidas.
Contudo, essa estratégia, não é nova. Em instituições privadas ocorre com
muita freqüência e, na história da Educação Infantil no Rio de Janeiro, no período
entre as décadas de 50 e 60 já era uma proposta assinalada por Heloísa Marinho
(1966) na terceira edição de Vida e Educação no Jardim de Infância, livro que,
originalmente, foi escrito como um guia da Secretaria de Educação e Cultura do
então chamado Estado da Guanabara.
No capítulo “Vida e Educação”, Heloísa Marinho expõe um planejamento
para a educação pré-primária do Estado da Guanabara e começa dizendo que não
adiantava sobrecarregar de crianças os poucos Jardins de Infância públicos
existentes na ocasião. E enfatiza que não se tratava apenas da sobrevivência mas
da necessidade de Educação. E, sugere a organização flexível de Jardins de
Infância anexos às Escolas Primárias e aponta as fragilidades dessa política
naquele momento.
(...) as turmas pré-escolares anexas têm sua existência constantemente ameaçada. Quando a
matrícula de crianças em idade escolar excede o número de vagas, elimina-se o Jardim,
para dar lugar a turma do Primário. O Estado não pode deixar uma criança de sete anos
analfabeta para atender outra em idade pré-escolar. No entanto, o ambiente e os materiais
do Jardim de Infância são igualmente favoráveis ao aluno que inicia a vida escolar na
Escola Primária. Em casos de emergência, poderia a professora especializada em educação
pré-escolar, atender a crianças de sete anos em ambiente apropriado à iniciação escolar. A
rigidez formal não beneficia ninguém. Por outro lado, no caso de haver sobra de vagas,
depois da matrícula para a Escola Primária, poder-se-ia reorganizar a turma anexa do
Jardim de Infância, sem desperdiçar esforços nem materiais. A louvável iniciativa de
construir grande número de escolas Primárias talvez torne possível organizar maior número
de Jardins anexos. (Marinho, 1966. Apud Leite Filho, 2008.).
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Décadas após a proposta de Heloisa Marinho, a situação é diferente.
Segundo as entrevistadas, no município de Belo Rio, a seleção dos espaços de
Ensino Fundamental que receberão as agrupadas IV e V passa pelo critério da
existência de espaços ociosos nas instituições, sendo assim, pressupõe-se que não
é necessário desalojar crianças do Ensino Fundamental para a implantação das
turmas de Educação Infantil. Contudo, a proposta da educadora era de que fossem
construídos espaços anexos, considerando as especificidades da faixa etária.
A situação atual da implantação de turmas de Educação Infantil em espaços
do Ensino Fundamental é uma tendência que pode ser explicada pela relação
custo/benefício não só em relação à infra-estrutura mas também em relação ao
número de profissionais envolvidos.
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De acordo com a tabela 14, nas instituições que têm creche e pré-escola
estão concentrados 32,1% dos docentes e 41,1% dos auxiliares enquanto que, nas
instituições de Ensino Fundamental com turmas de Educação Infantil esse
percentual é de 34,3% dos docentes e 7,7% dos auxiliares. Assim, investir nessa
modalidade é visivelmente mais lucrativo.

Tabela 14- Percentual de estabelecimentos, de turmas, de alunos, de docentes
e de auxiliares de Educação Infantil nos municípios participantes da
pesquisa, segundo a modalidade de ensino – 2009
Instituições
Estabelecimentos
De
Educação
Infantil

Só Creche

16,2

Porcentagem (%)
Turmas de
Crianças
EI
na EI
20,7
20,4

Docentes
na EI
16,4

Auxiliares
na EI
47,4

Só Pré-escola
Creche e
Pré-escola

5,4
16,1

11,1
21,6

11,2
20,4

17,2
32,1

3,8
41,1

De Ensino Fundamental
que têm Educação Infantil

62,3

46,7

48,0

34,3

7,7

TOTAL
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Fonte: Micro Dados. Pesquisa Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio
de Janeiro: Concepções e Ações, PUC-Rio, 2009.

Essa estratégia vem se consolidando no país como alternativa para ao
atendimento à pré-escola, como podemos constatar em recente documento
publicado pelo MEC/SEB. De acordo com o documento Subsídios para Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica - Diretrizes Curriculares
Nacionais Específicas para a Educação Infantil (2009),
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Muitos municípios utilizam o espaço físico de escolas de Ensino Fundamental para ampliar
turmas de pré-escolas (crianças de quatro a seis anos). Entretanto, é importante ressaltar que
essa alternativa exige que a proposta pedagógica contemple as especificidades da faixa
etária e que o espaço físico esteja adequado para o desenvolvimento do trabalho pedagógico
da Educação Infantil. (MEC/SEB, 2009, p.26)

Quanto ao município de Belo Rio, sabemos que nos últimos quatro anos, a
Educação Infantil municipal vem passando por importantes mudanças: até 2005 as
crianças de 4 e 5 anos eram atendidas apenas nas creches; em 2006 foram
implantadas turmas de pré-escola em escolas de Ensino Fundamental e em 2009
iniciou-se um processo de conveniamento de instituições filantrópicas e
comunitárias e ainda foram municipalizadas 03 Casas da Criança.
Tais mudanças, embora contemplem diretamente as agrupadas IV e V,
acabam por favorecer também às agrupadas I, II e III devido à saída das crianças
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maiores dos espaços de creche abrindo assim, possibilidade de vagas para essa
faixa etária.
E, no que se refere à implantação das agrupadas IV e V nas escolas de
Ensino Fundamental foi iniciada no município no ano 2006 e segundo a
entrevistada V, esse processo foi permeado por encontros entre os profissionais
das creches que atuavam com pré-escola e os profissionais das escolas
(professores, estimuladores e especialistas) que estavam atendendo turmas de
Educação Infantil para uma assessoria, na própria Secretaria de Educação.
Tais encontros tinham o objetivo de orientar as equipes quanto as
especificidades do trabalho pedagógico na Educação Infantil. Tendo em vista que
era uma turma de Educação Infantil que está dentro de uma escola de Ensino
Fundamental. E a preocupação de não escolarizar essas crianças foi um trabalho
assim bem difícil porque a partir do momento em que a criança entra na escola
todo mundo acha que ela tem que aprender a ler e a escrever. Eles previam a préescola como uma preparação para a alfabetização (Entrevistada V. Entrevista B,
2010).
Hoje, a instalação das agrupadas IV e V nas escolas de Ensino Fundamental
é vista com entusiasmo e expectativa pela equipe. Esse ano são 19 e ano que vem
vão ser 21 de 4 e 5 anos. Estamos fazendo assim, uma mobilização, uma
conscientização bem grande (Entrevistada II. Entrevista A, 2009).
Assim, a equipe está mobilizada e há uma movimentação no sentido
selecionar outras escolas para ampliar a oferta nesses espaços.
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A gente está muito feliz. Porque a gente estava até fazendo um
levantamento essa semana, nós fechamos ontem. Levantamento
de mobiliário. Então a gente cresceu tanto que se espantou
quando viu o número. Porque a gente precisa dar suporte a
essas escolas.

