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Todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou 
Mas tenho muito tempo 

Temos todo o tempo do mundo 
Todos os dias antes de dormir 

Lembro e esqueço como foi o dia 
Sempre em frente não temos tempo a perder 

Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo 
E tão sério e selvagem 

 
Veja o sol dessa manhã tão fria a tempestade que chega é da cor dos 
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Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de 

tudo 
Temos nosso próprio tempo 
Temos nosso próprio tempo 
Temos nosso próprio tempo 

 
Não tenho medo do escuro mas deixe as luzes acesas agora 

 
O que foi escondido é o que se escondeu 
E o que foi prometido ninguém prometeu 

Nem foi tempo perdido 
Somos tão jovens 

Tão jovens 
Tão jovens 
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O início 
 

Um casamento, uma nova cidade, um sonho..... 

Em 2001, quando me mudei para Porto Alegre recém casada com o Rodrigo, sentia 

que essa cidade estranha e grande podia proporcionar-me algumas coisas. 

Longe da minha cidade e da minha mãe Dulci acreditava que aqui pudesse 

encontrar lugares e pessoas interessantes. Não me enganei. 

Entre as inúmeras novidades que essa cidade me mostrou pude aqui vislumbrar a 

possibilidade de continuar estudando. O sonho era ser aluna do Curso de Mestrado 

da UFRGS. Demorei dois anos para resolver fazer a seleção e fui selecionada para 

iniciar meus estudos em 2003. 

Dois anos se passaram e aqui estou tentando escrever sobre o que significou essa 

experiência. Na verdade não há muito o que dizer e sim muito o que sentir, mas 

posso dizer que foi muito mais do que eu poderia sonhar. 
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RESUMO 

 
 
 A importância da educação de crianças de 0 a 6 anos e o seu atendimento 

em estabelecimentos específicos, com orientações e práticas pedagógicas 

consideradas apropriadas, vem adquirindo cada vez mais legitimidade. Pode-se 

ressaltar os inúmeros estudos e pesquisas na área e, inegavelmente, o respaldo 

legal. Da mesma forma, o caráter do atendimento vem sendo amplamente discutido, 

assim como a formação dos profissionais. O financiamento da educação infantil 

também tem sido foco de estudo e discussão. 

Nesse sentido, esta Dissertação tem como tema central as políticas de 

financiamento, oferta e atendimento de educação infantil desenvolvidas por dois 

municípios gaúchos: Porto Alegre e Viamão. 

 A pesquisa pretendeu conhecer as estratégias que os municípios em questão 

passaram a implementar nos últimos anos, principalmente com relação à aplicação 

de recursos públicos na educação infantil. 

Essa investigação levou em conta as mudanças na legislação brasileira, 

especialmente a nova configuração das relações entre os entes federados frente ao 

financiamento da educação. 

As análises demonstraram que, em ambos os municípios, nos últimos anos,  o 

volume de recursos destinados à educação infantil tem crescido, mas também 

apontaram para as diferentes formas de promover e expandir a educação infantil, 

sem um modelo de financiamento específico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

ABSTRACT 
 
 The importance of education for children up to 6 years of age and the attention 

given to them in specific learning institutions, with appropriate pedagogical 

orientation and practices, are increasingly being considered valid areas of study. This 

is evident by the innumerous studies and surveys being carried out in this area as 

well as legislation that supports it.  In the same way, the characteristics of the 

programs and the preparation of professionals in this area are being widely 

discussed. Funding for early childhood education has also been amply studied and 

discussed.  

 The theme of this thesis is the emphasis given to, the offer of, and the funding 

of early childhood education programs in two cities in Rio Grande do Sul: Porto 

Alegre and Viamão.  

 The objective of the project is to examine the strategy used by the two cities in 

the implementation of programs and the application of public funds in the area of 

early childhood education in recent years. 

This study considered changes in laws in Brazil, especially relating to the new 

configuration of relations between federal entities in regard to the funding for 

education.  

The analyses showed that, in both cities, the volume of funds directed toward 

early childhood education has increased in recent years. It also identified different 

forms of promoting and expanding early childhood educational programs  without a 

specific model of funding.  
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INTRODUÇÃO 

 
 “Cantador não escolhe o seu cantar 

 Canta o mundo que vê” 

 (Dory Caimi/Nelson Mota) 

  

 Decidi iniciar essa Dissertação expondo a justificativa do estudo e a escolha 

dos caminhos metodológicos para realizá-lo, pois entendo que ambos se fundem e 

se confundem durante o estudo, a pesquisa e a escrita propriamente dita deste 

trabalho. Para tanto, preciso falar um pouco de algumas de minhas escolhas e de 

alguns de meus porquês. 

 Sempre quis ser professora. Desde a infância colocava bonecas e o cachorro 

sentado na frente de um quadro negro para que eu pudesse ensiná-los. A escolha 

pelo Curso de Magistério, anos mais tarde, pareceu-me natural e foi bem recebida 

por minha mãe. Naquele Curso, uma confusão de saberes e de perguntas fazia 

parte dos meus pensamentos acerca da educação das crianças pequenas. E 

procurava me aproximar da turma de jardim de minha escola onde eu desenvolvia 

atividades exigidas pelo Curso. Considerava aquela sala diferente das outras, 

aquela turma especial e a professora muito competente. 

 No final do Curso, realizando meu estágio em uma turma de primeira série da 

Rede Municipal de Ensino de Rio Grande, outras tantas questões faziam com que eu 

questionasse a formação que havia recebido. Uma das questões, muito enfatizada 

pelas minhas supervisoras de estágio, era a falta de preparo dos meus alunos por 

não terem freqüentado a pré-escola. O fracasso deles poderia se justificar por essa 

falta. Freqüentar o jardim supostamente preparava as crianças para a alfabetização 

e evitava o fracasso nas séries futuras.  

 Nesse período, concomitantemente, iniciava o Curso de Pedagogia Pré-

Escola na Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG), no qual pude ter 

contato com outras tantas questões relativas à educação infantil e participar de 

pesquisas na área. No Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação de Zero a Seis 

Anos (NEPE), enquanto bolsista de iniciação científica, confirmei não só o desejo de 

estudar os temas pertinentes à área, como, também, de acompanhar as 

modificações que as legislações estavam sofrendo e de empreender estudos que 

pudessem viabilizar futuras proposições que possibilitassem uma melhoria na 
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qualidade do atendimento da educação infantil naquele município e um aumento no 

reconhecimento do direito a esta, por meio do estímulo a novas pesquisas e 

discussões no âmbito da universidade e fora dela também. 

 Meu universo de estudos e de pesquisa encontrava-se totalmente voltado 

para a educação infantil e essa prática de pesquisa acadêmica, afetiva, 

compromissada, que pude vivenciar durante todo o curso de graduação, acabou 

fomentando o desejo de continuar realizando estudos acerca dos processos que se 

davam nessa etapa do ensino público brasileiro. 

 Sendo assim, o Curso de Mestrado representava mais um momento possível 

de desenvolver um estudo mais profundo e especializado sobre um aspecto 

específico em meio a tantas outras discussões que viriam a se tornar o cerne de 

meus objetivos: o financiamento da educação infantil. 

 As diversas denúncias de que a educação se configurava como um nível de 

ensino em que as demandas eram sempre relegadas a um outro nível de intenções 

que não se constituíam como iniciativas determinadas a mudar a realidade, mas sim 

com um forte caráter emergencial e de cunho muitas vezes, ainda, assistencialista, 

também contribuíram para as escolhas e decisões que foram tomadas nesse estudo. 

 O aumento significativo das pesquisas e da literatura sobre a educação 

infantil e os mais diversos temas correlatos demonstra que o reconhecimento da 

área adquire cada vez mais legitimidade dentro do âmbito acadêmico, o que muito 

me agrada, mas é preciso afirmar que nessa Dissertação estou defendendo 

proposições que visem qualificar o atendimento público oferecido às crianças de 0 a 

6 anos de idade. 

 Nessa busca por continuar estudando e refletindo sobre as questões mais 

atuais que circundam a área encontrei na Faculdade de Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, especificamente no Programa de Pós-Graduação em 

Educação e na linha de pesquisa Política e Gestão de Processos Educacionais, um 

espaço favorecedor desse tipo de estudo, qual seja, um estudo que busca 

problematizar e contribuir para o avanço das proposições e das discussões acerca 

da educação infantil, mais especificamente no Rio Grande do Sul. Professores e 

alunos no Núcleo de Política e Gestão promoveram um valioso intercâmbio de 

material e de discussões que muito contribuíram na elaboração dessa dissertação. 

 A escolha do tema dessa investigação se deve muito às leituras e estudos 

promovidos no Curso de Mestrado, que deixaram em mim um agradável sentimento 
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de provocação. Provocação de estudar e compreender as formas de organização da 

educação infantil, levando em consideração a Constituição Federal de 1988, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, a Emenda Constitucional nº 14, 

de 1996, entre outras. 

 A legislação apontada acima, ao definir as áreas de atuação prioritárias dos 

entes federados, ao distribuir competências, ao criar o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), 

ao incluir a educação infantil como primeira etapa da educação básica, acabou por 

modificar a forma de organização das instâncias de governo e das formas de pensar 

e defender o financiamento da educação no país, entre outros aspectos. 

A validação dessas legislações acontece e é vivida cotidianamente nas redes 

municipais de ensino. Nesse intuito, optei por estudar duas redes municipais de 

ensino, que são as de Porto Alegre e Viamão, enfatizando as políticas para a 

educação infantil, mais especificamente as políticas de oferta e atendimento que se 

efetivaram nesses dois municípios nos últimos anos. 

Os níveis de abrangência da pesquisa são: o ordenamento legal e normativo 

dos municípios em questão, políticas municipais de oferta e de atendimento da 

educação infantil, dados estatísticos de oferta e dados das finanças públicas. A 

legislação de âmbito nacional estará em constante foco por constituir diretivas das 

legislações municipais e por eu considerar os impactos destas nas políticas 

municipais de educação um ponto de interesse dessa Dissertação. 

O objetivo desse estudo é verificar como os municípios, frente às 

determinações legais, promovem a educação infantil, ou seja, que iniciativas e ações 

esses municípios desenvolvem para ofertar a educação infantil. A investigação 

levará em conta também as implicações que o financiamento da educação brasileira 

impõe a estes municípios. 

Políticas de oferta/atendimento são entendidas nessa pesquisa como formas 

pelas quais os municípios estruturam o oferecimento da educação infantil, quais 

sejam, o número de crianças atendidas, frente a demanda por educação infantil, as 

normas pelas quais se rege essa organização, as determinações legais e os 

entraves ou facilidades colocadas pela estruturação do financiamento da educação 

em nosso país.  

No Projeto de Dissertação, meu objetivo era estudar especificamente a 

política de recursos humanos desenvolvida pelos municípios, mas durante a 
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pesquisa e a escrita da Dissertação percebi que o foco foi sendo deslocado da 

política de recursos humanos para a política de oferta/atendimento. O objetivo inicial 

foi considerado e enfatizado nesse estudo, mas o cerne concentrou-se nas políticas 

de oferta/atendimento que os municípios estavam colocando em prática ou 

projetando. A pesquisa empírica e as observações realizadas nas redes foram pouco 

a pouco conduzindo meu olhar e inquietações para as estratégias que os municípios 

encontraram para oferecer a educação de 0 a 6 anos e a organização da educação 

infantil dentro de suas redes de ensino. 

A mudança de foco possibilitou-me verificar, entre outras coisas, que dentro 

da política ou projeto de educação infantil dos municípios outras tantas questões 

demandariam pesquisas e estudos. E é preciso dizer que a orientação da Professora 

Nalú Farenzena foi indispensável para elucidações e propostas de estudo que 

levaram à definição do tema e da abordagem metodológica.  

 A seguir, tecerei comentários que considero importantes para o entendimento 

da pesquisa qualitativa e apresentarei o método de pesquisa escolhido para esse 

estudo. 

 É importante ressaltar que esse estudo não se propõe a avaliar os municípios 

e a forma como estes organizam a educação infantil. Não estarei propondo uma 

comparação entre eles e tampouco tentarei enunciar um ideal em termos de 

tamanho das redes ou de número de profissionais, por exemplo. 

 O propósito maior desse estudo é o de compreender como os municípios, 

diante de suas atribuições e competências definidas, de uma demanda da educação 

infantil e do financiamento brasileiro da educação, organizam, mantém e 

desenvolvem o atendimento às crianças de 0 a 6 anos. 

 Assim, cada município será abordado em um capítulo próprio, no qual 

descreverei a construção de propostas para a educação infantil, a configuração 

desta frente aos outros níveis de ensino, procurando entender os processos que 

permitiram adequações e propostas para a área. 

 Desta forma, acredito que a perspectiva de uma pesquisa qualitativa é a mais 

adequada, pois estarei investigando os municípios, buscando analisar a 

complexidade de processos que estes vivenciaram nos últimos anos. 

 O aumento do interesse pelos problemas educacionais nos anos 60 fica 

evidente após o maior incremento financeiro às pesquisas qualitativas realizadas por 

pesquisadores educacionais. A possibilidade da utilização de uma metodologia 
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qualitativa em pesquisas de cunho educacional aumentava principalmente pela 

necessidade que tinham de conhecer “a experiência escolar das crianças 

pertencentes a minorias”  (BODGAN e BIKLEN, 1994, p. 37). 

 Nos anos 70 aconteceram estudos comparativos entre escolas e sobre as 

questões raciais na educação que se tornaram clássicos, fortalecendo a metodologia 

qualitativa de pesquisa. 

 A preocupação com essas e outras tantas questões educacionais e o fato de 

que cada vez menos países se dispunham a participar de grandes estudos 

antropológicos, somados aos poucos financiamentos para essas pesquisas, 

acabaram por possibilitar o fortalecimento de estudos localizados no próprio meio 

cultural e social dos pesquisadores, passando estes a ser considerados cada vez 

mais importantes. (BODGAN e BIKLEN, 1994). 

 O campo das investigações começa a perceber que a abordagem qualitativa 

ganha cada vez mais adeptos, perdendo pouco a pouco o caráter marginal frente a 

outras metodologias. Os debates sobre as diversas metodologias e sobre o caráter 

quantitativo e qualitativo das pesquisas realizadas diminuíam as tensões entre os 

grupos e os financiamentos para as pesquisas qualitativas foram sendo expandidos. 

 Tais discussões persistiram nos anos 80, mas se somavam a elas outras 

tantas questões, e as inovações do uso dos computadores, das questões e 

pesquisas feministas passaram a ser também discutidas nos âmbitos acadêmicos. 

 Algumas características da investigação qualitativa são: é descritiva, a fonte 

dos dados é o ambiente natural, os investigadores interessam-se mais pelos 

processos do que pelos resultados, entre outras. 

 Nessa Dissertação, em que me encontro numa posição de pesquisadora 

aprendiz, é importante ressaltar que o estudo da abordagem qualitativa me fez 

perceber que muitos dos preceitos que proporcionaram o estado de conhecimento 

que temos hoje da pesquisa qualitativa é fruto de um constante movimento de 

estudos, erros e tentativas. Então, como aprendiz que sou, sei que estou 

construindo uma metodologia de trabalho que foi utilizada nesse estudo e que para 

tanto utilizei um método de trabalho, o estudo de caso. 

 O estudo de caso é apresentado por autores e professores de disciplinas 

ligadas à metodologia como sendo um funil. Inicialmente pode ser definida a 

abrangência da pesquisa, inicia-se uma coleta de dados e informações que possam 

ser usadas e conforme o tema vai sendo desvelado aos olhos, as estratégias de 
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pesquisa podem ser modificadas. Na especificidade encontrada a partir dos planos 

feitos e dos dados recolhidos, delimita-se a área de trabalho e passa-se a uma fase 

mais restrita de análise. O estudo, então, concentrarar-se-á em um aspecto 

específico, e esse será percebido em sua relação com todo o lócus. 

 As hipóteses aqui são consideradas frágeis, pois é pouco provável que em 

um estudo de caso tenhamos prováveis idéias deste ou daquele processo. E 

entendendo processo enquanto movimento que se faz e se refaz no encontro e no 

embate dos atores que compõem o universo da pesquisa, não é possível fazer 

previsões e depois tentar comprová-las. 

 O interesse nesse tipo de estudo é entender, olhar por dentro da instituição ou 

grupo as formas pelas quais certos processos puderam acontecer e como 

aconteceram. 

 Uma seletiva coleta de dados para caracterizar a situação estudada, 

entrevistas e muita observação caracterizou o estudo que desenvolvi. 

 Muitos dos dados e informações que coletei estão disponíveis nos órgãos 

oficiais de ensino e pesquisa no país, mas a minha percepção era de que ao olhar 

de perto, ao observar e entrevistar os atores desses locais, poderia vislumbrar um 

entendimento mais qualificado e mais particular acerca da educação infantil dos 

municípios. 

 Yin (apud SARMENTO, 2003. p, 137) define o estudo de caso como “uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto real de vida, especialmente quando as fronteiras entre o fenômeno e o 

contexto não são absolutamente evidentes”. 

 Essa definição para mim parece extremamente compatível com o estudo 

realizado, no qual poderia até dizer que conhecia, de certa forma, os processos que 

se dão nas administrações públicas municipais (atribuições, exigências e 

responsabilidades), mas que só ao me aproximar da realidade dessas 

administrações pude perceber outros tantos processos e movimentos que se 

confundem e difundem e que geram muitas das decisões e práticas realizadas que 

impactam a vida das crianças nas escolas ou fora delas. 

 Desta maneira, optei por realizar o estudo em duas redes municipais, em 

contato direto com as Secretarias Municipais de Educação dos municípios em 

questão, onde pude, no decorrer da pesquisa, visualizar outros meandros e 

questões que este trabalho apresenta em seus capítulos. 
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 O cronograma de pesquisa apresentado à época do projeto de dissertação de 

mestrado previa a utilização de alguns procedimentos, tais como, análise 

documental; observações; entrevistas; coleta e análise de dados estatísticos e 

dados econômico-financeiros. Para tanto, apresentei minha proposta de dissertação 

a ambas as secretarias de educação juntamente com uma carta de apresentação de 

minha orientadora. 

 Nesse primeiro contato com as secretarias já expus algumas das minhas 

necessidades enquanto pesquisadora como: acesso a dados e documentos, 

entrevistas e observações. Todas as solicitações foram atendidas pelas secretarias. 

 Mas para que se possa entender um pouco mais acerca do processo de 

pesquisa propriamente dito, faço aqui na introdução desta dissertação um relato da 

minha pesquisa de mestrado. 

 Nesse relato quero salientar as diferenças entre as duas secretarias e as 

formas de organização e disseminação dos dados acerca da educação infantil. 

 Em Porto Alegre encontrei uma Secretaria Municipal de Educação preparada 

para receber uma pesquisadora de mestrado e suas inúmeras questões, explico: a 

SMED é local de inúmeras intervenções pelos mais diversos campos de várias 

universidades. Seus dados são utilizados por alunos e professores para os mais 

diversos tipos de estudos. Para isso, conta com profissionais que auxiliam na busca 

e na obtenção dos dados procurados que oferecem outros caminhos para a coleta e 

permitem nosso acesso aos mais diversificados setores dentro da própria secretaria. 

 Nessa estrutura encontrei um setor, ASSEPLA, que trata, sistematiza e 

dissemina os dados e informações referentes à educação no município de Porto 

Alegre. Tal sistematização e organização das informações conferiram outro ritmo ao 

meu trabalho de coleta, pouco precisando de entrevistas, questionários e visitas 

constantes à Secretaria. 

 Já em Viamão não aconteceu o mesmo. É preciso dizer que foi com muita 

atenção que fui recebida e que minhas indagações foram aceitas e atendidas 

plenamente, na medida da possibilidade da Secretaria. 

 Pela primeira vez Viamão recebia uma pesquisadora de mestrado e os 

setores aos quais demandei questões foram incansáveis no atendimento a elas. 

 Como não havia nenhuma experiência anterior fomos, secretaria e eu, 

construindo formas pelas quais pudesse ser coletado os dados necessários. Por 

exemplo, setores da Secretaria organizaram algumas planilhas de dados de 
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matrícula, com os nomes e endereços das instituições existentes no município. Não 

que não houvesse nenhuma sistematização dos dados anterior à minha intervenção, 

mas houve uma pessoal dedicação da Secretária de educação do município em 

suprir as minhas necessidades de pesquisa. Com iss, no município de Viamão 

houve entrevistas e mais visitas, diferentemente de Porto Alegre. 

 A construção e sistematização dos dados econômicos financeiro foram 

realizadas pela Secretaria da Fazenda de Viamão. Já em Porto Alegre os dados 

foram coletados na Câmara Municipal de Vereadores, em sua biblioteca. 

 Também é preciso dizer que em Porto Alegre as inúmeras publicações e a já 

existente estrutura de sistematização dos dados ocorreu uma pesquisa muito 

baseada na busca e análise documental. 

 Em Viamão as questões foram organizadas em questionários e na medida da 

possibilidade da secretaria eram disponibilizados para minha análise. 

 Muito da construção da própria análise fica impregnada por esses fatores: em 

Porto Alegre os caminhos investigativos já haviam sido trilhados por outros 

pesquisadores o que faz com que o contato por meio de setores já organizados seja 

mais rápido. Em Viamão houve diversas visitas e observações, também por este ser 

um município desconhecido por mim, e por conta da necessidade de conciliar 

minhas necessidades com as capacidades da secretaria como um todo. 

 Em ambas as secretarias o trabalho foi aceito com entusiasmo demonstrando 

o interesse por estudos acerca da educação infantil. Nesse sentido, comprometi-me 

a entregar ao final do curso de mestrado de enviar uma cópia para cada secretaria 

registrando a realização do estudo. 

 No capítulo 1, tratarei de alguns aspectos históricos da educação infantil no 

Brasil, da legislação educacional brasileira e de questões econômicas de nosso 

país. No capítulo 2, sistematizarei as questões do financiamento da educação 

brasileira. 

 O capítulo 3, Porto Alegre, trará considerações acerca da política de 

educação infantil que efetivamente acontece na cidade. 

 O capítulo 4, destinado ao município de Viamão, conterá a descrição de 

alguns processos que acabaram por definir a atual política para a educação infantil. 

 Finalmente, no capítulo 5, apresentarei o entendimento que pude construir 

após a pesquisa sobre as políticas de oferta/atendimento que acontecem nesses 

dois municípios. 
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CAPÍTULO 1 –  Educação Infantil: história que se conta, história que se vive. 
 

“Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração 
Toda a vez que o adulto balança ele vem pra me dar a mão” 

(Boca Livre) 
 

Traçar um esboço da história da educação infantil pode parecer enfadonho e, 

até mesmo, rotineiro. Mais do que isso, talvez, pode parecer redundante em alguns 

sentidos. Mas, ao meu ver, tratar da história da infância, da história da educação 

infantil, é passível de justificativas, sejam estas dos mais diversos vieses. Neste 

momento, em que finalizo o Curso de Mestrado, parece-me imprescindível retomar 

alguns estudos que trataram desse aspecto histórico (se posso chamar assim), por 

conta da minha concordância com os argumentos de Kuhlmann Jr. (p.5,1998), que 

diz que: 

 
  A educação infantil é desvalorizada nas pesquisas educacionais. 
Mais ainda é a sua história, mesmo entre os que trabalham com a 
educação das crianças pequenas. Em geral, os estudos privilegiam 
outras áreas, como a psicologia. A história seria útil apenas para 
compor um quadro de referência; mas ela seria mesmo inútil, pois se 
ocupa do que já passou; ou a história seria inútil por ser teórica, 
distante das necessidades da prática. 

 

No sentido das palavras do autor, acredito que seria desnecessário tomar 

alguns fatos históricos para tentar compreender e exemplificar como a educação 

infantil tornou-se o que hoje conhecemos, mas, para além desse sentido, acredito 

que a história, os acontecimentos, produzem sentidos que se integram à própria 

educação infantil, constituindo-a e sendo constituídos por ela.  
Sendo assim, proponho-me a relativizar a formação histórica da educação 

infantil, buscando aprofundar questões que hoje penso estarem imersas em 

significados e concepções que, aparentemente remotos, são e se fazem cada vez 

mais atuais, nas pesquisas, nos estudos, nas revistas e nas práticas e instituições 

que se ocupam dessa etapa da educação, quais sejam: as políticas de formação de 

profissionais da educação infantil; o ordenamento legal para a educação infantil; as 

derivações deste ordenamento para os municípios e o financiamento de políticas de 

educação infantil. 

Nesse sentido, este capítulo está estruturado da seguinte forma: 

primeiramente, abordarei alguns aspectos que considero relevantes da história da 
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infância e da educação infantil; em seguida, tratarei do contexto legal e normativo 

para a área; por fim, discutirei as questões de ordem econômico-político-social. 

 

1.1 Infância, educação infantil, jardim de infância 
 

Infância, no dicionário de língua portuguesa1, significa o “período de 

crescimento, no ser humano, que vai do nascimento até a puberdade; meninice; 

puerícia”. Já infante é encontrado como aquele “que não fala, incapaz de falar, que 

está na infância”. 

Esses significados, já muito revisitados por vários autores, remetem a um 

possível momento em que estes indivíduos foram considerados incapazes de muitas 

coisas além de falar. A incapacidade da criança de cuidar-se, manter-se, decidir-se e 

a sua necessidade de cuidado, orientação e educação por parte do adulto acabou 

por criar essa categoria que hoje denominamos infância. Em cada momento histórico 

de uma sociedade, podemos encontrar variadas representações e significações de 

infância, podendo esta, em determinadas circunstâncias, até mesmo inexistir. 

Relacionadas a estas representações, constroem-se inúmeras idéias de 

desenvolvimento infantil que coexistem e que, de certa forma, determinam o tipo de 

atendimento que será oferecido a esta população. 

 O sentimento de infância, segundo Áries (1981), esteve ausente até o fim do 

século XVII. As crianças recém-nascidas possuíam uma diferenciação natural das 

outras: dependiam do cuidado e do auxílio do adulto. Na medida em que esta 

criança podia estar junto com os adultos nas mais diversas situações e seguí-los, 

passava a viver tudo o que o adulto vivia. A aprendizagem das crianças acontecia na 

convivência com o adulto e as escolas inexistiam para elas. Seu tempo de infância 

era reduzido, pois rapidamente passavam a ser consideradas pequenos adultos, que 

necessitavam ser conduzidos até a idade da razão. 

 Nos séculos XV, XVI e XVII, vários autores das mais diversas vertentes 

ocuparam-se do tema da educação da criança devido às transformações ocorridas 

nas sociedades européias. Erasmo (1465-1530) e Montaigne (1483-1553) 

“sustentavam que a educação deveria respeitar a natureza infantil, estimular a 

atividade da criança e associar o jogo à aprendizagem” (OLIVEIRA, 2002. p. 59). 

                                                 
1 Novo Aurélio Século XXI. 3ºed. Rio de Janeiro, 1999. 
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Outros tantos como Comênio, Rousseau e Pestalozzi também falaram sobre a 

criança, sobre a necessidade que as crianças tinham de ser educadas e dos lugares 

onde esta educação deveria acontecer: na escola e na família. 
 Tentar identificar os momentos do aparecimento e desenvolvimento de uma 

infância brasileira nos moldes e nos tempos europeus aos quais Ariès se refere é 

muito difícil. No século XVI, os jesuítas “desenvolveram a estratégia de sua 

catequese alicerçada na educação dos pequenos indígenas, e trouxeram crianças 

órfãs de Portugal para atuarem como mediadoras nessa relação”; e contribuíram “na 

inovação dos colégios, com a Ratio Studiorum, o programa educacional jesuítico, 

que estabeleceu as classes separadas por idade e a introdução da disciplina” 

(KUHLMANN JR., 1998, p. 22). Neste momento, pode-se situar um início de 

preocupação com a educação dessa criança pequena e já uma sinalização de que 

esta necessitaria de um estabelecimento fora da família para ser educada e 

desenvolver-se. 

 Este é apenas um pequeno exemplo de que a infância e suas significações já 

estavam aparecendo no mundo ocidental e que, em nosso país, chegaram por meio 

dos colonizadores. A tomada de consciência deste novo período do ser humano 

possibilitou que novas relações pudessem ser estabelecidas entre os adultos, a 

igreja, a escola, a família, etc. 

 No Brasil, em meados do século XIX, as famílias do meio rural ocupavam-se 

de suas crianças e, muitas vezes, de crianças órfãs e/ou abandonadas. Nas cidades, 

a roda dos expostos2 é que fazia este papel. Tais crianças eram, em sua maioria, 

oriundas das classes mais pobres, mas não podemos negar que os filhos ilegítimos 

dos mais abastados também eram direcionados para estas rodas.  

 Marcilio (2001. p. 53) nos revela que 

 
a roda de expostos foi uma das instituições brasileiras de mais longa 
vida, sobrevivendo aos três grandes regimes de nossa História. 
Criada na colônia, perpassou e multiplicou-se no Período Imperial, 
conseguiu manter-se durante a República e só foi extinta 
definitivamente na recente década de 50! 
 

