1
POLÍTICAS, PLANOS E DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO
INFANTIL NO BRASIL E SUA RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO FÍSICA:
DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO DISCURSO OFICIAL
GABRIEL HUMBERTO MUÑOZ PALAFOX1, ANA PAULA SILVA2, DANIELLE
BARBOSA SANTOS3, ELIZABET REZENDE DE FARIA4, JULIANO NAZARI5.
Resumo
O presente trabalho faz parte de uma pesquisa vinculada às áreas de políticas públicas, gestão
e currículo educacional a ser implementada em 3 fases relacionadas entre si. A primeira,
descrita neste artigo, tem como objetivo caracterizar a Educação Infantil brasileira a partir da
constituição de 1988, por meio de uma descrição e análise dos conceitos, fundamentos,
preceitos legais e político-pedagógicos instituídos nas políticas públicas de gestão da
educação, com ênfase no estudo das diretrizes curriculares da educação corporal das crianças
de 0 a 6 anos. Em termos gerais, os documentos oficiais apontam uma melhoria parcial nas
esferas do financiamento e da infra-estrutura dos recintos escolares. Entretanto, na
promulgação do FUNDEB os recursos destinados à Educação Infantil continuam sendo
insuficientes para atender a demanda nacional. A documentação oficial é vaga e insuficiente
quando trata da gestão democrática e sobre como esta poderia ser efetivada nas unidades
escolares respeitando-se a criatividade dos profissionais e da comunidade, bem como as
autonomias pedagógica, administrativa e financeira. No campo pedagógico foi identificada
uma rica proposição de fundamentos didáticos que podem ser utilizados, inclusive, para
caracterizar parte dos conteúdos e práticas pedagógicas da Educação Física Infantil. Não
obstante, enquanto os fundamentos da prática pedagógica são considerados suficientes para
dizer ao professor como atuar em sala de aula, falta aprofundamento teórico e proposições
metodológicas sobre o trato interdisciplinar dos saberes e das práticas docentes no contexto da
educação infantil.
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Resumen

El presente trabajo hace parte de un proyecto de investigación relacionado con las áreas de
políticas públicas, gestión y currículo a ser implementada en 3 fases relacionadas entre si. La
primera, descrita en este artículo, tiene como objetivo caracterizar la Educación Infantil
brasileña a partir de la constitución de 1988, por medio de una descripción y análisis de los
conceptos, fundamentos, preceptos legales y político-pedagógicos instituidos en las políticas
públicas de gestión de la educación, con énfasis en el estudio de las directrices curriculares de
la Educación Corporal de los niños de 0 a 6 anos. En términos generales, los documentos
oficiales apuntan una mejora parcial en las esferas do financiamiento y de la infraestructura de
los recintos escolares. Entretanto, en la promulgación del FUNDEB los recursos destinados à
Educación Infantil continuam sendo insuficientes para atender a demanda nacional. A
documentación oficial es vaga y insuficiente quando trata de la gestão democrática y sobre
como esta poderia ser efetivada nas unidades escolares respetandose la creatividad de los
profesionales y de la comunidad, asi como las autonomías pedagógica, administrativa y
financiera. No campo pedagógico fue identificada una rica proposición de fundamentos
didácticos que pueden ser utilizados, inclusive, para caracterizar parte de los contenidos y
prácticas pedagógicas de la Educación Física Infantil. No obstante, en cuanto los fundamentos
de la práctica pedagógica son suficientes para decirle as profesor como actuar en sala de aula,
falta profundización teórica y proposiciones metodológicas relacionadas con el tratamiento
interdisciplinario del saber y de las prácticas docentes en el contexto de la educación infantil.
Palavras chave:
Português: Políticas Públicas; Educação Infantil; Educação Física Infantil.
Inglês: Public Policies; Child Education for elementary kids; Physical Education for
elementary kids.
Espanhol: Políticas Públicas; Educación Infantil; Educación Física Infantil.
Francês: Politiques publiques; L´ Education des enfants; L'éducation physique des enfants.
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0 a 6 anos a partir das reivindicações sociais

Introdução
Durante muito tempo à educação de
crianças de 0 a 6 anos de idade foi
considerada

uma

qual pertenciam. Nesse contexto, a criança
aprendia cotidianamente os saberes morais
instrumentais

necessários

à

sua

sobrevivência material para enfrentar, com
isso, as exigências da vida adulta. “Por um
bom período da história da humanidade,
não

houve

responsável

nenhuma
por

mundo todo.
Didonet (2002) considera o século

responsabilidade

exclusiva da família e do grupo social ao

e

dos movimentos sociais espalhados pelo

instituição

compartilhar

esta

responsabilidade pela criança com seus
pais e com a comunidade das quais estes
faziam parte. Isso nos permite dizer que a
educação infantil, como nós a conhecemos
hoje, realizada de forma complementar à
família, é um fato muito recente. Nem
sempre ocorreu do mesmo modo, tem,
portanto uma história” (CRAIDY, 2001, p.

XX, o século dos direitos devido à
proclamação dos mesmos entre mulheres,
jovens e crianças, assim como de outros
grupos específicos. Vários desses direitos
foram

universalizados

por

meio

da

construção e divulgação de documentos tais
como a Declaração de Genebra, de 1924, a
Declaração dos Direitos da Criança, da
Organização das Nações Unidas - ONU, em
1959, e a convenção dos Direitos da Criança,
também da ONU, firmada em 1989, a qual
além de ser incorporada a concepção de
criança como sujeito capaz e agente de seu
desenvolvimento, também foi atribuído à
sociedade o papel de não apenas atendê-la
uma vez que é dependente e necessitada de
cuidados

especiais,

mas

também,

pela

necessidade de respeitá-la, de ouvi-la e de

13).
As mudanças econômicas e sociais
ocorridas com o advento da sociedade
industrial, a partir do final do século XIX,
acompanhadas

do

deslocamento

de

grandes contingentes humanos para habitar
e trabalhar nos meios urbanos forçou, entre
outros aspectos, a redefinição dos papéis
da família e da mulher, assim como a
necessidade de atribuir ao Estado, uma boa
parcela de responsabilidade na formação
educacional das crianças, dentre elas as de

aprender com ela o que, como sujeito de
direitos, é capaz de aportar à vida em
comunidade.
Além das lutas populares pelos
direitos humanos, as classes trabalhadoras
brasileira também foram determinantes para
conquistar

o

reconhecimento

jurídico-

institucional da valorização da educação
pública no que diz respeito à sua gratuidade,
qualidade, universalidade e oferta em todos
os níveis de ensino, desde a educação infantil
até o ensino superior.
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Entretanto,

sob

influência

dos

ideais de redemocratização, da abertura

A Educação
Humano

Infantil

como

Direito

política e, fundamentalmente, da conquista

Segundo o Fundo das Nações Unidas

de direitos humanos para todos e todas,

para a Infância - UNICEF a necessidade de

somente a partir da promulgação da

proporcionar à criança uma proteção especial

Constituição

foi enunciada na Declaração de Genebra de

Federal

de

1988

foi

reformulado o marco ético-jurídico que

1924

garantiu, pelo menos em lei, uma série de

Declaração dos Direitos da Criança adotada

avanços relacionados com os direitos da

pela Assembléia Geral em 20 de novembro

criança de 0 a 6 anos, especialmente, nas

de 1959, e reconhecida na Declaração

esferas da saúde, da educação e da

Universal dos Direitos Humanos, no Pacto

assistência social, a partir dos quais

Internacional de Direitos Civis e Políticos

começaram

(em particular nos artigos 23 e 24), no Pacto

a

ser

construídas

e

e

posteriormente

em

1929

na

viabilizadas, em caráter oficial e com

Internacional

pretensão de universalização, um conjunto

Sociais e Culturais (em particular no artigo

de concepções, diretrizes, políticas e

10) e nos estatutos e instrumentos pertinentes

reformas

das

educacionais

destinadas

a

viabilizar, na prática, tais direitos.
Nesse sentido, o presente trabalho
faz parte de uma pesquisa vinculada às

de

Agências

organizações
interessam

Direitos

Econômicos,

Especializadas
internacionais

pelo

bem-estar

e

das

que

se

da

criança

(UNICEF)6.

áreas de políticas públicas, gestão e

A questão dos direitos da criança no

currículo educacional a ser implementada

Brasil pode ser encontrada no Código de

em 3 fases relacionadas entre si. A

Menores, criado em 1927 para lidar com as

primeira, descrita neste artigo, tem como

“crianças em situação irregular”, isto é,

objetivo caracterizar a Educação Infantil

aquelas

brasileira por meio de uma descrição e

famílias”, os abandonados que viviam na

análise

rua, assim como os filhos ilegítimos. Nesse

dos

conceitos,

fundamentos,

que

não

nasceram

considera-se

que

em

a

“boas

preceitos legais e político-pedagógicos

sentido,

sociedade

instituídos, tanto no âmbito internacional,

brasileira lidou historicamente com os

quanto nas políticas públicas da educação,

menores “irregulares” de forma filantrópica

com ênfase no estudo das diretrizes

(numa primeira fase, marcada principalmente

curriculares da educação corporal das
crianças de 0 a 6 anos.

6

fonte:

http://www.unicef.org/brazil/dir_cri.htm.

Acesso em 08/07/2007.
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pela ação da Igreja Católica e pela ausência

não ser que, em conformidade com a lei

do

aplicável à criança nos Países Partes, a

Estado)

e,

depois,

de

forma

assistencialista ou repressiva.

maioridade seja alcançada antes.

Apesar do lançamento, em 1959, da

O Artigo 18 refere-se à educação das

Declaração Universal dos Direitos da

crianças ao mencionar que os Estados Partes

Criança, somente em 1979, em plena

envidarão os seus melhores esforços a fim de

ditadura militar no Brasil, a legislação

assegurar o reconhecimento do princípio de

passa a tratar as crianças “irregulares”

que os pais têm obrigações comuns com

essencialmente

de

relação à educação e o desenvolvimento da

segurança nacional, referindo-se aqui aos

criança. A seguir, a Convenção estabelece

meninos e meninas encontrados na rua que

que os Estados Partes deverão prestar

deveriam

assistência

ser

como

problema

encaminhados

para

adequada

aos

pais

e

aos

instituições de segregação, diante da

representantes legais para o desempenho de

ausência total do conceito de direitos

suas funções, no que tange à educação da

fundamentais ou de proteção integral da

criança, assim como deverão assegurar a

infância (CASTELFRANCHI, 2007)7.

criação de instituições e serviços para o

Em 1989, a Assembléia Geral das

cuidado das crianças.