(Entrevistada II. Entrevista A, 2009)
Nessa perspectiva, no momento da entrevista A, havia uma expectativa em
relação a um evento que estava sendo organizado pela equipe para todas as
escolas do município. Neste evento, a diretora de uma das escolas de Ensino
Fundamental com turmas de Educação Infantil foi convidada para falar aos seus
pares com o objetivo de mobilizar outros diretores do Ensino Fundamental para a
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criação de turmas de Educação Infantil.
Então ela vai fazer um boom. Eu espero que os outros
diretores se sintam seduzidos porque, na verdade, o que a gente
quer é uma sedução. Que vibrem muito com a gente, com essa
Educação Infantil.

(Entrevistada II. Entrevista A, 2009)
A adesão de novas escolas, no entanto, é vista como objeto de preocupação
da equipe e segundo a entrevistada II para a criação das turmas é necessário um
planejamento anterior.
A gente está procurando as escolas que tem já um espaço. A
gente também não pode estar tirando as crianças de 6 e 7 anos
da escola. Então quando um diretor chega pra gente e fala
“olha eu quero, mas eu não tenho como” a gente deixa em
“stand by” até ver com quem a gente pode entrar em contato,
com a secretaria de obra ou com outro órgão, para estar
fazendo os chamados “puxadinhos”, que não são os
adequados, mas são a alternativa que se tem no momento. A
gente também tem feito alguns anexos, as escolas que tem
prédios próximos, a prefeitura está tentando alugar ou comprar
para fazer um anexo.

(Entrevistada II. Entrevista A, 2009)
Nessa fala se imprime a preocupação da equipe em garantir o acesso a
todos e o reconhecimento de que as estratégias de ampliação utilizadas nem
sempre são as ideais, porém, são as possíveis naquele momento. Todavia, foi
possível perceber o comprometimento com o bem estar das crianças e o direito a
uma Educação Infantil de qualidade.
Algumas agrupadas quatro estão indo para as escolas para a
gente atender mais essa faixa etária. Vai ser também uma
experiência que vai ser feita. Por quê? Porque a quatro e a
cinco, as escolas tem estrutura pra receber e essas três
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agrupadas que seriam a um, a dois e a três, não tem. Então
seria uma creche que teria estrutura pra receber. Então, a
gente está tentando, fazendo para ver como vai funcionar,
tendo acompanhamento também. A gente não está tirando
daqui, jogando na escola e abandonando.
(Entrevistada I. Entrevista A, 2009)

4.2.
“Tem a escola que é o grande boom nosso. Ele (o CIEP) tem
estrutura”. A Educação Infantil nos espaços dos CIEPs
É junto com o Ensino Fundamental, mas ela já tem tudo muito adaptadinho lá, porque como
é CIEP, ela fez as salas, é tudo adaptado. Tem cozinha só pra eles. Então ele é o grande
exemplo de como uma gestão consegue administra as duas etapas.

Entrevistada II. Entrevista A, 2009

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913502/CA

A escolha dos espaços de Ensino Fundamental para a instalação das
agrupadas IV e V segue dois critérios: 1- a proximidade de uma creche. Tinha que
estar próximo a uma creche e, 2- ter disponibilidade de salas. Num primeiro
momento, com a lei, nós tínhamos a obrigatoriedade de atender as crianças que
estavam indo para o Ensino Fundamental de 6 anos e também começar a dar
conta das crianças 4 e 5 anos. Então foram utilizados esses dois critérios
(Entrevistada V. Entrevista B, 2010).
Segundo a entrevistada após a seleção dos espaços é feita a adequação do
mobiliário e são fornecidos os materiais para o trabalho com as crianças, como
por exemplo, jogos, livros de literatura e brinquedos.
Quando o material era entregue na escola, nós tentávamos
deixar claro que a prioridade era das crianças de 4 e 5 anos,
não que as outras crianças não pudessem usar o material,
crianças de 6 e 7 anos. Mas, a prioridade era que o material
fosse deles.

(Entrevistada V. Entrevista B, 2010)
Contudo, para a equipe o ideal seria a construção dos espaços para a
Educação Infantil, mas a gente não tem expectativas por causa de questões que
não só envolve a secretária de educação, mas toda uma questão política
governamental. Então o que a gente está tentando, é adaptar os espaços das
escolas para atender as crianças de 4 e 5 anos. (Entrevistada V. Entrevista B,
2010)
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Em relação à adequação do trabalho pedagógico desenvolvido com essas
agrupadas além da oferta de materiais lúdicos há também a preocupação de
preparar o professor para utilizá-los.
A gente está investindo no material didático, escolhendo
investindo livros, investindo em brinquedos, na compra, eu
solicitei uma compra de material didático para sala de aula,
para desenvolver.E quem olhar tudo no ano que vem, vai falar:
poxa, a minha escola/creche está igual a uma escola de Zona
Sul, uma escola que as crianças merecem. Porque eles não têm
muito isso. Você entra nas salas não tem jogos didáticos. E,
também, junto com os jogos a gente vai dar o como os
professores trabalharem com esses jogos, porque não adianta a
gente colocar lá e o professor não saber trabalhar.
(Entrevistada I. Entrevista A, 2009)

Quanto à estrutura, essa estratégia tem se consolidado com intensidade tem
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nos prédios dos CIEPs municipalizados como referência nesse atendimento.
É junto com o Ensino Fundamental, mas ele já tem tudo muito
adaptadinho lá, porque como é CIEP, ela (a diretora) fez as
salas. É tudo adaptado. Tem cozinha só pra eles. Então ele é o
grande exemplo de como uma gestão consegue administrar.