                                                 
2 A roda dos expostos, existente desde o início do século XVIII, podia ser encontrada nas portas dos 
hospitais e igrejas e consistia em um cilindro de madeira onde as crianças não desejadas, órfãs ou 
abandonadas, eram colocadas. Ao girar o cilindro, a criança passava para o lado de dentro do 
estabelecimento sem poder ser possível identificar a pessoa que a levou até lá.  
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 A origem econômica destas crianças muito influenciou o atendimento que lhes 

era oferecido. Crianças abandonadas e órfãs eram consideradas, muitas vezes, 

impuras. Estar entre médicos e religiosas era uma benção e o maior favor desses 

adultos era cuidá-las e encaminhá-las ao temor a Deus. 

 Assim, os primeiros estabelecimentos possuíam um cunho fortemente 

assistencialista. As crianças eram cuidadas, preservavam-lhes a saúde e ainda 

ensinavam-lhes os primeiros preceitos religiosos, através de rezas e canções. As 

instituições destinadas a atender a criança pobre também tiveram que se preocupar 

com os filhos livres dos escravos3. 

 Com a influência dos já existentes modelos europeus e americanos de 

atendimento à criança pequena, presenciou-se no Brasil um certo entusiasmo com 

os jardins de infância no final do século XIX. Uma polêmica, no entanto, estaria por 

movimentar as discussões: se os estabelecimentos destinados aos pobres, deveriam 

ser mantidos pelo poder público (OLIVEIRA, 2002).  

 Não podemos deixar de registrar que as crianças abastadas já começavam a 

receber um atendimento em instituições privadas e os primeiros jardins-de-infância 

públicos eram criados4. Tal atendimento era difundido por pensadores da área da 

educação, da psicologia, da sociologia, etc, que já defendiam a escolarização para 

moldar e desenvolver as crianças, despertando nelas habilidades e conhecimentos 

necessários para melhor aproveitamento na escolarização futura. 

 Quando se iniciam os processos de industrialização e de urbanização, as 

condições do tratamento dedicado à criança pequena modificam-se um pouco. Um 

novo componente vem juntar-se aos já existentes: e os filhos das mães 

trabalhadoras? Se houve um tempo em que somente as crianças órfãs e 

abandonadas recebiam atendimento fora da família, o que seria proposto para estas 

outras crianças? As reivindicações que ocorreram neste período, mesmo que não 

consensuais, já começavam a figurar dentro do movimento operário da década de 

20 e no início dos anos 30 do século XX como um tema importante de discussão5. 

                                                 
3 Cabe aqui dizer que o atendimento oferecido à criança abandonada ainda configura-se num 
problema de grandes proporções, quando hoje, por meio de jornais e revistas, somos informados dos 
maus tratos e da indiferença com relação às crianças órfãs institucionalizadas. 
4 Em 1896, é criado o jardim-de-infância da escola Normal Caetano de Campos em São Paulo; em 
1909 o jardim de infância Campos Sales no Rio de Janeiro. (OLIVEIRA, 2002). 
5 Aranha (1989, p.241) nos diz que “A década de 20 é fértil em movimentos de contestação: greves 
operárias, o tenentismo, A Coluna Prestes, a fundação do Partido Comunista do Brasil e a 
contestação cultural, na Semana de 22. Alguns desses movimentos são bem vistos pela burguesia 
urbana, que se acha em conflito com a oligarquia agrária e deseja a mudança política e econômica”. 
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 Com o ingresso de um número cada vez maior de mulheres no mercado de 

trabalho e a falta de um atendimento aos seus filhos, muitas delas entregavam o 

cuidado de seus filhos a outras mulheres6.  

 Em 1919, passados alguns anos da proclamação da República, o governo 

central criou o Departamento da Criança, resultado de uma forte preocupação com a 

saúde pública. 

 Nesta época já havia divergências quanto ao caráter do atendimento que 

acontecia nas diversas instituições, podendo este ser entendido como propiciador da 

escolarização precoce, como também de assistência. 

 Este estudo não se propõe a analisar o caráter do atendimento da infância, 

apesar de esta ser uma discussão bastante importante. No entanto, antes de tratar 

do caráter do atendimento, faz-se necessário perceber o aspecto da 

responsabilidade, para quem a educação infantil era/é um problema que 

precisava/precisa ser solucionado. A questão da responsabilidade é, pois, prioritária, 

a fim de que se possa empreender um estudo sobre o tema da educação infantil, a 

qual, atualmente, é de maior responsabilidade legal da esfera administrativa 

municipal. 

 Se analisarmos rapidamente os fatos até aqui destacados, poderemos 

perceber que as conseqüências produzidas pelos primeiros pensamentos 

organizados sobre a educação da criança pequena já traziam as características 

presentes no caráter assistencial, capaz de compensar os mais pobres por faltas em 

seu desenvolvimento, de acordo com parâmetros determinados por aquilo que 

deveria ser um desenvolvimento infantil correto. Também já percebemos a presença 

dos primeiros indícios de uma dicotomia que encontramos até hoje nas instituições: 

assistencialismo versus preparação para a escola.  

 Conectado a isso, a luta sindical por direitos trabalhistas, no início de nosso 

período republicano, fortemente impulsionada pelos imigrantes que vieram a 

aumentar a mão de obra industrial, protestava contra as precárias condições de 

trabalho, com sua longa jornada diária e seus baixos salários. Entre as 

reivindicações, estava a da construção de creches que respondessem à 

problemática das mães operárias. Frente à pressão exercida por trabalhadores e 

seus sindicatos, alguns empresários acabaram “concedendo certos benefícios 

                                                 
6 Segundo Oliveira (2002), estas eram chamadas de “fazedoras de anjos”, devido à alta mortalidade 
das crianças (ocasionada pela falta de condições higiênicas e materiais).  
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sociais, como forma de enfraquecer os movimentos operários, arrefecer suas 

oposições e controlar as formas de vida dos trabalhadores, dentro e fora da fábrica” 

(OLIVEIRA, 2002, p.96). O mais recorrente desses benefícios era exatamente a 

instalação de creches nas empresas, o que se constituía numa alternativa bastante 

vantajosa e até mesmo lucrativa, do ponto de vista empresarial, já que tinha como 

conseqüência duas realidades, diferentes, mas complementares: aumento da 

produtividade do trabalho feminino (pelo fato das operárias terem um local mais 

adequado onde deixar seus filhos); diminuição das reclamações feitas pelos 

movimentos sindicais, que, por meio da concessão de uma de suas exigências (a 

construção de creches), puderam vislumbrar a modificação da política de repressão 

a que eram submetidos. 

O importante a ressaltar é que o atendimento destinado aos filhos dos 

trabalhadores não era entendido, tampouco declarado, como um direito, mas como 

um ato de extrema grandeza por parte dos filantropos (KUHLMANN JR., 1998). 

 Este fato aqui apresentado não implica a compreensão de que foi nas fábricas 

que aconteceu a explosão de atendimento da educação infantil, mas que nelas 

alguém foi diretamente responsabilizado por essa faixa etária, e seu atendimento 

reclamado a esse alguém como um direito. Significa também que era um tipo de 

atendimento que deveria se diferenciar daquele oferecido aos pobres abandonados 

e às crianças abonadas. Para estas crianças, filhos de trabalhadores, era requerido 

um atendimento que proporcionasse a seus pais a tranqüilidade para que pudessem 

trabalhar: seus filhos não estavam sendo abandonados. 

 Neste momento parece começar a existir a necessidade de que alguém se 

responsabilize em atender a educação infantil. Tal responsabilidade, que começa a 

tomar corpo, existe, mas não é declarada, parece mais um ato de caridade, uma 

benção, um favor.  

 

1.2 O Brasil e as grandes mudanças 
 
 A Segunda República (1945-1964) colheu os frutos da Primeira República ao 

deparar-se com uma indústria mais fortificada após a crise do café e a diminuição 

das importações. Com a mudança do modelo agrário para o fabril, o crescente 

número de trabalhadores operários nas indústrias reclamando por melhores 

condições de trabalho e de vida começa a preocupar os governantes do país, que 
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imprimem uma nova forma de atender às reivindicações do povo: as políticas de 

massa.  

 O populismo que caracterizou esse período começa a perder força no Brasil 

em meados dos anos 50 com a entrada de multinacionais americanas no país. A 

“desnacionalização da economia” (ARANHA, 1989, p.241), combatida na Primeira 

República e em parte da “Era Vargas”, também insere no contexto econômico 

brasileiro um novo elemento: maior abertura aos interesses estrangeiros em nosso 

país em detrimento de um modelo autônomo de industrialização.  

Com o Golpe Militar em 1964, o Brasil inicia uma nova fase econômica – não 

liquidando com o nacional-desenvolvimentismo – em que se privilegia uma estreita 

associação entre o Estado, a burguesia nacional e o capital estrangeiro. As escolhas 

econômicas e os acordos feitos neste período (longo e nefasto da história brasileira) 

mesclam-se com as políticas educacionais implementadas no país devido ao poder 

de financiamento dessas políticas por países e instituições financeiras7. Também se 

pode destacar o alinhamento do país à ideologia hegemônica do ocidente, no 

contexto da Guerra Fria. 

 A LDB/71 é considerada uma imposição, já que não foi amplamente discutida 

com a sociedade brasileira, diferentemente da LDB/61 (ARANHA, 1989). O enfoque 

da lei de 1971 na preparação para o trabalho e nas modificações do ensino de 1º e 

2º graus, a fim de melhorar a eficácia e o aproveitamento de recursos e materiais, 

demonstra as concepções que impregnavam esse novo modelo econômico-social-

educacional brasileiro, onde, ao mesmo tempo, aconteciam mortes, torturas, controle 

e censura nas manifestações culturais e artísticas, impedimento de expressão de 

grupos organizados (como o estudantil, por exemplo). 

 A educação infantil durante a ditadura também estava sendo discutida e 

olhada bem de perto por alguns estudiosos. As idéias difundidas acerca da 

educação infantil nesse momento histórico também podem ser relacionadas com as 

novas preocupações educacionais (econômico-financeiras) do país. Nesse sentido, 

apresento aqui um exemplo do discurso empregado no país, oriundo de uma 

                                                 
7 Um exemplo são os acordos MEC-USAID (Ministério da Educação e Cultura; United States Agency 
for International Development), por meio dos quais o Brasil recebeu assistência técnica e financeira 
para implantar uma reforma educacional (educação para gerar mão de obra especializada; educação 
com objetivos cívicos, entre outros aspectos). Visando produtividade, tal modelo (de cunho taylorista) 
extremamente tecnicista foi amplamente criticado na época por estudantes e estudiosos da área. 
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organização que por muitas décadas legitimou a formação de professoras jardineiras 

em todo o país. 

 

1.2.1 Recorte no tempo: objetivos do jardim de infância 
 

Em 1968, já em sua 10ª edição, o livro “O que é o jardim da infância” 

ocupava-se em esclarecer possíveis dúvidas acerca desta modalidade e de 

destrinchar e justificar as maneiras mais eficazes de atender a essas crianças. 

A autora, Nazira Feres Abi-Sáber, era membro do Conselho Estadual de 

Educação de Minas Gerais, membro da Organização Mundial do Ensino Primário 

(OMEP), técnica didática de Educação Pré-Primária do Programa de Assistência 

Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar (PABAEE) e orientadora das Classes 

Pré-Primárias do Estado de Minas Gerais. 

Tal publicação fazia parte de uma coleção intitulada “Biblioteca de Orientação 

da Professora Primária” na qual os mais diversos temas foram apresentados, como, 

por exemplo, aritmética, linguagem oral, avaliação, ciências, estudos sociais e o 

jardim de infância. Para cada grande título um livro foi desenvolvido.  

No início do livro encontramos a exposição dos “objetivos do moderno jardim 

de infância” e a autora (1968, p.15) enfatiza que o jardim de infância já foi encarado 

como um depósito de crianças onde “amas-sêcas” vigiavam as crianças enquanto as 

mães iam trabalhar.  Começa então toda uma defesa, muita bem argumentada, com 

conceitos sobre a formação geral do indivíduo e o uso de dados numéricos bastante 

contundentes, da necessidade de uma educação pré-escolar. Tal necessidade foi 

embasada em pesquisas que demonstraram o fracasso e o sucesso de crianças na 

primeira série, dependendo se freqüentaram jardins de infância ou não antes de 

ingressar no ensino primário.  

Ari-Sáber (1968, p. 16) argumenta que: 

 
Não é nenhum segredo de Polichinelo a relação entre o sucesso da 
criança na escola, seu preparo para a aprendizagem através do 
enriquecimento de suas experiências e a educação que ela recebe 
no Jardim da Infância. 

 
 

E mais (1968, p. 18): 
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Com toda a sinceridade, porém, somos obrigados e reconhecer que 
das várias causas da deficiência da escola primária, a mais evidente 
é a falta da preparação da criança na idade pré-escolar. 

 

O livro também trata dos materiais necessários, das condições do prédio e, ao 

final, apresenta exemplos de como a professora pode elaborar sua rotina, como 

fazer seu planejamento e como avaliar seus alunos. 

Incluir aqui comentários acerca desta publicação serve para mostrar o 

discurso que era amplamente difundido para ressaltar que a pré-escola era 

encarada como a responsável pelo melhor desempenho da criança durante o ensino 

primário, por objetivar prepará-la para o mesmo. Tal idéia permeou (e ainda 

permeia) as práticas educacionais realizadas com crianças em idade pré-escolar, a 

formação dos profissionais e as políticas públicas desenvolvidas pelos governos 

para esta área da educação. 

Tais considerações visam problematizar não somente as questões pertinentes 

à educação infantil, mas também provocar o leitor no que diz respeito ao sistema 

educacional brasileiro que temos hoje, impregnado de heranças de tempos 

ditatoriais e de forte especulação financeira dos mercados estrangeiros em nosso 

país. 

 

1.3 A educação infantil encontra-se com a legalidade?  
 

A Constituição de 1891, promulgada logo após a proclamação da República 

“nada, ou quase nada, dispunha sobre educação” (COSTA, 2002. p. 13). Nela não 

consta sequer alusão ao novo nível educacional que começa a surgir, os jardins de 

infância. Obviamente por não ser de declarada responsabilidade do público, e muito 

menos obrigatório, tal nível não conta, conseqüentemente, com regulamentação ou 

normas para seu funcionamento neste período. 

A Constituição de 1934, apesar de sua curta vigência, trouxe uma das 

maiores mudanças para a área da educação ao vincular recursos de impostos à 

manutenção e ao desenvolvimento dos sistemas de ensino. Foi a primeira 

constituição a trazer um capítulo exclusivo para a educação e tratar dela ao longo de 

outros artigos. 



 

 

30

 

Na Constituição de 1937, com o estabelecimento do Estado Novo8, 

encontramos referência à infância nos artigos 127 e 129. O primeiro dispõe que “a 

infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias especiais por parte 

do Estado, que tomará todas as medidas destinadas a assegurar-lhes condições 

físicas e morais de vida sã e harmonioso desenvolvimento de suas faculdades”. No 

segundo artigo, já no título da educação, é previsto que “à infância e à juventude, a 

que faltarem os recursos necessários à educação em instituições particulares, é 

dever da Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar pela fundação de 

instituições públicas de ensino em todos os seus graus, a possibilidade de receber 

uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais”. 

Em ambos os artigos pode-se perceber que, apesar do texto legal parecer 

reconhecer a existência da necessidade de um atendimento à infância e à 

juventude, o Estado tem dever para com este atendimento somente quando o 

mesmo não puder ser oferecido pela iniciativa dos pais. O atendimento à infância 

tratado na lei refere-se ao ensino primário. 
A Constituição Federal de 1946 assegurava a assistência à maternidade, à 

infância e à adolescência, mas não trazia em seus artigos nem um pouco dos 

sentidos e dos enunciados da constituição anterior que falava de garantias especiais 

e de dever da nação, dos estados e dos municípios para com estas categorias 

sociais. O ensino primário seria público e obrigatório e a vinculação de recursos para 

a manutenção e desenvolvimento do ensino estava garantida. 

Outra legislação que se insere nesse quadro do ordenamento legal brasileiro 

é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 4024, de 20 de 

dezembro de 1961. Nesta foi concedido um capítulo à educação pré-primária que 

preceituava em seu artigo 23 que “a educação pré-primária destina-se aos menores 

de sete anos e será ministrada em escolas maternais ou jardins-de-infância” e em 

seu artigo 24 que “as empresas que tenham a seu serviço mães de menores de sete 

anos serão estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou em 

cooperação com os poderes públicos, instituições de educação pré-primária”. Apesar 

de não ser considerada dever inicial do estado e sim das empresas que tivessem 

mães trabalhadoras que necessitassem desse atendimento, a indicação de que 
                                                 
8 “No dia 1o de novembro de 1937, foi dado o golpe, instituindo-se a nova constituição e, em 
conseqüência, o Estado Novo, com o qual Getúlio passaria a ser a autoridade suprema do Estado, 
podendo dissolver o Congresso, expedir decretos-leis e indicar candidatos à chefia do governo”. 
(COSTA, 2002. p. 15). 
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essas crianças, menores de sete anos, precisavam ser atendidas em instituições 

educativas demonstra mais um passo rumo à consolidação do direito à educação 

das crianças de 0 a 6 anos. 

Kramer (1992) salienta que na Lei de Diretrizes e Bases do Ensino de 1º e 2º 

graus, Lei nº 5692, de 11 de agosto de 1971, o artigo que trata da educação das 

crianças menores de sete anos dispõe que “os sistemas de ensino velarão para que 

as crianças de idade inferior a sete anos recebam conveniente educação em escolas 

maternais, jardins de infância e instituições equivalentes” e que também há o 

estímulo às empresas para que estas promovam, sozinhas ou com a colaboração do 

poder público, a educação dessas crianças. 

Considero que as duas legislações e as constituições citadas muito 

contribuíram para a demora do reconhecimento do direito à educação infantil em 

nosso país.  A não definição da responsabilidade para com a educação das crianças 

menores de sete anos e a possibilidade de estas receberem atendimento de acordo 

com a vontade do empresariado demonstra a frágil condição que a educação infantil 

atravessava no início dos anos 70. 

A partir de meados dos anos 70 é que acontece uma preocupação maior com 

a educação infantil e é criada a Coordenação de Educação Pré-Escolar (CODEPRE) 

que realizaria seminários e encontros a fim de subsidiar uma política nacional de 

educação para as crianças menores de sete anos. 

Assim sendo, nota-se que a percepção de uma educação infantil, preocupada 

com questões que integrassem o cuidado desta criança e a possibilidade de 

processos educativos dentro das instituições, ainda estava bem distante dos 

interesses, objetivos educacionais e políticas públicas no nosso país. As crianças de 

0 a 6 anos ainda não possuíam um lugar de destaque. Essas crianças e suas 

necessidades ainda eram um terreno movediço, em que os interesses da população 

e as ações do governo já davam sinais de desencontros, que iriam estender-se pela 

história da educação infantil até os dias de hoje9.  
 

                                                 
9 “No período dos governos militares pós-1964, as políticas adotadas em nível federal, por intermédio 
de órgãos como o Departamento Nacional da Criança, a Legião Brasileira de Assistência e a 
Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor – FUNABEM, continuaram a divulgar a idéia de creche e 
mesmo de pré-escola como equipamentos sociais de assistência à criança carente”. (OLIVEIRA, 
2002.p. 107). 
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1.3.1 A Constituição Cidadã: 1988 
 

Somente em 1988, na Constituição Federal, é que o atendimento à criança de 

0 a 6 anos como integrante dos direitos à educação será consagrado. No artigo 7, 

item XXV, aparece como direito do trabalhador urbano e rural a “assistência gratuita 

aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade em creches e 

pré-escolas”. O artigo 30, inciso VI, corroborando o artigo descrito acima, prescreve 

que compete aos municípios manter, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado, “programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental”. 

No artigo 208 encontramos o dever do Estado para com as crianças de 0 a 6 anos, 

garantindo o “atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos”.  

Somemos a estes o artigo 206 que diz que o ensino será ministrado com base 

em alguns princípios, dentre os quais, destaco: gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais (item II). Cury (2002, p. 28) corrobora afirmando que 

“Quaisquer destes níveis ou etapas [referindo-se à educação básica], quando 

oferecidos por instituições públicas, são gratuitas”. 

A partir da Constituição de 1988 esperava-se que, não somente na área 

educacional, mas também em todas as outras áreas sociais, houvesse um 

crescimento considerável de reconhecimento dos direitos consagrados na lei, por 

meio de ações governamentais e da participação e controle da sociedade. 

Nessa sociedade brasileira marcada por golpes governamentais, processos 

ditatoriais, por prisões e pela expulsão de representantes políticos divergentes do 

governo que estava no poder, parece possível identificar as causas de nossos tão 

atravancados processos de legitimação de direitos sociais no país, embora o 

entendimento acerca da garantia dos direitos estivesse, neste mesmo contexto, 

sendo configurado. 

As organizações sociais (associações, sindicatos, movimentos, etc.) munidas 

do aparato legal, do conhecimento de seus direitos, do reconhecimento das 

demandas latentes nos mais diversos setores (habitação, educação, saúde, 

transporte, moradia, segurança, trabalho) demonstram cada vez mais que somente 

através das reivindicações organizadas é possível modificar o quadro de 

agravamento de alguns setores das políticas governamentais. 
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1.3.2 O direito 
 

No dicionário da língua portuguesa10, ao procurar a significação da palavra 

direito, pode-se encontrar diversificadas maneiras de descrever o que é direito. 

Direito é o lado mais forte e ágil do corpo humano, na maioria das pessoas. É o que 

segue sempre a mesma direção. É íntegro, probo, justo, honrado. É a faculdade 

concedida pela lei. É a ciência das normas obrigatórias que disciplinam as relações 

dos homens em sociedade. É o conjunto das normas jurídicas vigentes num país. 

Também encontramos outras tantas ramificações de tipos de direitos, entre eles, o 

direito constitucional que significa “Conjunto de normas e princípios fundamentais 

que regulam a organização política do estado, forma de governo, atribuições e 

funcionamento dos poderes públicos, seus limites e relações, e bem assim, os 

direitos individuais e a intervenção estatal na esfera social, econômica, intelectual e 

ética”. 

Nos deparamos com essa palavra todos os dias: na televisão não cansam de 

nos lembrar de nossos direitos, enquanto cidadãos, consumidores, trabalhadores, 

eleitores, etc. Sabemos que existe uma diversificada separação de direitos e que há 

legislação regulamentando cada um de nossos direitos. 

Como esta pesquisa refere-se à educação, irei privilegiar o estudo da 

legislação educacional, mas acredito que seja importante ressaltar que: vivemos 

num mundo regulamentado, e tal regulamentação é sofistificada e desdobra-se em 

leis, pareceres, resoluções e todas as mais variadas formas que possam existir para 

organizar, regular, sujeitar, dirigir, regularizar as mais diversas práticas que 

acontecem a todo o momento em uma sociedade, visando organizá-la. 

Tendo-se tantos direitos, também é equivalente o montante de deveres que 

temos para com essa organização social, mas ainda mais importantes são os 

deveres que outros setores têm que exercer para que exista a garantia de nossos 

direitos. 

Falar de direito educacional implica em primeiramente rever as questões 

referentes aos primeiros momentos onde, na história brasileira, algumas pessoas 

foram consideradas atores sociais que podiam ser classificados como cidadãos. 

                                                 
10 Novo Aurélio Século XXI. 3ºed. Rio de Janeiro, 1999. 
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Para tanto, Carvalho (2002) nos lembra que os direitos políticos11 que habilitavam 

uma pessoa a escolher os seus representantes, na Constituição Federal de 1824, 

eram reservados aos homens, brancos, maiores de 25 anos ou com renda mínima 

de 100 mil-réis. Com essas qualificações, o voto era obrigatório. Mulheres e 

escravos não votavam, logo não exerciam seu direito político e, com isso, não eram 

cidadãos. O autor destaca um cenário onde havia compra de votos, coação, 

persuasão por parte dos fazendeiros, amendrontações feitas por homens 

devidamente armados a mando de algum poderoso endinheirado, o que pode nos 

fazer concluir, no mínimo, que o direito ao voto não vislumbrava o direito de 

participar efetivamente da vida política. Tal prática, não só negava os direitos 

políticos como também impedia que fosse constituída uma cultura de conhecimento 

dos direitos sociais dos cidadãos brasileiros12.  

 Carvalho (2002, p. 52) salienta que 

 
No Brasil, aos libertos não foram dadas nem escolas, nem terras, 
nem empregos. Passada a euforia da libertação, muitos ex-escravos 
regressaram a suas fazendas, ou a fazendas vizinhas, para retomar 
o trabalho por baixo salário. 

 

 Escravos libertos, tendo a possibilidade, também escravizaram outros seres 

humanos confirmando os valores da escravidão na sociedade brasileira, que eram 

bem aceitos por quase toda a sociedade (CARVALHO, 2002).  

Desta maneira, podemos entender a forma como ainda hoje são barganhados 

alguns direitos por parte da população. O entendimento de direito e dever ainda é 

muito matizado pelas concepções de merecimento, de vontade dos representantes 

políticos e da impossibilidade de presenciarmos um movimento que possibilite 

alguma mudança social de grande envergadura. 

 O que quero dizer com isso é que muitos brasileiros ainda não sabem que 

têm direito a algumas coisas e, quando sabem, acreditam que por algum motivo, 

norma ou fator social, não merecem ter esse direito efetivado visto que não possuem 

as atribuições necessárias para fazer parte do seleto grupo de beneficiados por 

                                                 
11 Cury (2002, p. 18) complementa dizendo que “Nossa Constituição possui vários capítulos e artigos 
referentes a direitos do sujeito como pessoa individual (direitos civis), como pessoal coletiva e 
produtora de bens (direitos sociais) e como pessoa participante dos destinos da coletividade (direitos 
políticos)”. 
12 Talvez seja até uma redundância afirmar que, hoje, apesar de todas as melhorias que podemos 
visualizar a cada pleito eleitoral, ainda convivamos com as fraudes, as deturpações da noção de 
direitos. 
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alguns programas governamentais nos três âmbitos administrativos, por exemplo. 

Também é comum discutir-se que tal direito não foi efetivado, assegurado, pois não 

há vontade política de nossos representantes. Isso acontece, mas não podemos 

deixar de questionar que: eles podem até não querer fazer, mas estão lá 

representando a população que é detentora desse direito. 

 Apesar de, hoje, termos um conjunto de leis que visam a organização do 

sistema educacional brasileiro, sabemos que ele por si só não se sustenta nesse 

universo regulado por fatores econômicos e de ordem financeira que atravessam as 

mais variadas questões. Agregada a essa configuração temos que levar em conta a 

enorme desigualdade social que presenciamos em nosso país, as condições de vida 

miseráveis de muitos brasileiros, o aumento da criminalidade, as demandas sociais 

crescendo desenfreadamente se comparadas às políticas públicas que vêm ao 

encontro destas demandas e, ainda, que muitos desses chamados “problemas 

sociais” agravam-se por conta das escolhas econômico-financeiras de nossos 

representantes. 

 Esse círculo vicioso, se podemos chamar assim, que se formou entre o 

direito, o dever e a demanda por políticas públicas atinge todas as áreas. Não seria 

diferente na educação. Temos um histórico de analfabetismo, crise na educação 

generalizada (com falta de professores, professores leigos, etc), baixos salários, 

situações de risco (tanto para professores quanto para alunos). Com tantos fatores 

negativos contabilizados para a área da educação, o direito a ela também passa, 

nas últimas três décadas, a constituir um problema, que precisa ser resolvido e 

preconizado pelos representantes do nosso país. 

 Sendo um problema, e muitas vezes grave, a educação encontra-se hoje no 

olho do furacão: economistas, psicólogos, historiadores, pedagogos levantam 

questões que (re)colocam a educação como possível redentora da crise social, 

como se fosse possível promover uma ampla mudança social a partir da educação 

que um país oferece. 

 A educação, como diz nossa Constituição Federal de 1988, é direito público 

subjetivo. Utilizando as palavras de Cury (2002, p. 21), 

 
Direito público subjetivo é aquele pelo qual o titular de um direito 
pode exigir direta e imediatamente do estado o cumprimento de um 
dever e de uma obrigação.  
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 Sendo assim, o artigo 208 em seu parágrafo 2º diz: “o não oferecimento do 

ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa 

responsabilidade da autoridade competente”. Fica claro quem é o responsável pelo 

dever (Estado no âmbito administrativo que tem que atuar nessa etapa), quem pode 

reclamar seu direito (qualquer pessoa, não importando a idade, que não tenha tido 

acesso à escolaridade obrigatória) e também a afirmação de que esse fator é 

demasiadamente importante para o exercício da cidadania. 

Importante lembrar que a garantia do atendimento gratuito em creches e pré-

escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade é consagrada no inciso IV do artigo 4º da 

LDB, e que no artigo 29 a educação infantil passa a integrar a educação básica. 

 

1.4 A educação infantil: um retrato dos últimos tempos 
 

A importância da educação de crianças de 0 a 6 anos e o seu atendimento 

em estabelecimentos específicos, com orientações e práticas pedagógicas 

consideradas apropriadas, vem adquirindo cada vez mais legitimidade. Pode-se 

ressaltar os inúmeros estudos e pesquisas na área e, inegavelmente, o respaldo 

legal. Da mesma forma, o caráter do atendimento vem sendo amplamente discutido, 

assim como a formação dos profissionais. O financiamento da educação infantil 

também tem sido foco de estudo e discussão. 