Nações Unidas, aprofunda os estudos sobre

No artigo 22, ao referir-se às crianças

a Declaração Universal dos Direitos da

privadas, temporária ou permanentemente do

Criança e adota a Convenção sobre os

seu seio familiar, ou cujo interesse maior

Direitos

magna

exija que não permaneçam nesse meio, terão

oficializada como lei internacional que,

direito à proteção e à assistência especial do

além de ser considerado o instrumento de

Estado, dentro das quais deve ser incluída a

direitos mais importantes da história

sua colocação em instituições que, dentre

humana, foi ratificado por 192 países com

outros aspectos, garantam a continuidade de

exceção dos Estados Unidos e da Somália.

sua educação. No artigo 23, a Convenção

da

Criança,

carta

A Convenção afirma em seu artigo
º

trata dos direitos da criança deficiente a qual

1 , que uma criança constitui todo ser

deve

humano com menos de 18 anos de idade, a

assistência prestada, gratuitamente, sempre

receber

cuidados

especiais

e

a

que possível, levando-se em consideração a
7

CASTELFRANCHI, YURIJ. Estatuto da Criança
e do Adolescente: um marco na luta pelos
direitos. ComCiência, Revista eletrônica de
Jornalismo
científico.
<http://www.comciencia.br/comciencia/?section=
8&edicao=5&id=70>, acesso, 08/07/2007.

situação econômica dos pais ou das pessoas
que cuidam da criança, e visará assegurar à
criança

deficiente

o

acesso

efetivo

à

educação, à capacitação, aos serviços de
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reabilitação, à preparação para o emprego e

pelas idéias e movimentos sociais, assim

às oportunidades de lazer, de maneira que

como grande parte do século XX, que inclui

possa atingir a mais completa integração

o período de lutas sociais pela conquista de

social e o maior desenvolvimento cultural

direitos

e espiritual.

independentemente de classe social. Época

humanos

para

todos,

No artigo Art. 29, a convenção

onde foram definidos e proclamados os

estipula uma série de diretrizes, que

direitos do homem, da mulher e os direitos

podemos considerar de natureza curricular,

de vários grupos específicos, inclusive da

dentro das quais caberá aos Estados Partes

criança, dos adolescentes e dos idosos

reconhecer que a educação da criança

(DIDONET, 2002).

deverá contribuir com o desenvolvimento

Independentemente

dos

graves

da personalidade, das aptidões e da

problemas sócio-políticos e econômicos que

capacidade mental e física da criança em

atravessou o país durante e depois da

todo seu potencial de forma a respeitar: a)

promulgação da constituição de 1988, a

os direitos humanos e às liberdades

Carta Magna incluiu os direitos da criança de

fundamentais, bem como aos princípios

0 a 6 anos e estabeleceu medidas para

consagrados na Carta das Nações Unidas;

garantir os mesmos, dentre eles o direito a

c) aos seus pais, à sua própria identidade

educação.

cultural, ao seu idioma e seus valores, aos

No artigo Art. 6º da constituição, à

valores nacionais do país que reside, aos

educação, a proteção à maternidade e à

do eventual país de origem, e aos das

infância são considerados direitos sociais,

civilizações diferentes da sua; d) a prática

além da saúde, o trabalho, o lazer, a

de uma vida responsável numa sociedade

segurança,

livre, com espírito de compreensão, paz,

assistência aos desamparados.

tolerância, igualdade de sexos e amizade

No

a

previdência

artigo

22,

social

inciso

e

a

XXIV

a

entre todos os povos, grupos étnicos,

constituição federal afirma que, dentre as

nacionais e religiosos, e pessoas de origem

competências da União, encontra-se a de

indígena e, e) respeitar o meio ambiente.

legislar sobre as diretrizes e bases da

Diante

se

educação nacional. E, no artigo 23, inciso V

construir uma nova sociedade, capaz de

cabe como competências comuns da União,

vencer

dos

dos Estados, do Distrito Federal e dos

de

Municípios, proporcionarem à sociedade os

desigualdades e injustiças sociais, o Brasil

meios de acesso à cultura, à educação e à

foi influenciado, dentre outros aspectos,

ciência. No artigo 24, afirma que compete à

as

preconceitos

da

perspectiva

históricas
e

de

de

barreiras
todo

tipo
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União, aos Estados e ao Distrito Federal

magistério

legislar concorrentemente sobre educação,

profissional e ingresso exclusivamente por

cultura ensino e desporto.

Segundo o

concurso público de provas e títulos,

artigo 30, inciso VI será competência dos

assegurado regime jurídico único para todas

municípios, manterem com a cooperação

as instituições mantidas pela União (V);

técnica e financeira da União e do Estado,

gestão democrática no ensino público (VI) e

programas de educação pré-escolar e de

garantia do padrão de qualidade, tudo na

ensino fundamental.

forma da lei (VII).

No Artigo. 150, inciso VI, item “c”,

público,

No

artigo

com

208,

piso

salarial

inciso

IV,

a

a constituição federal afirma que, sem

constituição determina que a educação será

prejuízo de outras garantias asseguradas ao

efetivada

contribuinte, é vedado à União, aos

aspectos, mediante o atendimento em creche

Estados, ao Distrito Federal e aos instituir

e pré-escola às crianças de zero a seis anos

impostos sobre patrimônio, renda ou

de idade. E, no artigo 211, parágrafo 2º, é

serviços das instituições de educação sem

estabelecido que caberá aos municípios

fins lucrativos, atendidos os requisitos da

atuar,

lei.

fundamental e pré-escolar.

pelo

Estado,

prioritariamente

dentre

outros

no

ensino

No capítulo, que trata da Educação,

Segundo o artigo 212, as prioridades

da Cultura e do Desporto, a constituição

da educação pública em todos os níveis de

estabelece que a educação é direito de

ensino serão efetivadas mediante a aplicação

todos e dever do Estado e da família, e será

anual pela União de nunca menos de 18%, e

promovida

os

e

incentivada

com

a

Estados,

o

Distrito

Federal

e

os

colaboração da sociedade, visando ao

Municípios 25%, no mínimo, da receita

pleno desenvolvimento da pessoa, seu

resultante de impostos, compreendida a

preparo para o exercício da cidadania e sua

proveniente

qualificação para o trabalho.

No artigo

manutenção e desenvolvimento do ensino.

206 estabelece uma série de princípios para

Finalmente, no artigo 214, é estabelecido

o ensino em todos os níveis, tais como a

pela lei que o estabelecimento do Plano

garantia de igualdade de condições para o

Nacional

acesso e permanência na escola (I);

plurianual, visando à articulação e ao

gratuidade

em

desenvolvimento do ensino em seus diversos

estabelecimentos oficiais (IV); valorização

níveis e à integração das ações do poder

dos profissionais do ensino, garantido, na

público com a finalidade de conduzir para a:

forma da lei, plano de carreira para o

I-

do

ensino

público

de

de

transferências,

Educação,

de

na

duração

erradicação do analfabetismo;

II-
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universalização do atendimento escolar;

humanística, científica e tecnológica do País.

III- melhoria da qualidade do ensino; IVformação para o trabalho; V- promoção
O Estatuto da Criança e do adolescente
(ECA) e a Educação Infantil.
No

Brasil,

a

influência

assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,

da

à alimentação, à educação, ao lazer, à

Convenção sobre os Direitos e dos

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao

movimentos sociais que lutavam pelos

respeito, à liberdade e às convivências

direitos das crianças no final dos anos

familiar e comunitária, além de colocá-los a

1980, tais como Movimento Nacional

salvo

Meninos e Meninas de Rua - MNMMR,

discriminação,

promoveram no âmbito mais geral do

crueldade e opressão.

processo de democratização do país, a
necessidade

de

debater

e

alterar

de

toda

forma

de

negligência,

exploração,

violência,

Especificamente no que diz respeito à

o

questão da educação, o capítulo IV do

panorama legal à luz da Constituição

Estatuto trata do direito à educação, cultura,

Federal de 1988.

esporte e ao lazer por parte da criança, e no

Nesse contexto, vários documentos

artigo 53 reafirma que esta tem direito à

produzidos durante o Primeiro Encontro

educação,

Nacional de Meninos de Rua organizado

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para

pelo MNMMR, são utilizados como

o exercício da cidadania e qualificação para

referência para contribuir com a criação do

o trabalho, assegurando-lhe: a) igualdade de

Estatuto da Criança e do Adolescente –

condições para o acesso e permanência na

ECA,

nasceu

escola; b) direito de ser respeitado por seus

fundamentado nos artigos 227 e 228 da

educadores e, c) acesso à escola pública e

Constituição Federal de 1988, dentro dos

gratuita próxima de sua residência, assim

quais foi revogado o antigo Código de

como também afirma que é direito dos pais

Menores.

ou responsáveis da criança ter ciência do

instrumento

legal

que

visando

ao

pleno

No dia 13 de julho de 1990 o Estatuto

processo pedagógico, bem como participar

foi sancionado pelo então presidente da

da definição das propostas educacionais

República, Fernando Collor de acordo com

elaboradas pela escola.

o previsto na Constituição Federal de 1988

No que diz respeito à Educação

que, no seu artigo 227, afirma que é dever

Infantil, o artigo 54 reitera, tal como a

da família, da sociedade e do Estado

Constituição Federal, que é dever do Estado

9
assegurar à criança de zero a seis anos de

País, pela subvinculação de uma parcela dos

idade o atendimento em creches e pré-

recursos destinados a esse nível de ensino8.

escolas, bem como o acesso ao ensino

De acordo com a política e os

obrigatório e gratuito como direito público

objetivos do Ministério da Educação da

subjetivo, importando responsabilidade da

época, não foram computadas, para efeito de

autoridade competente caso este direito

distribuição dos recursos do Fundo, as

não seja oferecido pelo poder público.

matrículas associadas à Educação Infantil,

Finalmente,

o

Artigo

57

responsabiliza ao poder público para que
estimule

à

realização

Ensino Médio e do Ensino Supletivo.

pesquisas,

Dentre os resultados atribuídos à

experiências e novas propostas relativas a

política instituída pelo FUNDEF, considera-

calendário,

currículo,

se que nos últimos 10 anos, a Educação

metodologia, didática e avaliação, com

brasileira avançou significativamente no que

vistas à inserção das crianças excluídas do

diz respeito à universalização do Ensino

ensino obrigatório.