(Entrevistada II. Entrevista A, 2009)
E é um CIEP que no ano que vem vai atender 11 turmas.

(Entrevistada III. Entrevista A, 2009)
A pretensão da equipe é garantir que todos os CIEPs, considerados como
espaços ideais para o acolhimento das agrupadas IV e V, tenham turmas de
Educação Infantil.
Os CIEPS (Centros Integrados de Educação Pública) são instituições
escolares que possuem uma estrutura física diferenciada e derivam do mesmo
projeto educacional das Casas da Criança.
Segundo Cavaliéri33,
Durante os anos 80 e 90, foram criadas no Rio de Janeiro, no decorrer de duas gestões
estaduais (83/86 e 91/94), um conjunto de escolas públicas de tempo integral, os CIEPs
(Centros Integrados de Educação Pública), com concepção administrativa e pedagógica
próprias, que pretendiam, segundo seu projeto original, promover um salto de qualidade na
educação fundamental do estado. Ao longo dessas gestões foram construídos 506 CIEPs em
todo o Estado. Criaram-se estruturas extraordinárias, sob a forma de 1º e 2º Programa
Especial de Educação (1ºPEE e 2º PEE), visando implantar e gerir as novas escolas. Os
33

CAVALIÉRI, Ana Maria Villela. Memória das escolas de tempo integral do Rio de Janeiro.
(CIEPs):
documentos
e
protagonistas.
Disponível
em
http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe1/anais/017_ana_maria_vilella.pdf.
Acesso
em
19/10/2010
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dois governos que sucederam as referidas gestões interromperam os programas em curso,
tendo sido a maior parte dessas escolas, nesses dois momentos, descaracterizadas em
relação a sua proposta original.

Construído prioritariamente em áreas pobres, os prédios dos CIEPS foram
projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer e são construções em concreto, com
estrutura pré-fabricada com uma capacidade máxima instantânea de 600 alunos.
Cunha (1991, p.142) descreve o projeto original no qual cada prédio seria
constituído por três blocos: o primeiro, com três andares, comportariam 24 salas
de aula, um centro médico, cozinha e refeitório além das áreas de apoio e
recreação; o segundo, um ginásio coberto, com quadra esportiva polivalente,
arquibancada e vestiários e no terceiro bloco estaria a biblioteca e sobre ela, a
moradia de alunos residentes.
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Contudo, de acordo com Cunha (1991) os altos investimentos que a
proposta exigia, o caráter assistencialista, monumentalista e eleitoreiro dos
prédios, a acusação de dualismo na rede pública de ensino por parte do
movimento de professores e a impossibilidade de se realizar a proposta
pedagógica pretendida, culminou no fracasso do projeto.
Esse projeto propôs uma experiência de escolarização em tempo integral
desenvolvida no Estado do Rio de Janeiro a partir de 1985 e segundo um de seus
idealizadores, Darcy Ribeiro (1986),
No cotidiano dos CIEPs não é mais possível pensar em educação como um momento préfixado na vida de cada pessoa: é necessário admití-la como um processo dinâmico que
acompanha os indivíduos por toda a vida, sendo impossível concebê-la dissociada de seu
contexto cultural (p. 25).

Com o fracasso da proposta sob responsabilidade do governo estadual,
Cavaliéri aponta o ano de 1986 como o período em que se iniciam as
transferências desses centros para a gestão municipal no Rio de Janeiro, e pontua
a opção do governo municipal, apesar de algumas flexibilizações, pela
continuidade de vigência do turno integral.
A municipalização dos prédios dos CIEPs é uma realidade em Belo Rio,
porém de acordo com os dados do questionário somente as creches atendem em
horário integral. Nesse sentido, apesar de funcionarem nestes espaços, as
agrupadas IV e V são atendidas em horário parcial.
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4.3.
“São os meus bebês”: a concepção de criança, infância e Educação
Infantil
A nossa Educação Infantil tem muito a ver com esse IDEB alto.

Entrevistada II. Entrevista A, 2009
Para compreender a política municipal de Educação Infantil consideramos
necessário compreender a concepção de criança, infância e Educação Infantil
impressa nos discursos e ações tendo em vista que, na elaboração de políticas essa
concepção será determinante no direcionamento das ações propostas.
Diante do exposto até aqui, é possível perceber que a equipe da secretaria
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que atua junto a Educação Infantil municipal tem construído o seu trabalho numa
perspectiva de respeito às crianças nas suas singularidades. Segundo declarou a
entrevistada o desejo do setor é que a criança seja trabalhada como criança. O brincar
pelo prazer de brincar e o brincar para aprender.

Imbuída desse olhar, ela destaca a mobilização da equipe na proposta de
formação continuada dos professores através das assessorias em serviço que,
... traz o professor para perto da gente, para falar um
pouquinho mais da proposta, para ver como está o trabalho
dentro da escola, dentro da creche. O que esse professor está
fazendo. Quais são as dificuldades dele. Qual a resistência que
ele está encontrando na família em relação à nossa proposta de
trabalho.

(Entrevistada V. Entrevista B, 2010)
Contudo algumas dificuldades são apontadas.
A gente não dá conta ainda de atender toda a demanda.É um
trabalho de formiguinha. Você precisa convencer esse
profissional que está atuando na Educação Infantil de que é um
trabalho diferenciado. Eu sei que nós temos dentro da
Educação Infantil hoje em dia, professores contratados e que a
contratação não passa pelo setor. A gente vê esse professor sem
perfil para a Educação Infantil ou não, então a gente tem
pensado em trazer esse professor para mais perto da gente.