Além destes, há várias outras abordagens de pesquisa sobre a infância cuja 

problematização ultrapassa os objetivos dessa dissertação. Mas considero 

importante apenas mencionar outras perspectivas a partir das quais as diversas 

pesquisas sobre a infância são realizadas. Refiro-me aos estudos realizados a partir 

dos referenciais da Sociologia, da Antropologia, da Psicologia, dos Estudos 

Culturais, entre outros. 

No Brasil, a educação de crianças de 0 a 6 anos é relativamente nova, tendo 

pouco mais de 150 anos. Nesse período, o atendimento às crianças dessa faixa 

etária contou com ações voltadas para a caridade e a filantropia e depois com ações 

de cunho educativo, prioritariamente relativas à preparação para o ensino 

fundamental. 

 A percepção de que o atendimento das crianças menores de seis anos era 

tema pertinente à área da educação, após ter sido matéria de outros campos como o 

da saúde e o da assistência, consolida-se principalmente após a Constituição 
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Federal de 1988, por conta de mudanças na legislação educacional brasileira a partir 

do disposto na Carta Magna. Tais mudanças sugerem um novo entendimento de 

criança. E, por conseqüência, um novo entendimento da educação dessa criança, 

atribuindo à mesma a condição de cidadã possuidora de direitos. 

 Vários autores, como Craidy (2002), Vasconcellos (2003), Aquino (2003), 

Lobo (2003), Sarmento (2001), Leite Filho (2001), entre outros tantos, têm enfatizado 

em seus recentes textos uma certa perplexidade frente à atual situação da educação 

infantil. Ressaltam em seus estudos a inexistência de políticas educacionais que 

privilegiem a educação infantil e implementem os mecanismos legais já existentes, 

bem como a urgência na determinação de fontes de financiamento, de uma política 

nacional para a educação infantil e de uma política de formação de profissionais de 

educação infantil. Reafirmam também que o atendimento de crianças de 0 a 6 anos 

não passou a ser “educativo” por conta do aparato legal. 

A Lei nº 10.172/01, que instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE), visa 

dotar o sistema educacional brasileiro de um conjunto de diretrizes e metas, de 

forma a orientar e balizar a política educacional do País no período de 2001-2010. 

Para a educação infantil, o Plano apresenta, dentre outros itens: metas de 

ampliação da oferta; indicação de padrões mínimos de infra-estrutura das 

instituições; previsão de implantação de programa de formação em serviço; e 

previsão de elaboração de projetos pedagógicos. Também sugere que, para tentar 

resolver o problema de falta de recursos para a área, sejam investidos 

exclusivamente em educação infantil os recursos (10%) que não são vinculados ao 

Fundef. 
O Plano Nacional de Educação apresenta 21 metas relacionadas à expansão 

e qualificação da educação infantil, dentre as quais cabe destacar: 
 

1. Ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender, em cinco anos, a 30% da 

população de até 3 anos de idade e 60% da população de 4 e 6 anos (ou 4 e 5 anos) e, 

até o final da década, alcançar a meta de 50% das crianças de 0 a 3 anos e 80% das de 

4 e 5 anos. 

(...) 

5. Estabelecer um Programa Nacional de Formação dos Profissionais de Educação Infantil, 

com a colaboração da União, dos estados e dos Municípios, inclusive das universidades e 

institutos superiores de educação e Organizações-Não-Governamentais, que realize as 

seguintes metas: 
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a) que, em cinco anos, todos os dirigentes de instituições de educação infantil possuam 

formação apropriada em nível médio (modalidade normal) e, em dez anos, formação de 

nível superior; 

b) que, em cinco anos, todos os professores tenham habilitação específica de nível médio e, 

em dez anos, 70% tenham formação específica de nível superior.** 

6. A partir da vigência deste plano, somente admitir novos profissionais da educação infantil 

que possuam a titulação mínima em nível médio, modalidade normal, dando-se preferência à 

admissão de profissionais graduados em curso específico de nível superior. 

(...) 

14. Incluir as creches ou entidades equivalentes no sistema nacional de estatísticas 

educacionais, no prazo de três anos.* 

(...) 

18. Adotar progressivamente o atendimento em tempo integral para as crianças de 0 a 6 

anos. 

(...) 

20. Promover debates com a sociedade civil sobre o direito dos trabalhadores à assistência 

gratuita a seus filhos e dependentes em creches e pré-escolas, estabelecido no art. 7º, XXV, 

da Constituição Federal. ** Encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei visando à 

regulamentação daquele dispositivo.* 

21. Assegurar que, em todos os municípios, além de outros recursos municipais os 10% dos 

recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino não vinculados ao Fundef sejam 

aplicados, prioritariamente, na educação infantil. ** 

(*) a iniciativa para cumprimento deste Objetivo/Meta depende da iniciativa da União; 

(**) é exigida a colaboração da União. 

 

Dentro do PNE, também cabe ressaltar especialmente a meta número 2 para 

o ensino fundamental: 

 
2. Ampliar para nove anos a duração do ensino fundamental obrigatório com início aos seis 

anos de idade, à medida que for sendo universalizado o atendimento na faixa de 7 a 14 

anos. 

 

Esta meta tem sido discutida e debatida nos mais diversos setores. A 

ampliação do ensino fundamental acontecerá frente à diminuição da educação 

infantil em um ano. Na cidade de Porto Alegre, a indicação para alcançar tal meta já 

está sendo implementada. Em 2004, algumas escolas infantis municipais não mais 

ofereceram turmas para crianças de seis anos, as quais deveriam ser matriculadas 

no ensino fundamental, em escolas próximas. 
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Frente a tais metas, por vezes audaciosas, por vezes já alcançadas, discute-

se o aporte de recursos financeiros necessários para efetivá-las. 
No âmbito da legalidade, o Plano Nacional de Educação traz ambiciosas 

metas para a educação infantil, que até resultariam em imediatas mudanças 

concretas, não fossem as já conhecidas diferenças e distâncias entre os textos 

legais e as ações práticas efetivadas na realidade escolar. 

A educação infantil, que antecede o ensino fundamental, deve acontecer em 

creches e pré-escolas. Esses termos sempre carregaram implicitamente significados 

que se traduziam nas práticas com crianças de 0 a 6 anos. Por muito tempo 

entendeu-se que a criança de 0 a 3 anos precisava ser somente cuidada, olhada e 

guardada. Além disto, tal faixa etária e seu atendimento institucional sempre foram 

encarados como atendimento para crianças pobres. A pré-escola iria configurar-se 

de outra forma, como indica o próprio nome. Por anteceder a entrada da criança na 

escola formal, serviria de momento de preparação dos pequenos à vida 

escolarizada. Por essas colocações, pode-se perceber que as regulações legais, as 

normas, os direitos, neste período foram acompanhando os movimentos em prol do 

atendimento da criança pequena. Como já foi dito, apenas recentemente a educação 

infantil foi perdendo seus estigmas e consolidando-se como matéria da esfera 

educativa, direito da criança e dever do estado.  

 

1.4.1 Outro recorte, outro discurso 
 

Em 1995, Ângela Barreto publicava um texto chamado “Educação Infantil no 

Brasil: desafios colocados”. O texto trazia, naquele contexto pré-LDB, indicações 

claras das discussões realizadas em todo o país acerca da educação infantil. 

 A autora, na época à frente da Coordenadoria de Educação Infantil (COEDI) 

do Ministério da Educação (MEC), explicitava os objetivos da Política Nacional de 

Educação Infantil, que consistiam, resumidamente, em: expandir a oferta de vagas, 

fortalecer a concepção de educação infantil definida nos documentos do MEC e 

promover a melhoria da qualidade do atendimento. 

 Esses objetivos e desafios ainda se constituem como atuais e encontram-se 

imersos em discussões variadas, em especial no que se refere à dotação específica 

de recursos para a área. 
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 A gestão de Ângela Barreto no COEDI/MEC foi marcada pela publicação e 

ampla distribuição (resultantes de debates/ seminários) dos documentos conhecidos 

como Cadernos, um de cada cor, cada qual abordando temáticas diferenciadas. Um 

desses cadernos, intitulado “Critérios para atendimento em creches e pré-escolas 

que respeitem os direitos fundamentais da criança”, ficou conhecido como o 

“caderno azul”. Tais documentos configuravam uma primeira tentativa de se pensar 

em uma política nacional de educação infantil que levasse em conta os direitos 

consagrados até então.  

 Até o ano de 1996, o encaminhamento da Coordenadoria de Educação 

Infantil foi o de viabilizar/estimular a discussão de uma política plural para a área, 

com documentos feitos para os profissionais atuantes na educação infantil. Portanto, 

os cadernos não se constituíam em manuais de atuação, mas documentos para 

provocar a reflexão, a modificação de práticas e para fundamentar determinados 

argumentos úteis aos possíveis embates que surgiriam, “forçando” o poder público a 

voltar seus olhos para a educação infantil e vislumbrar possibilidades de financiar 

políticas para a área. 

No entanto, em 1997, sob nova coordenação, o COEDI lança os Referenciais 

Curriculares Nacionais de Educação Infantil (RCNEI), o que, para Palhares e 

Martinez (2003, p.8), “representa um ponto de inflexão na trajetória que vinha sendo 

gestada pela Coordenadoria de Educação Infantil”.  

Cerisara (2003, p.38) complementa, afirmando 

 
Um aspecto que causou estranhamento a vários pareceristas refere-
se à explícita falta de articulação e de continuidade entre o RCNEI e 
os documentos que têm sido elaborados sob a coordenação da 
COEDI/MEC, no período de 1993 a 1998, e que têm significado um 
real avanço nas relações entre esta e representantes dos centros de 
produção de conhecimento no encaminhamento de uma política 
nacional de educação infantil. 

 

 

 Tais colocações podem nos indicar que a política que vinha sendo pensada e 

construída com os diversos setores da sociedade, a partir do trabalho realizado 

através dos “Cadernos”, foi abruptamente interrompida, tendo sido os mesmos 

substituídos por um novo documento, que não trazia as contribuições apresentadas 

por aqueles, o que foi visto como uma imposição. Tratou-se, pois, de uma ação que 
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não contemplava os processos já vividos pela comunidade de profissionais, 

estudiosos e pesquisadores da educação infantil. 

 Tal recorte da história da Coordenadoria de Educação Infantil serve aqui para, 

entre outros aspectos, relembrar o quão importante foi o movimento iniciado por esta 

Coordenadoria. O fato de termos tido um órgão do governo federal pensando 

especificamente acerca desta modalidade demonstra que o esforço de 

pesquisadores e profissionais para dar maior visibilidade à área não foi em vão. O 

avanço no entendimento acerca dos direitos da infância permitiu que 

vislumbrássemos um planejamento nacional para a educação infantil. Esse 

planejamento indicava outras questões emergentes em tais discussões, tais como o 

financiamento, as condições de trabalho e a formação dos profissionais. 

Como sabemos, hoje, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, 

é responsabilidade específica de uma esfera administrativa com relação à oferta –

sem nos esquecermos aqui da necessidade do regime de colaboração entre as 

esferas administrativas. E a demanda por um regime de colaboração entre as 

esferas do poder público que aparece tanto na CF (artigo 211) quanto na LDB 

(artigos 9 e 10) aponta para a articulação de ações em comum. Essas ações que 

podem ser de caráter financeiro (ou não) serão alavancadas de acordo com os 

princípios da educação brasileira, também descritos na CF (artigo 206). 

Ao serem estabelecidas as atribuições dos entes federados, pode-se 

vislumbrar um fortalecimento da independência destes em gerir e manter sua rede 

ou sistema de ensino. Mas é importante ressaltar que há responsabilidades comuns 

a estes entes, que estão descritos na CF, fazendo com que a possibilidade de um 

efetivo regime de colaboração constitua-se numa alternativa para assegurar alguns 

dos princípios que são elencados nas legislações, mas que por falta, muitas vezes, 

de recursos financeiros, não podem ser sequer almejados no âmbito das esferas 

administrativas. 

 
1.5 Impasses na história da educação infantil no Brasil 
 

A infância é uma construção social, nos lembra Sarmento (2001), em seu 

recente texto publicado no Brasil. Historicamente construída – já que, se houve 

sempre crianças, contudo, não houve sempre infância – a infância configura-se de 
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acordo com as significações que lhe são atribuídas na e pela sociedade; sociedade 

esta que, através dos tempos, se transforma e também altera seus significados. 

 Não é possível descolar um tema ou aspecto da sociedade e analisá-lo 

isoladamente. Portanto, o esforço deste estudo é o de compreender como a 

educação infantil está sendo visualizada dentro de um cenário econômico-político-

social que atravessa outras tantas áreas, mas nesta, em especial, deixa marcas 

visíveis e profundas. 

 A educação infantil vem se consolidando como um terreno de discussão e 

produção amplamente conhecido e reconhecido. Reconhecimento este dado, 

também, de forma mais visível, pela Constituição Federal de 1988, pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente de 1990, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 

1996 e pela lei do Plano Nacional de Educação de 2001.  
A educação infantil, consagrada na Constituição Federal e na LDB, é mais do 

que uma demanda educacional aspirada por famílias, intelectuais, entidades, etc. 

Tal consagração serve de horizonte no qual acreditamos que chegaremos se as 

normas e as políticas educacionais forem direcionadas para a ampliação de sua 

cobertura. 

No entanto, o que vemos na atual organização da educação brasileira é um 

injusto retrocesso nos avanços da área. Tanto no plano legal quanto em certos 

segmentos sociais, a educação infantil adquiriu um “status”13 confortável: já não se 

fala mais em assistência, e sim no cuidar e educar indissociáveis no trabalho da 

creche e da pré-escola. Há um consenso a respeito daquilo que é necessário e 

obrigatório na educação infantil: professor com formação, instituições que atendam 

às resoluções dos conselhos municipais ou estaduais de educação, mínimo de infra-

estrutura que a modalidade exige, etc.  

As determinações legais e as normas estabelecem exigências com relação à 

formação dos profissionais e à estrutura das instituições, entre outros aspectos, e 

podem servir para qualificar a educação infantil. Estas mesmas exigências 

reconfiguram o papel da educação infantil dentro do sistema educacional brasileiro 

e, inevitavelmente, remetem à necessidade de financiamento específico e maior 

aporte de recursos para que se efetivem os direitos à educação das crianças 

pequenas. 

                                                 
13 Status este conferido à área há pouco tempo, visto que já foi considerada má a mãe que colocava 
seus filhos em alguma instituição. 
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Apesar de estarmos vivendo um momento de estranhamento ao 

confrontarmos as determinações legais com a realidade educacional da primeira 

etapa da educação básica, outros tantos impasses permeiam a necessidade 

primeira de equalizarmos e defendermos quê tipo de educação infantil queremos 

para as crianças de 0 a 6 anos de nosso país. 

O avanço nos estudos e pesquisas na área propiciou-nos um grau de 

conhecimento sobre o tema, que hoje podemos considerar satisfatório. O número de 

pesquisas e a divulgação dos mesmos suscitam entre estudantes e pesquisadores 

mais debates acerca da educação infantil, fazendo-nos rever, reformular e (se 

possível) ultrapassar antigos paradigmas. 

Entre tantos impasses ou polêmicas, que circundam a educação infantil e sua 

constituição, cabe destacar alguns dos mais importantes: cuidar/educar; qualidade; 

formação dos profissionais. A escolha em destacar esses aspectos justifica-se 

primeiramente porque, pensando em um atendimento público, gratuito e de 

qualidade, estes seriam os primeiros a serem discutidos e defendidos e, a partir 

deles, derivações surgiriam de acordo com as especificidades geográficas, 

institucionais e administrativas. 

A questão do educar e cuidar (que aqui separo com conjunção aditiva 

propositadamente), apesar de muito discutida nas universidades e cursos de 

formação de professores, ainda se constitui num campo minado de saberes e 

concepções, por vezes antagônicas ou confusas. Tal expressão significa muito mais 

que a simples junção de palavras e/ou coisas que poderiam ser consideradas 

naturalmente distantes da prática do profissional que atua com crianças de 0 a 6 

anos. Ou podemos dizer que o simples fato da profissional pegar a criança no colo 

enquanto conta uma história é uma corporificação desse conceito?  

O que entendo por cuidar/educar vai além da noção carregadamente afetiva 

do cuidar da criança e também do que podemos entender por educar quando 

tratamos, por exemplo, de uma criança de 6 meses. Esta expressão, cuidar/educar, 

é elemento de grande importância a ser considerado no processo de formação do 

profissional da educação infantil, o que abordarei a seguir. Não se trata de procurar, 

em todos os momentos em que se está em interação direta com a criança, 

demonstrar afetividade e preocupação com seus processos de aprendizagem. É 

muito mais do que isso. É compreender o processo de desenvolvimento infantil 
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como um todo inseparável e, a partir dessa concepção, atuar junto a esta criança. 

Bujes (1998. p. 13) afirma que 

 
Ao considerarmos que a educação infantil envolve simultaneamente 
cuidar e educar, vamos perceber que esta forma de concebê-la, vai 
ter conseqüências profundas na organização das experiências que 
vão marcar sua identidade como instituições que são diferentes da 
família mas também da escola (aquela voltada para as crianças 
maiores de sete anos). Enquanto se mantiver a confusão de papéis 
que vê na família ou na escola os modelos a serem seguidos, quem 
perde é a criança 

A possibilidade de proporcionar ao profissional da educação infantil um 

espaço em sua formação para o estudo e a reflexão desses temas poderia evitar 

tantos desencontros nas práticas e nos tipos de atendimento. 

A discussão do cuidar/educar está fortemente ligada à concepção daquilo que 

se quer para a educação infantil e à formação deste profissional, capaz de 

cuidar/educar. Pensemos que nos cursos de formação encontramos ainda muito 

fortemente enraizada uma espécie de manual do bom professor, sem 

questionamentos ao processo de formação desse profissional. Nesse sentido 

também precisaria ser pensada a formação continuada deste profissional.  

A estes aspectos juntemos o debate da qualidade. Existe um parâmetro de 

qualidade universal no que se refere à educação de crianças de 0 a 6 anos? Para 

todas as crianças dessa faixa etária são imprescindíveis os mesmos conceitos e 

práticas?  

 

Moss (2002, p. 17) afirma que: 

 
Vivemos uma época que podemos chamar de “Era da qualidade”. 
Qualidade é o que todo mundo quer oferecer e ter. Todos os dias, a 
palavra “qualidade” aparece em centenas de lugares, ligada a 
infinitas atividades, bens e serviços. O termo “qualidade” é tão 
amplamente usado que o assumimos como certo. Em geral quando 
as pessoas falam sobre um problema de qualidade, elas querem 
dizer que existe um problema no sentido técnico – como definir e 
medir a qualidade. 

 
Acreditando que seja exatamente esta a questão que influencia as decisões 

sobre aquilo que é bom ou não quando falamos do atendimento da educação infantil 

com alguma qualidade, podemos ressaltar que as representações e concepções de 

infância resignificam o conceito de qualidade. Em determinada instituição, onde 

vigora uma determinada representação de criança e uma concepção educacional de 
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infância teremos um outro sentido para qualidade e a busca desta dar-se-á de forma 

diversa de outro tipo de instituição e significação. 

Umbilicalmente ligado a estes aspectos podemos conferir aqui à questão da 

concepção um papel de destaque, como se esta pudesse ser o carro chefe do 

pensar acerca da educação infantil. Neste momento, cabe fazer algumas perguntas: 

Que tipo de atendimento está sendo oferecido? Que saberes e concepções estão 

sendo alavancados em direção às práticas realizadas com crianças de 0 a 6 anos? 

 Ora, numa época de extremos modismos e de reformas de toda a ordem é 

compreensível nossa necessidade de nos adaptarmos a novos entendimentos de 

homem, de ciência, de educação e de infância. Mas é preciso pontuar que, a cada 

nova mudança de paradigma, a educação infantil é amplamente afetada e as 

conseqüências ocorrem nas mais diversas áreas. 

A todas essas questões podemos agregar outras de ordem econômico-

político-social que, se não interferem diretamente nas práticas dentro das salas de 

aulas das instituições, podem contribuir para que ocorram modificações em aspectos 

que garantem níveis de qualidade. Um exemplo disso: a indefinição do 

financiamento da educação infantil. A falta de financiamento específico para a 

educação infantil pode ocasionar a precarização do trabalho, o que altera a 

formação e recrutamento de um profissional com formação condizente, e 

desestruturar as antigas bases onde alicerçamos concepções e práticas.  
Somem-se a todos estes aspectos que deveriam (?) ser preconizados no 

debate, todas as modificações e estudos que, por vezes, adotamos, aplicamos, 

simpatizamos ou somos obrigados a aceitar em nossas instituições. E aqui não se 

trata apenas das importações teóricas, mas dos modismos, das confusões políticas, 

dos entendimentos que não podem ser simplesmente deslocados para qualquer 

realidade. 

Vivemos em um mundo globalizado. Estudantes, pesquisadores, pais, mães, 

psicólogos têm à disposição um sofisticado artefato, a televisão, que dissemina a 

informação e divulga com precisão as normas que podem melhorar as coisas, deixá-

las mais eficientes. 
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Os brinquedos, as roupas infantis, as músicas, os desenhos animados (em 

sua grande maioria os japoneses)14 influenciam a forma como as crianças 

respondem ao mundo adulto que as questiona e também a forma como nos 

comportamos (pais, mães, professores) frente a estas crianças. 

Os espaços onde as crianças são levadas nos momentos de lazer: clubes, 

parques, espaços dos shoppings centers também contribuem para a constituição 

destas. 

Da mesma forma, as crianças que não consomem os produtos que são 

criados para elas criam ou recriam sua identidade. Buscam outros espaços e outras 

atividades. 

Outras tantas não compartilham de nenhuma destas situações; constituem e 

são constituídas por outras representações, por outras necessidades, e para estas 

também se criam outros espaços e instituições. 

Aqui também ressalto um outro espectro de infância bem comum nos dias de 

hoje: as crianças de rua, filhos de presidiários, os trabalhadores infantis, etc. E faço 

esse destaque por estes parecerem cada vez menos contemplados em pesquisas, 

discursos, práticas e políticas. 
Tantas identidades convivendo em uma mesma sociedade confundem a 

todos. Nossa percepção de criança, principalmente nas propagandas, é a de tempo 

mágico sem dor, recheada de fantasia, que deve ser protegida a qualquer custo das 

agruras do mundo, que é cruel. 

Não defendo uma forma de ilhar as crianças de todas essas contradições do 

mundo globalizado em que vivemos, mas a garantia de alguns direitos básicos a 

todas possibilitaria uma diminuição do profundo abismo que começa a se formar 

entre as diferentes infâncias que se configuram a cada dia. 

Intitulei essa seção de impasses na história da educação infantil, pois tais 

impasses estão longe de serem superados e nem estou afirmando que esta deve ser 

a busca daqueles que tratam da educação infantil, mas saliento que tais impasses, 

entraves precisam ser levados em conta quando pensamos em melhoria da 

qualidade da educação infantil, na formação do profissional da educação infantil e no 

financiamento desta. 

                                                 
14 Enfatizo aqui os desenhos japoneses por eles serem diariamente veiculados através da televisão 
aberta, o que, acredito, contribui para sua grande disseminação. Além disso, esses desenhos 
estimulam a venda de diversos produtos. 
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Esta discussão também nos remete à freqüente reclamação de falta de 

políticas públicas para a área ou da insuficiência de algumas delas, quando 

oferecidas. A avaliação destas políticas deve levar em conta tais impasses e tentar 

superá-los. 

Rosemberg (2003.p. 33) afirma que “a educação infantil (EI) brasileira 

constitui um campo de conhecimentos e um subsetor da política social em 

construção”. Nesse sentido, entendo que o aparato legal, a combinação deste com 

os embates dos movimentos sociais com o poder público estão na posição de maior 

nitidez. Nitidez aqui significa a constatação de algumas condições que estão 

estabelecidas no mundo e das quais não podemos mais nos afastar (e nem 

queremos). Temos as garantias legais e também temos avançado no conhecimento 

dessa etapa da educação básica. O que precisamos agora é a efetivação dos 

direitos através de ações que contemplem minimamente o conhecimento produzido 

acerca do tema.  
 

1.6 Implicações do modelo econômico no campo educacional brasileiro 
 

Quando Henry Ford, em 1914, introduziu o dia de oito horas e cinco dólares 

como pagamento aos trabalhadores de sua fábrica de carros, seu objetivo era: 

aumentar a produtividade, acreditando que produção de massa era igualmente 

equivalente a consumo de massa (HARVEY, 1989)15. Esta nova organização do 

trabalho modificava também as relações dentro do próprio processo de trabalho: os 

trabalhadores passam a não controlar os procedimentos e o planejamento deste 

processo, concentrando-se somente na produção e colaborando para a construção 

de um novo modelo de sociedade, baseada em novas regulações, relações e 

configurações estatais. 

Sendo assim, o Estado, segundo Harvey (1989, p. 129), “assumia uma 

variedade de obrigações (...) e se esforçava por controlar ciclos econômicos com 

uma combinação apropriada de políticas fiscais e monetárias no período pós-

guerra”. 

 Antunes (2002, p. 25) nos diz que “entendemos o fordismo fundamentalmente 

como a forma pela qual a indústria e o processo de trabalho consolidaram-se ao 

                                                 
15 Os trabalhadores, em seu tempo de lazer, deveriam consumir o que estava sendo produzido em 
larga escala. Isso presumia que eles soubessem como gastar o seu dinheiro (HARVEY, 1989). 
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longo deste século” e este, “junto com o taylorismo16, predominou na grande 

indústria capitalista ao longo deste século”, com produção homogênea, produtos em 

série em massa, trabalho parcelar, fragmentado. 

 O toyotismo, que se configurou como mais um modelo de expansão e 

consolidação do capitalismo, surge no Japão pós-45, e rapidamente é incorporado 

por indústrias brasileiras. Difere do fordismo por basear-se em uma produção 

vinculada à demanda, heterogênea, trabalho operário com múltiplas funções, just in 

time, estoques mínimos, entre ouros aspectos.  

 No entanto, o capitalismo, a partir do início dos anos 70, começou a dar sinais 

de mais uma crise prolongada. A queda do lucro, as lutas sociais (pelo aumento do 

preço da força de trabalho), o esgotamento do padrão de acumulação 

taylorista/fordista (gerado pela retração do consumo e pelo desemprego que se 

iniciava), a hipertrofia da esfera financeira (que ganhava relativa autonomia frente 

aos capitais produtivos), a maior concentração de capitais (devido às fusões entre 

empresas), a crise do welfare state (diminuindo os gastos públicos e transferindo 

responsabilidades para o capital privado), o incremento das privatizações (tendência 

às desregulamentações e à flexibilização do processo produtivo, dos mercados e da 

força de trabalho) são alguns desses sinais (ANTUNES, 1999).  
 Esta crise tem como resposta, entre outros caminhos, um processo de 

reestruturação da produção, buscando retomar o crescimento e o lucro. Anderson 

(1995, p. 11) complementa dizendo que “o remédio, então, era claro: manter um 

estado forte, sim, em sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e no controle 

do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas intervenções econômicas”. 

 Para Harvey (1989, p. 145), “A transformação da estrutura do mercado de 

trabalho teve como paralelo mudanças de igual importância na organização 

industrial”. A ploriferação de algumas formas de trabalho e o retorno de outras 

demonstram a diversidade da transformação do modo do emprego e do controle do 

trabalho. 

 Para Antunes (2002), a partir da década de 80 o mundo da produção já não é 

mais exclusivo do fordismo e do taylorismo; eles “mesclam-se” com outros 

processos. Tais processos surgem frente à nova lógica do mundo do trabalho que se 

utiliza de expressões como “qualidade total” para definir-se. Este autor ainda nos 

                                                 
16 O taylorismo e seu “cronômetro” baseavam a produção na decomposição das tarefas, atividades 
repetitivas e desenvolvidas em ritmo e a tempo necessários. 
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lembra que a classe-que-vive-do-trabalho é também formada por mulheres, “por 

isso, mais diversa, heterogênea e complexificada” (p.54)17. 

 Pode-se perceber que o mundo da produção, do trabalho e o próprio 

capitalismo, enquanto movimento dinâmico, modifica-se e transforma-se, 

recolocando a cada momento novos desafios aos seus idealizadores e às suas 

vítimas. 

 Com as relações econômicas em constante transformação e sucessivas 

crises, o capitalismo busca desenfreadamente estratégias para superá-las. Para 

tanto, impõe para os Estados Nacionais um novo receituário prometendo 

crescimento aos mesmos. 

 Salama (1995, p. 178) diz que  

 
o neoliberalismo se caracteriza por sustentar que não existe solução 
fora do modelo que propõe: uma confiança cega na dinâmica do 
mercado. Os liberais sustentam que uma crise é sempre 
conseqüência de comportamentos viciados, derivados de um Estado 
onipresente. Conclusão: há que reduzir o tamanho do Estado e 
aumentar o papel do mercado 

 
 No Brasil, esta crise (que estamos atravessando já há algum tempo) 

configurou-se com particularidades. Lesbaupin (2002) afirma que o governo FHC 

optou por radicalizar a política neoliberal iniciada pelo governo Collor. As 

privatizações tornaram-se o carro chefe de uma campanha, amplamente divulgada, 

para desonerar a máquina pública endividada das empresas estatais dispendiosas, 

que melhorariam a qualidade dos serviços quando reguladas pelo mercado e pela 

concorrência no setor18. 