Fundamental, mas não conseguiu resultados

seriação,

de

denominadas creches e pré-escolas, do

significativos na melhoria da sua qualidade.
O
Fundo
de
Manutenção
e
Desenvolvimento
do
Ensino
Fundamental e de Valorização do
Magistério – FUNDEF

O Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica - IDEB, indicador criado pelo
Ministério da Educação – MEC, mostrou
claramente isso. O Brasil possuía em 2005

O FUNDEF foi instituído pela
Emenda Constitucional nº 14, de 12 de
setembro de 1996, e regulamentado pela
Lei nº 9.424, de 24 de dezembro do mesmo
ano, e pelo Decreto nº 2.264, de 27 de
junho de 1997 foi implantado em 1º de
janeiro de 1998 em todos os Estados da
Federação e no Distrito Federal para
destinar recursos para a manutenção,
desenvolvimento,

universalização

um IDEB no Ensino Fundamental 3,8
enquanto que em países desenvolvidos esse
índice equivale a 6,0. Além disso, o país
continuava investindo, em 2006, muito
pouco na sua Educação Básica. Segundo
declarações do ex-presidente da Associação
Nacional dos Dirigentes de Ensino Superior
das Universidades Públicas Brasileiras –
ANDIFES, Mozart Neves Ramos, cerca de

do

ensino fundamental público e a valorização
8

do seu quadro docente. O FUNDEF trouxe
como inovação a mudança da estrutura de
financiamento do ensino fundamental no

BRASIL. Manual de Orientação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério. Brasil
–
MEC,
(2004)
In:
http://mecsrv04.mec.gov.br/sef/fundef/pdf/manual2.
pdf, Acesso em 9 de julho de 2007.
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U$

944,00

enquanto

países

como

da Constituição Federal de 1988. De fato, tal

Argentina, Chile e México investiram

como será apresentado no item seguinte, o

cerca de U$ 2.000,00, os países europeus

CNE aprovou em 17 de dezembro de 1998 o

U$ 7.000,00 e os EUA de U$ 9.000,00 por

Parecer 022/98, seguido da Resolução

aluno/ano.

CNE/CEB 1/04/1999 que legislaria sobre as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a

Referencial Curricular Nacional Para a
Educação Infantil

Educação Infantil.
O Referencial Curricular Nacional

Em 1998, o Ministério da Educação
encaminhou para a Câmara de Educação
Básica do Conselho Nacional de Educação
– CEB/CNE o “Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil” em sua
versão

preliminar,

para

análise

e

pronunciamento. Em consonância com o
art. 9º, § 1º da LDB, a elaboração do
Referencial

seguiu

os

mesmos

procedimentos utilizados para aprovação
dos Parâmetros Curriculares Nacionais do
Ensino Fundamental.
Entretanto, deve-se destacar que a
relatora do parecer CEB 002/99 de 29 de
janeiro de 1999, Conselheira Regina
Alcântara de Assis, entendeu que o
referencial caracterizava uma proposição
pedagógica cuja finalidade seria contribuir
com a melhoria da qualidade da Educação
Infantil, bem como com o aperfeiçoamento
do trabalho dos educadores desse setor.
Entretanto, o material não dispensava a
necessidade de formulação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil, tal como previa o art. 9º § 1º, letra
c da lei 9131/95, coerente com o art. 210

para a Educação Infantil constitui, no
nosso

entendimento,

um

material

interessante na medida em que aponta
elementos de natureza curricular-pedagógica
relacionados com a educação da criança de 0
a 6 anos, motivo pelo qual serão descritos
aqui

vários

dos

conceitos

e

aspectos

metodológicos apresentados ao longo dos
três volumes que constituem o conjunto
dessa obra oficial, os quais poderão ser
utilizados como referência para se pensar em
profundidade o papel e as diretrizes de
trabalho atribuídas ao professor de Educação
Física Infantil.
No primeiro volume, afirma-se que o
ato de educar significa propiciar situações de
cuidados,

brincadeiras

e

aprendizagens

orientadas de integração, de tal forma que
possam contribuir para o desenvolvimento
das capacidades infantis na relação interpessoal de “ser” e “estar” com os outros,
como atitudes básicas de aceitação, respeito
e confiança, assim como garantir o acesso
aos conhecimentos mais amplos da realidade
social e cultural.
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Por esses motivos, é função da
educação

formal

desenvolvimento
apropriação

e

das

auxiliar
capacidades

formal.

de

Baseados

nesses

princípios,

ao

das

professor é destinada à função de considerar,

afetivas,

como ponto de partida para sua ação

emocionais, estéticas e éticas, além de

educativa, os saberes que as crianças

contribuir para uma formação de crianças

possuem, advindos das suas mais variadas

felizes e saudáveis. Surge aqui, a noção do

experiências sociais, afetivas e cognitivas.

CUIDAR,

Cientes de que é difícil identificar quais são

potencialidades

conhecimento

no

conceito e sua relação com a educação

corporais,

associada

a

uma

nova

concepção de educação infantil, na medida

conhecimentos

em que a promoção do desenvolvimento

pequenas, o professor deve estabelecer

integral da criança depende: a) dos

estratégias didáticas para fazê-lo. Dentre

cuidados relacionais, que envolvem a

elas, a prática da observação apurada é um

dimensão afetiva; b) do cuidado dos

instrumento considerado essencial nesse

aspectos biológicos do corpo, tais como a

processo. Os gestos, movimentos corporais,

qualidade da alimentação e do ato de

sons produzidos, expressões faciais, as

brincar; c) dos cuidados com a saúde; d)

brincadeiras e toda forma de expressão,

da forma como esses cuidados são

representação e comunicação passam, assim,

oferecidos e das oportunidades de acesso a

a

conhecimentos variados. Somente para

conhecimento para identificar o que a

ilustrar

criança já sabe.

a

importância

da

noção

de

ser

prévios

consideradas

das

como

crianças

fontes

de

“cuidar”, no Quadro 1 é apresentado um
roteiro ilustrativo sobre a evolução desse

Quadro 1. Evolução do conceito de educar e cuidar9:
Categorias
Contexto e
Políticas

1960/1970
Aumento da mãode-obra feminina
no mercado de
trabalho.

•

•

9

Movimentos de
mulheres.

1988
• Constituição
Brasileira de
1988.
•

Estatuto da
criança e do
adolescente.

•

1996/2005
• LDB nº 9394 / 1996.
• Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação
Infantil.
Referencial Curricular Nacional
Para a Educação Infantil
(1998).

Quadro modificado de: MAZZILLI, S. et.al. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
e
os
projetos
pedagógicos
das
instituições
de
educação
infantil.
<http://www.ced.ufsc.br/~nee0a6/psumari.PDF>. Acesso em 03/09/2007.
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•

Cuidar x
Educar:

•

Funções das
Instituições
de Educação
Infantil
Papel do
Profissional

Por

lado,

a

Fórum Nacional
em Defesa da
Educação
Pública10.

•

Guarda da criança
enquanto a mãe
trabalha.
• Espaço de
recreação.
• Função
compensatória de
“carências”.
• Recreacionista.

outro

•

•

Luta das
Funcionárias
Públicas por
creches.

•

•

Estatuto da Criança e do
adolescente e a Educação
Infantil (1999).
Diretrizes Operacionais para a
Educação Infantil (2000).

•
•

Ampliação dos
conceitos de
cuidado e de
guarda.
Introdução das
funções
educativas.

Integração das funções de
educar x cuidar.

•

Educador(a).

Educação

escrita)

Professor(a).

ajustadas

às

diferentes

Corporal é reconhecida especificamente no

intenções

volume 1 do Referencial, durante a

comunicação,

apresentação dos objetivos gerais da

compreender e ser compreendido,

educação

ser

expressar suas idéias, sentimentos,

organizada de tal forma que as crianças

necessidades e desejos e avançar no

possam desenvolver, dentre outras, as

seu

seguintes “capacidades”:

significados, enriquecendo cada vez

infantil,

a

1. descobrir

qual

deve

e

progressivamente

conhecer
seu

e

situações
de

processo

de

forma

construção

próprio

de

O volume dois, ainda apresenta uma
série

limites, a fim de desenvolver e

professores

valorizar hábitos de cuidado com a

relacionadas

própria saúde e bem-estar;

pedagógico-curriculares (quadro 2).

expressando

a

mais sua capacidade expressiva.

corpo, suas potencialidades e seus

2. brincar,

de

de

orientações
de
com

gerais

para

Educação
suas

os

Infantil,
atividades

emoções,

sentimentos, pensamentos, desejos
e necessidades;
3. utilizar as diferentes linguagens
(corporal, musical, plástica, oral e
10

O Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública vem atuando ao longo de mais de dez anos. Organizado para
atuar na Constituinte, o Fórum foi responsável pelas principais conquistas que os setores sociais
comprometidos com tal educação conseguiram inserir na Constituição Federal de 1988 (CF/88). Teve papel
decisivo na construção do projeto de LDB (PL nº 1.258/88), o qual, embora representativo da sociedade
brasileira, foi substituído por outro no Senado, este elaborado à revelia da sociedade e, finalmente, aprovado
no Congresso Nacional – a LDB em vigor.
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Quadro 2 – Orientações gerais para os professores de Educação Infantil.
Atividade

Orientação

e Há alguns meios que podem ser utilizados pelo professor para promover e enriquecer
as condições oferecidas para as crianças brincarem e serem observadas. Primeiro, é
Brincadeiras
preciso que o professor organize na sala um espaço para as atividades que serão
promovidas. Nesse espaço, pode-se deixar à disposição das crianças panos coloridos,
grandes e pequenos, grossos e finos, opacos e transparentes; cordas; caixas de
papelão para que as crianças modifiquem e atualizem suas brincadeiras em função
das necessidades de cada enredo. Nesse sentido, brincar deve se constituir em
atividade permanente e sua constância dependerá dos interesses que as crianças
apresentam nas diferentes faixas etárias.
Sono
e A instituição deve contar com um espaço coletivo adequado e prever momentos para
descanso entre períodos de atividades - o que nem sempre significa dormir - pode ser
repouso
importante para crianças que necessitam descansar ou de maior privacidade. Os
horários de sono e repouso não são definidos a priori, mas dependem de cada caso,
ou de cada tipo de atendimento. A freqüência em instituições de educação infantil
acaba regulando e criando uma constância. Mas é importante que haja flexibilidade
de horários e a existência de ambientes para sono ou para atividades mais
repousantes, pois as necessidades das crianças são diferentes.
O professor pode desenvolver atividades relacionadas aos momentos de sono e
repouso ou projetos que abordem a importância do descanso para os seres humanos e
outras espécies. Exemplos: a) cantar para os bebês as mesmas canções de ninar que
seus pais ou parentes cantam e gradativamente introduzir outras; b) tocar, embalar,
massagear, acalentar os bebês que desejem ou que necessitem desse cuidado para
relaxar e/ou dormir; c) conversar sobre os medos, sonhos e fantasias associadas ao
dormir; d) desenvolver projetos de pesquisa sobre os hábitos, rituais e cuidados
utilizados na família e em outras culturas nos momentos de sono e repouso.
Devem ser organizadas todos os dias, atividades diferentes tais como cantos para
Atividades
Permanentes desenhar, para ouvir música, para pintar, para olhar livros, para modelar e para jogos
de regras. A arrumação da sala após uma atividade, é um exemplo que contém várias
ações que elas podem realizar sozinhas ou com pouca ajuda. A observação das
formas de expressão das crianças, de suas capacidades de concentração e
envolvimento nas atividades, de satisfação com sua própria produção e com suas
pequenas conquistas é um instrumento de acompanhamento do trabalho que poderá
ajudar na avaliação e no re-planejamento da ação educativa. Para isso é preciso
registrá-las.
Jogos