(Entrevistada V. Entrevista B, 2010)
Contudo, no decorrer da entrevista, procuramos refinar nossa escuta e olhar
a fim de captar as situações e falas que vão delineando a concepção de infância e
de Educação Infantil não apenas da equipe, mas de toda a rede municipal de
ensino.
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Nessa perspectiva podemos destacar para uma situação ocorrida durante a
entrevista A, quando fomos interrompidas pela diretora do Ensino Fundamental
que havia sido mencionada anteriormente por ter sido convidada pela equipe para
falar no evento que estava sendo organizado, da experiência de receber turmas de
Educação Infantil em sua escola.
Assim que adentrou a sala, a diretora foi convidada por uma das
entrevistadas a relatar para nós, pesquisadoras, o conteúdo de sua fala no evento.
Eu quero falar daquela coisa gostosa que tenho lá e que eu não
quero perder, que são os meus bebês. (Diretora)

As crianças de quatro e cinco anos são chamadas de “bebês”. Essa fala nos
remete a concepção de infância enquanto essência infantil, ser frágil, inacabado,
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recém-nascido, biológico e ao sentimento de “paparicação” apontado por Ariés
(1978).
Porém, logo em seguida a diretora destaca a importância da presença dos
“bebês” em sua escola e atribui a eles a responsabilidade pela elevação dos índices
de aprovação no segundo ano de escolaridade.
Então, eu tenho o índice de como aumentou a aprovação no
segundo ano de escolaridade depois que eu passei a ter a
Educação Infantil dentro da escola, que foi a partir de 2006
(...).
Eu fiquei em 6º lugar do IDEB aqui no simulado; a expectativa
do governo em 2007 era a de que eu chegasse a 3.6 e eu já
cheguei a 3.8 e, agora em 2009 eu quero chegar a 4.0 no meu
IDEB.
(Diretora)

Segundo Choi (apud Nunes e Corsino, 2009) diferentes pesquisas têm
revelado que a Educação Infantil traz benefícios pessoais, educacionais e
econômicos para a criança. Num momento, em que o município que é um dos
“prioritários” nas metas de elevação do IDEB no PDE, a fala da diretora emociona
a equipe, que comemora.
É a nossa Educação Infantil, a continuidade.

(Entrevistada I. Entrevista A, 2009)
A Educação Infantil tem muito a ver com isso. A nossa
Educação Infantil tem muito a ver com esse IDEB alto.

(Entrevistada II. Entrevista A, 2009)
É a sementinha. È a nossa sementinha.

(Entrevistada III. Entrevista A, 2009)
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O reconhecimento da importância da Educação Infantil no crescimento da
escola no IDEB por parte da gestora é resultado do compromisso da equipe com o
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trabalho desenvolvido nas diversas instituições. .
Eu acredito numa Educação Infantil que desenvolva a criança
como um todo. Mas, a gente vive numa sociedade em que a
criança entra num espaço escolar independente de ser
fundamental ou espaço creche, e a própria família exige da
escola e da creche uma escolarização. O meu desejo seria que
a nossa proposta curricular fosse implementada em todos os
espaços de Educação Infantil, desde as nossas creches que
atendem crianças de seis meses à cinco anos, onde a gente
consegue garantir mais esse trabalho como nas escolas que
estão atendendo as crianças de 4 e 5 anos. Esse seria o meu
desejo e acredito que seria o ideal, que a criança bem
trabalhada, bem direcionada, bem desenvolvida no todo, numa
leitura de mundo de corpo inteiro como diz Paulo Freire.
Quando ela chegar lá no Ensino Fundamental independente da
metodologia, tipo de trabalho que vai acontecer, ela vai dar
conta, ela vai se adaptar. Agora, se desde pequeninho a gente
já começa escolarizar essa criança quando chegar lá no
fundamental ela já vai estar cansada. Ela perdeu parte da
infância deixando de fazer coisas de criança.

(Entrevistada V. Entrevista B, 2010)
A Educação Infantil enquanto primeira etapa da Educação Básica precisa ser
compreendida enquanto espaço de contribuição para a auto-formação da pessoa
(ensinar a assumir a condição humana, ensinar a viver) e de aprendizagem de
como se tornar cidadão. (Morin, 2002, p.65).
Falar da Educação Infantil, a gente vai falando aos
pouquinhos. A sociedade ainda vê muito a creche como espaço
só do cuidar e escolarizar. Entrou na escola e tem quatro anos,
tem que aprender a ler. Então a gente tem um trabalho de
formiguinha. Mostrar que a Educação Infantil não é um espaço
de escolarizar, é um espaço de aprender brincando, aprender
com prazer.
(Entrevistada V. Entrevista B, 2010)

4.4.
“Faz um concurso e o que sobra é o que vai pra Educação Infantil”:
a seleção e formação dos profissionais
O que sobra... faz um concurso e o que sobra é o que vai pra Educação Infantil. Enquanto
setor a gente não quer isso. A gente quer um profissional que goste, que abrace,... Eu acho
que o primeiro requisito seria a experiência.

Entrevistada II. Entrevista A, 2009
A questão da formação dos profissionais que atuam na Educação Infantil
tem sido objeto de estudo e tema de calorosos debates em todo território nacional
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a ponto de ser instituído pelo MEC um programa de formação à distância – o
Proinfantil - destinado exclusivamente a profissionais que atuavam em creches e
pré-escolas sem contar com a formação mínima admitida na legislação – Ensino
Médio na modalidade Normal.
O município aderiu ao programa, que está em funcionamento e é entendido
como proposta de formação dos profissionais.
O Proinfantil funciona e atende aos profissionais que
trabalham nas creches, tanto as comunitárias, porque as
comunitárias participam também, quanto as nossas creches
regulares. E aí tem, participando, as estimuladoras que no
caso, é a grande demanda. Mas tem também o pessoal do
serviço administrativo: tem merendeiras participando. Nós
estamos atendendo a 64 cursistas inscritos no programa.