 FHC chega à Presidência da República após ter iniciado suas ações 

executivas no governo Itamar Franco (LESBAUPIN, 1999). As prioridades eram os 

cinco dedos das mãos19, mas este governo não tinha como foco a área social e sim 

a estabilidade da moeda; como sabemos, custou muito caro à população a redução 

de recursos para vários setores e cortes de investimentos nas áreas sabidamente 

prioritárias. Para Sader (2003, p. 153), “Cardoso governou, mais do que qualquer 

outro presidente, menos os ditadores, por meio de ‘medidas provisórias’, decretos 
                                                 
17 Kuhlmann Jr. (2000) nos lembra que em São Paulo, desde 1920, a legislação já previa instituições 
para prestar cuidado aos filhos dos operários, preferencialmente junto às fábricas. 
18 Lesbaupin (2002), munido de dados, confirma que esse plano não cumpriu sua parte. Um exemplo: 
as tarifas de energia elétrica, que seriam reduzidas, após a privatização, dobraram entre 1991 e 2000. 
19 Educação, saúde, saneamento, habitação, emprego. Estes eram os temas debatidos na campanha 
presidencial de Fernando Henrique Cardoso. 
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governamentais, os quais com a complacência do Congresso, perpetuaram-se, 

tornando-se na prática novas leis”. 

 Nesse pacote de ajuste neoliberal outras ações seriam incorporadas, sempre 

em nome da necessidade de o Brasil se encaixar nos padrões de eficiência 

econômica do mundo moderno, globalizado, e da urgência da conquista da 

confiança de governos hegemônicos, de corporações financeiras e de organizações 

multilaterais. Algumas dessas ações foram: reduzir o Estado a funções definidas, 

desregulamentando as atividades econômicas, “abrindo o mercado brasileiro (de 

bens e serviços) ao capital internacional” (NETTO, 1999, p.80). 

 Neste cenário, em que os direitos sociais caminham em terreno incerto 

(podendo ou não ser contemplados), ocorre, por parte do governo, uma modificação 

no entendimento da garantia desses direitos, propondo “flexibilizá-los” (NETTO, 

1999, p.81). Isso significa não contemplar, não garantir, não encontrar estratégias, 

ações que legitimem estes direitos20. A Constituição, que era “a alternativa da 

construção de um Estado com amplas responsabilidades sociais, garantidor de 

direitos sociais universais” (NETTO, 1999, p.79), não era compatível com a 

implantação da agenda neoliberal do governo FHC. As políticas sociais existiram 

neste governo, mas ferindo o plano da Constituição.  
Penso que houve uma redução na garantia dos direitos ou, ainda, uma 

deflagrada falta de vontade política dos governantes, mas não é só isso. Não há 

consenso sobre os avanços ou retrocessos na garantia dos direitos sociais, pois 

para isso temos que rever a discussão da diminuição da ação do Estado ao praticar 

políticas descentralizadas, deslocando a responsabilidade para outros setores da 

sociedade. 

A Constituição Brasileira, para Comparato (1999), pode continuar fazendo 

parte do mundo apenas materialmente, mas sem alma, sem sentido, sem força. Isto, 

porque não faz parte de nosso cotidiano reconhecê-la como instrumento de embate 

e nem vê-la como mola propulsora de um movimento capaz de fazer recuar a crise 

das políticas públicas. 

                                                 
20 Netto (1999, p. 81) ainda explica “o tratamento negativo das políticas sociais, tal como se 
compreendiam no arcabouço constitucional, funcionou duplamente: de um lado, forneceu elementos 
para justificar a impossibilidade de assegurar aqueles direitos; de outro, instaurou condições para 
institucionalizar políticas sociais convenientes e adequadas ao projeto político de que FHC se fez 
condutor”. 



 

 

51

 

 O desenvolvimento do país está intimamente ligado à proteção dos direitos e 

ao alargamento do alcance das políticas nas áreas da saúde, educação, habitação, 

indústria, etc. No entanto, o que vemos, a partir da década de noventa, é o 

desmantelamento das garantias e dos enunciados das legislações já citadas no 

início do texto21. 

 Garantias, mas também desafios e tensões, como, por exemplo, no terreno 

das responsabilidades das esferas administrativas para com a educação infantil. 

Martins (2002, p. 3) reflete acerca das responsabilidades das esferas públicas 

lembrando que “não se deve perquerir qual a esfera administrativa responsável, mas 

em que medida cada uma delas é responsável”, visto que em conformidade com a 

Emenda Constitucional 14/96 a responsabilidade de atuação dos municípios foi 

ampliada. Os municípios precisam encontrar estratégias para atender a educação 

infantil, prover seus profissionais, etc., sem perder seu objetivo principal: o ensino 

fundamental. O artigo 30, inciso VI22, da CF trata da necessidade do regime de 

colaboração entre as esferas para atenderem à área.   

Cada esfera administrativa, de acordo com a legislação, tem definidas as 

suas áreas prioritárias de atuação23. A União deve manter, organizar e desenvolver 

os órgãos e as instituições oficiais do sistema federal de ensino e prestar assistência 

técnica e financeira às outras esferas para que elas desenvolvam seus sistemas. Os 

Estados também devem organizar as instituições de seus sistemas de ensino, 

assegurando o ensino fundamental e oferecendo o ensino médio, prioritariamente. 

Os municípios devem oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, 

priorizando o ensino fundamental e organizando as instituições dos seus sistemas 

de ensino. Cada esfera deve organizar, manter e desenvolver as instituições que 

estão sob sua alçada direta, de forma colaborada com as outras esferas 

administrativas. 

 Tal determinação legal projeta responsabilidades. E poderia organizar as 

políticas públicas para a área da educação. Cada esfera com suas prioridades, mas 

                                                 
21 Netto (1999) coloca que ao longo do primeiro governo FHC os recursos foram sendo reduzidos nas 
mais diversas áreas, dificultando a retomada de desenvolvimento a curto prazo. 
22 Art. 30. Compete aos municípios: 
   VI. manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação 
pré-escolar e de ensino fundamental. Brasil (2002). 
23 A União atuará de acordo com o Art. 9º, incisos II e III da Lei 9.394/96; os Estados norteiam-se pelo 
Art. 10º, incisos I e VI da mesma lei; e os Municípios têm sua prioridade descrita no Art. 11º, incisos I 
e V. 
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colaborando entre si para a ampliação e qualificação do atendimento. Mas, no 

panorama atual em que se encontra o ensino público brasileiro (com falta de 

recursos e investimentos nas mais diversas áreas, como formação, estrutura, etc.), 

podemos perceber, ainda, uma grande falta dessa tão necessária cooperação. 

Farenzena (2003, p.10) afirma:  
A LDB reitera o regime de colaboração como uma das diretrizes de 
organização dos sistemas de ensino, reforçando, inclusive, a 
autonomia dos sistemas municipais. O texto legal, entretanto, deixa 
indefinidas algumas questões essenciais. Uma delas diz respeito aos 
critérios e à abrangência da assistência técnica e financeira da União 
aos governos subnacionais. Outra se refere às definições das formas 
de colaboração dos estados para com a educação infantil municipal e 
o caráter de participação dos mesmos na priorização do ensino 
fundamental. 

 A necessidade do regime de colaboração dos entes federados é mais uma 

das questões subjacentes à discussão do financiamento da educação pública no 

Brasil. A cooperação precisa ser técnica e financeira, buscando superar cada vez 

mais as deficiências que ainda encontramos e alcançando patamares mais 

condizentes com a demanda. 

  

1.7 Quem atua na educação infantil? 
 

 Pensar na construção de um projeto de educação infantil gratuita e de 

qualidade remete-nos, obrigatoriamente, à questão dos profissionais e de sua 

atuação. O ato educativo por si continua sofrendo diversas transformações, por 

conta do avanço dos estudos e também pela alteração de mecanismos da 

sociedade que interferem na formação desse profissional ao exigir um determinado 

perfil. 

 Mesmo com as divergências que podemos elencar quanto às diversas 

maneiras como a educação infantil configurou-se historicamente e de como essa 

configuração impactou a formação do profissional é preciso que seja dito que desde 

a década de 70 presenciou-se no Brasil uma preocupação com a formação do 

profissional da educação infantil, seu perfil e o objetivo de sua atuação junto à 

criança. 

 A diversidade de concepções que permearam essas discussões e os 

discursos oficiais do governo federal e dos órgãos que se ocuparam da educação 

infantil nas décadas de 70 e meados da década de 80 demonstra preocupação com 
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essa etapa da educação básica, mesmo que calcada em propostas compensatórias 

e direcionadas apenas às crianças pobres. 

 Tal diversidade contribuiu para a enorme variedade de papéis 

desempenhados por aqueles que estavam atuando na educação infantil, de acordo 

com as concepções que estavam sendo produzidas acerca do tema. Temos, então, 

babás, tias, mães crecheiras, amas, enfermeiras, tutores, pajens, professoras, etc, 

promovendo processos ora educativos, ora de cuidado com a saúde, ora de 

disciplinadores de comportamento, entre outros. 

 Notoriamente, somente após a CF de 1988 é que a educação infantil, 

assegurada como direito da criança e dever do Estado, prioriza uma discussão mais 

ampla e aprofundada que, como já citei no item 2.4.1, é considerada um momento 

importantíssimo na história da educação infantil, por ser o início de um processo que 

vislumbrava a construção de uma política nacional de educação infantil. 

 

 A LDB prescreve, em seu artigo 62, que 

 
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade normal 

  

 Esse artigo recomenda o nível de formação mínima e as diversas 

possibilidades de onde pode acontecer essa formação, e considero importante, na 

medida em que demonstra um pensamento inicial para a construção de uma política 

de formação do profissional da educação básica. Obviamente que essa 

demonstração pode também sugerir que cada esfera administrativa terá que pensar 

em uma política de formação própria para seu sistema e sua rede, mas fica aqui a 

possibilidade e a forte lembrança da co-responsabilidade entre os entes federados. 

 Nesse contexto, pode-se enfatizar a necessidade de pensar na especificidade 

da formação dos profissionais que atuarão na educação infantil, e dentro dessa 

modalidade, na creche e na pré-escola. Faço aqui um esboço de algumas questões 

pertinentes: Que professor de educação infantil queremos? Quais 

habilidades/saberes/capacidades deve ter esse professor? Que formação está 
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sendo oferecida nas diferentes situações de formação que encontramos hoje em 

cursos de carga horária reduzida, aligeirados, a distância, etc?. 

 Uma das situações que comprometem a discussão dessas questões nos 

próprios sistemas de ensino é a de provimento de recursos suficientes para 

promover a formação e a capacitação do profissional. A denunciada falta de 

recursos pode provocar uma precarização na formação e na contratação de 

profissionais, o que acarreta o comprometimento da qualidade do trabalho realizado 

com as crianças.  

Cabe ressaltar a ploriferação de inúmeras empresas oferecendo cursos de 

formação nas mais diversas áreas, e também na área da educação, configurando 

novos perfis de atuação e de construção do ato educativo. 

 Hoje encontramos diversas nomenclaturas que poderiam sugerir 

diferenciações entre o trabalho com crianças de 0 a 6 anos: professor, educador, 

monitor, auxiliar, etc. A nomenclatura utilizada nas redes de ensino pode significar 

uma fragmentação da atuação, relacionando a um determinado sujeito uma 

determinada função. 

 Percebe-se, cada vez mais, a preocupação de que, não importando a 

diferenciação da nomenclatura, todos os que estão em contato direto com as 

crianças estão participando e desenvolvendo processos educativos junto a elas. 

Ainda existem profundas distorções que continuam por confirmar a separação entre 

os profissionais, sua importância, sua responsabilidade e, também, sua 

remuneração. 

 A carreira docente no âmbito público deverá ser realizada mediante concurso, 

por meio dos quais serão selecionados professores com a formação mínima exigida, 

mas sabemos que contratos, estágios (remunerados ou não) também acontecem. 

Nas instituições privadas outras tantas situações podem ocorrer. A forma pela qual 

as instituições privadas encaram a necessidade de formação e a importância da 

remuneração adequada são também temas de discussão que precisam ser 

considerados se levarmos em conta que estas instituições fazem parte dos sistemas 

de ensino e são reguladas por eles. 

 É importante ressaltar que a ambigüidade contida na representação 

majoritamente feminina do profissional da educação infantil, sua confirmada questão 

de gênero e de forte vinculação afetiva e, por que não dizer, materna, não pode ser 

confrontada superficialmente. Historicamente, a mulher desempenhou papéis de 
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cuidado, guarda, educação, proteção e segurança. Tais características encontram-

se presentes nas práticas e nos discursos. Confrontar tais questões faz-se 

necessário se pensarmos nas especificidades que cada sistema e seu projeto 

educacional preconizam. 

 

1.8 Municípios: prioridades e controvérsias 
 

 Os Municípios têm seus preceitos e competências listadas nos artigos 29; 

29A; 30 e 31 da CF. Nesses artigos encontramos as formas pelas quais os 

Municípios devem organizar-se em diversos aspectos: as responsabilidades, as 

obrigações, punições, entre outros tantos encargos. Sendo assim, esse ente 

federado, não importando o tamanho, capacidade de arrecadação e localização, 

obedece às mesmas leis em todo o território nacional. Mas diferenciações culturais, 

econômicas e históricas particularizam a forma pela qual o município constituiu-se e 

relaciona-se com os outros entes. 

 O Brasil é uma república federativa onde “há normas centrais para todo um 

território nacional e normas específicas válidas somente para partes do território” 

(CURY, 2002. p. 46). Ou seja, os municípios estão vinculados e dependentes da 

União em alguns aspectos, mas podem legislar, construir normas que contemplem 

suas realidades particulares, desde que não em dissonância com as leis e normas 

nacionais. 

 No âmbito de cada município, a partir das necessidades locais, são 

desenvolvidas políticas públicas que atendam à população, de acordo com a 

demanda. Dependendo de sua capacidade fiscal um município poderá, ou melhor 

dizendo, estará melhor capacitado para fazer suas escolhas e desenvolver projetos 

para sua população. Em outras situações, os municípios terão que contar com 

outras formas de financiar a educação, saúde, habitação, segurança, etc. 

 Assim, de forma superficial, podemos questionar a organização dos 

municípios frente a tantas determinações legais e às incapacidades financeiras 

enfrentadas por diversos municípios brasileiros. 

 Na medida em que ocorre o aumento das responsabilidades dos municípios 

há, em contrapartida, um processo de descentralização de serviços públicos, entre 

eles a educação, podendo isso levar à possibilidade de fortalecimento dos 

municípios. Nesse mesmo movimento, acontece uma isenção da União para com 
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alguns setores, demonstrando uma retirada estratégica dessa fração do Estado de 

algumas funções, delegando obrigações para os outros entes e resumindo-se a 

formular e não mais executar políticas públicas nas mais diversas áreas. 

 A autonomia que os municípios passam a vivenciar está interligada às 

escolhas econômicas feitas pela União e pelo direcionamento dos órgãos federais. 

Não esquecendo que os municípios mantêm relações, acordos e projetos comuns 

com seu Estado e com a União. 

  

 

 

1.8.1 Municípios e educação 
 

A questão da municipalização do ensino enquanto uma estratégia importante 

no processo de democratização toma novo fôlego no final dos anos 80. Barreto e 

Arelaro (1987, p. 7) afirmavam que essa discussão reaparecia em cena “e não 

necessariamente por iniciativa dos educadores, mas principalmente das áreas 

políticas”. 

 Então, muito antes da LDB e da Emenda 14 e mesmo antes da CF de 1988, o 

debate acerca da municipalização do ensino, seus objetivos, sua necessidade, sua 

amplitude estava em alta entre administradores e intelectuais. 

 A participação dos sistemas municipais na oferta do ensino fundamental, nos 

anos 80, era considerada (BARRETO e ARELARO, 1987. p. 13) “não muito grande, 

mas importante contribuição ao ensino público” , girando em torno de 20% a 30%24.  

 No Rio Grande do Sul, em 1997, a oferta das matrículas municipais na pré-

escola representava 42,35% do total, superando a matrícula estadual (LUCE e 

FARENZENA, 1998). 

 De acordo com esses autores, houve uma mudança profunda no debate e na 

real municipalização da educação no Brasil. Tivemos a promulgação da CF de 1988 

que já continha ferramentas importantes que possibilitavam e estimulavam essa 

prática e, além disso, o país transformou-se política e economicamente fazendo com 

que, frente a diversos desafios na área da educação, a possibilidade de 

                                                 
24 As autoras ainda lembram que houve períodos de maior incremento e de políticas públicas que 
fizeram com que os números crescessem, mas que não se pode esquecer da fragilidade dos dados 
estatísticos da época. 
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municipalizar o ensino parecesse uma saída para a precariedade da educação e de 

sua incansável luta por recursos. 

 Se, a princípio, a prática da descentralização nos mais diversos setores 

parecia garantir uma forma mais democrática de gestionar os processos entre e 

dentro dos entes federados, na educação ela também apontou para um novo 

processo que dava seus primeiros sinais: a desresponsabilização do Estado para 

com alguns setores. 

 A manutenção da configuração histórica entre os entes, principalmente em 

relação à distribuição de recursos financeiros, desencadearia uma crise generalizada 

na saúde, na educação, entre outros, e ajudaria a produzir novos fenômenos que 

buscavam solucionar essas crises como, por exemplo, o Fundef. Estados e 

municípios continuaram sem grande ajuda da União. 

 É importante dizer que a descentralização defendida por Anísio Teixeira, no 

final dos anos 50, objetivava o fortalecimento dos municípios não só na educação, 

mas em todos os setores. Seus discursos sempre lembravam que se os municípios 

tivessem saúde, educação, riqueza, o Brasil teria também. O que era defendido era 

a autonomia, a possibilidade da gestão da educação no âmbito do município, suas 

escolhas pedagógicas, etc. (ÁVILA, 1999). 

 Mas o que aconteceu ao longo dos anos 90 do século XX foi um forte 

processo de descentralização não só do poder e da decisão, mas também de 

proposição e de implementação de políticas, por parte da União, de cunho 

fortemente neoliberal que acabaram por afetar todos os entes. As escolhas políticas 

e econômicas da União acabaram por criar um cenário onde os outros entes viram-

se atrelados a algumas obrigações e atribuições pouco flexíveis e difíceis de serem 

efetivadas sem o apoio financeiro da União. 

 É exatamente na educação que vemos sinais bem claros desse processo 

descentralizador. Na medida em que a União, através da legislação, (re)distribui as 

áreas de atuação prioritárias dos entes, lança políticas públicas focalizadas e de 

pequeno alcance e duração e assume um papel de elaborador de normas e 

diretrizes para todo o país. Fica a cargo de estados e municípios implementar e 

efetivar colocar em ação projetos e ações, muitas vezes comprometendo apenas as 

suas receitas. 

 O Fundef, apesar de algumas equivocadas interpretações, não conta com 

nenhum recurso de monta assegurado que venha da União. Esta apenas 



 

 

58

 

complementa o fundo nos estados que não alcançarem o mínimo por aluno. Como 

se pode concluir, Estados e Municípios ficam à mercê do valor aluno/ano que deverá 

ser aplicado e precisam fazer com que suas contas possam ser pagas com o 

dinheiro que receberão do Fundo. Este exemplo serve para que vejamos por trás do 

Fundef todos os elementos que demonstram a posição da União: ela propõe o 

fundo, dita as regras para seu funcionamento e fiscalização, mas contribui pouco 

financeiramente para o financiamento da educação básica. 
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CAPÍTULO 2 –  Financiamento e Políticas de Educação Infantil 
 

“Conhecer as leis é como acender uma luz numa sala escura cheia de cadeiras, 

mesas e outros objetos. As leis acendem uma luz importante, mas elas não são todas as 

luzes. O importante é que um ponto luminoso ajuda a seguir o caminho” 

(Carlos Roberto Jamil Cury) 

      

2.1 Recursos para a educação 
 
A Constituição de 1934 foi a primeira a definir recursos da União, dos 

Municípios, dos Estados e do Distrito Federal, para o financiamento dos sistemas 

educativos. Os dois primeiros ficaram obrigados a aplicar pelo menos 10% e os 

Estados e o Distrito Federal obrigados a aplicar pelo menos 20% da “renda 

resultante dos impostos” em educação. Estes dispositivos foram suprimidos na 

Constituição decretada de 1937. 

 A vinculação de receitas de impostos para a manutenção e desenvolvimento 

do ensino volta a ser definida na Constituição de 1946, numa proporção de, pelo 

menos, 10% para a União e, pelo menos, 20% para estados e municípios. 

 Promulgada pelo governo militar, em 1967, uma nova Constituição retira estas 

vinculações, reintroduzidas apenas para os municípios pela Emenda Constitucional 

n º 01 de 1969, que obrigava a aplicação, no Ensino Primário, de 20% das receitas 

tributárias municipais. 

 Em 1983, o Congresso Nacional aprovou Emenda Constitucional apresentada 

pelo Senador João Calmon (ES), que vinculava pelo menos 13% das receitas de 

impostos da União e, pelo menos, 25% das receitas de impostos dos Estados, 

Municípios e Distrito Federal, à manutenção e ao desenvolvimento do Ensino. 

  A Constituição de 1988 determinou, no artigo 212, que a União está obrigada 

a aplicar, na manutenção e no desenvolvimento do ensino, nunca menos de 18% 

das receitas de impostos, e que os estados, os municípios e o Distrito Federal estão 

obrigados a gastar nunca menos de 25% das receitas de impostos, compreendidas 

as provenientes de transferências constitucionais. 

O ensino fundamental público, de acordo com o artigo 212, parágrafo 5o, tem 

como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação 

recolhida pelas empresas. No entanto, o texto aprovado em 1988 possibilitava a 
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dedução da contribuição devida pelas empresas da aplicação realizada no ensino 

fundamental de seus empregados e dependentes. 

 Os constituintes estabeleceram, ainda, a subvinculação, por um período de 

10 anos, de 50% dos recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do 

ensino do poder público, destinando-os exclusivamente à universalização do ensino 

fundamental e à eliminação do analfabetismo. 

A vinculação de recursos, ou seja, a destinação garantida de recursos 

específicos para a educação, acabou por assegurar (proteger) o financiamento da 

educação pública brasileira, o que de certa forma é um avanço considerável se 

pensarmos em um projeto educacional de um país. Tal vinculação não só permitiu 

uma maior organização por parte dos entes federados (que poderiam então planejar 

e definir políticas públicas para a área da educação) como também não enclausurou 

o valor que deveria ser aplicado, mas somente apontava o mínimo obrigatório. 

Vários estados, entre eles o Rio Grande do Sul, estabeleceram em suas 

constituições mínimos superiores aos da CF. 

A Constituição definiu que a União, os Estados e os Municípios devem 

organizar em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Entretanto, só 

explicitou as prioridades de atuação da União e dos Municípios. A União, além de 

organizar e financiar o sistema federal de ensino e dos Territórios deveria prestar 

assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

para o desenvolvimento de seus respectivos sistemas de ensino e o atendimento 

prioritário à escolarização obrigatória. Os Municípios deveriam ter atuação prioritária 

no ensino fundamental e no pré-escolar. Por outro lado, o artigo 30, inciso VI, 

estabeleceu que a União e os Estados devem cooperar técnica e financeiramente 

com os municípios em programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. 

A Emenda Constitucional nº 14 de 1996 modificou os artigos 34, 208, 211 e 

212 da Constituição Federal e deu nova redação ao artigo 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. Dentre as modificações, destaco o que 

segue. 

Essa emenda acrescentou a línea “e” no inciso VII do artigo 34 da CF, ficando 

então com a seguinte redação: 

 
“Art. 34. A União não intervirá nos Estado nem no Distrito Federal, exceto para: 

VIII.  assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: 
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 e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino” 

 
No artigo 208, a EC deu nova redação aos incisos I e II que passou a 

prescrever que: 
“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
I. ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta 

gratuita para todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria; 
II. progressiva universalização do ensino médio gratuito”. 

 
Esta emenda também alterou os parágrafos 1º e 2º do artigo 211 e inseriu 

mais dois parágrafos, passando a ter a seguinte redação: 
“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. 

 § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 
§ 3º os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. 

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os municípios definirão 

formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório”.  

 

Alterou também o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. Com a mudança, os estados e municípios ficaram obrigados (até 2006) 

a aplicar 60% dos recursos da receita de impostos vinculada à educação na 

manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental. Esta alteração representa, 

ao meu ver, uma das maiores modificações já sofridas pela Constituição, pois 

através dela criou-se o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), um mecanismo de 

financiamento que foi implantado no Estado do Pará em 1997 e nos demais estados 

em 1998. 

 

 O MEC explica o mecanismo do Fundef (2004, p. 5): 
      

O Fundef é composto por 15% do total arrecadado por impostos e 
transferências do Fundo de Participação dos Estados (FPE), do 
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Fundo de Participação dos Municípios (FPM), do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), do Imposto sobre 
Produtos Industrializados Proporcional às Exportações (IPIEX) e da 
desoneração das exportações previstas na Lei Complementar nº 
87/96 (Lei Kandir). A União complementa os recursos dos estados 
nos quais o valor mínimo definido nacionalmente não é atingido. 
Estados e municípios recebem o repasse automático do Fundef 
proporcionalmente ao número de alunos matriculados nas redes 
públicas de ensino fundamental do ano anterior. 

 
 E complementa (2004, p. 6): 

 
Pelo menos 60% dos recursos repassados pelo Fundef devem ser 
destinados à remuneração dos professores. O restante pode ser 
usado na melhoria das instalações escolares, no pagamento dos 
demais profissionais da educação, na compra de equipamentos e 
materiais didáticos, na capacitação de docentes, no transporte 
escolar e em custeio em geral. Os valores mínimos por aluno fixados 
pelo Fundef em janeiro de 2004 são de R$ 537,71 (1º a 4º série) E 
R$ 564,60 (5º a 8º série e educação especial). 

 
 A partir desta resumida apresentação do Fundef, passo a tecer alguns 

comentários acerca do mecanismo de financiamento do ensino fundamental no 

Brasil.  

 Quando da criação do Fundef, um dos primeiros comentários que se ouviu foi 

o de que não estava acontecendo nenhuma inovação. Nenhum novo recurso estaria 

compondo a cesta de impostos que formariam o Fundef. O que aconteceria seria 

uma redistribuição dos recursos já existentes no país. O segundo ponto que entrou 

em discussão foi o de que as modalidades não contempladas pelo fundo seriam, no 

mínimo, prejudicadas, já que o número de matrículas no ensino fundamental seria 

determinante no repasse de recursos, o que poderia (e pode) influenciar as ações de 

expansão de oferta nos outros níveis (educação infantil e ensino médio). 

 As redes estaduais promovendo o aumento da matrícula no ensino 

fundamental e justificando o fechamento de turmas de pré-escola por serem estas 

de responsabilidade dos municípios ajudaram a configurar um cenário de retração 

no processo de crescimento da matrícula na educação infantil. A situação da creche 

é grave também, pois, como nos lembra Arelaro (1999, p.31), “é fato notório que 

somente as crianças oriundas de famílias carentes do ponto de vista 

socioeconômico freqüentam creche pública, no Brasil, por absoluta falta de vagas 

para atendimento de outros setores menos pobres”. 

 Uma das alternativas para este problema é a “comunitarização das creches” 

(ARELARO, 1999, p. 31). Alternativa mais barata, com a possibilidade de cobrança 
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de mensalidade, uso de profissionais não especializados e em locais não 

apropriados. 

 Pode-se acrescentar aqui a discussão acerca do valor aluno/ano estabelecido 

anualmente pelo governo federal. Tal questão remete-nos obrigatoriamente à 

questão do custo da educação – lembrando que as diferenciações de nível e 

categoria precisam ser levadas em conta para este cálculo. O valor mínimo anual 

não pode ser inferior “à razão entre a previsão da receita total para o Fundo e a 

matrícula total do ensino fundamental do ano anterior, acrescida do total estimado 

de novas matrículas” (DAVIES, 1999. p. 8)25. 

 O valor aluno/ano quando estabelecido serve de parâmetro de cálculo para a 

complementação da União naqueles estados que não alcançam o valor por aluno. 

Sendo assim, o que ocorreu, desde 1998, foi que o valor aluno estipulado pelo 

governo ficou sempre aquém do valor que seria resultante da fórmula preceituada na 

Lei nº 9424/96. Por conta disso, a complementação da União foi considerada “ilegal” 

(DAVIES, 1999), pois se tivesse considerado a fórmula explicada acima ao invés do 

valor aluno de 1998 (decretado pelo governo, que foi de R$315,00) o valor correto 

deveria ser de R$ 419,00.   
 