O terceiro volume do Referencial
Curricular Nacional para a Educação
Infantil,

intitulado

mundo”,

contém

“Conhecimento
seis

Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza
e Sociedade e Matemática.

do

documentos

Especificamente, no que diz respeito
ao

objeto

de

conhecimento

intitulado

referentes aos eixos de trabalho orientados

“movimento”, o Referencial afirma que as

para a construção das diferentes linguagens

crianças se movimentam desde que nascem,

pelas crianças e para as relações que estas

adquirindo um maior controle sobre seu

estabelecem

de

próprio corpo e se apropriando cada vez mais

conhecimento Movimento, Música, Artes

das possibilidades de interação com o

com

os

objetos

mundo. O movimento humano, portanto, é
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mais do que simples deslocamento do

mexer partes do corpo ou deslocar-se no

corpo

uma

espaço. A criança se expressa e se comunica

linguagem que permite às crianças agirem

por meio dos gestos e das mímicas faciais e

sobre o meio físico e atuarem sobre o

interage utilizando fortemente o apoio do

ambiente humano, mobilizando as pessoas

corpo. A dimensão corporal integra-se ao

por meio de seu teor expressivo.

conjunto da atividade da criança. O ato

no

espaço.

Constitui

Ao brincar, jogar, imitar e criar

motor faz-se presente em suas funções

ritmos e movimentos, as crianças também

expressiva, instrumental ou de sustentação,

se apropriam do repertório da cultura

às posturas e aos gestos, encontrando-se na

corporal na qual estão inseridas. A

expressividade

diversidade de práticas pedagógicas que

privilegiado

caracterizam o universo da educação

sentimentos e emoções. Dessa forma, os

infantil

concepções

jogos, as brincadeiras, a dança e as práticas

quanto ao sentido e funções atribuídas ao

esportivas revelam, por seu lado, a cultura

movimento no cotidiano das creches, pré-

corporal de cada grupo social, constituindo-

escolas e instituições afins. Nesse sentido,

se em atividades privilegiadas, na qual o

o Referencial destaca que é muito comum

movimento é aprendido e significado pela

que, visando garantir-se uma atmosfera de

criança.

reflete

diferentes

ordem e de harmonia, algumas práticas
educativas

simplesmente

procuram

do
para

corpo
a

um

recurso

externalização

de

Depois de explicar as principais
características

de

movimento

entre

as

suprimir o movimento corporal, impondo

crianças de 0 a 3 anos e 4 a 6, o Referencial,

às crianças de diferentes idades rígidas

explicita

restrições posturais.

associados a este “objeto de conhecimento” e

O movimento para a criança
pequena significa muito mais do que

seus

os

respectivos

objetivos

pedagógicos

conteúdos,

tal

como

apresentados no quadro 3, a seguir.

Quadro 3 - Objetivos pedagógicos dos objetos de conhecimento “movimento”
Objetivos
Objetivos
0 a 3 anos de idade
0 a 6 anos de idade
1. familiarizar-se com a imagem do Para esta fase, os objetivos estabelecidos para a faixa etária
próprio corpo;
de zero a três anos deverão ser aprofundados e ampliados,
garantindo-se, ainda, oportunidades para que as crianças
sejam capazes de:
2. explorar as possibilidades de gestos 1. ampliar as possibilidades expressivas do próprio
e ritmos corporais para expressar-se
movimento, utilizando gestos diversos e o ritmo
nas brincadeiras e nas demais
corporal nas suas brincadeiras, danças, jogos e demais
situações de interação;
situações de interação;
3. deslocar-se
com
destreza 2. explorar diferentes qualidades e dinâmicas do
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movimento, como força, velocidade, resistência e
progressiva no espaço ao andar,
flexibilidade, conhecendo gradativamente os limites e
correr, pular etc., desenvolvendo
as potencialidades de seu corpo;
atitude de confiança nas próprias
capacidades motoras;
4. explorar e utilizar os movimentos de 3. controlar gradualmente o próprio movimento,
preensão, encaixe, lançamento etc.,
aperfeiçoando seus recursos de deslocamento e
para o uso de objetos diversos.
ajustando suas habilidades motoras para utilização em
jogos, brincadeiras, danças e demais situações;
4. utilizar os movimentos de preensão, encaixe,
lançamento etc., para ampliar suas possibilidades de
manuseio dos diferentes materiais e objetos;
5. apropriar-se progressivamente da imagem global de
seu corpo, conhecendo e identificando seus segmentos
e elementos e desenvolvendo cada vez mais uma
atitude de interesse e cuidado com o próprio corpo.

Em relação aos conteúdos do
“objeto”

movimento,

o

que esse processo ocorra. Os conteúdos estão

Referencial

organizados em dois blocos. O primeiro

estabelece que sua organização deve

refere-se às possibilidades expressivas do

respeitar as diferentes capacidades das

movimento e o segundo ao seu caráter

crianças em cada faixa etária, bem como as

instrumental” (BRASIL, 1998c, p. 29).

diversas culturas corporais presentes nas
Diretrizes Curriculares Nacionais Para a
Educação Infantil

muitas regiões do país.
“Os conteúdos deverão priorizar o
desenvolvimento

das

capacidades

expressivas e instrumentais do movimento,
possibilitando a apropriação corporal pelas
crianças de forma que possam agir com
cada vez mais intencionalidades. Devem
ser organizados num processo contínuo e
integrado

que

envolvam

múltiplas

experiências corporais, possíveis de serem
realizadas pela criança sozinha ou em
situações de interação. Os diferentes
espaços e materiais, os diversos repertórios
de

cultura

corporal

expressos

em

brincadeiras, jogos, danças, atividades
esportivas e outras práticas sociais são
algumas das condições necessárias para

Em 17 de dezembro de 1998, a
CEB/CNE

022/98

emitiu

um

parecer

relacionado com a Educação Infantil. Dentre
outros aspectos, a relatora conclui que
somente de forma muito recentemente a
legislação vinha se referindo a este segmento
da educação, motivo pelo qual, seguramente
uma política desse porte ainda não estava
definida no Brasil. Política esta que deveria
promover a indispensável integração do
estado e da sociedade civil como coparticipantes das famílias no cuidado e
educação de seus filhos entre 0 e 6 anos.
Além disso, a relatora reafirma que uma
política nacional para a infância deveria ser
considerada um investimento social capaz de
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considerar as crianças sujeitos de direitos,

contradição: a de não conseguir qualificar,

cidadãos em processo e alvo preferencial

com precisão, a diferença do trabalho na

de políticas públicas.

perspectiva do “cuidar” com o “educar”,

Por outro lado, no parecer é

aspecto este que contribuiu, segundo o

explicitado que as diretrizes deveriam

parecer, para diminuir a relevância destas

contemplar o trabalho nas creches para as

instituições no âmbito das políticas públicas,

crianças de 0 a 3 anos e nas pré-escolas ou

embora a LDB tenha apontado para a

centros e classes de educação infantil para

necessidade de se promover uma educação

as de 4 a 6 anos, além de nortear as

sistemática e de qualidade orientada por uma

propostas

boa

curriculares

e

os

projetos

pedagógicos, os quais deveriam estabelecer

política

pública

neste

âmbito

da

educação.

paradigmas para a própria concepção

Além disso, o parecer CEB/CNE

destes programas de cuidado e educação,

022/98 aponta que, para além dos problemas

com qualidade. Também é apresentada

orçamentários existentes para viabilizar as

uma breve análise da história da criança

políticas públicas destinadas à Educação

seguida de um diagnóstico da situação da

Infantil,

educação infantil no Brasil.

despreparo dos Cursos de Formação de

Em

termos

sério

descaso

e

Professores em nível médio, os chamados

CEB/CNE 022/98 afirma que a creche, ou

Cursos Normais, bem como os de Pedagogia

seja, a instituição que se ocupa de crianças

em nível Superior quando tratavam da

de 0 a 3 anos, foi tratada até anos recentes

qualificação específica de profissionais para

e erroneamente, como uma instituição que

o trabalho com as crianças de 0 a 6 anos. Por

oferecia uma educação “pobre para os

esse motivo, a relatora recomenda, em

pobres” associada à presença de adultos

caráter de urgência, tanto a atualização em

sem

o

serviço dos educadores, quanto dos cursos de

trabalho de “cuidar” e “educar”, bem como

formação de docentes para a Educação

pela ausência de propostas pedagógicas e

Infantil nos níveis médio e superior, os quais

alto

e

deveriam adaptar-se com a maior urgência às

e

exigências de qualificação dos educadores

grau

apropriada

de

descompromisso

o

um

parecer

qualificação

gerais

existia

para

improvisação

com

os

direitos

necessidades dessas crianças.

para as crianças de 0 a 6 anos. Isso,

Na faixa etária de 4 a 6 anos, as
pré-escolas,

pelo

sociais, as características sempre mais

segmento de crianças de famílias de renda

acentuadas da sociedade de comunicação e

média

e

mais

alta

freqüentadas

considerando as transformações familiares e

apresentavam

uma
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informação, e suas conseqüências sobre as

seguidos pelas Instituições de Educação

crianças, mesmo as de mais baixa renda.