(Entrevistada IV. Entrevista A, 2009)
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Em relação à seleção dos profissionais para atuar na Educação Infantil,
aparentemente essa questão ainda não está definida no município apesar de a
equipe já ter critérios definidos nesse sentido.
A gente fez uma proposta. Conversamos com o subsecretário
que disse que iria conversar com o Secretário para que esse
educador tenha a formação, um olhar. Porque a gente fica com
medo. O que sobra... faz um concurso e que sobra é o que vai
pra Educação Infantil. E enquanto setor a gente não quer isso.
A gente quer um profissional que goste, que abrace.... Eu acho
que o primeiro requisito seria a experiência.
(Entrevistada II. Entrevista A, 2009)
E também que fosse a opção profissional dele. Eu acho que
também a qualificação.
(Entrevistada II. Entrevista A, 2009)

No que se refere à seleção dos profissionais para atuar em turmas Educação
Infantil nas escolas de Ensino Fundamental, a direção das unidades foi orientada a
procurar um professor que tivesse o perfil sugerido pela equipe ou que já tivesse
experiência com a Educação Infantil. Normalmente qual é a experiência que esse
professor tinha? Era a experiência de escola particular. E a gente sabe que na
escola particular, a maioria dessas escolas, há preocupação com a escolarização.
Então nós pedimos um professor que tivesse perfil para trabalhar na Educação
Infantil, mas que estivesse disposto a aceitar a nossa proposta. (Entrevistada V.
Entrevista B, 2010)
O trabalho com a formação continuada é priorizado pela equipe que vai
direto na unidade e prioriza a reunião de grupos por localidade respeitando as
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singularidades. A gente sempre trabalhou por localidade então, é isso que a gente
pensa: juntar o grupo por subprefeitura. Aquela realidade é igual. Esse que eu
achava que é o grande desafio, por localidades.

Igual. Respeitando assuas

individualidades. O grande boom é fazer com que essa unidade escolar, ela não
perca as suas características (Entrevistada II. Entrevistada A, 2009).
A formação inicial e continuada dos profissionais da Educação Infantil no
município de Belo Rio é um tema que ainda precisa ser estudado em
profundidade. E sua complexidade é apontada pela equipe como o maior desafio
da Educação Infantil municipal.
4.5.
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“Essa equipe parece um polvo”: um breve perfil
Essa equipe, eu até brinco um pouco quando eu falo com o secretário, parece um polvo,
porque elas têm que estar aqui na secretaria também. Nós dividimos a equipe. Cada uma
ficou com dez instituições.

Entrevistada I. Entrevista A, 2009
Os dados quantitativos coletados no questionário foram adquirindo forma e
movimento na fala das entrevistadas, integrantes da equipe de atendimento à
Educação Infantil no município que como narradoras foram imprimindo suas
marcas na história contada.
(...) o narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos: não para alguns
casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o sábio. Pois pode recorrer ao
acervo de toda uma vida (uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em
grande parte a experiência alheia. O narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo
que sabe por ouvir dizer). (Benjamin 1995, p. 221).

Para Bakhtin (1988a), a palavra está sempre carregada de um conteúdo e um
sentido ideológico e o discurso está impregnado de entrelinhas, pois “não são
palavras que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas
ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis” (p.95). Nessa
perspectiva, consideramos importante iniciar as entrevistas nos apresentando para
em seguida, ouvir os nossos interlocutores a fim de situar os sujeitos com suas
histórias e pontos de vista por trás dos discursos.
O preenchimento do questionário foi feito pela entrevistada II que ressaltou
o envolvimento de toda a equipe e a importância do levantamento feito no
questionário para o conhecimento da realidade da Educação Infantil no município.
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(...) vocês contribuíram com a gente, porque a gente realmente
não tinha esses dados. Esses dados colocaram a gente para
trabalhar, e quando a gente analisa e compara com os anos
anteriores, vê que a gente realmente melhorou.
(Entrevistada II. Entrevista A, 2009)

A equipe, composta por um grupo de sete profissionais, sendo cinco
assessoras e duas coordenadoras, é responsável:
1- pelo atendimento a gestores, pais e responsáveis:
Algumas as mães vem direto, porque conversou com
um ou outro vizinho, então até mesmo foi na escola. A
escola só atende mediante nosso encaminhamento.
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(Entrevistada V. Entrevista B, 2010)

2- por elaborar e implementar propostas de formação;
3- pelo registro e acompanhamento da oferta/procura de
vagas;
4- pelo atendimento às solicitações do Ministério Público
e Conselho Tutelar (fato presenciado por nós, durante
a entrevista).
5- pela realização de visitas periódicas às instituições de
Educação Infantil.
6- Assessorar pedagógica e administrativamente às
instituições conveniadas.
7- E, ainda, uma parte do grupo atua no Proinfantil.
Na ocasião da entrevista, o município contava com um total de 66
instituições, sendo 10 creches, 03 casas da criança, 34 creches conveniadas e 19
escolas de Ensino Fundamental com turmas de Educação Infantil, e a equipe é
responsável pelo acompanhamento e formação dos profissionais que nelas atuam.
De acordo com uma das coordenadoras: Eu até brinco um pouco quando eu falo com o
secretário, parece um polvo, porque elas têm que estar aqui na secretaria também. Nós
dividimos a equipe. Cada uma ficou com dez instituições.

As múltiplas funções desenvolvidas pela equipe indicam a necessidade de
aumento no número de profissionais, tendo em vista que, se a Educação Infantil
no município está crescendo é necessário que a equipe cresça também. Porém, na
fala das entrevistadas, a atuar no órgão gestor é entendido como oportunidade de
crescimento profissional.
Ao final da primeira entrevista perguntamos o que seria uma conquista no
atendimento à criança de 4 e 5 anos no município nos últimos dez anos, o próprio
atendimento e a implantação das turmas de Educação Infantil nos espaços do
Ensino Fundamental foram as respostas.
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...porque a gente encontra muita resistência, é muito difícil
conseguir conquistar o diretor para ceder o espaço para a
Educação Infantil. Por mais que o diretor goste dos
pequeninhos tem toda a questão, mas a gente vai colocar
aonde? Como? Como vai ser o espaço? Dentro da realidade
política que estamos vivendo hoje está muito complicado, então
até para a gente conseguir uma sala que seja, em um turno, é
difícil convencer o diretor. Então quando a gente consegue
fazer essa sensibilização é uma conquista. E aos pouquinhos a
gente vai conquistando mais um, mais um...
(Entrevistada V. Entrevista B, 2010)