Tabela 2.1 – Valor mínimo nacional do FUNDEF – Aluno/ano (1988-2002) 

Ano Valor Real Valor Legal 
1998 R$   315,00 R$   419,00 
1999 R$   315,00 R$   450,00 
2000 R$   333,00 R$   499,97 

 R$   349,65 R$   525,61 
2001 R$   363,00 R$   582,43 

 R$   381,15 R$   612,30 
2002 R$   418,00 R$   655,08 

 R$   438,90 R$   688,67 
  Fonte: CONSED 

 

 E, por fim, a valorização do magistério. Se não há alocação de novos 

recursos, há apenas uma redistribuição de acordo com as matrículas, isso nos 

poderia fazer pensar: o Fundef possibilita uma valorização dos docentes? “O que 

aconteceu em muitos lugares foi apenas a mudança da nomenclatura dos diversos 

itens que compõem a remuneração dos profissionais do magistério e demais 

trabalhadores da educação. Por exemplo, se antes do Fundef o vencimento era de 
                                                 
25 A fórmula adotada para fins de cálculo nunca chegou a ser aplicada. 
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R$ 200,00 e a gratificação de regência de turma era de R$ 100,00, sendo a 

remuneração total de R$ 300,00, depois o vencimento passou a RS 300,00 e a 

gratificação desapareceu” (DAVIES, 1999. 19). 

 Sabemos que o Fundef trouxe dinheiro para alguns estados e para milhares 

de municípios, mas isso não garante melhoria da educação. Haverá crescimento da 

rede nesses casos, mas em outros governos que perdem com o fundo poderá haver 

uma piora, ou ainda, um desmonte da educação pública. 

 Nesta parte do texto, frente à possibilidade de um Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), que financiaria toda a educação 

básica, procurei enfatizar os pontos mais importantes no que se refere ao ajuste de 

inadequações do Fundef, que esperamos não se repitam no Fundeb. 

Sendo assim, por mais assustador que possa parecer esse panorama do 

Fundef, é com muita cautela que assisti às primeiras discussões acerca de um 

Fundeb. 

 
2.2. FUNDEB 

 

Até chegarmos ao que temos hoje como Diretrizes do Fundeb (MEC, 2004), 

algumas propostas de emendas constitucionais foram sendo encaminhadas ao 

Congresso Nacional. São elas, conforme Abreu (2004): a PEC nº 570/9826 e a de nº 

342/01 (que previam a inclusão da educação infantil no Fundef); a PEC nº 415/01 

(que instituía a subvinculação de recursos para a educação infantil); a PEC nº 

467/01 (que prorrogava o Fundef por mais dez anos); a PEC n º 522/02 (que tornava 

o Fundef um mecanismo permanente); a PEC nº 112/99 (que trazia a proposta de 

um único fundo de âmbito estadual compreendendo toda a educação básica); a PEC 

nº 34/02 (que propunha a destinação do salário educação para a educação básica e 

cria o Fundeb); a PEC nº 37/03 (que propunha a criação de um Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e de Valorização do 

Magistério, de âmbito estadual); a PEC nº 105/03 (que propunha a criação de um 

Fundo Nacional da Educação Infantil – FUNAEI – e fundos municipais para 

atendimento a crianças de até 3 anos). 

                                                 
26 Arquivada. 
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 Apresento este pequeno resumo das emendas que tramitam no Congresso 

Nacional apenas para ilustrar o quão difícil parecer ser, no momento, definir qual o 

melhor mecanismo de financiamento da educação básica. A diversidade das 

propostas reforça a necessidade de ampla discussão acerca das condições e das 

necessidades orçamentárias que tal financiamento trará aos entes federados. 

 Pinto (2004, p.1) ressalta que “falta à proposta do MEC resolver a questão 

central: qual o critério para definir o valor do gasto mínimo por aluno nacional e, por 

conseqüência, a complementação da União”. 

Estas são apenas algumas das muitas controvérsias que já estão sendo 

debatidas. Entre tantas, citamos uma em especial por considerá-la primordial nesse 

momento de formulação de um Fundeb27: o corte de renda das matrículas em 

creche. A justificativa para tal corte seria a impossibilidade e não obrigatoriedade da 

universalização. Ora, se relembrarmos as metas do PNE para a creche28 poderemos 

ver que, apesar de não ambicionar o atendimento de toda a população de 0 a 3 

anos, ainda temos que avançar nesta faixa etária com relação à ampliação de seu 

atendimento. 

 O Movimento Interfóruns de Educação Infantil no Brasil (MIEIB), em sua XVII 

Reunião Nacional, realizada em Goiânia, em agosto de 2004, lançou uma moção de 

repúdio ao Fundeb, registrando “a discordância e a enorme preocupação com a 

restrição ao financiamento da educação infantil na faixa etária de 0 a 3 anos”. E 

ainda: 

 
Que tal restrição estimula uma política focalizadora, que rompe com 
o caráter de direito de todos à Educação, reforçando subdivisões no 
âmbito da educação infantil e fragilizando a concepção de educação 
básica. 
 

A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) 

manifestou seu apoio à criação de um fundo onde estejam contempladas “todas as 

etapas, todos os níveis e todas as modalidades da educação básica”. 

Com relação ao investimento por aluno, a UNDIME defende que: o valor da 

pré-escola deve ser maior que o do ensino fundamental, o valor da creche deve ser 

maior que o da pré-escola e devem ser incluídas as matrículas das creches 

                                                 
27 Aqui, refiro-me às Diretrizes do Fundeb, apresentadas pelo MEC em julho de 2004. 
28 Atender, em cinco anos, 30% da população de 0 a 3 anos e, até o final da década, 50%. 
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conveniadas com o Poder Público para fins de cálculo dos coeficientes de 

distribuição dos recursos. 

O Ministério da Educação diz que “a implantação do Fundeb significa mais 

verbas para a melhoria da qualidade de ensino nas redes públicas” (MEC, 2004.p. 

5). 

À primeira vista pode até parecer que sim: mais verbas. Mas na verdade não 

há nada de novo. Obviamente, com o alcance do Fundeb sobre toda a educação 

básica novos impostos foram incorporados para compor o fundo. Mas, novamente, 

não há nenhuma fonte de recursos novos; e a complementação da União, ao que 

tudo indica, será realizada nos mesmos moldes do Fundef. 

Nos primeiros estudos estimados, percebe-se claramente o quanto o Fundeb 

financiará a mais: cerca de 47,7 milhões de alunos – o atual Fundef cobre 31,2 

milhões. O montante de recursos que virão pela complementação da União é o 

seguinte: 1,3 bilhões – contra 446 milhões previstos para 2004. Tais números foram 

apresentados pelo Ministério da Educação e já mostram que não haverá nenhum 

aumento significativo. 

A proposta para o novo Fundeb vislumbrava, ainda, a possibilidade de que os 

Estados pudessem aplicar parte dos recursos no Ensino Superior. Essa 

possibilidade foi duramente contestada, fazendo com que fosse retirada da proposta. 

Provavelmente, o que será modificado é o percentual de aplicação de recursos dos 

estados de 25% para 20%, permitindo com isso que os mesmos possam ter uma 

“folga” de recursos para aplicar em suas universidades. Um dos duros comentários 

feitos à época sobre essa possibilidade foi o de que se o ensino superior podia ser 

financiado pelo Fundeb, esse fundo não era só para a Educação Básica. 

 O cálculo do valor por aluno ainda tem que contemplar as novas 

diferenciações que agora são demandadas: creche, pré-escola, 1ª a 4ª série urbana, 

1ª a 4ª série rural, 5ª a 8ª série urbana, 5ª a 8ª série rural, ensino médio urbano, 

ensino médio rural, ensino médio profissionalizante, educação de jovens e adultos, 

educação especial e educação indígena. 

  

2.3. Outras políticas para a educação infantil 
 
A versão preliminar do Plano Plurianual (2004-2007) do Governo Federal 

previa em seus objetivos setoriais um programa para a educação infantil, mais 
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especificamente para as crianças de 0 a 4 anos de idade. Tal programa objetivava 

(MEC, 2003, p. 3) “assegurar a assistência educacional à primeira infância carente”. 

E ainda complementava dizendo que tal programa consistiria em “iniciativas que 

assistem minimamente às crianças de 0 a 4 anos de idade, que não têm condições 

de estar em creche ou escolas especializadas, com alimento, brinquedo pedagógico, 

formação para as mães, etc”. 

O programa então chamado Educação na Primeira Infância, que ficou 

conhecido em todo o país como o Bolsa Infância, foi altamente combatido por 

intelectuais, profissionais e pesquisadores da área. 

 Uma das primeiras autoras a se pronunciar acerca do programa foi Maria 

Malta Campos em uma carta enviada ao Ministério da Educação, que circulou na 

Internet, especialmente entre os pesquisadores da área. Nesta carta, a autora 

demonstrava a preocupação com a implementação de tal política e um certo 

inconformismo por esta estar em pauta parecendo não levar em conta as inúmeras 

pesquisas já existentes e a legislação que poderiam subsidiar melhores propostas 

para as crianças da educação infantil. 

Um valor seria destinado às mães que mantivessem seus filhos em casa. 

Estas mães receberiam formação (que não foi especificada) juntamente com 

brinquedos pedagógicos para que estas pudessem promover o cuidado e a 

educação de seus filhos. Ao contrário do Bolsa-Escola, que repassa dinheiro 

diretamente às famílias que mantém seus filhos matriculados no ensino fundamental, 

este programa previa que a criança não estivesse ligada a nenhuma instituição.  

Na época, o debate acerca da possibilidade de implantação de uma política 

desse porte incomodou aqueles que se interessam, estudam, pesquisam e atuam na 

área. Parecia-nos uma política que estava na contramão dos processos históricos da 

própria educação infantil (que acreditamos hoje contar com legislação adequada) e 

pouco condizente com o próprio governo que então assumia o poder. 

Tal programa não constou na versão final do Plano Plurianual. Acreditamos 

que as inúmeras reações contrárias a esta política contribuíram para a sua retirada 

dos planos de governo do Ministério da Educação. Mas nos perguntamos: também 

não estaria entre as causas de sua apresentação a impossibilidade de financiar 

outro tipo de política pública senão as desse tipo, emergencial e focalizada?  

Essa impossibilidade de formas de financiamento que possibilitem a 

efetivação de uma educação infantil pública e de qualidade também pode ser 
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exemplificada ao lembrarmos do episódio Salário-Creche durante a elaboração da 

LDB. Essa questão esteve em pauta no percurso do projeto de lei e não consta da 

lei aprovada29. Nos mesmos moldes do salário educação, o salário creche viria para 

subsidiar financeiramente creches e pré-escolas pelas empresas. 

Esse registro faz-nos pensar acerca da possibilidade de construção de uma 

política nacional de educação infantil no Brasil. Tendo o aparato legal garantindo o 

direito da criança de 0 a 6 anos, de a educação infantil ser a primeira etapa da 

educação básica, da construção de referenciais curriculares nacionais para a 

educação infantil e do aumento de pesquisas na área, sem esquecer na enorme 

demanda constatada pelas pesquisas, podemos concluir que as propostas para a 

área visam atender a demanda de forma muito precária. A ampliação do 

atendimento não poderia estar calcada em programas como o Bolsa Infância e a 

perspectiva do salário creche deveria ser repensada. Sem isso o que temos é um 

enorme descompasso entre a legalidade que sustenta o direito, a construção 

intelectual que visa qualificar o atendimento e as políticas públicas pensadas para a 

educação infantil. 

 

2.4 O custo da educação 
 

 As discussões acerca do financiamento da educação básica e, em especial, 

da educação infantil, passam invariavelmente pela questão dos custos. Para 

podermos afirmar o quanto é preciso para oferecer uma educação infantil com 

qualidade (conceito esse que já referi no capítulo II), é preciso saber quanto custará 

tal atendimento. Se juntarmos a essa preocupação as diversas posições que os 

municípios podem adotar ao formular resoluções que regulamentem o atendimento 

destinado às crianças de 0 a 6 anos, teremos diferentes necessidades e, por isso 

mesmo, diferentes custos. Mas se pudermos hipoteticamente pensar em condições 

mínimas (entendidas não como fim, mas como um início de construção de uma 

concepção de atendimento) e condições básicas (como fatores independentes da 

localização geográfica, classe econômica, etc), poderemos, de certa forma, calcular 

um custo para a educação infantil em cada município. 

                                                 
29 O artigo 46 do projeto, que tratava da questão foi suprimido da versão final (FARENZENA, 2001). 
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Levando em conta as particularidades de cada município, somente ele 

mesmo poderá determinar, em acordo com a legislação já existente, o que poderá 

avançar, diferenciar e oferecer no atendimento à criança pequena. 

 Professores, pais e alunos poderão utilizar-se do âmbito do Conselho 

Municipal de Educação para reivindicar, sugerir modificações que contemplem os 

desejos e anseios de todos. O Conselho por sua vez deliberará a partir do 

entendimento da comunidade aquilo que melhor servir aos propósitos do projeto de 

educação que o município possa vir a ter. 

 Sendo assim, a escola infantil que se quer pode existir e ela terá um custo 

que precisará estar previsto para que funcione plenamente com os equipamentos, 

material e pessoal condizentes. 

 

 Muller (2003, p. 29) coloca que 
Interessante perceber que, enquanto os estudos recentes sobre a 
infância pretendem entender a criança em seus universos, 
ressaltando complexidades e modos de vida, as políticas tendem a 
uma homogeneização, como se a infância fosse vivida igualmente 
em todos os lugares do planeta e as crianças um “vir a ser”. 

  

 Nesse sentido, uma discussão acerca de uma política nacional para a 

educação infantil precisa permitir em seu processo uma discussão ampla sobre as 

especificidades e complexidades da educação infantil. O tratamento dado a 

questões regionais será de suma importância para que cada vez mais nos 

aproximemos de uma educação infantil que seja coerente com o local onde a criança 

vive, com a realidade cultural em que ela se insere, com seu entorno social, entre 

outros tantos aspectos. 

 Cada vez mais nos parecem indispensáveis as pesquisas que demonstram 

fortemente a necessidade de levantarmos os custos da educação para poder propor 

e promover uma educação de qualidade. 

Recentemente foi publicado o Relatório de Pesquisa: Levantamento do custo 

aluno/ano em escolas da Educação Básica que oferecem condições para oferta de 

um ensino de qualidade RS30. Já em sua justificativa, este documento lembra-nos 

                                                 
30 A iniciativa dessa pesquisa foi do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP/MEC). Dez estados participaram desse projeto de estudo, em sua maioria de 
universidades públicas. No Rio Grande do Sul, a pesquisa foi realizada pelo Núcleo de Estudos de 
Políticas e Gestão da Educação da Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). A equipe, da qual fiz parte, contou com treze pesquisadores. No trabalho de 
coleta de dados, estive em contato com uma escola municipal de educação infantil na cidade de 
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primeiramente que a garantia de recursos vinculados para o ensino remete-nos a um 

padrão mínimo de qualidade. Para tanto, a necessidade de pesquisas sobre o custo-

aluno (termo e prática tão conhecida do Fundef) é urgente para que se possa saber 

que capacidade de financiamento se tem e o que e como se pode financiar a 

educação levando em conta as diferenciações regionais brasileiras. 

Onze escolas foram escolhidas para este estudo no estado do Rio Grande do 

Sul. A pesquisa contemplou os diversos níveis e modalidades oferecidas na 

educação básica.  

Para a escolha das escolas, levou-se em conta o Índice de Escolha da Escola 

(IEE)31, fornecido pela Coordenação Geral de Sistema Integrado de Informações 

Educacionais da Diretoria de Tratamento e Disseminação de Informações 

Educacionais (DTDIE/INEP) e também as opiniões e avaliações da equipe de 

pesquisa e secretarias e coordenadorias de educação. A partir disso, iniciou-se a 

pesquisa nos municípios. 

O custo aluno/ano da escola municipal de educação infantil, pesquisada em 

Porto Alegre em 2003, foi de R$ 5.931,7932. A instituição atendia 119 crianças de 6 

meses a seis anos de idade. Este valor demonstra, em primeiro lugar, o quanto a 

tipologia dessa escola influencia no custo do atendimento oferecido na instituição. 

Mas demonstra também outros fatores, que seguem: 

• quadro de professores: todas as professoras possuem licenciatura 

plena ou mais; 

• plano de carreira; 

• salários superiores aos do magistério estadual; 

• instalações adequadas; 

• materiais de consumo e permanentes adequados e em quantidade 

satisfatória; 

 

                                                                                                                                                         
Porto Alegre e de uma escola estadual que oferecia pré-escola e ensino fundamental em Bento 
Gonçalves. 
31 Partindo de dados do Censo Escolar de 2002 e levando em conta alguns indicadores (infra-
estrutura, perfil do docente, perfil do aluno e perfil da oferta), obtêm-se o IEE. 
32 Outras duas escolas de educação infantil da pesquisa apresentaram os custos de R$ 2.031,24 e 
R$ 2.811,69. Na rede municipal de ensino de Porto Alegre, uma escola de ensino fundamental obteve 
um valor superior a essas duas escolas citadas. Entre as escolas de estudo, o valor R$ 5.931,79 foi o 
segundo maior. 
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Além destes aspectos mais palpáveis, temos que registrar que a gestão da 

escola, que permite que ela tenha condições de qualidade no atendimento às 

crianças de 0 a 6 anos deve-se também à valorização da participação da 

comunidade escolar. 

Utilizei o exemplo daquela pesquisa porque participei da coleta de dados, 

entrevistas e escrita do relatório de duas escolas. Pude ver de perto algumas das 

normas que já se fazem práticas nas EMEIS da capital gaúcha. Constatei a 

inadequação de algumas instalações e deparei-me com a questão relativa à 

remuneração dos trabalhadores cooperativados, sendo o salário muito baixo. 

A problemática dos custos em educação é atual e muito pertinente num 

contexto de poucos recursos, fazendo com que municípios desenvolvam estratégias 

para implementar políticas educacionais.  

 

2.4.1 Professores, educadores, monitores, assistentes, etc, etc. 
  

 A formação de professores é uma das questões que aparece com freqüência 

nos textos que se referem à educação das crianças de 0 a 6 anos. Com relação a 

isso, algumas questões podem ser destacadas: quais saberes necessários para um 

profissional atuar na educação infantil? Qual é a formação mínima para o 

profissional da educação infantil? Como capacitar, formar e oferecer formação para 

os professores que atuam na educação infantil? 

 Essas perguntas são feitas aqui propositadamente buscando fazer uma 

relação com o que já enfatizei no item 1.7. Não uma simples relação de causa e de 

efeito, mas tentando entender o processo pelo qual as políticas de recursos 

humanos acabaram por ser duramente impactadas pelas políticas de financiamento 

do país. 

 As diversas nomenclaturas recebidas pelos profissionais que atuam na 

educação infantil não trariam tantas divergências conceituais se seus papéis e suas 

atuações não estivessem tão intimamente ligadas à questão salarial. 

 O que vemos hoje, nas instituições, é uma separação de ações junto à 

criança, mas também de desníveis salariais muito grandes. A precarização da 

captação de profissionais é ocasionada, de certa maneira, pela constituição de 

nosso financiamento. Enquanto alguns profissionais são concursados e ingressam 

na carreira pública do magistério com garantias e com previsão de aumento de 
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salário conforme o tempo e promoções previstas, outros tantos são contratados em 

forma de estágio remunerado, com valores de remuneração um tanto inferiores.

 Ambas as categorias atuam diretamente com a criança, quase sempre 

durante a mesma carga horária. O que podemos perceber é que acontece uma 

divisão do próprio trabalho dentro da instituição: quanto maior a titulação e o salário 

do profissional maior será sua responsabilidade com tarefas como planejamento e 

tomada de decisões de cunho pedagógico. Aos outros cabem as tarefas 

consideradas coadjuvantes, como o cuidado, higiene e alimentação. Ora, se 

estamos falando acerca de saberes que são fragmentados dentro das práticas 

podemos afirmar que um trabalho de qualidade deverá prever a participação de 

todas as categorias de profissionais que atuam em turmas de creche e pré-escola 

conjuntamente. 

Todas essas questões precisam estar presentes quando pensamos em uma 

política de formação, capacitação e valorização de professores. É preciso definir que 

tipo de profissional precisa ser formado, capacitado para atuar com crianças de 0 a 6 

anos. E depois definir estratégias para a efetivação de um projeto de formação que 

vislumbre todas essas necessidades. 

A execução de um projeto como o Programa de Formação Inicial dos 

Professores em Exercício na Educação Infantil (Proinfantil) tem por objetivo acabar 

com o número de professores sem habilitação mínima. O projeto iniciará em 

fevereiro de 2005 em dois estados e em agosto será estendido a todo o país. E, 

mais uma vez, dependerá da organização e efetivação nos estados e municípios 

brasileiros, os quais se encarregarão de colocar em prática tal projeto. 

O MIEIB (2004) considera a proposta válida, mas ressalta que será 

necessária fiscalização e avaliação do programa nos estados e municípios, devendo 

ser garantida a diversidade de metodologia de ensino em tais cursos e a definição 

de políticas de formação continuada. 

Nesse sentido, a interlocução com os diversos setores que atuam, estudam, 

pesquisam e defendem a área é de grande valia para que possamos pensar em uma 

formação para os professores da educação infantil. Tal interlocução deverá 

possibilitar a garantia das peculiaridades geográficas e da autonomia na tomada de 

decisões dos executores do projeto. 

 A possibilidade da implementação de um projeto que venha a possibilitar a 

formação inicial a diversos professores que atuam sem a habilitação mínima exigida 
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nos ajuda a vislumbrar um debate mais qualificado acerca da educação infantil, das 

políticas públicas pensadas para ela e seu financiamento. 
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CAPÍTULO 3 – Porto Alegre 
 

      “Olha não sou daqui, me diga onde estou... 
Mas sem parar pra pensar, sigo estradas, sigo pistas pra me achar” 

(Fernanda Takai/John/Tarcísio Moura) 
 

 A proposta de pesquisar dois municípios e não apenas um diz respeito à 

possibilidade de compreender os processos pelos quais esses dois municípios 

gaúchos vêm se configurando e reconfigurando frente às determinações legais e às 

reformas de toda ordem que acontecem em nosso país, modificando as estruturas já 

existentes e demandando novos modelos de gestão e um novo comportamento 

ético-político por parte dos gestores municipais da educação pública. 

 Considero que Porto Alegre assume um papel diferenciado de outras capitais 

e grandes cidades brasileiras. Sader (2003, p.85) chama de “tradição politizada” o 

movimento iniciado em 1930 com Getúlio Vargas, e que até hoje marca a população 

gaúcha. Do estado do Rio Grande do Sul vimos vários gaúchos assumindo altos 

cargos no governo do país. E foi em Porto Alegre, a partir de 1988, ao elegerem-se 

prefeitos do Partido dos Trabalhadores, que se ampliou e se consolidou a proposta 

do Orçamento Participativo. Tal proposta permite o debate do orçamento e define as 

prioridades de aplicação dos recursos de investimento. Nesse contexto e, prefeito 

após prefeito, foi construída uma identidade de porto-alegrenses politizados, 

participantes efetivos na administração pública. 

 Vários outros fatores podem ter ajudado na indicação de Porto Alegre para 

sediar o Fórum Social Mundial, alternativo a Davos. Mas o fato de Porto Alegre 

encontrar-se “na periferia do capitalismo, no Brasil” (SADER, 2003, p. 85) foi 

determinante para tal escolha. 

 Dessa forma, a capital do estado do Rio Grande do Sul tornou-se notícia por 

configurar-se como centro de discussão e de proposições. Por todas estas 

considerações, penso que Porto Alegre é um terreno fértil para esta pesquisa, visto 

que, frente à diversidade encontrada na capital do Rio Grande do Sul, pode-se 

entender os processos que configuraram a atual situação da educação infantil e os 

desafios que a área ainda impõe à cidade. 

 Além de salientar o quanto Porto Alegre vem constituindo-se como cenário 

democrático de lutas e debates, é preciso dizer também que, concomitante a isso, a 

cidade vê crescer os seus índices de criminalidade, de mendicância, de serviços 
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insuficientes e inoperantes, de favelas, de crianças e jovens fora das escolas, de 

violência, etc. 

O crescimento demográfico em Porto Alegre, com as políticas urbanas que o 

acompanham, tem como resultado processos aparentemente opostos que vão 

configurando a vida na cidade. Por um lado, a efetivação de práticas políticas que 

(supostamente) possibilitam uma participação popular mais direta nas decisões 

governamentais, promovendo no imaginário social a idéia de que Porto Alegre 

constitui-se, com a colaboração do povo, num espaço altamente democrático e 

politizado, capaz de transformações que melhorem a qualidade de vida de sua 

população. Por outro lado, a intensificação da problemática habitacional, conectada 

a antigas questões da reforma agrária, gera um desequilíbrio desse mesmo espaço 

(considerado democrático) e conduz à proliferação de favelas, ao aumento do 

desemprego, dos cinturões de miséria e da violência urbana (PESAVENTO, s/d). 

O sonho da harmonia social, vinculado à participação popular e disseminado 

pelo ideário de democracia e politização, é colocado em risco no momento em que a 

própria cidade (cenário do Fórum Social Mundial) torna-se também cenário da 

decadência das condições de vida da maioria de sua população. 

Ao fazer tais considerações, minha intenção não é a de criticar Porto Alegre e 

o que nela acontece, supondo que a cidade-cenário do Fórum Social Mundial (e por 

isso reconhecida mundialmente) não cuida de sua população. Absolutamente, não 

se trata disso. Ao contrário, meu objetivo é o de apontar um certo caráter de 

positividade desses processos supostamente ambíguos, no sentido de que é nesse 

movimento de coexistência dos referidos processos, entre vários outros, que se dá 

outro movimento: o de fortalecimento de forças populares propondo políticas 

públicas, demandando de seus representantes respostas e ações que atendam às 

necessidades da população. Portanto, o que quero é chamar a atenção para o fato 

de que as políticas vão sendo forjadas nesses próprios processos de avanços, 

retrocessos, embates, debates. É exatamente por conter em si coisas tão ambíguas, 

antagônicas que se dá a busca pela retomada dos direitos. E todos esses 

movimentos e processos acontecem simultaneamente, permitindo que órgãos, 

movimentos, universidades, representantes possam definir sua atuação. 

Desta forma, iniciarei esse capítulo tratando de algumas características gerais 

da cidade – que nos ajudam a conhecê-la mais um pouco – passando em seguida 

para as questões que são, mais especificamente, objeto desse estudo. 
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3.1 Contando um pouco desse “porto alegre” 
 

Porto Alegre nasceu de uma pequena colônia de imigrantes açorianos, que se 

estabeleceram na Ponta de Pedra em 1752, dentro da Sesmaria de Santana, 

capitaneada por Jerônimo de Ornellas e Vasconcellos. A partir daí, a localidade 

começou a ser chamada de Porto dos Casais. 

Em 1763 os castelhanos, comandados por Don Pedro Cevallos, governador 

de Buenos Aires, invadem o Rio Grande do Sul e tomam a cidade de Rio Grande. 

Neste ano, as populações portuguesas do norte do estado migram para a região de 

Viamão e Porto dos Casais. 

Em 26 de março de 1772, um edital eclesiástico divide a Freguesia de Nossa 

Senhora da Conceição de Viamão em duas. O antigo Porto dos Casais se 

transforma na Freguesia de São Francisco. Quase um ano depois, em 18 de janeiro 

de 1773, um novo edital rebatiza a pequena povoação, que passa a se chamar de 

Madre de Deus de Porto Alegre. O então o governador da Província de São Pedro 

do Rio Grande do Sul, José Marcelino de Figueiredo, ordena a transferência da 

Câmara Municipal de Viamão para Porto Alegre. A antiga colônia açoriana se 

transformava na capital da província. Além de centro administrativo, a cidade se 

transforma em área militar. Paliçadas de madeira são construídas em torno da 

cidade. As estreitas ruas da Porto Alegre colonial são projetadas como um labirinto, 

possuindo nítido caráter defensivo. A modesta capital prospera e, em 1804, a Coroa 

Portuguesa instala a primeira alfândega do Rio Grande do Sul. 

Contudo, passar-se-ia algum tempo até que o modesto núcleo urbano se 

transformasse em vila, em 1809, e depois cidade, em 1822. 

Porto Alegre, nos primeiros anos do século XIX, foi um dos primeiros núcleos 

urbanos de apoio às forças portuguesas, instaladas no Delta do Jacuí, que 

desbravaram o interior do Rio Grande do Sul. Além de centro comercial, 

administrativo e militar, a cidade também oferecia serviços de estaleiros. As 

embarcações portuguesas além de se abastecerem com víveres, também podiam 

fazer pequenos reparos. 

Entre 1822 e 1835 a cidade se desenvolve. A conquista das áreas meridionais 

do Brasil e as campanhas portuguesas trazem a Porto Alegre novos contingentes 

militares. É a época da construção dos grandes casarões coloniais, como, por 

exemplo, o Solar dos Câmara e outros prédios administrativos no mesmo estilo. 
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Em 1835, o Rio Grande do Sul mergulha em uma guerra de caráter libertário. 

Veteranos das campanhas das Guerras do Prata, aliados à Guarda Nacional e 

outros descontentes, se organizam em uma milícia, que foi chamada, 

posteriormente, Farroupilha. Porto Alegre se encontrava fortificada, mas isso não 

impediu que, em 20 de setembro de 1835, fosse invadida pelas tropas rebeldes. 