Infantil dos Sistemas Brasileiros de Ensino,

Na

segunda

parte

do

parecer

no

que

diz

respeito

à

organização,

CEB/CNE 022/98, são apresentadas um

articulação, desenvolvimento e avaliação de

total

suas propostas pedagógicas. Tais princípios

de

perspectiva

6

diretrizes,
central

que

tendo
as

como
mesmas

são apresentados em 3 grandes itens:

“pudessem nortear os rumos da Educação

a) Princípios Éticos da Autonomia, da

Brasileira, garantindo direitos e deveres

Responsabilidade, da Solidariedade e do

básicos de cidadania, conquistados através

Respeito ao Bem Comum;

da Educação Infantil e consagrados naquilo

b) Princípios

Políticos

dos

Direitos

e

que é primordial e essencial: que as

Deveres de Cidadania, do Exercício da

crianças de 0 a 6 anos sejam cuidadas e

Criticidade e do Respeito à Ordem

educadas pelos esforços comuns de suas

Democrática;

famílias, da sociedade civil e do estado, o

c) Princípios Estéticos da Sensibilidade, da

que lhes propiciará a possibilidade de

Criatividade,

inclusão numa vida de participação e

Diversidade de Manifestações Artísticas

transformação nacional, dentro de um

e Culturais.

da

Ludicidade

e

da

contexto de justiça social, equilíbrio e
felicidade”

(BRASIL/CEB/CNE,

p.18,

Diretrizes Operacionais para a Educação
Infantil

1998).
Em 16 de fevereiro de 2000, a

Posteriormente, baseado no parecer
022/98, o CNE emitiu em abril de 1999 a
Resolução CNE/CEB 1/99, instituindo as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil, as quais deveriam ser
observadas na organização das propostas
pedagógicas das instituições de educação
infantil integrantes dos diversos sistemas

Além das diretrizes, vale ressaltar
que a resolução estabeleceu, de acordo
com o parecer 022/98 do CNE/CEB, uma
de

aprovou

as

Diretrizes

Operacionais para a Educação Infantil, cujo
objetivo seria objetivar dúvidas surgidas na
interpretação

da

LDB/96

relativas

à

Educação Infantil, e à sua especificidade,
que envolvia, além do âmbito da educação
pública

e

privada,

em

várias

esferas

administrativas, outros âmbitos de atuação

de ensino.

série

CNE/CEB

princípios

orientadores

dos

fundamentos e procedimentos a serem

como o da Previdência e Assistência Social.
As

diretrizes

procuraram,

nesse

sentido, enfatizar uma série de aspectos
normativos relacionados com: a) o caráter da
vinculação das Instituições de Educação
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Infantil aos Sistemas de Ensino; b) a

A lei No 10.172, de 9 de janeiro de

proposta pedagógica e os regimentos

2001 instituiu o Plano Nacional de Educação

escolares; c) a formação de professores e

- PNE, além de outras providências, com

outros profissionais para o trabalho nas

validade até 09 de janeiro de 2010.

instituições de Educação Infantil e d) os

O

Plano

tem

como

objetivos

espaços físicos e recursos materiais para a

promover: a) a elevação global do nível de

Educação Infantil.

escolaridade da população; b) a melhoria da

Nesse documento foram resgatados

qualidade do ensino em todos os níveis; c) a

os principais fundamentos legais dos

redução das desigualdades sociais e regionais

direitos das crianças de 0 a 6 anos, os

no tocante ao acesso e à permanência, com

principais dispositivos legais relacionados

sucesso,

com os itens acima mencionados. E, dentre

democratização da gestão do ensino público,

as principais disposições emitidas nas

nos estabelecimentos oficiais, obedecendo

referidas diretrizes, duas destacam-se em

aos

especial pela sua importância. A primeira

profissionais da educação na elaboração do

diz respeito ao fato de que a partir da

projeto pedagógico da escola e a participação

homologação e publicação do parecer,

das

novas instituições de educação infantil

conselhos escolares ou equivalentes.

somente

poderiam

educação

princípios

da

comunidades

pública;

d)

participação

escolar

e

local

a

dos

em

em

Para alcançar tais objetivos, o PNE

funcionamento, desde que autorizadas

estabelece: a) as diretrizes para a gestão e o

pelos órgãos próprios, dos respectivos

financiamento da educação; b) as diretrizes e

sistemas de ensino, considerando o decurso

metas para cada nível e modalidade de

do prazo estabelecido no Art.89 da

ensino e, c) as diretrizes e metas para a

LDB/96.

as

formação e valorização do magistério e

instituições de educação infantil, públicas

demais profissionais da educação, nos

ou

estiverem

próximos dez anos. Além disso, estabelece

funcionando sem autorização, deveriam

para o conjunto da Nação, que o alcance das

solicitar ao órgão próprio de seu sistema de

metas projetadas deve ocorrer por meio da

ensino, as medidas indispensáveis ao

elaboração de planos estaduais e municipais

cumprimento da prescrição legal, sob pena

os quais devem ser formulados a partir do

de serem impedidas de funcionar.

desdobramento,

Segundo,

privadas,

que

entrar

na

que

todas

ainda

especificidades
O Plano Nacional de Educação e sua
Avaliação Técnica

adequação
locais,

bem

como

às
da

definição de estratégias adequadas para cada
circunstância.
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Ao

tratar,

da

aspecto que, segundo o diagnóstico

Educação Infantil, O PNE reconhece a

revelaria uma progressiva melhoria da

importância

qualificação

da

especificamente,

educação

Infantil

na

medida em que é nessa idade que os
estímulos educativos têm maior poder de
influência

sobre

Educação

Infantil.
4. Em

relação

à

infra-estrutura

dos

estabelecimentos, em 1998, havia 4.153

personalidade e o desenvolvimento da

pré-escolas atendendo 69.714 crianças

criança.

um

sem contar com abastecimento de água,

diagnóstico dentro do qual se afirma,

sendo que 84,0% estavam situadas no

dentre outros aspectos que, no Brasil:

Nordeste. Essa carência ocorria para

1. A educação das crianças menores de 7

menos de 0,5% das crianças atendidas

disso,

formação

na

da

Além

a

docente

apresenta

anos tem uma história de cento e

nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

cinqüenta anos. Seu crescimento, no

5. 70,0% dos estabelecimentos não tinham

entanto, deu-se principalmente a partir

parque infantil, privando nada menos que

dos anos 1970 deste século e foi mais

54,0% das crianças.

acelerado até 1993.

6. Considerava-se possível que muitos dos

2. Em 1998, a Educação Infantil estava

estabelecimentos eram anexos a escolas

presente em 5.320 Municípios, que

urbanas de ensino fundamental, onde o

correspondiam a 96,6% do total desses

espaço externo é restrito e devia ser

municípios.

dividido com muitos outros alunos.

3. Das

219

mil

funções

docentes

Nesse sentido, o PNE entendia que

existentes em 1998, 129 mil eram

deveria ser dada especial atenção a esse

municipais; 17 mil, estaduais e 72,8

problema, sob pena de se continuar com

mil, particulares. Em torno de 13,0%

uma educação infantil descaracterizada,

dos professores possuíam apenas o

pela

ensino

cognoscitiva em sala de aula.

fundamental,

completo

ou

predominância

da

atividade

incompleto, 66,0% eram formados em

7. 20% dos estabelecimentos não tinham

nível médio e 20,0% já tinham o curso

energia elétrica em 1998, ficando 167 mil

superior. De 1987 para 1998 houve

crianças matriculadas sem possibilidade

aumento do número dos diplomados

de acesso a meios como informática e

em nível universitário trabalhando na

outros

educação infantil (de 20 para 44 mil),

aprendizagem e, mais grave ainda, 58,0%

elevando o percentual nessa categoria

das

em relação ao total de professores,

estabelecimentos

instrumentos

crianças

lúdicos

freqüentavam
sem

contar

de

tais
com
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sanitário adequado e 127 mil pré-

O

PNE

menciona,

também,

a

escolas não contavam sequer com

importância da Pedagogia, ao considerar que

esgoto sanitário, das quais, mais da

esta

metade se encontravam no Nordeste.

experiência e reflexão sobre sua prática na

já

vem

acumulando

considerável

Por determinação da LDB, as

educação infantil, assim como definindo

creches deveriam atender crianças de zero

procedimentos adequados para oferecer às

a três anos, ficando a faixa de 4 a 6 para a

crianças

pré-escola, e adotar objetivos educacionais,

enriquecedoras

transformando-se

desenvolvimento e aprendizagem.

educação,

segundo

Curriculares
Conselho

em

Nacionais
Nacional

instituições
as

Diretrizes

emanadas

do

desafiantes

oportunidades

e
de

No horizonte dos dez anos de duração
do

Plano

Nacional

de

Educação,

o

Educação.

documento afirma que a demanda de

Entretanto, de acordo com dados de 1999,

educação infantil poderá ser atendida com

devido à política instituída pelo FUNDEF

qualidade, beneficiando a toda criança que

o qual contemplou separadamente o ensino

necessite e cuja família queira ter seus filhos

fundamental das etapas anterior e posterior

freqüentando uma instituição educacional.

da educação básica, houve um significativo

Para isso, serão necessárias, além das

decréscimo de cerca de 200 mil matrículas

orientações

na

persistindo,

administrativas conducentes à melhoria da

embora em número menor (159 mil), em

qualidade dos serviços oferecidos, outras

1999. Um dos motivos dessa situação foi a

medidas de natureza política, tais como

transferência de recursos antes aplicados à

decisões e compromissos políticos dos

educação

governantes em relação às crianças; medidas

pré-escola,

de

de

interessantes,

em 1998,

infantil

por

Municípios

e

pedagógicas

e

medidas

Estados, ao ensino fundamental, tendo sido

econômicas

relativas

fechadas muitas instituições de educação

financeiros

necessários

infantil.

administrativas para articular os setores da

aos

recursos

e

medidas

Ao tratar das diretrizes da educação

política social envolvidos no atendimento

infantil, o PNE faz menciona que estudos

dos direitos e das necessidades das crianças,

científicos realizados sobre a criança nos

tais como a Educação, a Assistência Social, a

últimos cinqüenta anos, muitos dos quais

Justiça, o Trabalho, a Cultura, a Saúde e as

coincidem, são consensuais em afirmar a

Comunicações

importância dos primeiros anos de vida

organizações da sociedade civil.

para o desenvolvimento e aprendizagem
posteriores.

No
apresentadas

Sociais,

quadro

4,

em

ordem

a
de

além

das

seguir,

são

prazo,

as
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principais metas estabelecidas no PNE para

alcançar os objetivos da Educação Infantil.