De acordo com a ficha solicitada por nós a ser preenchida pelas
profissionais:
- A entrevistada I é formada em pedagogia e, tem experiência na Educação
Infantil da rede privada;
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- A entrevistada II é professora da rede municipal e tutora do Proinfantil.
Está na secretaria há três anos porém, até 2009 atuava em outro setor, sendo esse o
seu primeiro ano na Educação Infantil;
- A entrevistada III é professora da rede há quinze anos e há cinco anos está
na equipe da Educação Infantil na SEMED;
- A entrevistada IV, é professora da rede municipal há quinze anos e, no
momento, coordena o Proinfantil;
- A entrevistada V, é professora da rede municipal há quinze anos e
licenciada em psicologia. Atua na secretaria há sete anos, sendo que, nos dois
primeiros anos atuou em outro serviço e há cinco anos integra a equipe de
Educação Infantil e, atua como tutora do Proinfantil.
4.6
Política de Educação Infantil no município estudado
Toda mudança tem as suas reações. Então, esse ano foi um ano de mudanças. Novas
visões, novas pessoas, novas idéias.

Entrevistada I. Entrevista A, 2009
A análise do questionário e entrevistas permitiu que alguns pontos fossem
destacados:
- Das sete profissionais integrantes do serviço de atendimento a Educação
Infantil apenas duas estão há mais de um ano neste, tendo em vista ser esse o
primeiro ano da atual gestão no governo municipal e na secretaria.
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Consequentemente,

há

ruptura

e

descontinuidade

com

as

propostas

governamentais anteriores, fato constatado na pesquisa “Formação de
Profissionais da Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro” (Kramer et alii,
2001).
- É responsabilidade do SAEI o acompanhamento das turmas de Educação
Infantil em escolas de Ensino Fundamental o que caracteriza um esforço para que,
mesmo ocupando esse espaço, o trabalho pedagógico com as agrupadas IV e V
não perca as características da Educação Infantil.
- Apesar de ocuparem o espaço da secretaria as equipes de atendimento às
duas etapas da Educação Básica (Ensino Fundamental e Educação Infantil),
parece não haver nenhum tipo de integração entre elas. No transcorrer da
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entrevista não foi mencionado nenhum tipo de integração com outros os serviços.
- A falta de informação e sistematização dos dados referentes à Educação no
município indica desconhecimento por parte da secretaria e da equipe da situação
da Educação Infantil e uma desorganização na dinâmica oferta/demanda.
- Segundo a equipe, os dados relativos às instituições conveniadas não
constavam no Censo Escolar 2009. E que, em decorrência de o processo de
conveniamento de instituições ainda estar acontecendo não foi possível informar o
quantitativo de professores que atuam na Educação Infantil.
Impressiona, ainda, a maneira como, no ano 2009, o convênio foi se
consolidando, visto que, apesar de as entrevistadas afirmarem que o burocrático
estava sendo organizado, ainda durante a entrevista foi mencionado pelas
entrevistadas que mais duas creches haviam surgido no final de semana e que
ainda poderiam surgir outras, ou seja, haviam creches sendo conveniadas no
penúltimo mês do ano letivo;
Contudo o trabalho desenvolvido pela equipe nos colegiados durante o
processo de conveniamento das instituições é um espaço de diálogo entre as partes
que tem promovido uma integração dos diferentes tipos de trabalho.
Cabe destacar ainda o envolvimento das instituições conveniadas em todas
as ações de formação da rede municipal de ensino e o assessoramento da equipe
no que se refere à documentação e a questão da formação dos profissionais destas.
- As demissões e admissões de profissionais contratados durante o ano,
segundo as entrevistadas são empecilhos à continuidade do trabalho desenvolvido
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e se constituiu num retrocesso no processo de formação e uma perda para a
efetivação da proposta pedagógica municipal.
- Foi informado pela entrevistada I que havia propostas de novas
construções, reformas e ampliações para o ano 2010 e que o município estava
construindo uma creche e foi beneficiário do programa Proinfância com a
proposta de construção de 05 novas creches, porém, apenas três foram aprovadas.
- Outro aspecto que chamou a atenção foi o fato de, apesar de ser a equipe
quem organiza a formação dos profissionais, nenhuma das assessoras citou ter
algum tipo de formação em Educação Infantil e apenas uma delas informou ter
experiência na Educação Infantil. Nesse sentido a atuação no Proinfantil
representa uma oportunidade de formação tanto para os profissionais da equipe
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quanto para os demais professores da rede municipal de ensino.
- Apesar de ter como vizinhos grandes municípios da Região Metropolitana,
não foi citada nenhum tipo de articulação com estes.
- Ao final da entrevista, uma das coordenadoras que estava em uma reunião
fora do setor, chegou e nos foi apresentada. Após a apresentação ela nos entregou
o seu cartão de visitas que cotinha seus dados e abaixo do seu nome a
identificação de sua função (Coordenadora de Educação Infantil e creche).
No decorrer da entrevista havia ficado implícita uma questão que se
caracteriza nesse cartão: Creche não é Educação Infantil nesse município?
Enfim, pode-se destacar que, apesar de estar num processo de ampliação,
ainda que obscuro, o trabalho com a Educação Infantil no município ainda tem
muitos caminhos a serem percorridos.
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5
Considerações finais
A Educação Infantil vem a cada dia ganhando relevância na agenda da
política educacional do país. Com importante atuação de atores não
governamentais, as duas últimas décadas do século XX representam um momento
de intensas transformações na história do atendimento educacional à criança
pequena.
Por outro lado, a mudança de paradigma dessa etapa da Educação Básica
resulta de uma série de eventos consolidados no cenário político do país e nesse
momento, a partir das últimas avaliações diagnósticas da qualidade da educação
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brasileira que acabaram por revelar um cenário de tensão em relação à
municipalização do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, premissa da Lei
de Diretrizes e bases da Educação Nacional nº. 9394/96 a Educação Infantil passa
a ser compreendida como fundamental na consolidação dessa qualidade.
Para Saviani (2007, p.1247), “as avaliações têm mostrado que o ensino
municipal constitui um ponto de estrangulamento” para o aprimoramento da
qualidade da educação. De fato, a atual ferramenta de avaliação da educação no
país, o IDEB, tem sinalizado a necessidade de maiores incrementos na educação
municipal, face aos baixos índices aí alcançados.
A instalação desse indicador e as metas a ele associadas suscitaram
questionamentos em relação à condição a que a Educação Infantil esteve relegada
no decorrer dos anos e direcionou o discurso dos atores governamentais para a
universalização do atendimento à Educação Infantil como ação estratégica na
busca por uma educação de qualidade.