Os Imperiais retomam a cidade em 1836 e, a partir de então, a cidade sofreria 

três intermináveis cercos até o ano de 1838. Foi a resistência a esses cercos que 

deram o título à cidade de "Mui Leal e Valorosa". Apesar do inchaço populacional 

daqueles tempos, a cidade só veria crescer sua malha urbana após 1845. A guerra 

não impediu que, três anos antes, o primeiro Mercado Público fosse construído, 

organizando o comércio nas áreas centrais. 

São anos prósperos, época em que os primeiros imigrantes alemães e 

italianos desembarcam na capital, instalando restaurantes, pensões, pequenas 

manufaturas, olarias, alambiques e diversos estabelecimentos comerciais. 

A Guerra do Paraguai (1865/70) transforma a capital gaúcha na cidade mais 

próxima do teatro de operações. A cidade recebe dinheiro do governo central, 

serviço telegráfico, novos estaleiros, quartéis, melhorias na área portuária, além da 

construção do primeiro andar do novo Mercado Público. 

O fim da campanha do Paraguai faz o Império do Brasil mergulhar numa crise 

político-administrativa. O governo perdia lentamente o controle sobre as 

comunidades de escravos e, em 1884, o governo municipal de Porto Alegre liberta 

os cativos da cidade. Era a preparação para o advento da República em 1889. 

         Os primeiros governos republicanos – que no Rio Grande do Sul seguiam a 

filosofia positivista de Augusto Comte – deixaram profundas marcas na capital 

gaúcha. Estes homens acreditavam numa sociedade comandada pela ditadura do 

presidencialismo, pelos homens íntegros e sábios. Grandes quantidades de prédios 

públicos são construídos nessa época, ornados com magnífica estatuária simbólica 

positivista. A preocupação desse grupo político com as benfeitorias e melhorias do 

espaço urbano vai transformar o antigo aspecto colonial da cidade. Existe uma 

enorme preocupação com o saneamento das áreas centrais. São destruídos os 

cortiços e os mal conservados prédios do centro. Durante as administrações 

republicanas positivistas (1889 a 1940), foram instalados na cidade a eletricidade, a 

iluminação pública, rede de esgotos, transporte elétrico, água encanada, as 

primeiras faculdades, hospitais, ambulâncias, a telefonia, indústrias, o rádio. 
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Também passou a ser desenvolvida uma série de planos diretores, alguns dos quais 

implantados décadas depois, como o Plano Maciel de Melhorias de 1914, que seria 

viabilizado só nas décadas de 30 e 40. 

A cidade, a partir da década de 40, assume, definitivamente, seu caráter de 

centro administrativo, comercial, industrial e financeiro do estado. Os animais de 

carga, que dominavam o cenário urbano, são substituídos pelos modernos 

automóveis. São anos de ampliação das malhas viárias da cidade. São abertas na 

cidade grandes avenidas, como a Farrapos, a Borges de Medeiros e a Salgado 

Filho. Outras são pavimentadas, como a Azenha e a João Pessoa. 

A expansão do centro urbano, então, começava a se direcionar para as áreas 

sul e norte da península. Nas décadas de 60 e 70, grandes obras viárias são feitas 

na capital. São construídos os viadutos da Borges de Medeiros, da João Pessoa, o 

Ubirici, Tiradentes e Ildo Meneghetti. Essas obras melhoraram o fluxo de veículos 

em áreas densamente povoadas da capital. 

Porto Alegre é composta por descendentes de 25 etnias. A maior parte da 

população é formada por migrantes de municípios do interior do Estado. Nessas 

cidades convivem famílias de imigrantes vindas de várias partes da Europa, 

principalmente portugueses, italianos e alemães. Mas entre seus habitantes há 

traços sírios, libaneses, portugueses, judeus, japoneses, africanos, chineses, 

poloneses, russos, belgas, suecos, entre outros33. 

Porto Alegre possui atualmente 1.392.711 habitantes, sendo 651.349 

homens e 741.362 mulheres. O índice de desenvolvimento sócio-econômico 

(IDESE), elaborado pela Fundação de Economia e Estatística (FEE) considera os 

seguintes indicadores para poder mensurar o grau de desenvolvimento dos 

municípios: domicílio e saneamento, educação, saúde e renda34. É considerado 

com baixo desenvolvimento o município que obtiver índice até 0,499; médio 

desenvolvimento municípios com índices entre 0,500 e 0,799; e alto 

desenvolvimento municípios que obtiverem índices maiores que 0,800. 

                                                 
33 As informações foram retiradas do site da cidade: www.portoalegre.rs.gov.br em 20/10/2004. 
34 No indicador domicílio e saneamento são observadas a proporção de domicílios abastecidos com 
água tratada, atendidos pela rede de esgoto, e a média de moradores por domicílio. No indicador 
educação, considera-se a taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais, a taxa de evasão 
no ensino fundamental e a taxa de atendimento no ensino médio. No indicador saúde, considera-se o 
percentual de crianças nascidas com baixo peso, taxa de mortalidade de menores de 5 anos e 
expectativa de vida ao nascer. E no indicador renda, considera-se o produto interno bruto per capita e 
valor adicionado bruto per capita do comércio, alojamento e alimentação. 
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Porto Alegre possui índice total de 0,806 e ocupa a 5º posição no indicador 

que considera o total dos municípios gaúchos. Na educação, a cidade recebeu 

índice 0,853 e encontra-se na posição nº 141. No bloco saneamento e domicílio, 

ocupando a 3º posição, o índice obtido é de 0,743.  

O Produto Interno Bruto (PIB) do município, em 2002, foi de R$ 10.876.064 e 

o PIB per capita foi de R$ 7.662, calculado pelo Núcleo de Contabilidade Social da 

FEE. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em sua pesquisa 

mensal de emprego na Região Metropolitana de Porto Alegre estimou para o mês 

de dezembro de 2004 que: 3,199 milhões de pessoas na região metropolitana estão 

em idade ativa (10 anos ou mais de idade) e que destas 56,6% são 

economicamente ativas (voltadas para o mercado de trabalho). A estimativa das 

pessoas economicamente ativas foi de 1,811 milhões, não havendo modificações 

significativas em relação aos dois últimos anos. E são estimadas 141 mil pessoas 

desocupadas. 

Incluí esses dados da pesquisa realizada na região metropolitana de Porto 

Alegre por considerar que a cidade emprega pessoas de outros municípios, o que 

acaba por gerar renda e impostos para a cidade. Viamão, o outro município que foi 

pesquisado nesta Dissertação, faz parte da região metropolitana e é conhecida por 

“cidade dormitório”, visto que um número expressivo de pessoas trabalha na capital, 

voltando ao município somente à noite, após a jornada de trabalho, consumindo, 

estudando e trabalhando em Porto Alegre. 

A capital possui uma população de 146.185 (IBGE, 2000) crianças de 0 a 6 

anos, sendo 83.064 de 0 a 3 anos e 63.121 de 4 a 6 anos. Das crianças de 0 a 3 

anos, 23.080 estavam matriculadas em algum tipo de instituição, 

independentemente do nível de ensino. Das de 4 a 6 anos, 25.266 também estavam 

matriculadas. Desta forma, a taxa de atendimento da população de 0 a 3 anos em 

Porto Alegre era de 8,1% e das crianças de 4 a 6 anos era de 40%. 

 
3.2 Contando um outro tanto 
 
Para falarmos da educação básica, e especialmente da educação infantil, em 

Porto Alegre nos últimos anos é preciso falar das administrações petistas que 
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estiveram à frente da prefeitura municipal da capital do estado do Rio Grande do 

Sul. 

Dezesseis anos de administrações petistas35, tempo em que as políticas 

levadas a cabo, a legislação produzida, as estratégias de formulação de ações, 

planos e programas acabaram por imprimir na história, já perceptível na produção 

escrita sobre essas administrações, uma concepção considerada diferenciada 

dentro do próprio estado e, por que não dizer, dentro do país e do mundo. 

Gentili (2002, p. 10) afirma que o projeto educacional do governo municipal de 

Porto Alegre é   

 
um projeto que, desde final da década de oitenta, demonstra a 
viabilidade de um modelo de gestão democrática que, contra uma 
conjuntura onde o neoliberalismo parece ser a única alternativa 
política viável, permite avançar na construção efetiva do direito à 
educação como requisito inalienável para o exercício de uma 
cidadania plena 

 

No final dos anos 80 e início dos anos 90 a gestão da Secretaria de 

Educação buscou, conforme afirmam Machado e Mello (2004, p. 138), “responder 

ao desafio da construção de uma escola possível para as classes populares”. Tal 

discurso era calcado numa perspectiva construtivista, reforçando ainda mais o 

caráter inovador das idéias dessa Secretaria. 

Na década de 90, a gestão democrática foi enfatizada e, para tanto, 

iniciativas que possibilitavam a maior participação das comunidades escolares 

foram alavancadas, quais sejam: conselhos escolares, eleições de diretores, o 

projeto Constituinte Escolar (1994/1995). Tais iniciativas objetivavam a construção 

de um projeto de educação democrático-popular na cidade de Porto Alegre. 

Muitos dos processos iniciados nos anos 90 do séc. XX ainda hoje fazem 

parte da realidade educacional da cidade como, por exemplo, os Ciclos de 

Formação36.  

                                                 
35 Os prefeitos petistas em Porto Alegre foram: Olívio Dutra (1989 a 1992); Tarso Genro (1993 a 
1996); Raul Pont (1997 a 2000) ; Tarso Genro (2º mandato de 2001 a 2002) e João Verle (2002 a 
2004). Neste período os secretários municipais de educação foram: Esther Grossi (1989 a 1992); 
Nilton Fischer e Sônia Pilla Vares (1993 a 1996); José Clóvis de Azevedo e Sofia Cavedon (1997 a 
2000) e Eliezer Pacheco, Sofia Cavedon e Maria de Fátima Baierle (2001 a 2004).  
36 Forma de organização do ensino fundamental, não mais seriado, mas sim por ciclos de formação. 
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Outras propostas e iniciativas deliberadas pelas instâncias criadas e 

consolidadas, como, por exemplo, os conselhos escolares, o Conselho Municipal de 

Educação e os congressos municipais de educação acabaram por configurar o 

modo de promover a educação na cidade. 

Anteriormente à Constituição Federal de 1988, os sistemas de ensino que 

existiam no Brasil eram os da União, do Distrito Federal e dos estados. Os 

municípios desempenhavam um papel suplementar em relação ao estado.  Nesse 

sentido, os municípios ficariam limitados em decisões de caráter normativo e 

deliberativo no que diz respeito à organização e funcionamento da rede pública 

municipal. 

Como já referi, na CF de 1988, no artigo 211, estão descritas as áreas de 

atuação prioritárias de cada esfera de governo e previsto que os estados e os 

municípios devem definir formas de colaboração na organização de seus sistemas. 

Desta forma, os municípios passam de coadjuvantes na promoção e normatização 

da educação básica para um papel de destaque e de extremo aumento de 

responsabilidade, conjuntamente com os outros entes federados.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 8º trata da 

organização da educação nacional, prescrevendo que a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios organizem seus sistemas de ensino. O parágrafo 

primeiro desse artigo diz que a União tem um papel de coordenação da política 

nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas de ensino. 

No artigo 11 da referida lei constam as atribuições dos municípios, dentre as 

quais destaco: exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, baixar 

normas complementares para o seu sistema de ensino e autorizar, credenciar e 

supervisionar os estabelecimentos do seu sistema. Em parágrafo único ainda 

assegura que os municípios poderão, se assim o quiserem, integrar-se ao sistema 

estadual de ensino. 

Os sistemas municipais de ensino compõem-se de instituições do ensino 

médio, fundamental e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal, 

instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada e órgãos 

municipais de educação, conforme artigo 18 da LDB. 

Dessa forma, a LDB propiciou que Porto Alegre criasse o seu Sistema 

Municipal de Ensino em 1998. O sistema municipal de educação de Porto Alegre é 

composto por instituições públicas municipais de ensino médio, ensino fundamental 
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e educação infantil; instituições privadas de educação infantil, incluindo uma rede 

de creches comunitárias que recebe apoio financeiro da Prefeitura e supervisão 

pedagógica da SMED. A Secretaria Municipal de Educação é o órgão executivo do 

Sistema e o Conselho Municipal de Educação é o órgão normativo.  

O Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre (CME/POA), criado em 

1991, através da Lei Complementar nº 248/91 é o órgão normatizador desse 

sistema. Tanto a constituição do Sistema de Ensino quanto a constituição do 

Conselho Municipal são consideradas um avanço para a educação na capital 

gaúcha. A autonomia possibilitada por essas duas instâncias e a congregação de 

forças para desenvolver um projeto de educação no município também são 

características que ajudam a entender um pouco a organização educacional dessa 

cidade.  

A criação do sistema municipal de ensino é muito mais do que uma 

possibilidade prevista em lei. É uma necessidade do município frente à diversidade 

de modelos de educação que são pensados e que precisam ser normatizados. Com 

o sistema municipal de ensino, um município pode, congregando o órgão executivo, 

o Conselho Municipal de Educação e outras instâncias, deliberar acerca de seus 

interesses e projetos, não se subordinando mais aos conselhos e secretarias 

estaduais, fato que algumas vezes pode gerar discordâncias e dificuldades no 

encaminhamento de propostas mais afeitas às peculiaridades e culturas locais. 

Susin (2002, p. 60) afirma que o Conselho Municipal de Educação de Porto 

Alegre 
Tem na sua composição, representantes da Secretaria Municipal de 
Educação, SMED, de entidades representativas dos trabalhadores 
em educação, ATEMPA, dos estudantes, UMESPA, dos pais, 
ACPM/Federação, dos moradores da cidade, UAMPA, de sindicatos 
dos trabalhadores em educação do Estado, CPERS/Sindicato, e dos 
professores particulares, SINPRO/RS. Desde o início do seu 
funcionamento, o CME coloca-se um grande desafio: construir-se 
como um órgão eminentemente pedagógico e necessariamente 
legal, determinadamente político-social e obrigatoriamente plural, 
onde estejam representadas as múltiplas vozes que o processo de 
democratização, vivenciado pelo Município, faz ecoar nas escolas e 
na cidade 

 
 

Escola Cidadã. É assim que a Secretaria Municipal de Educação de Porto 

Alegre nomeia o projeto de educação porto-alegrense nos documentos, no seu site, 

enfim, nos seus discursos em geral. O processo de planejamento dessa educação 

pelas equipes das escolas e dos órgãos superiores da SMED, as inúmeras 
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movimentações no sentido de estar sempre discutindo, revendo, reformulando e 

propondo novas ações que preconizem uma educação de qualidade para todos são 

algumas das características que podem resumir essa busca pela constituição da 

escola cidadã. 

Pergunto-me por que cidadã? A palavra cidadã, no dicionário37, traz o 

seguinte significado agregado: “indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um 

Estado, ou no desempenho de seus deveres para com este”. Desta forma, 

questiono-me como é que um município como Porto Alegre, capital do estado do Rio 

Grande do Sul, transforma esse significado em práticas educacionais para milhares 

de crianças e adolescentes. 

Não posso me eximir de dizer que somente uma nomenclatura adotada por 

um órgão do governo não garante que as ações reflitam os enunciados, os quais, 

muitas vezes, são slogans de fachada. Mas tenho a percepção de que em muitos 

aspectos Porto Alegre preconiza uma educação que leva em conta os direitos das 

crianças e dos adolescentes à educação. 

 

3.2.1 A educação infantil porto-alegrense  
 
A tabela a seguir mostra a matrícula da educação infantil no município de 

Porto Alegre de acordo com sua dependência administrativa. Nela pode-se perceber 

que o atendimento da educação infantil na rede municipal em 1999 correspondia a 

17,8% do total de crianças atendidas em todas as esferas. No ano de 2003 

correspondia a 13,12%, o que demonstra uma pequena diminuição. No ano de 1999 

a rede privada atendia 54% do total das crianças e em 2003 aumentou o 

atendimento chegando a corresponder a 64%. As matrículas da educação infantil 

cresceram, de 1999 a 2003, 68,6%. A rede estadual, que em 1999 atendia o 

correspondente a 34% das matrículas, em 2003 atendia 23% das crianças, o que 

demonstra uma diminuição de 10% no atendimento proporcional da rede estadual. 

                                                 
37 Novo Aurélio Século XXI, 3º ed. 1999. 
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O atendimento do nível creche cresceu 280% de 1999 a 2003. O 

crescimento registrado na creche, como se pode verificar, concentra-se na rede 

privada e expressa, por ora, apenas um aumento nos registros estatísticos de 

matrículas, uma vez que é recente a apuração desses dados pelo Censo Escolar 

do MEC/INEP. No mesmo período a pré-escola cresceu 15%. Esse crescimento 

deu-se nas redes privada e municipal.  

 

Tabela 3.1– Matrículas da Educação Infantil, por Dependência Administrativa, em 
Porto Alegre (1999-2003) 

 
Ano Total Estadual Privada Municipal Federal 
1999          - 

Creche 3.004 40 2.324 640  - 
Pré-Escola 24.811 9.403 11.089 4.319  - 

2000          - 
Creche 3.713 40 3.077 596  - 

Pré-Escola 27.797 9.542 14.033 4.222  - 
2001          - 

Creche 10.440 123 9.617 605 95 
Pré-Escola 29.666 9.756 15.416 4.420 74 

2002           
Creche 11.403 132 10.575 628 68 

Pré-Escola 29.622 9.065 15.849 4.636 72 
2003           

Creche 11.421 71 10.472 813 65 
Pré-Escola 29.097 9.088 15.439 4.503 67 
Fonte: INEP/MEC 

 

No início da década de 80, a Secretaria Municipal de Saúde e Serviço Social 

(SMSSS)38 atendia em período integral crianças de 0 a 6 anos em Creches 

Municipais especialmente criadas para tal atendimento.  

A Prefeitura de Porto Alegre desenvolvia um projeto chamado Casas da 

Criança, que consistia na construção de 100 instituições para o atendimento em 

turno integral de crianças de 0 a 6 anos de idade, as quais seriam repassadas para 

as comunidades, ficando estas com a responsabilidade de manutenção e 

atendimento. 

                                                 
38 Monitores dessa secretaria desenvolviam atividades de recreação nas praças de Porto Alegre 
desde o início do século XX. 
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Nos anos de 1989 e 1990, inicia a transição das creches da SMSSS para a 

Secretaria Municipal de Educação. Várias casas da criança ficaram prontas, mas a 

manutenção ficou sob a responsabilidade da prefeitura. 

Em 1991 as Casas da Criança passam a ser as Escolas Infantis, hoje em 

número de 33 instituições. 

Os jardins de praça são jardins de infância localizados em praças públicas na 

cidade de Porto Alegre. Foram criados na década de 40 para atender as crianças 

de 4 a 6 anos em meio turno. As turmas de jardim de infância em escolas 

municipais surgiram em 1960. Em 1980 são criadas as creches municipais 

atendendo em período integral crianças de 0 a 6 anos de idade. Em 1990 inaugura-

se o atendimento nas escolas de educação infantil39. 

Os convênios com creches comunitárias iniciaram em 1993, por conta das 

reivindicações das creches que não contavam mais com os recursos da LBA40.  

Frente a essa demanda, o convênio foi firmado e hoje são 131 instituições 

comunitárias conveniadas com a Prefeitura. 

A seguir demonstrarei através de alguns dados estatísticos a situação do 

atendimento às crianças de 0 a 6 anos no município de Porto Alegre, através da 

rede pública municipal e da rede privada conveniada. 

 
Tabela 3.2 – Estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino e Creches 

Comunitárias Conveniadas – Porto Alegre (1995-2003) 
 
Estabelecimentos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Jardins de Praça 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Escolas Infantis 30 31 31 33 33 33 33 33 33 

Creches 
Comunitárias 70 80 90 100 110 118 119 120 126 

Fonte: ASSEPLA/ Boletim Informativo nº 10, Ano 4/ 2003. 
                                                 
39 Participando da pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos de Política e Gestão da Educação 
acabei por conhecer um dos procedimentos para seleção das crianças nas escolas Municipais de 
Educação infantil: primeiramente é feito um cadastro onde todos os interessados podem se inscrever. 
Depois é formada uma comissão que visita as casas e entrevista as famílias e /ou responsáveis para 
avaliar a necessidade da criança ao atendimento, entre elas estão em grande número as crianças 
mais economicamente desfavorecidas e/ou em situação de risco. Visto que as creches comunitárias 
conveniadas surgem nas próprias comunidades, através de associações de bairro, clubes de mães, 
etc, é possível comentar que não somente as crianças economicamente desfavorecidas freqüentam 
essas instituições. A falta de vagas na rede pública pode incentivar a matrícula nas creches 
conveniadas (que mesmo mediante cobrança de mensalidade, que acredito serem mais baratas que 
as instituições privadas) de crianças de famílias com um melhor poder aquisitivo. 
40 A Legião Brasileira de Assistência (LBA) foi extinta durante o governo Collor. Os subsídios 
repassados por ela a creches eram trimestrais e, por vezes, irregulares. As comunidades assistidas 
por esse benefício ao verem se extinguir a LBA iniciam um movimento de organização que veio a 
culminar nos convênios/parcerias entre a sociedade civil e o poder público municipal porto-alegrense. 
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Em oito anos, que é o período que essa tabela contempla, o crescimento do 

número de creches comunitárias conveniadas pode ser considerado gradual e 

contínuo, acompanhando de certa forma a própria demanda reprimida. Registra-se, 

nesse intervalo de tempo, um crescimento de 80% de instituições conveniadas. 

Mas a rede das escolas infantis municipais continua praticamente a mesma. 

Tal indicação pode demonstrar o esforço realizado na consolidação dos 

convênios com instituições da sociedade civil, o qual pode ser interpretado como 

uma resposta para a forte demanda de atendimento às crianças de 0 a 6 anos. 

Essa demanda se dá num contexto de limitações de recursos para a educação 

pública municipal, o que também sofre alterações por conta das prioridades 

previstas na legislação educacional brasileira. A impossibilidade de financiar uma 

política de educação infantil nos moldes das escolas infantis municipais faz com 

que o poder público encontre nas creches comunitárias conveniadas uma 

alternativa para atender a demanda da educação infantil. 

As creches comunitárias conveniadas recebem verba pública, mas também 

possuem outras fontes de renda que vêm a complementar a sua receita. As 

creches não são totalmente subsidiadas pelo poder público, mas essa verba 

representa a principal fonte de financiamento. 

 Essas creches são reguladas pelo Poder Público, que as cadastra, autoriza 

e licencia conforme padrões estabelecidos de acordo com a legislação vigente. 

Ainda acontece um monitoramento dessas instituições por parte do poder público, 

que oferece acompanhamento pedagógico. 

Apesar de não financiar totalmente as creches comunitárias, o Poder Público 

está bastante presente nesse cenário, sendo um dos responsáveis pelo 

atendimento e pela manutenção dessa política. 

No Plano Municipal de Porto Alegre (2004, p. 19) consta que 

 
A construção das novas instituições de educação infantil não 
atenderá às necessidades da cidade, pois, como no resto do país, 
em Porto Alegre é grande a demanda reprimida por educação 
infantil, pela inexistência de financiamento público específico. 
 

  
 Segundo o Plano Municipal de Educação (PME), o déficit estimado de 

matrículas em relação ao total de matrículas na faixa etária de 0 a 3 anos é de 

88,49% e de 4 a 6 anos é de 56,67%. 



 

 

87

 

Essa política de parceria com entidades organizadas que podem ser 

associações de moradores, clubes de mães e associações religiosas, pode também 

ser entendida como uma forma de atender um serviço que é de interesse público, 

de acordo com as possibilidades e limites colocados nas regras do convênio, 

podendo parecer, inclusive, a única saída para o cuidado e educação de crianças 

de 0 a 6 anos de idade.  

A justificativa de que essa é a política que pode ser realizada preocupa-me 

na medida em que, apesar de ser menos dispendiosa, possibilita a formação de 

novos parâmetros e critérios que podem precarizar o atendimento nos seus mais 

diversos aspectos, como, por exemplo, formação de professores, tamanho das 

salas, número de crianças por adulto, etc. 

Essas colocações não buscam diminuir ou criticar o convênio com as 

instituições da sociedade pelo simples fato de que estas não estão nos moldes que 

queremos ou que pretendemos para a educação infantil. Estou trazendo alguns 

comentários por conta da quantidade de crianças que estão sendo atendidas 

nessas instituições e também pelo grande número de instituições que aderem ao 

convênio a cada ano. 

Sabe-se que muitas das instituições conveniadas não são sequer parecidas 

com as pretendidas e prescritas nas resoluções que deliberam sobre essas 

questões.  

Aqui cabe trazer a Resolução nº 003, de 2001, do Conselho Municipal de 

Educação de Porto Alegre, que delibera sobre as normas para a oferta da 

educação infantil no município. Considero essa resolução um marco na defesa de 

um projeto de educação infantil por congregar princípios e procedimentos que 

demonstram extrema consonância com a legislação pertinente à área, os estudos, 

as pesquisas e as discussões mais recentes e relevantes. 

Quanto à normatização da educação infantil no município de Porto Alegre, 

Susin (2002, p. 62), relata que 



 

 

88

 

A normatização da Educação Infantil, um dos grandes desafios do 
Colegiado nesta nova fase, levou a Comissão de Educação Infantil 
a estudar, discutir e construir, com a participação de diferentes 
atores sociais, a Resolução que hoje normatiza as condições de 
oferta desta etapa da Educação Básica. Um espaço polêmico e rico 
de discussão foi anteriormente instaurado a partir de farta produção 
teórica de reconhecidos autores sobre educação infantil, da 
experiência produzida pela caminhada dos educadores atuantes 
neste campo, dos documentos oficiais sobre o cuidado e a 
educação das crianças de zero a seis anos de idade, da LDBEN, 
tornando obrigatória a oferta de educação a estas crianças. As 
discussões do ponto de vista institucional, legal, social, profissional, 
acima de tudo, pedagógico estiveram sempre presentes na 
produção da normatização da educação infantil. O CME/POA 
movimentou-se durante dois anos neste espaço e assume hoje, 
com estes parceiros, outro desafio: a implementação qualificada da 
Resolução resultante desse esforço coletivo. 
 
 

A Resolução nº 003/2001 inicia caracterizando o que considera ser educação 

infantil, utilizando-se de uma conceituação que em muito se assemelha com a 

descrita na CF e na LDB. Mas em seu artigo 3º esclarece de forma indiscutível o 

que é considerado como uma instituição de educação infantil, acabando por 

completo com qualquer tipo de dúvida ou possível distorção de significados: 

 
Art. 3º - São consideradas como instituições de Educação Infantil 
todas aquelas que desenvolvem cuidado e educação de modo 
sistemático, por no mínimo quatro horas diárias, a dez crianças ou 
mais, na faixa de zero a seis anos, independentemente da 
denominação das mesmas e, portanto, submetida a normatização 
pelo Sistema Municipal de Ensino. 

 

 

Nesse sentido, uma das iniciativas do Poder Público municipal tem sido o 

credenciamento das instituições que oferecem atendimento às crianças, muitas 

totalmente apartadas do processo de regularização, por vontade própria, medo ou 

desconfiança frente às exigências que poderiam conter os documentos oficiais. 

Logo, antes mesmo de procurar o credenciamento e a autorização da SMED e do 

CME/POA, as instituições precisam cadastrar-se para que os órgãos competentes 

tomem consciência da existência delas e possam organizar ações para incorporá-

las no sistema municipal de ensino. O CME/POA ainda possui uma função de 

fiscalizador junto às instituições privadas. 
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Nessa Resolução ainda constam artigos que tratam da formação mínima 

admitida para a atuação de profissionais junto às crianças, tendo o professor que 

possuir formação em curso de licenciatura, de graduação plena, admitida como 

formação mínima a oferecida em nível médio na modalidade Normal. Os 

educadores assistentes deverão possuir o ensino fundamental, acrescido de 

capacitação específica para atendimento à criança de 0 a 6 anos.  

Meu entendimento também é de que a exigência de formação mínima de 

ensino fundamental para educador assistente permite que as instituições acabem 

por não buscar a formação desejada. 

O intuito, ao fazer essas colocações, é de refletir acerca dos processos de 

adequação às normas por todas as instituições de educação infantil. 

Em seu artigo 16, a Resolução refere-se ao número de crianças por adulto e 

professor considerado satisfatório nas instituições de educação infantil: 

• de 0 a 2 anos até 06 crianças por adulto e no máximo 18 crianças 

por professor; 

• de 2 a 4 anos até 10 crianças por adulto e no máximo 20 crianças 

por professor; 

• de 4 a 6 anos até 25 crianças por adulto e no máximo 25 crianças 

por professor. 

No parágrafo primeiro, consta que “cada grupo de crianças deve ter um 

professor responsável que nele atue diariamente durante um turno de, no mínimo, 

quatro horas”. Essa é a situação que encontramos nas escolas municipais de 

educação infantil na cidade de Porto Alegre, podendo as crianças, no outro turno, 

ficarem acompanhadas por monitores e estagiários. Existe um professor, em geral 

com formação em licenciatura plena, muitas vezes pós-graduado, que atua um 

turno com as crianças e no outro turno as crianças são atendidas por professores 

monitores concursados e por estagiários remunerados. 
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Em novembro de 2003, a SMED lançou o Manual de Orientação e 

Organização sobre a Educação Infantil em Porto Alegre. Na capa do manual, lê-se 

que o mesmo é recomendado para pais, diretores de instituições de Educação 

Infantil e demais interessados numa Educação Infantil de qualidade para crianças 

de 0 a 6 anos. Nele encontram-se informações úteis para que estabelecimentos 

que atendem crianças nesta faixa etária possam adequar-se às normas do sistema 

municipal. Há referências à importância do projeto político pedagógico e do 

regimento escolar, à necessidade de observar o número limite de crianças por 

profissionais, à formação dos profissionais, a como deve ser o prédio destinado a 

este atendimento, assim como diversas considerações acerca dos sanitários, pátio, 

lactário, cozinha, entre outros aspectos41. 