Quadro 4 – A Educação Infantil no PNE: Prazos e Metas11
PRAZO

META

Imediato

5

Imediato
Imediato

6
11

Imediato

12

Imediato

13

Imediato
Imediato
Imediato

15
16
18

Imediato

19

imediato

20

Imediato

21

Imediato

23

Imediato

24

Imediato

25

Um ano

2

Dois anos

3

Dois anos

8

Três anos
7
Três anos de
9
projeto
Três anos

10

Três anos

14

Três anos

22

Cinco anos

1

Cinco anos
Cinco anos
Cinco anos
Seis anos

4
5
5
22

11

CONTEÚDO
Estabelecer programa nacional de formação de profissionais de educação
infantil, com a colaboração da União, Estados e Municípios, universidades,
ONGs, e institutos superiores de educação
Somente admitir novos profissionais com titulação mínima em nível médio
Colaboração entre os setores de Educação, Saúde e Assistência
Garantir a alimentação escolar, através da colaboração financeira da União e
dos Estados
Assegurar, nos Municípios, o fornecimento de materiais pedagógicos
adequados
Extinção das classes de alfabetização
Implantação de conselhos escolares e outras formas de participação
Adotar progressivamente o atendimento integral para crianças de O a 6 anos
Estabelecer parâmetros de qualidade dos serviços de Educação Infantil, como
referência para a supervisão, controle e avaliação
Encaminhar ao Congresso Nacional Projeto de Lei para regulamentar o
direito dos trabalhadores à assistência gratuita de seus filhos (art.7°,XXV,CF)
Assegurar que, nos Municípios, os 10% dos recursos de m.d.e, não vinculados
ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do MagistérioFundef sejam aplicados prioritariamente em educação infantil
Realizar estudos sobre custo da educação infantil de qualidade
Ampliar a oferta de formação de educação infantil de nível superior,
prioritariamente nas regiões onde o déficit de qualificação é maior
Exercer a ação supletiva da União e do Estado junto aos Municípios mais
necessitados nos termos do art.30,VI, 1°,CF .
Elaborar padrões mínimos para funcionamento das instituições
Somente autorizar construção e funcionamento de instituições que se adaptem
aos requisitos de infra-estrutura
Assegurar a definição de política para a educação infantil, com base nas
diretrizes nacionais
Iniciar a formação em serviço nos municípios
Formulação pelas instituições de educação infantil, com a participação dos
profissionais, de projeto pedagógico
Estabelecer nos municípios, sistema de acompanhamento, controle e
supervisão da Educação Infantil
Incluir creches ou entidades equivalentes no sistema nacional de estatísticas
educacionais
Ampliar o programa de Garantia de Renda Mínima associado a ações sócioeducativas de sorte a atender 50% das crianças de O a 6 anos - VETADO
Ampliar a oferta para atender a 30% da população de até 3 anos e 60% da
população de 4 a 6 anos ( ou 4 a 5)
Adaptar os prédios aos padrões mínimos de infra-estrutura
Formação em nível médio (modalidade normal) de todos os dirigentes
Habilitação específica de nível médio de todos os professores
Ampliar o Programa de Garantia de Renda Mínima associado a ações sócio-

Fonte: BRASIL/Câmara dos Deputados/Comissão de Educação e Cultura. Avaliação Técnica do Plano
Nacional de Educação. Brasília: Centro de Informação e Documentação/Coordenação de Publicações, 2004.
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Dez anos

1

Dez anos

5

Dez anos

5b

educativas de sorte a atender 100% das crianças de O a 6 anos- VETADO
Ampliar a oferta para atender a 50% da população de até 3 anos e 80% da
população de 4 a 6 anos (ou 4 a 5)
Formação em nível superior de todos os dirigentes
Estabelecer em todos os municípios, programas de orientação e apoio aos pais
com filhos entre zero e três anos (assistência financeira, jurídica, alimentar,
contra a violência doméstica e desagregação familiar extrema).

a

apontou uma profunda falta de dados

Consultoria Legislativa da Câmara dos

sistematizados para avaliar as metas, aspecto

Deputados elaborou uma avaliação técnica

que implicaria a adoção de medidas para

do PNE, tal como solicitado pelo então

viabilizar tal avaliação de forma sistemática

presidente da Comissão de Educação e

e continua.

Cultura da Câmara dos Deputados, João

O Plano Nacional de Educação e a
Educação Infantil

Por

outro

lado,

em

2004

Paulo Cunha, de acordo com o artigo 3º
desse mesmo Plano, o qual trata da
realização

de

avaliações

periódicas

Entre 1994 e 1996, “o MEC realizou
vários

seminários

e

debates,

com

a

relacionadas com a sua implementação

participação de diferentes segmentos e

(BRASIL/Câmara dos Deputados, 2004).

organizações sociais, buscando contribuir

No que diz respeito à Educação

para a construção de uma nova concepção

Infantil, a avaliação técnica realizada

para a educação das crianças de 0 até 6 anos.

utilizou como principal referência os dados

As discussões realizadas nesses eventos

do Censo Escolar de 2003 e os resultados

deram origem a uma série de publicações tais

da Pesquisa por Amostra de Domicílio –

como a Política Nacional de Educação

PNAD/2002, procedendo a uma análise

Infantil (Brasil, 1994a); Educação Infantil no

dos

seguintes

assuntos:

Atendimento,

Brasil: situação atual (Brasil, 1994b); Por

infra-estrutura,

formação

profissional,

uma política de formação do profissional de

organização,

Educação Infantil (Brasil, 1994c); Critérios

planejamento,

gestão

e

para um atendimento em creches que

financiamento e legislação.

respeite
Depois de analisar o documento,

os

bibliografia

PNE

Propostas

tinham

sido

atendidas

principalmente no que diz respeito à

fundamentais

das

crianças (Brasil, 1995a); Educação Infantil:

constatou-se que até 2003 várias metas do
não

direitos

anotada

(Brasil,

pedagógicas

e

1995b)

currículo

e
em

Educação Infantil” (BRASIL, 2006ª, p. 31).

colaboração da União junto os Estados e
Municípios.

Além

disso,

o

relatório

Vários desses documentos serviram,
dentre outros aspectos, como referência para
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construir o capítulo correspondente à

curriculares

Educação Infantil no interior do PNE.

Conselho

Ao tratar sobre esse nível de ensino,
o PNE considera que é preciso analisar
separadamente as faixas etárias de 0 a 3 e
de 4 a 6 anos, porque foram grupos
tratados

diferentemente,

objetivos,

quer

por

quer

nos

instituições

que

A

primeira

predominantemente

faixa

sob

a

esteve

égide

da

Nacional

emanadas
de

do

Educação.

Considerando-se que nos primeiros anos de
vida, dada a maleabilidade da criança às
interferências do meio social, especialmente
da qualidade das experiências educativas, é
fundamental que os profissionais sejam
altamente qualificados.

atuaram nesse campo, sejam públicas ou
privadas.

nacionais

Outra questão importante resgatada
pelo PNE refere-se ao número de crianças
por professor, pois, nessa faixa etária, as

assistência social e tinha uma característica

crianças

mais assistencial, como cuidados físicos,

individualizada em muitas circunstâncias e

saúde,

requerem mais cuidados dos adultos do que

alimentação.

Atendia

principalmente as crianças cujas mães

precisam

de

atenção

bastante

nos níveis subseqüentes da escolarização.

trabalhavam fora de casa.

No que diz respeito à necessidade de

Referindo-se à sinopse estatística

operacionalizar as Diretrizes Curriculares

da educação infantil de 1999 que reuniu

para o Ensino Infantil, o PNE afirma, em

dados de 1998 e que foi utilizada em

consonância com a lei, que a educação

pareceres

infantil é a primeira etapa da Educação

e

resoluções

anteriores

do

CNE/CBE, o PNE considera que tais dados

Básica.

já estavam defasados e incompletos,

personalidade humana, da inteligência, da

mesmo porque somente as creches estavam

vida

começando a registrar-se nos órgãos de

primeiras experiências da vida são as que

cadastro educacional.

marcam mais profundamente a pessoa.

O

PNE

determinação

da

reafirma
LDB,

que
as

por

creches

atenderão crianças de zero a três anos,
ficando a faixa de 4 a 6 para a pré-escola, e
deverão adotar objetivos educacionais,
transformando-se
educação,

em

segundo

instituições
as

Ela

estabelece

emocional,

da

as

bases

socialização.

da

As

Quando positivas, tendem a reforçar, ao
longo da vida, as atitudes de autoconfiança,
de

cooperação,

solidariedade,

responsabilidade.
Na distribuição de competências

de

referentes à educação infantil, tanto a

diretrizes

Constituição Federal quanto a LDB são
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explícitas na co-responsabilidade das três

elaborar,

esferas de governo - Municípios, Estado e

propostas pedagógicas a partir das Diretrizes

União - e da família. A articulação com a

Curriculares

família visa mais do que qualquer outra

Infantil contando com a participação das

coisa,

de

professoras e dos professores. Tais propostas

educação,

valores,

deveriam explicitar concepções, bem como

tal

que

a

definir diretrizes referentes à metodologia do

se

trabalho pedagógico e ao processo de

ao

mútuo

processos

de

expectativas,
educação

de

familiar

complementem

e

conhecimento

maneira
e

a

escolar

se

enriqueçam,

implementar

e

Nacionais

desenvolvimento

e

avaliar

para

suas

Educação

aprendizagem

das

produzindo aprendizagens coerentes, mais

crianças, prevendo a avaliação como parte do

amplas e profundas.

trabalho pedagógico, que deveria envolver

Diante dos diagnósticos presentes
nos documentos oficiais, o PNE reafirma,

toda a comunidade escolar.
Os Parâmetros Nacionais de Qualidade
para a Educação Infantil

também, que a formação dos profissionais
da educação infantil merece uma atenção

Diante da necessidade de ampliar o

especial, dada à relevância de sua atuação

nível de colaboração da União, tal como foi

como

de

identificado em 2004 pela Avaliação Técnica

A

do PNE realizada pela Câmara de Deputados

qualificação específica para atuar na faixa

(BRASIL/Câmara dos Deputados, 2004) e,

de 0 a 6 anos inclui o conhecimento das

por outro lado, pela determinação legal

bases científicas do desenvolvimento da

estabelecida nesse mesmo Plano no sentido

criança, da produção de aprendizagens e a

de se exigir a colaboração da União para

habilidade de reflexão sobre a prática, de

estabelecer parâmetros de qualidade dos

sorte que esta se torne, cada vez mais,

serviços

fonte

e

referência para a supervisão, o controle e a

habilidades na educação das crianças.

avaliação, e como instrumento para a adoção

Além da formação acadêmica prévia,

das medidas de melhoria da qualidade

requer-se a formação permanente, inserida

(BRASIL, 2001, cap. II, item 19 do tópico

no trabalho pedagógico, nutrindo-se dele e

Objetivos e Metas da Educação Infantil), o

renovando-o constantemente.