Porém, ainda há impasses a serem

discutidos e resolvidos, pois quando se trata da educação da criança de zero a
cinco anos, embora no texto da LDB essa etapa se subdivida em duas modalidades
de atendimento – creche e pré-escola - a creche tem sido deixada a margem das
políticas e ações.
A garantia do acesso de todas as crianças brasileiras à Educação Infantil é
um desafio emergente e na ânsia do cumprimento de suas obrigações, os
municípios responsáveis por essa oferta vem empreendendo ações estratégicas
que, em muitas situações não se dão em condições ideais.
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Enfim, a Educação Infantil ocupa hoje um lugar jamais ocupado na história.
Ela é objeto de estudos e pesquisas, é tema de debates e discussões e foco das
atenções político educacionais, porém, há que se ter o devido cuidado com esse
momento em que as perspectivas da Educação Infantil são positivas a fim de que
não se perca de vista o compromisso político, ético e estético com as crianças a
quem ela se destina.
A partir dos resultados do presente estudo pode-se concluir que, como
gestor, o Estado tem se mobilizado no sentido de cumprir suas incumbências de
colaborar,

fomentar

e

assessorar

os

entes

federados

assumindo suas

responsabilidades e tem desenvolvido estratégias de indução para a implantação
de políticas nacionais e locais. Contudo, a autonomia dos municípios abre
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precedentes para que as políticas nacionais sejam geridas pelos governos locais
que as interpretam e aplicam de acordo com suas interpretações e especificidades.
Considerando a situação da Educação Infantil no município pesquisado, ao
relacionarmos o número da população de 0 a 6 anos com o número de matrículas,
foi possível constatar que a cobertura do atendimento ainda é ínfima. E, que na
urgência de cumprimento de suas responsabilidades, Belo Rio tem adotado
estratégias emergenciais como a municipalização das Casas da Criança, o
convênio com instituições filantrópicas e comunitárias e a implantação de turmas
de Educação Infantil em espaços das escolas de Ensino Fundamental.
Cabe destacar que, face à necessidade de ampliar o atendimento objetivando
o cumprimento de metas que resultam no aumento do volume de recursos
financeiros, estratégias de emergência vêm sendo adotadas e nem sempre
contemplam as especificidades da primeira etapa da Educação Básica.
E é ainda mais grave constatar que esse cenário se agrava quando esse
mapeamento engloba a todos os municípios da Baixada Fluminense, pois no que
se refere às matriculas de Educação Infantil na rede pública, de um total de
448.082 crianças de 0 a 6 anos residentes nesses municípios, apenas 9,2% são
atendidas.
Sem a pretensão de generalizar, o campo pesquisado serve como parâmetro
de avaliação desta realidade quando o total de matrículas em creches e pré-escolas
públicas municipais em 2009 foi de 3.970 matrículas. Este total, somado ao total
de matriculados no primeiro ano do Ensino Fundamental (3.375), perfaz um total
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de 7.345 matrículas de 0 a 6 anos gerando assim um percentual de 11,8% de
cobertura.
O estudo possibilitou ainda a constatação de que a implantação de turmas de
Educação Infantil nos espaços do Ensino Fundamental tem sido a medida viável
para o atual momento da política pública municipal de atendimento à pré-escola e,
consequentemente de ampliação da cobertura à demanda da Educação Infantil
tendo em vista que, a medida, além de ampliar a oferta de vagas na pré-escola
favorece também a desocupação dos espaços das creches, possibilitando o
aumento da oferta de vagas para as crianças de 0 a 3 anos.
E, apesar de, nas entrevistas, estar indicada como uma estratégia
emergencial da política municipal de Educação Infantil, não há perspectivas de
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mudanças nesse cenário e, ao contrário, a sua ampliação é entendida como uma
conquista pela equipe responsável por essa etapa de Educação Básica no órgão
gestor.
Sedução, conquista e sensibilização são imperativos no processo de
consolidação desta que entre as estratégias desenvolvidas, vem sendo considerada
a mais eficiente no atendimento a demanda, quando a implantação das turmas está
condicionada à adesão dos diretores das unidades escolares e à existência de
espaços ociosos. E, quando há a manifestação do desejo de adesão e não existem
espaços ociosos, são providenciados os puxadinhos.
Tais iniciativas podem ser compreendidas como um esforço de gestão da
demanda e que, dada a urgência do atendimento essas são as condições reais
atuais que, posteriormente podem ser alteradas. Todavia, sendo essa a solução
viável para esse momento é necessário que aspectos fundamentais para uma
Educação Infantil de qualidade não sejam esquecidos. Desta forma, os espaços
devem ser organizados de forma a garantir o pleno desenvolvimento da criança e a
integração entre as faixas etárias a fim de evitar a fragmentação da Educação
Infantil promovendo uma cisão entre creche, pré-escola e Ensino Fundamental;
exigir a formação inicial e continuada dos profissionais que atenda a determinação
legal e favoreça o conhecimento das especificidades do trabalho nessa etapa; a
realização de concurso público de forma a suprimir a rotatividade de profissionais;
a avaliação da redução da jornada integral tendo em vista a ampliação da oferta.
Faz-se necessário, entretanto pontuar a urgência de políticas públicas
municipais que efetivamente, garantam o acesso de todas as crianças à Educação
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Infantil e que aquelas já existentes são ainda inconsistentes em suas propostas e
carecem de consolidação. Que haja comprometimento nas parcerias firmadas
através dos convênios com o conhecimento das orientações advindas do Estado no
repasse dos recursos financeiros levando em conta a meta de municipalização
destas instituições.
Enfim, concluo a presente pesquisa esperançosa de que, de alguma forma
tenha contribuído para a elaboração de políticas públicas municipais e avaliação
das ações já implementadas a fim de que, o município, no cumprimento de suas
responsabilidades possibilite as crianças pequenas residentes em seu território o
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exercício de sua cidadania lhe garantindo aquilo que lhes é um direito.
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO
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ANEXO 2 – ROTEIROS PARA ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS
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Pesquisa – EDUCAÇÃO INFANTIL E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: CONCEPÇÕES E AÇÕES
Coordenação: Maria Fernandes Nunes, Patrícia Corsino e Sonia Kramer
Roteiro da entrevista nos municípios
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OBJETIVO: Criar um espaço de diálogo entre a pesquisa e a equipe de Educação
Infantil dos municípios entrevistados.
- Explicar os procedimentos da entrevista (gravar a entrevista, fazer anotações,
tempo/mais ou menos 90 min)
1. Sobre nós:
- Quem somos nós? (entrevistadores e entrevistados / nome /
escolaridade /
idade / função)
- Situar a pesquisa brevemente
2. Sobre a Educação Infantil no município:
- Como se deu a história de construção da proposta de Educação Infantil
deste
município?
- Como vocês vêem a Educação Infantil no seu município? O que
representa a
Educação Infantil neste município?
O que nos alegra? (Avanços e conquistas)
O que nos preocupa? (Desafios, dificuldades, problemas)
3. Sobre o questionário:
- Como foi para vocês responder ao questionário?
- Teve alguma pergunta que vocês acham que nós não nos demos conta ao
elaborar o questionário? (o que nos escapou – algo que julgam importante
para a pesquisa)
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Projeto: A inserção de turmas de Educação Infantil em escolas de Ensino
Fundamental: uma alternativa de atendimento à criança de 4 e 5 anos.
A proposta do projeto é um estudo de caso que visa conhecer, investigar,
analisar e compreender a ampliação da Educação Infantil no município de Belford
Roxo/RJ a partir da questão central: Como vem se consolidando no município o
processo de configuração, implantação e implementação das políticas de
atendimento à criança de 4 e 5 anos?
A partir da questão central emergem outras como: Qual a concepção de
Educação Infantil? Qual a concepção de infância? Quais os documentos
norteadores da política? Qual o contexto do processo decisório da política?
Quem são os atores nela envolvidos?
Considerando o quadro histórico-político dessa etapa da Educação Básica e
as especificidades da faixa etária atendida na modalidade selecionada, são
objetivos da pesquisa:
- conhecer a situação da Educação Infantil no município;
- identificar as principais políticas locais para o atendimento à criança de 4 e
5 anos;
- compreender qual a concepção de infância na construção dessas políticas;
- conhecer de que forma as especificidades das crianças da faixa etária de
pré-escola são acolhidas na constituição desses espaços;
- identificar os critérios de seleção dos espaços e sua organização;
Roteiro para entrevista semi-estruturada
1- Mapeamento que pode ser feito do atendimento à criança de 4 e 5 anos na rede
municipal.
2- Como foi construída a política de atendimento a essa faixa etária.
3- Como se deu a decisão de implantar turmas de 4 e 5 anos nas escolas de ensino
fundamental.
4- Como foram selecionados os espaços de ensino fundamental que receberam
essas turmas.
5- Como foi e está sendo a implantação das turmas.
6- Houve algum tipo de adaptação dos espaços, equipamentos, mobiliário.
7- Como o município está sendo se organizando para atender a demanda a partir
da atual obrigatoriedade de matricula para as crianças de 4 e 5 anos.
8- Conquistas
9- Problemas e dificuldades
10- Dados pessoais do entrevistado
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ANEXO 3- MODELO DE FICHA PARA PERFIL DOS ENTREVISTADOS
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Pesquisa – EDUCAÇÃO INFANTIL E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: CONCEPÇÕES E AÇÕES
Coordenação: Maria Fernandes Nunes, Patrícia Corsino e Sonia Kramer
Perfil dos entrevistados do Município de _______________
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Data ____/____/____