Com o aumento de instituições conveniadas aconteceu também um aumento 

significativo da matrícula. A tabela 3.3 mostra os dados de matrícula da educação 

infantil porto-alegrense e permite que possamos considerar como uma política 

oficial para a educação infantil da cidade os convênios com as creches 

comunitárias. As creches comunitárias atendem quase o dobro de crianças que as 

escolas municipais de educação infantil, os jardins de escola e os jardins de praça. 

Podemos também ressaltar que frente aos custos mais elevados da 

educação infantil, os convênios, por trazerem outras normas e outros objetivos, 

talvez possam ser menos dispendiosos à administração municipal. Mais adiante 

veremos os gastos da Prefeitura com a educação infantil. 

 

Tabela 3.3 – Matrícula Inicial da Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino e 

nas Creches Comunitária Conveniadas - Porto Alegre (1996-2003) 

Estabelecimentos 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Jardins de Escola 1.926 1849 1194 451 372 632 842 905 
Jardins de Praça 456 497 520 573 589 578 552 531 
Esc. Inf. Berçário* 544 583 623 640 596 605 628 785 

Esc. Inf. Maternal e J.** 3.029 2923 3221 3295 3.261 3.210 3.242 3.095 
Creches Comunit.Conv. 5.125 5865 6521 7156 7.835 8.254 8.350 8.399 

Total 11.080 11.717 12.079 12.115 12.653 13.279 13.614 13.715
Fonte: ASSEPLA/ Boletim Informativo nº 10, Ano 4/ 2003. 

* 0 a 2 anos 
**  3 a 6 anos 

                                                 
41 O objetivo desse estudo não são as creches conveniadas e demais instituições privadas, mas é 
indispensável frisar que estas são responsáveis pela maior parte do atendimento que acontece no 
município, o que considero ser no momento em que escrevo essa Dissertação um importante tema de 
pesquisa. 
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A rede municipal de ensino de Porto Alegre registrou, de 1996 a 2003, uma 

diminuição de 10% nas matrículas quando no mesmo período as creches 

comunitárias conveniadas aumentaram suas matrículas em 61%42.  

Os jardins de escola tiveram uma diminuição de 53% em suas matrículas, 

fator que se deve à ampliação da duração do Ensino Fundamental, como se verá 

adiante; os jardins de praça mantiveram uma matrícula estável que só sobressaiu-

se em 2000, alcançando o número de quase 600 crianças matriculadas. 

Nas escolas infantis municipais encontramos poucas variações, havendo um 

crescimento de 30% na etapa chamada escola infantil berçário, mas mantendo 

quase a mesma matrícula na etapa maternal e jardim. 

A rede municipal de ensino de Porto Alegre atende 69.945 alunos, que são 

atendidos por 4.114 professores. Optei por demonstrar os dados do ensino 

fundamental e do ensino médio para que possamos ter uma idéia do tamanho da 

rede municipal de Porto Alegre e qual a proporção da educação infantil nesse 

universo. 

 

Tabela 3.4 – Demonstrativo da Matrícula Inicial da Rede Municipal de Ensino 

de Porto Alegre e de Modalidades Conveniadas (1996-2003) 

Modalidades 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Educação Infantil* 5.955 5.852 5.558 4.987 4.849 5.065 5.304 5.415 

Ensino Fundamental** 34.906 38.988 42.574 44.905 49.314 49.328 49.577 51.284
Ensino Médio*** 1.448 1.505 1.541 1.584 1.583 1.693 1.652 1.417 

Total Geral da RME**** 42.309 46.345 49.673 51.476 55.746 56.086 56.533 58.675
Crec.Comunit.Conv. 5.125 5.865 6.521 7.156 7.835 8.254 8.350 8.399 

Mov. De Alfabetização  - 2.340 2.780 2.120 2.000 1.725 1.800 1.725 
Bolsas de Estudos  - 1.432 1.432 1.182 755 1.263 1.010 846 

Total Geral da SMED 48.817 55.982 60.406 61.934 66.336 67.328 67.693 69.645
Fonte: ASSEPLA/ Boletim Informativo nº 10, Ano 4/ 2003. 

* Educação Infantil: jardins de escola, jardins de praça, educação especial, escolas infantis. 
** Ensino Fundamental: ensino regular, educação de jovens e adultos (SEJA), educação especial 
(SEJA) e educação especial. 
*** Ensino Médio: ensino médio, médio normal e nível técnico. 
**** No Boletim Informativo da ASSEPLA as modalidades educação infantil, ensino fundamental e 
médio fazem parte da rede municipal de atendimento. Na educação infantil existem as instituições 
que fazem parte da rede municipal e as instituições comunitárias conveniadas, mas estas aparecem 
em locais diferentes dentro do próprio boletim. A SMED promove o movimento de alfabetização, as 
bolsas de estudo e as creches comunitárias, aparecendo estas no boletim separadas das outras 
modalidades. 

                                                 
42 Reafirmo que houve uma diminuição no atendimento da educação infantil considerando que a 
absorção das matrículas no ensino fundamental das crianças de 6 anos não reflete, na contrapartida, 
um aumento nas vagas na educação infantil. 
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O atendimento direto (a RME) é proporcionalmente muito maior, 

representando sempre mais de 80%. Já o apoio às instituições privadas (bolsas, 

convênios com as comunitárias e convênios MOVA), numa atuação “indireta”, 

demonstra que o maior número de alunos envolvidos é o das creches comunitárias 

conveniadas e, em 1996, aparece como única modalidade de apoio da prefeitura a 

instituições privadas. 

Na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, as proporções de 

atendimento concentram-se pela ordem: ensino fundamental, educação infantil e 

ensino médio43. O ensino fundamental expandiu-se significativamente no período 

com quase 50% de crescimento, chegando a representar em torno de 88% da rede 

desde 1998. Em seguida, vem a matrícula na rede municipal de educação infantil, 

que cresceu muito no início dos anos 90, mas se manteve nos mesmos patamares 

no período em foco, inclusive com redução do primeiro para o último ano (de 5.955 

crianças para 5.415 em 2003). 

Contudo, é preciso ponderar que essa redução expressa, sobretudo, a 

inclusão de crianças com 6 anos de idade no ensino fundamental, política esta que 

vem sendo implantada na RME desde 1996. 

O crescimento do ensino fundamental na cidade pode ser explicado por 

vários fatores. Dentre eles sobressai, sem dúvida, a responsabilidade prioritária do 

Município para com essa etapa da Educação Básica. Contudo, seu crescimento 

desproporcional em relação à educação infantil pode ser entendido no contexto das 

contingências e opções políticas decorrentes da maior priorização do ensino 

fundamental e da implantação do Fundef determinados pela Emenda nº 14/96 à 

Constituição Federal. 

Vejamos a situação da contribuição e do retorno de recursos do Fundef em 

Porto Alegre (Tabela 3.5). Por algum tempo, foi discurso corrente que o fato de 

Porto Alegre perder recursos na contrapartida do Fundef confirmava a posição de 

que a administração não possuía recursos para ampliar a oferta da educação 

infantil e de outros níveis. 

                                                 
43 Porto Alegre conta com duas escolas municipais de ensino médio, há muitos anos. Como se pode 
observar pelos dados de matrícula, o município tem levado em conta as restrições da LDB para sua 
atuação nessa etapa, não tendo expandido esse atendimento. 
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Conforme a Tabela 3.5, podemos perceber que a perda significativa dos 

primeiros anos foi diminuindo. Não caberia mais o argumento de que o município, 

por contribuir mais do que recebe do Fundef, estaria impedido de rever suas 

possibilidades de financiamento da educação infantil pela imposição dos 

percentuais obrigatórios no ensino fundamental. Poderíamos vislumbrar a 

possibilidade de retomarmos alguns debates que foram, de certa maneira, 

suprimidos pela difundida falta de recursos.  

  

Tabela 3.5 – Contribuição e retorno de recursos do FUNDEF Porto Alegre (1998-

2003) 

Ano Contribuição Retorno Diferença (%) 
1998 29.727.976,50 20.237.410,25 -46,90% 
1999 32.797.281,99 22.974.514,71 -42,76% 
2000 37.706.441,14 32.040.983,61 17,68% 
2001 43.017.395,32 40.869.152,91 -5,26% 
2002 47.745.158,05 47.514.911,67 7,93% 
2003 51.094.419,55 55.512.422,55 7,96% 

Fonte: Balanços da PMPA. 

 

Pelo esforço empreendido na expansão do ensino fundamental, o Município 

passou a ter um retorno a maior de recursos do Fundo a partir de 2002. Por certo, 

essa ampliação demandou e demanda um gasto maior no ensino fundamental, que 

precisa ser mantido. De todo modo, essa situação revela a necessidade de 

compreender as limitações ao financiamento da educação infantil tendo em conta 

as receitas municipais, os custos e a demanda por educação em seu conjunto. 

 

3.3 O dinheiro da educação em Porto Alegre 
 

A despesa com educação de um município como Porto Alegre é 

considerável. Os balanços públicos da cidade demonstram que não houve nenhum 

aumento considerável de arrecadação, o que pode justificar algumas escolhas 

administrativas para garantir alguns serviços públicos. 

Como é a receita resultante de impostos a principal fonte de financiamento 

da educação, vejamos sua evolução em Porto Alegre nos últimos anos. 
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Tabela 3.6 - Receita Resultante de Impostos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - 1996-2003 (em R$ de ago. de 2004) 

Categorias 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
1. Impostos 
Próprios 498.196.525,83 524.216.093,92 540.080.266,26 522.164.558,65 499.751.470,15 490.727.353,38 445.077.367,88 500.883.072,45 
IPTU 139.036.171,02 142.109.137,16 151.313.057,47 130.687.486,37 136.599.435,72 135.538.816,45 127.759.824,99 190.369.086,64 
ITBI 64.593.729,10 78.161.928,86 83.454.506,35 71.231.550,63 65.828.859,18 62.557.539,84 66.649.221,88 59.958.704,43 
ISSQN 230.188.374,38 251.875.009,20 273.063.157,16 240.612.034,81 239.084.025,38 238.373.216,05 212.688.774,03 222.168.313,07 
IVVC 559.909,64 39.989,53 108.381,18 213.309,92 76.695,67 33.885,16 0,00 0,00 
Dívida Ativa de 
Impostos 42.708.017,07 22.212.778,67 14.276.652,76 39.432.424,21 28.520.508,07 27.406.734,46 23.514.691,40 21.485.172,02 
Multas 21.110.324,61 29.817.250,49 17.864.511,35 39.987.752,72 29.641.946,14 26.817.161,42 14.464.855,57 6.901.796,28 
2. 
Transferências 
da União 91.536.795,34 97.042.731,24 139.792.984,39 132.239.393,55 135.703.894,54 150.601.524,41 144.997.151,20 168.012.795,39 
FPM 60.461.182,09 61.033.505,06 70.811.319,50 63.850.576,10 55.232.770,51 65.325.091,79 61.787.547,12 57.796.214,77 
IRRF 27.948.840,49 35.991.125,99 41.166.114,31 44.078.917,28 58.242.648,21 67.517.356,91 68.182.125,89 95.633.046,77 
ITR 50.807,54 18.100,19 274.222,57 150.212,90 110.993,55 60.677,38 72.951,30 60.779,15 
Lei Kandir 3.075.965,22 0,00 27.541.328,00 24.159.687,27 22.117.482,28 17.698.398,33 14.954.526,88 14.522.754,70 
3. 
Transferências 
do Estado 391.946.726,97 383.831.925,55 438.927.099,73 397.528.206,77 425.221.126,53 459.267.138,02 360.553.281,84 386.292.761,36 
ICMS 301.486.487,08 287.574.650,42 309.124.929,61 290.059.210,86 317.060.037,40 331.749.726,96 269.216.011,87 300.232.156,77 
IPVA 89.963.657,94 96.212.377,79 108.321.021,30 90.692.746,19 91.093.649,19 111.746.343,87 79.665.566,89 76.485.481,88 
ITBI 496.581,95 44.897,34 615.579,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
IPI - Exp. 0,00 0,00 20.865.569,33 16.776.249,71 17.067.439,93 15.771.067,18 11.671.703,09 9.575.122,71 
Total (1+2+3) 1.045.498.389,83 1.057.120.779,86 1.150.941.514,50 1.131.352.335,89 1.118.838.945,42 1.100.596.015,81 950.627.800,92 1.055.188.629,21 

Fonte: Balanços da PMPA 
Nota: Os valores monetários foram corrigidos pelo IGP-DI. 
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A tabela 3.6 mostra que não houve, nos últimos anos, nenhum aumento 

significativo da receita resultante de impostos em Porto Alegre. O Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) alcançou o valor mais alto em 2003. Desde 1996 tal 

imposto manteve-se entre 127 e 151 milhões de reais em valores reais. O Imposto 

sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) manteve uma mesma média de 

arrecadação nesses oito anos. As transferências da União aumentaram 

gradativamente, quase dobrando nesses oito anos. Das transferências do Estado 

percebe-se uma diminuição do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA), em 2003, de quase 40 milhões em relação a 2001. 

Esse “aumento” nas transferências da União decorre, em parte, do Imposto 

de Renda Retido na Fonte (IRRF), que é a parcela correspondente ao total de 

imposto de renda retido na fonte dos funcionários públicos municipais (hoje 

considerada receita própria dos municípios). Ou seja, resulta do próprio aumento de 

salários na administração pública municipal. De outra parte, esse aumento é 

resultante dos repasses da União como compensação para as perdas de 

arrecadação de ICMS decorrentes da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir). 

Em Porto Alegre, diferentemente da grande maioria dos municípios 

brasileiros, a receita própria de impostos tem um peso considerável – representa, 

nos anos analisados, sempre mais de 45%. Durante a década de 90, as políticas 

fiscais do município levaram a um aumento da receita própria, permitindo à 

administração pública dispor de mais recursos para ações e projetos. Essa 

expansão, contudo, encontra limites nos anos mais recentes, advindos das próprias 

restrições na tributação e de fatores contextuais de nosso país, tais como os 

mencionados no primeiro capítulo 1 desta Dissertação – crescimento da economia 

informal, desemprego, reestruturação produtiva, baixo crescimento da economia. 

Ou seja, as perspectivas limitadas de crescimento da receita municipal, 

frente ao aumento de demandas sociais, entre elas a educação, colocam a 

administração municipal diante de dilemas e desafios cujo enfrentamento supera 

suas atuais fronteiras e suas estratégias. 

Podemos dizer que, ao não encontrarmos um aumento significativo na 

receita resultante de impostos, como evidenciado na Tabela 3.6, e ao verificarmos 

as despesas da SMED/POA na Tabela 3.7 a seguir, houve um aumento 

proporcional do gasto com educação no Município. 
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Tabela 3.7 - Despesas da Secretaria Municipal de Educação, por Programa de Trabalho - Porto Alegre - 1996-2003 (valores de 

agosto de 2004) 

Programa  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Administração 39.438.721,95 37.888.495,45 43.237.126,35 44.437.109,74 47.739.881,01 41.509.560,92 18.269.921,01 22.204.798,21 
Educação Infantil 26.379.521,98 27.960.216,21 26.917.684,43 24.695.165,09 27.791.130,77 28.757.750,09 29.060.241,24 36.674.761,61 
Ensino 
Fundamental 116.411.672,56 113.814.120,93 145.179.933,59 154.307.869,03 159.128.869,21 154.866.389,41 147.520.792,18 168.003.100,96 
Ensino Médio - - - 4.043.297,40 5.719.669,17 3.791.376,90 4.537.808,06 6.632.173,62 
Educação Especial 13.445.888,44 24.748.385,77 19.339.629,20 - - - - - 
Proteção ao 
Trabalhador 2.504.359,13 1.555.983,02 6.930.406,88 4.877.001,03 2.618.194,77 16.258.080,44 0,00 0,00 
Assistência 1.795.233,48 1.902.839,23 2.025.861,69 280.939,50 83.269,00 33.530,47 0,00 0,00 
Previdência 33.089.700,80 34.410.206,04 42.380.915,87 43.075.649,72 47.130.527,10 33.655.623,39 5.010.551,33 4.572.811,12 
Segurança, Higiene 
e Medicina do 
Trabalho 

4.384,35 49.879,19 125.244,37 43.694,23 8.315,02 
36.718,22 0,00 0,00 

Total 233.069.482,70 242.330.125,83 286.136.802,39 275.760.725,74 290.219.856,04 278.909.029,85 210.173.005,09 248.406.744,70 
Fonte: Balanços da PMPA 
Nota: Os valores monetários foram corrigidos pelo IGPDI. 
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 A despesa com a educação infantil no município aumentou em valores reais, 

10 milhões de reais em oito anos. E a despesa de toda a Secretaria de Educação, 

de 1996 a 2003, também demonstra poucas oscilações, encontrando seu máximo 

de gasto no ano de 2000. O menor valor de despesa é no ano de 2002, ano em que 

a receita resultante de impostos também foi relativamente mais baixa (ver Tabela 

3.6). 

 Entre os programas de trabalho, o Ensino Fundamental tem o maior peso 

relativo, peso este que aumentou no período considerado – de 1996 a 1998, a 

proporção de gastos no ensino fundamental ficou em torno de 50%; passou a 56% 

em 2001, e em 2002 e 2003 ficou em torno de 70%. É importante lembrar que esse 

gasto (no EF) contempla também, de fato, gastos com crianças de 5 e 6 anos de 

idade – crianças com seis anos que estão no 1º ano do 1º ciclo do EF e crianças 

com 5 e 6 anos que estavam/estão em classes de pré-escola de ensino 

fundamental municipais. 

Os gastos com o Programa Educação Infantil contemplam, basicamente, a 

manutenção e o desenvolvimento das escolas infantis e jardins de praça municipais 

e o subsídio às creches comunitárias conveniadas44. (ver Tabela 3.9)

                                                 
44 A localização das despesas num ou noutro programa de trabalho varia de um ano para outro, assim 
como determinadas despesas podem ser alocadas em funções diferentes.  No caso de Porto Alegre, 
por exemplo, as despesas com Educação Especial foram inseridas, a partir de 1999, no Ensino 
Fundamental. No caso da despesa com Previdência, que decresce consideravelmente em 2002, 
temos como hipótese que está agora computada em outra função. Essas considerações são 
importantes para que não se conclua pela exclusão de certas despesas. Há remanejamentos, os 
quais, no caso desse estudo, não limitaram as análises pertinentes. 
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Tabela 3.8 - Despesas da Secretaria Municipal de Educação, por Natureza da Despesa - Porto Alegre - 1996-2003  (Em R$ de 

agosto de 2004) 

Categorias 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
TOTAL (1+2) 233.069.482,70 242.330.125,83 286.136.802,39 275.760.725,74 213.051.293,32 278.909.029,85 210.184.960,21 248.406.744,70 
1. DESPESAS 
CORRENTES 
(1.1+1.2) 217.101.298,49 234.617.985,38 274.047.506,72 264.569.425,95 204.473.223,97 272.511.884,82 207.102.974,26 244.921.087,72 
   1.1 Despesas de 
Custeio 165.020.715,56 180.302.010,01 191.656.957,46 185.940.249,44 161.920.972,18 213.996.991,12 0,00 0,00 
      Pessoal  128.675.942,60 134.468.754,61 145.192.223,79 138.178.634,16 153.953.943,11 171.112.166,00 164.428.768,47 194.394.258,31 
      Outros 36.344.772,96 45.833.255,40 46.464.733,67 47.761.615,28 7.967.029,07 42.884.825,12 0,00 0,00 
  1.2 Transferências 
Correntes 52.080.582,93 54.315.975,37 82.390.549,26 78.629.176,50 77.168.562,73 58.514.893,70 0,00 0,00 
2. DESPESAS DE 
CAPITAL 15.968.184,21 7.712.140,45 12.089.295,67 11.191.299,79 8.578.069,35 6.397.145,03 3.081.985,95 3.485.656,99 
Fonte: Balanços da PMPA 
Nota: Os valores monetários foram corrigidos pelo IGP-DI. 
 

Tabela 3.9 – Despesas da Secretaria Municipal de Educação nos Subprogramas do Programa “Educação Infantil” em Porto Alegre 

1996-2003 (em valores de agosto de 2004) 

Subprogramas  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
MD Escolas Infantis 21.180.230,74 21.681.348,84 18.176.586,30 15.486.320,64 17.218.931,69 18.151.059,56 15.860.403,59 19.765.051,69 

Repasse EMEIs 0,00 0,00 1.309.890,49 1.406.369,51 1.695.097,48 1.359.741,12 1.249.191,95 753.582,23 
Auxílio Creches Comum. 3.836.008,75 4.898.048,39 5.994.078,42 6.536.221,11 7.340.902,21 7.484.000,38 6.875.359,96 8.519.737,32 

Alimentação 1.363.282,49 1.380.818,98 1.306.649,83 1.266.253,82 1.536.199,38 1.742.847,23 776.362,50 1.846.930,11 
Outros 0,00 0,00 130.479,39 0,00 0,00 20.101,80 4.298.923,23 5.789.460,26 
Total 26.379.521,98 27.960.216,21 26.917.684,43 24.695.165,09 27.791.130,77 28.757.750,09 29.060.241,24 36.674.761,61 

Fonte: Balanços da PMP 
Nota: Os valores monetários foram corrigidos pelo IGP-DI. 
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 O gasto com pessoal, na SMED/POA, conforme a Tabela 3.8, cresceu 

gradativamente no período analisado, demonstrando o aumento desse gênero de 

gasto na educação. 

As despesas da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, 

conforme a natureza45, revelam o peso significativo das despesas correntes, sendo 

a proporção das mesmas sempre maior que 90% e chegando a 99% nos anos de 

2002 e 2003. Essa situação não é exclusiva de Porto Alegre, uma vez que a 

manutenção sempre representa uma proporção muito maior, no caso da função 

educação46. Também cabe considerar que nos anos analisados não houve, por 

parte da Prefeitura, investimentos consideráveis em construção ou ampliação da 

rede física escolar. Nesse estudo, que focaliza a política de oferta da educação 

infantil, é relevante o exame das despesas com Pessoal da Secretaria Municipal de 

Educação. Nos anos de 1996 a 1999, a proporção de gastos nessa categoria girou 

em torno de 50% a 55%. 

Em 2000, o gasto com pessoal representou 72% e, nos anos de 2002 e 

2003, 78%. Ou seja, a representatividade dessa despesa cresceu gradativamente, 

o que pode ser explicado pelo crescimento no atendimento ao Ensino Fundamental, 

fato que demandou a contratação de pessoal ou o aumento das jornadas de 

trabalho de profissionais da rede. 

E, por fim, mas talvez mais importante, a tabela 3.9 demonstra o aumento 

considerável de montante de recursos destinados às Creches Comunitárias desde 

1996. Mas não vemos a diminuição dos recursos das escolas municipais de 

educação infantil. Vejamos: as despesas com o auxílio às creches comunitárias 

conveniadas representam, em 1996, 15% das despesas da Secretaria, contra 85% 

das despesas com a manutenção das escolas infantil municipais, o repasse para as 

EMEIS e alimentação. No ano de 1999, a proporção das despesas com as creches 

comunitárias conveniadas fica em torno dos 26%, o mesmo ocorrendo em 2000 e 

2002; diminuindo para 23% em 2003. 

                                                 
45 Com a mudança da legislação orçamentária, para a União, estados e municípios, a especificação 
ou categorização das despesas mudou. Entre elas, destacamos que não é mais exigida a subdivisão 
das Despesas Correntes em Custeio e Transferências, motivo pelo qual, nos anos de 2002 e 2003, 
não aparecem os valores de gasto nesses itens na Tabela 3.8. 
46 A partir de 2002, os municípios passaram a computar os gastos da educação na Função Educação, 
antes computada na Função Educação e Cultura. Essa mudança decorre de determinação da 
legislação orçamentária. 
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Ou seja, como a rede municipal não foi expandida, manteve-se um nível de 

gasto mais ou menos constante no período. Já o aumento no gasto total (de 26 

para 36 milhões) explica-se pela evolução nos recursos destinados às creches 

comunitárias conveniadas – de quase 4 milhões para mais de 8 milhões. 

De todo modo, a despesa com as escolas infantis municipais representa 

sempre mais de 70% da despesa total nos subprogramas do Programa Educação 

Infantil. 

Esses dados também possibilitam que se possa calcular o gasto por aluno 

na rede municipal e nas creches comunitárias conveniadas. 

Em 1996, o gasto por aluno no ano na RME foi de R$ 3.785,64. Enquanto 

que, no mesmo ano, o gasto por aluno com recursos públicos municipais nas 

creches comunitárias conveniadas foi de R$ 748,00.  

A RME gastou respectivamente em 1998, 2000 e 2002 R$ 3.764,59, R$ 

4.244,54, R$ 4.214,45 e as creches comunitárias conveniadas gastaram por aluno 

nos respectivos anos R$ 919,19, R$ 936,93, R$ 823,39 com recursos públicos 

municipais47. 

Conclui-se que o maior gasto por aluno/ano é feito com os alunos das 

escolas municipais e que esse fato comporta em si uma das limitações para a 

ampliação do atendimento em escolas infantis municipais. 

 Esses valores de gasto demonstram que nas escolas infantis municipais o 

gasto é muito superior ao das creches comunitárias conveniadas; mas não é só 

isso, também podemos relacionar esse valor baixo de gasto com as condições do 

atendimento nessas instituições. É sabido que as creches comunitárias podem 

cobrar mensalidades para compor sua receita, mas pelos valores que a prefeitura 

repassa a elas percebe-se o quão longe dos patamares das escolas infantis 

municipais estas se encontram. A situação de precarização do profissional, das 

instalações, dos materiais e do trabalho pedagógico pode também estar sendo 

afetada por essa condição de gasto. Cabe lembrar que em 1996 a diferença entre 

os alunos matriculados nos dois tipos de instituição era de apenas 830 alunos. 

                                                 
47 Como as creches comunitárias conveniadas só prestam contas do recurso recebido pelo poder 
público ocorre que não é possível precisar o montante de recursos que é aplicado nas escolas 
infantis e, por conseqüência, o gasto por aluno ano. Tal tema demanda pesquisas que venham 
complementar a discussão. 
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No ano de 2003 o valor de gasto por aluno na RME foi de R$ 5.296,28 e nas 

creches comunitárias conveniadas foi de R$ 1.014,33. Neste ano, a matrícula das 

creches comunitárias conveniadas superava as da RME em 3.000 crianças. O 

gasto aumentou, mas as matrículas também, e muito. É perceptível que as 5.316 

crianças atendidas pela RME possuem melhor condições de atendimento (que 

variam desde as instalações físicas até a formação dos profissionais que atuam 

junto a estas crianças), apesar da oferta estar estagnada. Em contrapartida, as 

8.399 crianças atendidas pelas creches comunitárias conveniadas (em expansão) 

encontram-se com o gasto por aluno muito inferior.  

 O gasto pode definir o tipo de atendimento de educação infantil que poderá 

ser ofertado. As condições, exigências que norteiam o trabalho com crianças de 0 a 

6 anos têm íntima relação com a disponibilidade e quantidade de recursos. Uma 

política de atendimento calcada num gasto tão inferior quanto o que é feito nas 

creches comunitárias conveniadas pode ser considerado como uma política que 

oferece condições precárias de qualidade e possibilidades restritas de melhoria da 

qualidade no atendimento dessas crianças. 

Esses dados reafirmam uma questão já levantada anteriormente, a qual 

tratei em outros itens, o da escolha das creches conveniadas como um projeto de 

educação infantil no município de Porto Alegre, estratégia essa que ganha cada vez 

mais legitimidade, seja pelo atendimento que oferece, respondendo a uma 

demanda, seja pela questão financeira, já que os recursos aumentam para este 

segmento de atendimento. 

 

3.4 Duas legislações importantes para a política de oferta da educação 
infantil 

 
Neste item, tratarei especificamente de duas legislações municipais que 

considero extremamente relevantes para as configurações atuais da educação e da 

educação infantil no município de Porto Alegre, quais sejam: a Lei Orgânica do 

Município (LOM) e a Lei do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal. 

No capítulo IV da Lei Orgânica de Porto Alegre, em seu artigo 31, estão 

descritos os direitos dos servidores do Município e, entre eles, destaco o inciso I 

que diz “padrão referencial básico, vinculativo de todos os padrões de vencimento, 

nunca inferior ao salário mínimo fixado pela União para os trabalhadores urbanos e 
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rurais”. 

Na seção VI, que trata da educação, destaco os seguintes artigos: 

 
“Art.183 – O Município nunca aplicará menos de trinta por cento da receita resultante de 

impostos, nela compreendida a proveniente de transferências da União e do Estado, na manutenção 

e desenvolvimento do ensino público municipal”. 