MEC, por meio da Coordenação Geral de

mediadores

desenvolvimento

de

e

novos

no

processo

aprendizagem.

conhecimentos

Educação

de

Educação

Infantil

Infantil

(COEDI)

como

do

No que diz respeito às questões

Departamento de Políticas de Educação

pedagógicas, o PNE afirma que as

Infantil e do Ensino Fundamental (DPE)

instituições de Educação Infantil deveriam

25
elaborou

os

documentos

Parâmetros

No volume 1 – versão final - é

a

estabelecida uma distinção conceitual entre

Educação Infantil - Volumes 1 e 2, em

parâmetros de qualidade e indicadores de

parceria com secretários de educação,

qualidade: “Parâmetros podem ser definidos

conselheiros,

Nacionais

de

Qualidade

para

técnicos,

especialistas,

como referência, ponto de partida, ponto de

outros

profissionais,

chegada ou linha de fronteira. Indicadores,

mediante a realização de encontros e

por sua vez, presumem a possibilidade de

seminários

quantificação,

professores

e

técnicos,

(BRASIL/MEC,

2006).

instrumento

servindo,
para

aferir

portanto,
o

como

nível

de

Segundo o MEC, os parâmetros são

aplicabilidade do parâmetro. Parâmetros são

uma das diretrizes da Política Nacional de

mais amplos e genéricos, indicadores mais

Educação Infantil construída para instaurar

específicos e precisos. Um parâmetro de

uma discussão qualificada que possa

qualidade inquestionável, por exemplo, é a

contribuir para o avanço da Educação

formação específica das professoras e dos

Infantil no Brasil, motivo pelo qual contém

professores de Educação Infantil. Nesse

referências que serão utilizadas pelos

caso, o indicador seria a série e o nível

sistemas educacionais, creches, pré-escolas

propriamente

e centros de Educação Infantil, como

profissionais que atuam nas instituições de

forma de contribuir com a ampliação da

Educação

igualdade de oportunidades educacionais

considerada ótima em um determinado

considerando-se

diferenças,

município se o parâmetro definido neste caso

diversidades e desigualdades do país e das

fosse a formação exigida por lei, e todos os

muitas culturas nele presentes.

profissionais que atuam nas instituições de

Os

as

A

formação

qualidade

dos

seria

Educação Infantil tivessem essa formação

educação infantil tratando as crianças

em nível superior” (BRASIL/MEC, p. 8,

como pertencentes à faixa etária de 0 até 6

2006a).

de

idade

em

abordaram

Infantil.

de

a

anos

Parâmetros

dito

decorrência

da

Ao tratar sobre a qualidade da

promulgação das Leis 11.114 de 16/05/05,

educação da criança até 6 anos, os

11.274 de 06/02/2006 e do Parecer Nº

Parâmetros abordam: 1) o debate sobre a

18,de 15/09/05 emitido pela Câmara de

qualidade da educação em geral e o debate

Educação Básica do Conselho Nacional de

específico no campo da educação da criança

Educação, que tratam da inclusão da

de 0 até 6 anos; 2) a concepção de criança e

criança de 6 anos no ensino fundamental.

de pedagogia da Educação Infantil; 2) 3) os
resultados de pesquisas recentes; 4) a
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qualidade na perspectiva da legislação e da

linguagens

atuação dos órgãos oficiais do país.

plástica, faz-de-conta, entre outras), desde

Em

relação

às

questões

relacionadas com a qualidade da Educação

(corporal,

gestual,

musical,

que acompanhadas por parceiros mais
experientes.

Infantil, é possível extrair dos Parâmetros

Nesse sentido, propor parâmetros de

algumas conclusões: a) a qualidade é

qualidade para a Educação Infantil, implica

considerada

socialmente

considerar que as crianças, desde que nascem

constantes

já são cidadãos de direitos; indivíduos

negociações; b) depende do contexto; c)

únicos, singulares; seres sociais e históricos;

baseia-se

necessidades,

seres competentes, produtores de cultura;

demandas, conhecimentos e possibilidades;

indivíduos humanos, parte da natureza

d) a definição de critérios de qualidade está

animal, vegetal e mineral.

um

construído,

conceito

alvo

em

de

direitos,

constantemente

tensionada

por

essas

diferentes perspectivas.

Para tanto, precisam ser cuidadas e
educadas, o que implica serem auxiliadas nas

No que diz respeito à concepção de

atividades que não são capazes de realizar

criança, esta é concebida como um sujeito

sozinhas, atendidas em suas necessidades

social e histórico inserido em uma

básicas físicas e psicológicas, assim como

sociedade que partilha de uma determinada

contar com atenção especial por parte do

cultura,

adulto em momentos peculiares de sua vida.

a

qual

profundamente

a

além

de

construção

marcar
da

sua

Pedagogicamente,

as

crianças

identidade, também contribui com ele,

precisam ser apoiadas em suas iniciativas

como ser de expressão, como ser humano

espontâneas

completo porque apresenta características

movimentar-se em espaços amplos e ao ar

necessárias para ser considerado como tal:

livre; expressar sentimentos e pensamentos;

constituição física, formas de agir, pensar e

desenvolver a imaginação, a curiosidade e a

sentir.

capacidade
Neste

ressaltaram

ponto,
a

desenvolvimento

os

Parâmetros

importância
social

da

e

incentivadas

de

a

expressão;

brincar;

ampliar

permanentemente conhecimentos a respeito

do

do mundo da natureza e da cultura apoiadas

criança,

por estratégias pedagógicas apropriadas;

oportunizado pela diversidade de parceiros

diversificar

e experiências que ocorrem mesmo antes

companheiros de interação em creches, pré-

desta se expressar por meio da linguagem

escolas e centros de Educação Infantil.

verbal, uma vez que bebês e crianças são
capazes de interagir a partir de outras

atividades,

Por
ressaltam

outro
a

lado,

importância

escolhas

os
das

e

Parâmetros
pesquisas
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desenvolvidas no âmbito da Educação

de Educação Infantil no Brasil, bem como

Infantil. Estudo promovido pelo Banco

dos Parâmetros Nacionais de Qualidade para

Mundial e pelo IPEA em 2001, baseado

a Educação Infantil, no que se refere à

em dados de IBGE, procurou calcular os

proposta

efeitos da freqüência à pré-escola. As

professores e demais profissionais que atuam

conclusões

a

na educação infantil; às interações de

importância dos efeitos dessa freqüência

professoras, professores, gestores, gestoras e

sobre a escolaridade dos indivíduos (série

demais profissionais, assim como em relação

completada

e

quando

à infra-estrutura das instituições de educação

controladas

as

origem

infantil em geral.

desse

estudo

ressaltam

repetências)
variáveis

de

socioeconômica.

pedagógica;

à

gestão,

aos

No documento é explicitado que para

Esses estudos, entre outros, são

alcançar

um

patamar

satisfatório

de

mostrados para constatar que as crianças

qualidade é fundamental que o poder

que freqüentam uma Educação Infantil de

público, nos níveis da administração federal,

boa qualidade obtêm melhores resultados

estadual e municipal, atue em regime de

em testes de desenvolvimento e em seu

colaboração recíproca procurando-se que não

desempenho na escola primária, sendo

haja duplicidade e/ou “ausência” de ações,

esses efeitos mais significativos justamente

de forma a delimitar as fronteiras de atuação

para

pobres,

e de articulação entre os vários níveis e

principalmente quando devidamente inter-

órgãos responsáveis, sempre em consonância

relacionados três fatores de qualidade

com a legislação vigente.

as

crianças

identificados

e

Dessa forma, em consonância com os

contextos: a formação dos professores, o

documentos oficiais, reafirma-se que cabe ao

currículo e a relação da escola com a

Ministério da Educação (MEC), definir e

família.

implementar

O

em

mais

volume

diferentes

2

dos

países

Parâmetros

Educação

a

Política

Infantil

e

Nacional

articular-se

de
com

Nacionais de Qualidade para a Educação

secretarias estaduais e municipais, órgãos,

Infantil tem como objetivo apresentar os

organismos, organizações, áreas, programas,

principais

poderes

padrões

de

referência

Legislativo

e

Judiciário

para

orientadores do sistema educacional no que

propiciar

se refere à organização e funcionamento

colaborativa entre os três níveis de governo e

das instituições de Educação Infantil. Para

entre os diversos setores das políticas sociais.

tanto, trata das competências do sistema de

Estabelecer diretrizes, objetivos, metas e

ensino, da caracterização das instituições

estratégias para a área; garantir o cuidado e a

uma

gestão

integrada

e
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educação das crianças de 0 até 6 anos de

nas instituições de Educação Infantil em

idade,

âmbito estadual.

assim

como

a

promoção

da

qualidade nas instituições de Educação
Infantil em âmbito nacional.

Em relação aos conselhos estaduais
de educação e do Distrito Federal, cabe a

Ao Conselho Nacional de Educação

estes garantir o cumprimento da legislação

cabe garantir o cumprimento da legislação

vigente

vigente em âmbito nacional e de acordo

desenvolvimento da Educação Infantil em

com a Lei n° 9.131/95; assessorar o

âmbito

Ministério da Educação no diagnóstico dos

regulamentações para o credenciamento e o

problemas relativos à Educação Infantil e

funcionamento das instituições de Educação

analisar e emitir pareceres sobre questões

Infantil; subsidiar a elaboração e acompanhar

relativas

a execução do Plano Estadual de Educação

à

aplicação

educacional

que

respeito

estabelecer

normas

ao

e

Educação Infantil e à formação do

formação dos profissionais que irão atuar na

professor para a área.

área, bem como manifestar-se sobre questões
Estadual,

respeito

estadual;

diz

no que diz respeito à Educação Infantil e à

âmbito

diz

legislação

que

à

No

no

da

no

cabe

às

secretarias de educação dos estados e do
Distrito Federal, definir e a implementar a

relativas à Educação Infantil e à formação
dos profissionais da área.
Às

secretarias

municipais

de

política para a área em consonância com a

educação, cabe definir e a implementar a

legislação vigente e com os princípios

política

expressos

de

consonância com a legislação vigente, assim

Educação Infantil; estabelecer diretrizes,

como estabelecer diretrizes, objetivos, metas

objetivos, metas e estratégias para a área;

e estratégias no que se refere à organização,

ampliar progressivamente, em colaboração

financiamento e à gestão do sistema da

com os sistemas municipais, o atendimento

Educação Infantil como um todo, que inclui

às crianças de 0 até 6 anos de idade com

a garantia das vagas demandadas pela

objetivo de atingir toda a demanda em

população, atender as necessidades de

âmbito

responsabilizar-se,

formação dos profissionais, assim como

juntamente com os sistemas municipais de

credenciar as instituições de Educação

ensino,

Educação

Infantil única e exclusivamente para o

Infantil, principalmente no que diz respeito

cuidado e a educação das crianças de 0 até 6

à formação dos profissionais; garantir o

anos de idade.

na

Política

estadual;

pela

qualidade

Nacional

da

municipal

para

a

área,

em

cuidado e a educação das crianças de 0 até

Ao tratar da gestão do ensino o

6 anos de idade e a promoção da qualidade

volume 2 refere-se à infra-estrutura das
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instituições

de

Educação

Infantil,

estratégias pedagógicas explicitadas nas

afirmando que estas devem ser construídas

propostas pedagógicas das instituições de

e organizadas para atender às necessidades

Educação

de saúde, alimentação, proteção, descanso,

estabelecido

interação, conforto, higiene e aconchego

Nacionais para a Educação Infantil.