1. Nome________________________________________________
2. Data de Nascimento ____/____/____
3. Função: _______________________________________________
4. Setor: ________________________________________________
5. Tempo de exercício nessa função __________________________
6. Tempo de magistério ____________________________________
7. Formação:
Curso ______________________________concluído em ___/___/__
Curso ______________________________ concluído em ___/___/__
Curso _______________________________concluído em ___/___/__
8. Município de Residência
__________________________________

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913502/CA

154

ANEXO 4- PAÍSES QUE SANCIONARAM A OBRIGATORIEDADE
DA EDUCAÇÃO PRÉ-PRIMÁRIA
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Países que sancionaram obrigatoriedade da
Educação pré-primária
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Região

Estados Árabes
Sudão
• Ásia Central
Cazaquistão
• Ásia do Leste e
Pacífico
Brunei / Darussalam
Coreia do Norte
(RDP da Coreia)
Macao/China
• Ásia do Sul e
do Oeste
República Islâmica do Irã
Sirilanka
• América do Norte e
Europa do Oeste
Chipre
Dinamarca
Israel
Luxemburgo
• Europa do Leste e
Central
Bulgária
Hungria
Letônia
Macedônia
Polônia
República da Moldávia
Rumânia
Sérvia e Montenegro
Eslovênia

Ano de
Idade em que se
Adoção da lei
inicia
obrigatoriedade
da educação

Número de anos
de educação
pré-primária
obrigatória

1992

4

---

1999

5

1

1979
--1995

5
5
5

1
1
1

2004
1997

5
5

1
---

2004
--1949
1963

4/2/3
6
3
4

1
1
--2

2002/2003
1993
2002
2005
2004
----2003
2001

6
5
4
6
6
5
6
5½
6

1
1
2
1
1
1
1
1
0

Fonte: UNESCO (2006, p. 130, Tabela 6.8).
Ver adiante.

* O México instituiu a obrigatoriedade de modo escalonado.