Infantil

deverão

nas

Diretrizes

respeitar

o

Curriculares

das crianças matriculadas, procurando-se

Ao tratar dos profissionais que atuam

que os materiais didáticos-pedagógicos e

diretamente com as crianças nas instituições

os equipamentos e brinquedos sejam

de Educação Infantil são professoras e

escolhidos com o intuito de não trazer

professores

problemas de saúde às crianças.

parâmetros enfatizam que sua função é

Ainda no campo da gestão do

de

Educação

Infantil,

os

garantir o bem-estar, assegurar o crescimento

ensino, o documento explicita que o

e

recebimento das crianças por até no

aprendizagem

máximo dez horas por dia caracteriza o

responsabilidade,

funcionamento do período integral nas

necessidades de saúde, nutrição, higiene,

instituições de Educação Infantil. Em

descanso e movimentação.

promover

o

desenvolvimento

das

crianças
atendendo

sob

e

a
sua

suas

relação à quantidade de alunos por

Em termos curriculares os parâmetros

professor, menciona que será destinado um

enfatizam que os profissionais da educação

professor para cada 6 a 8 crianças de 0 a 2

infantil devem propiciar às crianças a oferta

anos; um para cada 15 crianças de 3 anos e

de brincadeiras de livre escolha, propostas ou

outro para cada 20 crianças acima de 4

não por elas; intercalar momentos mais

anos, considerando-se que a quantidade

agitados com outros mais calmos; promover

máxima

ser

atividades ao ar livre junto com as

proporcional ao tamanho das salas que

desenvolvidas em sala de aula, assim como

serão ocupadas.

atividades individuais e grupais. Além disso,

de

crianças

deverá

No que diz respeito à proposta

devem organizar atividades que propiciem

pedagógica das instituições de Educação

tanto nos bebês quanto nas crianças, o

Infantil,

os

desenvolvimento da imaginação, curiosidade

princípios éticos associados à formação da

e a capacidade de expressão em suas

criança relacionados com o exercício

múltiplas linguagens (linguagem dos gestos,

progressivo

do corpo, plástica, verbal, musical, escrita,

os

parâmetros

da

sua

reiteram

autonomia,

responsabilidade, solidariedade e respeito
ao bem comum, e que a escolha das
concepções,

das

metodologias

e

das

virtual).
Ao tratar a questão da socialização
das crianças, os parâmetros afirmam os
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profissionais da Educação Infantil deverão

2007 por meio da Lei Nº 11.494/2007 a qual

valorizar a promoção de atitudes de

determina, dentre outros aspectos, que a

cooperação, tolerância recíproca e respeito

União aplique, no mínimo, 10% do valor

à diversidade, além de orientar contra todo

total do fundo a partir do quinto ano de seu

tipo de discriminação, sejam estes de

funcionamento, aspecto que, traduzido em

gênero, etnia, opção religiosa ou às

números, deverá ser equivalente a R$ 50,6

crianças com necessidades educacionais

bilhões ao ano. Além disso, a Lei prevê para

especiais, buscando com isso que as

o FUNDEB uma vigência de 14 anos

crianças aprendam a viver em coletividade,

compreendida no período de 2006 a 2019.

compartilhando

e

competindo

saudavelmente.

Para efeitos de financiamento, o
FUNDEB apresenta natureza contábil, de

Num outro momento, o volume 2

âmbito estadual com abrangência nacional.

dos parâmetros trata das interações de

Em cada Estado, os recursos do fundo são

professoras, professores, gestores, gestoras

depositados pelo governo estadual e cada um

e

demais

enfatiza

profissionais.
a

necessidade

Neste

ponto

dos seus municípios de acordo com as

de

serem

normas

de

vinculação

constitucional

promovidos encontros coletivos periódicos

incidente sobre a receita de impostos

e de se atuar com responsabilidade para

previstos no artigo 212 da Constituição

respeitar as regras de trabalho e de

Federal, bem como de uma parcela de

convivência estabelecidas onde se trabalha.

recursos oriundos da própria União, a qual

Propõe também que tais profissionais

entra na condição de colaboradora caso os

participem ativamente da implementação e

recursos

da avaliação da proposta pedagógica e da

Municípios sejam considerados insuficientes.

gestão da instituição e em programas de

A distribuição dos recursos oriundos

formação

regular

e

de

determinados

Estados

e

continuada,

do FUNDEB é feita proporcionalmente de

promovidos pelos sistemas de ensino ou

acordo com as matrículas da Educação

pelas instituições nas quais trabalham.

Básica em todos os níveis de modalidades de
ensino exceto creches, além de prever um

FUNDEB
No ano de 2007 foi extinto o
FUNDEF sendo substituído pelo Fundo

atendimento

de

aproximadamente

47,2

milhões de alunos, incluída a educação
infantil.

Nacional da Educação Básica – FUNDEB,

A repartição dos recursos financeiros

instituído depois de longos debates no

do FUNDEB prevê que as matrículas do

Congresso Nacional, no dia 20 de julho de

ensino fundamental sejam contempladas na
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sua totalidade desde o primeiro ano da sua

funcionando plenamente. Nesse sentido, os

implantação.

respeito,

movimentos sociais, defenderam que esse

especificamente, à Educação Infantil, as

percentual pudesse alcançar, no mínimo, 5%

matrículas das denominadas pré-escolas,

para a Educação Básica.

No

que

diz

responsabilidade dos municípios, serão
computadas progressivamente no período

Considerações Gerais

de quatro anos, sendo 1/4 no primeiro ano

Em termos gerais, os documentos e as

2/4 no segundo e assim sucessivamente até

políticas públicas analisados, apontam para

completar a totalidade no quarto ano de

uma

funcionamento do Fundo. Somente após

financiamento e da infra-estrutura dos

cinco anos da vigência do Fundo, o Fórum

recintos

Nacional da Educação Básica avaliará a

promulgação do FUNDEB os recursos

possibilidade da inclusão, no FUNDEB,

destinados à Educação Infantil continuam

das matrículas em creche.

sendo insuficientes para atender a demanda

Por outro lado, o FUNDEB, garante

melhoria

parcial

escolares.

nas

esferas

Entretanto,

do

na

nacional. A documentação oficial é vaga e

que um percentual mínimo de 60% dos

insuficiente

seus recursos financeiros no âmbito de

democrática e sobre como esta poderia ser

cada Estado e no Distrito Federal, seja

efetivada nas unidades escolares respeitando-

destinado

dos

se a criatividade dos profissionais e da

profissionais do magistério que estejam

comunidade, bem como as autonomias

atuando em sala de aula, incluindo aqueles

pedagógica, administrativa e financeira.

para

a

remuneração

quando

trata

da

gestão

que exercem suas atividades docentes nas

No campo curricular foi identificada

creches, aqui entendida como a primeira

uma ampla e rica proposição de fundamentos

etapa da educação infantil, integrante da

didáticos que podem ser utilizados, inclusive,

educação básica.

para caracterizar parte dos conteúdos e

Entretanto,

iniciais

práticas pedagógicas da Educação Física

realizadas no campo da educação já

Infantil. Não obstante, deve-se ressaltar que

apontaram que a implementação dessa

autores como Coutinho e Rocha (2007)

nova política contribuirá para melhorar a

afirmam, explicitamente, que as propostas e

situação da financeira da área, porém não

conteúdos pedagógicos contidos nas políticas

será capaz de resolver nem de longe esse

públicas

problema, pois o país passará de 3,5%

conseguem, contudo, romper com uma base

investido na educação básica para 3,8%

comum que os orienta: “a criança e a

quando

infância

este

avaliações

novo

fundo

estiver

descritas

como

neste

referências

trabalho,

abstratas

não

e
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universais” (COUTINHO, 2007, p. 10),

escola do que com a promoção de uma ação

implicando

mais

isso,

a

continuidade

de

ampla,

capaz

de

influenciar,

proposições pedagógicas fundamentadas

significativamente,

ontologicamente

democrática da escola pública, para além das

numa

visão

social

idealista e, portanto, conservadora de

Por outro lado, ao analisar as
problemática

políticas públicas na esfera da educação,

concordamos plenamente com o princípio

Fullgraff (2002) destacou que muitas leis e

de que a definição crítica das bases

tratados sobre a criança foram aprovados ao

curriculares da Educação e da Educação

longo

Física Infantil exige pesquisar a realidade,

implementados,

repensar e “redefinir em uma perspectiva

necessário continuar a exigir muita luta para

sócio-histórica e cultural a constituição da

serem concretizados na realidade concreta os

criança, da infância e do conhecimento”

direitos conquistados no papel. Além disso

(COUTINHO,

como

destaca que, nas palavras de Norberto

possibilidade de questionamento e ruptura

Bobbio, na atualidade vivemos um grave

com as visões abstratas, universais e

problema com relação aos direitos humanos

idealistas da educação Infantil.

“uma vez que a questão não é elaborar

Por

dessa

construção

atividades realizadas em sala de aula.

Homem, mundo e sociedade.
Diante

na

2007,

lado,

10)

anos,

mas

motivo

não
pelo

foram
qual

é

também

foi

declarações cada vez mais específicas e

estudo

da

detalhadas, mas sim como viabilizar a

documentação oficial uma significativa

proteção destes direitos. Portanto o problema

falta de aprofundamento teórico e de

não é tanto de justificá-los, mas o de protegê-

proposições metodológicas a respeito do

los. Trata-se de um problema não filosófico,

trato interdisciplinar dos saberes e das

mas político. Evidentemente é necessário

práticas docentes na educação infantil. Este

questionar [...] qual é o modo mais seguro

aspecto reforça a idéia de que as políticas

para garanti-los, para impedir que, apesar das

públicas neste segmento aparecem muito

solenes

preocupadas com a função e prática

continuamente

técnico-pedagógica do profissional da

2002, p.22-23).

identificado

outro

p.

dos

durante

o

declarações,
violados”

eles

sejam

(FULLGRAFF,
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