§1º - O montante mínimo de doze por cento de todos os recursos destinados à educação 

será aplicado na educação especial dirigida aos alunos portadores de deficiência física, sensorial, 

mental ou múltipla, aos superdotados e aos talentosos. 

§2º - O Município promoverá, no mínimo trimestralmente, transferência de verbas às escolas 

públicas municipais, garantindo-lhes autonomia de gestão financeira, através de sua competência 

para o ordenamento e execução de gastos rotineiros de manutenção e custeio.” 

 

Esse artigo e seus dois parágrafos dizem respeito a questões de ordem 

prática para a gestão da educação municipal. A garantia da aplicação de 30%, no 

mínimo, na manutenção e desenvolvimento do ensino é encarada como sendo uma 

iniciativa tomada por parte do poder público municipal. A articulação de setores 

conseguiu imprimir essa regra na LOM, de certo modo seguindo a disposição dos 

setores que obtiveram sucesso quando da elaboração da Constituição Estadual, 

uma vez que essa determina que 35% da receita resultante de impostos deva ser 

aplicada em manutenção e desenvolvimento do ensino.  

A garantia das transferências trimestrais também sugere a valorização de 

uma autonomia na gestão do dinheiro público e segue uma reivindicação bastante 

cara ao magistério. As escolas podem então fazer planejamentos e aplicar o 

dinheiro recebido nas áreas que consideram mais importantes. 

O artigo 190 trata da valorização dos profissionais, que deverá ser promovida 

através de plano de carreira que assegure, dentre outros aspectos, os que destaco 

a seguir: ingresso exclusivamente por concurso público, piso salarial profissional, 

regime jurídico único, progressão funcional e salarial, aperfeiçoamento profissional 

continuado, com licenciamento periódico, sem prejuízo salarial. 

A Lei nº 6151, de 13 de julho de 1988, institui o Plano de Carreira do 

Magistério Público Municipal e traz já em seus primeiros artigos a descrição do 

magistério público e das duas categorias que o formam: professor e especialista. O 

primeiro é aquele que tem habilitação específica para as atividades docentes e o 

segundo habilitação específica para atividades técnico-administrativo-pedagógicas. 
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Os níveis de formação considerados para fins de remuneração condizente 

aos profissionais estão divididos em 5 padrões. São eles: M1 - habilitação 

magistério de 2º grau; M2 - habilitação magistério de 2º grau, com complementação 

pedagógica através de mais um ano de estudos adicionais; M3 - habilitação de 

nível de graduação representada por licenciatura de curta duração; M4 - habilitação 

de nível superior, de graduação representada por licenciatura plena; M5 - 

habilitação de licenciatura plena complementada por curso de especialização em 

nível de pós-graduação, ou mestrado ou doutorado (ASSEPLA, Boletim Informativo 

nº 10, ano 4, 2003)48. 

O vencimento básico do magistério público municipal de Porto Alegre, para 

um regime de 20 horas semanais, no padrão M1, é de R$ 716,40. 

Considera-se a atual remuneração do magistério adequada se compararmos, 

por exemplo, com o mínimo de remuneração dos professores estaduais, que é de 

R$ 350,00 para a mesma habilitação. 

Os monitores que atuam na educação infantil não possuem plano de carreira 

específico. Sua categorização encontra-se dentro do plano do funcionalismo público 

municipal. Tal categoria de profissionais reivindica plano de carreira próprio junto ao 

poder público municipal.   

Com relação aos profissionais da educação da rede municipal de Porto 

Alegre, sabe-se: 

 

Tabela 3.10 – Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino de 

Porto Alegre (1997-2003) 

Categorias 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Professores 3.316 3.384 3.466 3.676 3.706 3.762 4.069 

Especialistas 73 65 52 49 47 46 45 
Total 3.389 3.449 3.518 3.725 3.753 3.808 4.114 

      Fonte: ASSEPLA Boletim Informativo nº 10, ano 4, 2003.  

  
As informações expostas nesse capítulo e as legislações apontadas nesse 

item permitem que possamos refletir acerca de alguns desdobramentos de tais 

iniciativas na educação infantil municipal de Porto Alegre. Longe de findar o debate, 

convido o leitor a conhecer, no próximo capítulo, o município de Viamão e um 
                                                 
48 Os padrões para o enquadramento e a progressão funcional dos membros do magistério público 
municipal são bastante semelhantes aos do magistério estadual do Rio Grande do Sul e seguem as 
possibilidades de formação para o magistério existentes à época da Lei do Plano de Carreira. 
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pouco de sua trajetória na educação infantil e na construção de um projeto para 

essa modalidade. 

 

3.5 Considerações finais desse capítulo 
 
 Após ter feito diversas considerações acerca da educação que acontece no 

âmbito do município de Porto Alegre fica-me a sensação de que muitos outros 

aspectos poderiam e deveriam ter sido abordados. O que acontece é que há uma 

seleção entre os aspectos e o que buscamos é exatamente aprofundar as relações 

entre alguns fatores que caracterizam a administração municipal e o que decorre 

dessa para a área da educação. 

 Um município como Porto Alegre, capital do Estado, é muitas vezes encarado 

como modelo para diversos outros municípios do país e encontra nesse trabalho um 

espaço de reconhecimento. O esforço feito nesse capítulo foi o de mostrar como as 

formas de organizar, manter e promover as políticas nesse município acabam por 

cruzar-se com questões mais amplas, impactadas pelas determinações e políticas 

nacionais que acabam por, mesmo sob nossa discordância, indo ao encontro das 

práticas criticadas em outros municípios brasileiros e que dizem respeito às escolhas 

econômicas e políticas do estado brasileiro como um todo. Escolhas econômicas e 

políticas que legitimam cada vez mais a busca de ações alternativas para dar conta 

das demandas por serviços de obrigação exclusiva dos entes. 

 O atendimento da educação infantil em Porto Alegre foi expandido, o gasto 

com educação não diminuiu, mas é preciso dizer que estudiosos, pesquisadores têm 

se debruçado em diversificadas discussões que visam problematizar as escolhas 

que os municípios vêm fazendo para atender as crianças de 0 a 6 anos. 

 O atendimento almejado e, por que não dizer, idealizado ao longo dos últimos 

anos através das pesquisas, estudos e da legislação educacional brasileira é 

confrontado com ações implementadas. 

O aumento da autonomia política dos Municípios (ao elaborar sua própria 

legislação), da autonomia administrativa (no que diz respeito à organização dos 

serviços públicos locais) e da autonomia financeira (arrecadando tributos e aplicando 

em serviços de seu interesse) acabou também por desenhar um novo panorama no 

país. Fortificadas essas autonomias, passa-se a estes entes federados a atuação 
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prioritária em algumas importantes áreas: a educação e especialmente a educação 

infantil.  

 Sabemos que os municípios devem contar com a cooperação técnica e 

financeira da União e do estado para manter programas de educação pré-escolar e 

ensino fundamental49. Mas é preciso pensar sobre a possibilidade de tal cooperação 

não existir e dos municípios estarem dando conta de seus problemas 

particularmente no âmbito de seu território e de sua legislação, não podendo em 

nenhum momento perder de vista seu papel dentro do nosso regime federativo. Sem  

a cooperação e o concatenamento de interesses, fica extremamente complicado 

preconizar uma educação de qualidade e gratuita para todos. 

 No município é onde estão os problemas de forma mais palpável e é nas 

mãos dos dirigentes municipais que se encontra grande parte dos problemas de 

educação (COSTA, 1999). A população está bem perto da administração, sofrendo 

os impactos das ações realizadas por estas e que deveriam ser pensadas e 

executadas de acordo com os interesses e necessidades dos munícipes. Sabemos 

que não só de boas intenções precisa estar munido o poder municipal e suas 

instâncias administrativas para que os projetos de educação, de saúde e de moradia 

possam ser satisfatórios e de qualidade. Muitos outros desvios ocorrem nesse 

caminho, como, por exemplo, as normas ditadas a nível nacional pela União, que 

ajudam a transfigurar, muitas vezes, o panorama que vinha sendo gestado ou 

aspirado. 

 No caso da educação infantil porto-alegrense, a “transfiguração” pode ser 

exemplificada pela criação dos convênios com as creches comunitárias. O forte 

caráter descentralizador das ações dos entes federados, ao transferir para a 

sociedade civil a responsabilidade de um serviço importantíssimo como é o do 

atendimento da criança de 0 a 6 anos, demonstra uma indicação de que se não há 

possibilidade do ente assumir completamente essa prerrogativa que é sua, dispõe 

de alguns caminhos alternativos fora do espectro dos serviços públicos, fazendo 

com que cada vez mais vejamos programas e projetos, por vezes emergenciais, 

constituirirem-se, na vida cotidiana de nossas crianças, o real e maior atendimento 

de seu direito. 

 

                                                 
49 No Rio Grande do Sul há matrículas estaduais na pré-escola que decresceram, mas são bem mais 
que as municipais. 
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CAPÍTULO 4 – Viamão 
 

“Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo 

E que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo presa na poeira” 
(Gonzaga Jr.) 

 

 Viamão foi o segundo município escolhido e, apesar de estar tão próximo e de 

acreditarmos que haveria uma boa receptividade com relação ao estudo, não era a 

primeira opção para a realização da pesquisa. 

 Explico: Viamão, também de administração petista e tão perto de Porto 

Alegre, não se configurava, na época das escolhas dos municípios a serem 

estudados, uma cidade que ficava entre minhas primeiras opções de estudo. Em 

princípio, tentei iniciar a pesquisa em outro município, mas esta foi impossibilitada 

por fatores burocráticos da Secretaria Municipal de Educação do município em 

questão. Então, buscando ainda um outro município para compor o universo da 

pesquisa, pensei em Viamão buscando perceber se ele se encaixava nas 

perspectivas que pretendia com este estudo, quais sejam: boa receptividade à 

pesquisa, consonância com os objetivos dessa investigação no que diz respeito à 

construção de políticas públicas para a educação infantil, entre outros. 

 Sendo assim, após a escolha e analisando dados que já conhecia do 

município como, por exemplo, ser um dos campeões de retorno de recursos do 

Fundef, iniciei a pesquisa propriamente dita. 

 Esse capítulo está organizado da seguinte forma: características históricas do 

município; a educação no município de Viamão; e, por fim, os recursos para a 

educação infantil viamonense. 

 

4.1 Viamão é logo ali 
 

 Em 14 de setembro de 1741, a cidade de Viamão50 foi fundada e, no mesmo 

ano, iniciou-se a construção da Capela Nossa Senhora da Conceição – atual Igreja 

Matriz de Viamão. Em 1763, a cidade recebeu o governo do Estado do Rio Grande 

do Sul que tinha sua sede na Vila de Rio Grande e que para Viamão se mudou 

                                                 
50 Informações retiradas do site do município: www.viamao.rs.gov.br Acesso em 22/10/2004. 
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devido à invasão do Estado pelos espanhóis. Foi sede do governo até 1773 quando 

houve nova transferência, desta vez para o Porto dos Casais. 

 A cidade foi palco de operações militares na época farroupilha. Até hoje, 

restos de embarcações farrapas repousam no fundo das águas do Guaíba, em 

Itapuã. 

 O município de Viamão foi um dos primeiros núcleos de povoamento do 

Estado. Em 1752 chegaram os primeiros casais de imigrantes açorianos que 

também colonizaram a região da capital. Os habitantes primitivos foram os índios 

ibianguaras e grupos indígenas guaranizados. 

 A população do município é de 246.355 habitantes, sendo 120.643 homens e 

125.712 mulheres. O município é formado de 7% de zona rural e de 93% de zona 

urbana. Viamão é o quinto maior município da região metropolitana em população e 

o oitavo do estado. 

 Viamão possui sete distritos: Passo do Sabão (9 km da sede, urbano 

caracterizado por vilas populares); Viamópolis (5 km da sede, novo e totalmente 

urbano); Espigão (15 km da sede, a zona rural é formada pelos sítios de lazer e 

pequenos produtores de hortifrutigranjeiros); Águas Claras (25 km da sede, distrito 

baseado na produção de arroz e criação bovina, além de lavouras de mandioca e de 

cana, em área é o maior distrito); Capão da Porteira (45 km da sede, distrito 

agrícola, com destaque para as lavouras de arroz e pecuária de corte); Passo da 

Areia (15 km da sede, distrito rural com predominância de minifúndios e sítios de 

lazer) e Itapuã (31 km da sede, distrito rural caracterizado pela avicultura e fazendas 

de criação de gado leiteiro). 

 As características apresentadas acima servem apenas para contar um pouco 

do que é Viamão. Para conhecê-la, só é preciso afastar-se de Porto Alegre alguns 

minutos e nos deparamos com uma cidade histórica. As diversas visitas que fiz à 

cidade deixaram em mim um sentimento agradável, até mesmo pelo fato de Viamão 

ser bem parecida com minha cidade natal, Rio Grande, em alguns aspectos. 

 O Índice de desenvolvimento sócio econômico de Viamão, medido pela FEE é 

de 0,708, ficando com a posição número 178 entre os municípios gaúchos. No 

indicador educação, o município ocupa a 295º posição, com índice de 0,823. 

 O Produto Interno Bruto (PIB) de Viamão em 2002, foi de 943,864 e o Pib per 

capita foi de 3.955. 
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 Importante ressaltar, como já vimos no capítulo de Porto Alegre, que o grande 

deslocamento da população de Viamão, assim como de outros municípios da região 

metropolitana, acaba por gerar receita para a cidade de Porto Alegre. 

 

4.2 A educação infantil viamonense 
  

A cidade de Viamão não possui dados e registros que possam remontar a 

história do atendimento da educação das crianças de 0 a 6 anos no município. O 

que se sabe é que, como em diversos outros municípios do país, Viamão teve um 

forte momento histórico caracterizado pelo atendimento de cunho assistencialista. 

Sabe-se que por muito tempo as crianças e instituições estiveram sob a alçada da 

Secretaria Municipal de Saúde, Cidadania e Assistência Social, passando a ser 

mantidas pela Secretaria Municipal de Educação somente em 1999. 

 Tendo em vista os dados que apresento na tabela a seguir, pode-se afirmar 

que Viamão ainda não construiu uma história de educação infantil que possa 

representar substancialmente, na história educacional do próprio município, um 

aspecto que venha sendo observado pelas administrações municipais da cidade. 

 
Tabela 4.1 – Matrículas da educação infantil, por dependência administrativa, em 

Viamão (1999-2003) 
   

Ano Total Estadual Privada Municipal 
1999         
Creche  29 8 21 - 
Pré-escola 717 447 173 97 
2000         
Creche  3 3 - - 
Pré-escola 827 529 193 105 
2001         
Creche  269 8 27 234 
Pré-escola 1.234 512 247 475 
2002         
Creche  208 21 9 178 
Pré-escola 1.303 461 276 566 
2003         
Creche  374 26 20 328 
Pré-escola 902 448 282 172 

Fonte: INEP/MEC 
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 Os dados de matrícula de Viamão demonstram o surgimento de matrículas na 

creche a partir do ano de 2001 e seu aumento em 2002 e 2003 na rede municipal. A 

pré-escola que também vinha aumentando seu número de alunos desde 2001 

demonstra em 2003 uma diminuição considerável que pode ser justificada pelo início 

da política de ampliação do Ensino Fundamental para atender a partir dos 6 anos de 

idade. 

 A proporção do atendimento da rede municipal, no nível pré-escola, em 1999, 

frente ao total, foi de 14%, da rede estadual foi de 24% e da rede privada de 62%. 

 Em 2001 a proporção do atendimento da rede municipal no nível creche foi de 

86% e da rede privada 10%, dado que se confirmou no ano de 2003 no qual a rede 

municipal atendia o correspondente a 88%; e a rede estadual 7% das crianças de 0 

a 3 anos de idade. 

 O crescimento da matrícula em creche na rede municipal, de 2001 a 2003 foi 

de 40% e a pré-escola cresceu 77%, de 1999 a 2003, lembrando que no ano de 

2002 encontramos o maior número de matrícula na pré-escola, seguido de uma 

diminuição significativa no ano seguinte. 

 

Tabela 4.2 – Taxa de Escolarização da População de 4 a 6 anos de Idade – Viamão 

(2000) 

  Pop 4-6 Alunos 4-6 Taxa de Escolarização 
Viamão 13.786 827 6% 

 Fonte: IBGE (população); INEP/MEC (alunos) 

 

 A taxa de atendimento de creche51 é de menos de um ponto percentual em 

2000, o que corrobora com meu entendimento de que o município ainda não possui 

um projeto específico para a educação infantil que leve a um atendimento 

significativo da demanda. E a pré-escola obteve uma taxa de escolarização de  seis 

pontos percentuais. 

 Apesar de ser um tanto desalentador mostrar esses dados que revelam o 

baixo atendimento que o município proporciona à educação infantil, é importante 

salientar outros aspectos que ao meu entender configuram Viamão como um 

município que expandiu consideravelmente, nos últimos anos, sua rede. 

 

                                                 
51 Esse cálculo levou em conta o número de matrículas em creches do censo escolar do INEP. 
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4.3 O ensino fundamental em Viamão 
 
 A tabela 4.3 demonstra os dados de matrícula de 7 a 14 anos. Essa tabela 

nos revela que a matrícula no ensino fundamental cresceu 2,8% nos últimos cinco 

anos. Tal dado pode parecer estranho ao constatarmos que Viamão, nos últimos 

anos, continua recebendo do Fundef um retorno quatro vezes maior que sua 

contribuição ao fundo. De 1ª a 4ª série, o aumento foi de 0,5%; e de 5ª a 8ª série o 

aumento foi de 26%.  

Não que eu estivesse trabalhando a partir de hipóteses, mas as notícias sobre 

Viamão nos últimos anos davam conta de uma grande expansão no ensino 

fundamental, a qual acreditava estar localizada na faixa etária dos 7 aos 14 anos de 

idade. Observemos a tabela 4.4. 

 
Tabela 4.3 – Matrícula no Ensino Fundamental, na Rede Municipal, de 7 a 14 anos – 

Viamão (1999-2003) 
 

Dep. Adm /   Série 1999 2000 2001 2002 2003 
Estadual      
1º - 4º 7.018 7.143 7.182 7.085 7.186 
5º - 8º 7.113 6.538 6.675 6.687 6.323 
Municipal      
1º - 4º 11.602 11.457 11.504 11.665 11.662 
5º - 8º 3.791 3.932 4.452 4.891 5.111 
Privada      
1º - 4º 1.193 1.310 1.344 1.444 1.388 
5º - 8º 1.198 1.128 1.230 1.282 1.262 
Total      
1º - 4º 19.913 19.910 20.030 20.194 20.236 
5º - 8º 12.102 11.598 12.357 12.860 12.696 
Fonte: INEP/MEC 
   

  

Tabela 4.4 – Matrícula de 1ª a 4ª série na Rede Municipal – Viamão (1999-2003) 

  

Dep. 
Adm./Idade 1999 2000 2001 2002 2003 

Estadual      

Menos 7* 502 154 232 208 193 

Mais 14** 105 129 119 111 74 
Municipal      
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Menos 7 210 77 148 47 681 
Menos 14 436 405 226 1.035 1.072 
Privada      
Menos 7 254 68 131 152 172 

Menos 14 21 31 25 18 22 
Total      

Menos 7 966 299 511 407 1.046 
Menos 14 562 565 370 1.164 1.168 

Fonte: INEP/MEC 
 * Alunos com menos de sete anos de idade. 
 ** Alunos com mais de 14 anos de idade. 
 

 A tabela 4.4 nos mostra que o número de alunos com menos de 7 anos 

matriculados nas primeiras quatro séries do ensino fundamental aumentou 30% em 

cinco anos e a matrícula dos alunos com mais de 14 anos aumentou 40% na rede 

municipal. Mas o que chamou a atenção foram os resultados que demonstram que o 

aumento da matrícula entre alunos de menos de 7 anos e mais de 14 anos, no 

ensino fundamental foi de 70%. 

A tabela 4.5 também proporcionou um resultado interessante. Acreditava que 

o aumento significativo da matrícula em Viamão, nos últimos cinco anos, devia-se ao 

fato de que, através dos recursos recebidos do Fundef, o município tivesse 

promovido o aumento da matrícula no ensino fundamental de 7 a 14. O que 

encontrei foi o aumento de 59% da matrícula de 5ª a 8ª série com alunos com mais 

de 14 anos de idade.  

Enfim, os dados das últimas três tabelas indicam a expansão do atendimento 

municipal no ensino fundamental, expansão essa verificada no segmento de  5ª a 8ª 

série, no caso da faixa etária de 7 a 14 anos de idade. Fora dessa faixa etária, 

registram-se os seguintes movimentos de expansão nos últimos quatro anos em 

estudo: (1) um aumento significativo no número de alunos com menos de 7 anos, em 

2003, decorrente do projeto de ampliação do ensino fundamental para 9 anos; (2) o 

crescimento contínuo no atendimento a alunos maiores de 14 anos de 5ª a 8ª série 

em todos os anos considerados e aumento marcante de matrículas dessa população 

na 1ª a 4ª série em 2002 e 2003. Os dados levam às hipóteses de que esse 

crescimento se deve à expansão da oferta de vagas de 5ª a 8ª série, à inclusão de 

parte da EJA no ensino fundamental regular e às próprias melhorias no sentido de 

permanência dos alunos na escola. 
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Tabela 4.5 –  Matrículas de 5ª a 8ª série, na Rede Municipal, de Alunos com mais de 
14 anos de Idade – Viamão (1999-2003) 

 
Dep. Adm. 1999 2000 2001 2002 2003 
Estadual 3.501 4.312 3.979 3.591 3.280 
Municipal 2.531 2.789 2.820 3.078 4.318 
Privada 77 127 80 90 128 
Total 6.109 7.228 6.879 6.759 7.726 

      Fonte: INEP/MEC 

 

 Nesse período em que Viamão recebeu recursos do Fundef que permitiram a 

expansão demonstrada acima, é importante frisar que a Secretaria Municipal de 

Viamão reformou e aparelhou 68 escolas. A preocupação com a melhoria das 

condições das escolas também constitui o projeto educacional do município que 

contava antes com escolas de madeira, com instalações pequenas e pouco 

adequadas ao atendimento da educação básica do município. 

 No município existem 8 escolas municipais de educação infantil que atendem 

em período integral crianças de 0 a 6 anos de idade.Essas escolas eram 

originalmente instituições da área da Saúde, Cidadania e Assistência Social e foram 

ampliadas e reformadas a partir de 2000. Em visita a uma delas, recém reformada e 

com novos brinquedos no pátio, pude perceber que as instalações são adequadas, 

contando com equipamentos e materiais específicos para o atendimento das 

crianças como, por exemplo, banheiros adaptados, refeitório, trocador, entre outros. 

A escola também conta com espaço externo privilegiado com árvores, horta e 

brinquedos de madeira. As instalações bem conservadas, limpas e as salas contêm 

brinquedos, local para descanso e sono das crianças. O diretor da escola levou-me 

até onde as crianças estavam almoçando e pude conhecer a cozinha da escola. 

 No momento em que esta pesquisa é realizada, a cidade prepara-se para a 

construção de três instituições exclusivas de educação infantil (demandadas pelo 

Orçamento Participativo) com recursos de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino (MDE). Essas três unidades foram reivindicadas no início da gestão 

municipal de 1997-2000, mas a inexperiência em administrar não só os recursos do 

Fundef, que vinham com destino único e obrigatório, como também a adequação da 

própria Secretaria e de toda a administração pública aos mecanismos da 

administração petista em Viamão, contribuíram para que a meta de dobrar a 
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matrícula da educação infantil e da construção de novos estabelecimentos fosse 

adiada. 

 Apesar da previsão orçamentária feita para a construção dessas unidades de 

educação infantil, a Secretaria não encontrava áreas disponíveis na região 

demandada. Duas das unidades serão construídas na zona urbana e outra na zona 

rural. Será a primeira instituição rural de educação infantil no município. Os distritos 

serão Itapuã e Capão da Porteira. A estimativa de oferta de vagas será em torno de 

100 crianças por instituição, possivelmente atendendo a partir do nível maternal, 

uma vez que na zona rural as crianças pequenas só ingressam em instituições 

quando um pouco maiores. A localidade que será beneficiada fica perto da RS 40, 

onde se instalaram indústrias que criaram uma população chamada “rururbana”. A 

zona demandou muito mais do que as vagas na educação infantil. Postos de saúde 

e obras de infra-estrutura também são reivindicações dessa população. 

 Viamão possui 69 escolas municipais, sendo 34 na zona urbana, 8 escolas de 

educação infantil (também na zona urbana), e 27 escolas na zona rural. Na rede 

municipal de ensino de Viamão trabalham 313 serventes escolares, 60 auxiliares de 

secretaria, 26 auxiliares de biblioteca, 33 supervisores, 32 orientadores, 913 

professores e 55 auxiliares de educação infantil. Na Secretaria Municipal de 

Educação de Viamão existem 30 servidores no setor administrativo, 12 servidores no 

setor pedagógico e 35 servidores no setor de manutenção (motoristas e operários). 

 Nas escolas infantis atuam 54 professores concursados. Destes, 39 fizeram 

concurso para a educação infantil. Os outros quinze ingressaram no magistério 

público municipal de Viamão para atuar nas séries iniciais. Dos 39 professores com 

concurso específico, 31 possuem formação em magistério, 8 em nível superior e 1 

em pós-graduação. Dos outros 15 outros professores, 12 possuem magistério e 3 

curso superior. 

 

4.4 Viamão e o FUNDEF 
 

 No ano de 1998, Viamão começa a receber os recursos do Fundef e o 

município inicia uma busca por maiores esclarecimentos acerca desta nova forma de 

financiar o ensino fundamental. João Monlevade, pesquisador conhecido na área de 
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financiamento da educação, esteve em Viamão a convite do município, onde 

aconteceu uma reunião regional para discutir mais sobre o Fundef52. 

Apresento abaixo a tabela que traz os dados referentes à contribuição do 

Fundef pelo município de Viamão e o montante de recursos recebidos. 

  

Tabela 4.6 – Contribuição e retorno de recursos do FUNDEF, Viamão (1998-2003) 

Ano Contribuição Retorno Diferença % 
1998 2.240.311,00 9.214.410,00 311,30% 
1999 2.470.553,65 10.662.468,70 331,58% 
2000 2.885.696,47 13.178.693,38 356,69% 
2001 3.231.980,05 13.937.749,69 331,24% 
2002  4.321.713,49 18.452.884,11  326,98%  
2003  4.974.597,73 23.287.947,66  368,13%  

       Fonte: anos 1998 a 2001 FAMURS, 2002 e 2003 Secretaria Municipal de Educação de 

Viamão 

  

 É imprescindível ressaltar que os dados apresentados até aqui acabam por 

demonstrar o quão importante foi a possibilidade do Fundef para Viamão, pois 

através dele a cidade pode viver um estado de melhoria jamais visto, por conta do 

alto retorno recebido do Fundo. 

Não sabiam em que podiam gastar. O próprio Tribunal de Contas do Estado 

do Rio Grande do Sul ainda estava conhecendo e debatendo as possibilidades e 

limites desse novo modelo de financiamento. 

 Um exemplo deste momento de implementação do Fundef, que a Secretária 

de educação do município relata, é com relação às bandas das escolas. A Secretária 

foi apontada por ter comprado instrumentos de banda com dinheiro do Fundef. Ora, 

se faz parte do projeto político pedagógico da escola e é destinado aos alunos do 

ensino fundamental, pode ser considerado material a ser incluído na MDE. Nos dias 

de hoje, não há mais esse tipo de questionamento, mas o início foi de adequação e 

estudo. 

 Havia ainda a questão da perda e do ganho de recursos do Fundef. 

Municípios como Porto Alegre perdendo e reclamando das perdas e municípios 

como Viamão um pouco perdidos em meio a tantos recursos. 

                                                 
52 Para citar a iniciativa do município, que como vimos possui um atendimento na educação infantil 
tímido, ao buscar maiores esclarecimentos e análises com relação à EC 14/96 e os desdobramentos 
da Lei do Fundef para a educação básica do município. João Monlevade é pesquisador na área de 
financiamento da educação, professor aposentado da UFMT e Consultor Legislativo do Senado 
Federal. 
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 No ano seguinte, 1999, com a avaliação de que o Fundef poderia trazer 

muitas melhorias para a educação municipal, e com base nos estudos realizados, a 

Secretaria começou a gastar o dinheiro mais ordenadamente. Iniciaram 

investimentos de grande porte em infra-estrutura, mas sentiram que com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal não conseguiriam investir o quanto pretendiam na 

valorização dos profissionais. A Secretária avalia que a lei atrasou a valorização 

financeira do magistério. 

 Desde 2000 são gastos 60% dos recursos com o pagamento dos professores. 

No final de 2000, a administração municipal decidiu pagar abono aos professores. 

Os docentes da educação infantil não receberam esse recurso e foi um grande 

trauma, essa situação, para o funcionalismo do magistério municipal de Viamão. 

 O abono pago em 2002 foi recebido como uma boa surpresa, mas já no ano 

seguinte houve diversas especulações acerca do quanto seria pago, já que o valor 

dos abonos era muito alto. Em 2002, o município tinha cerca de 3 milhões de reais 

que poderiam ser distribuídos. Um exemplo: um professor com 40 horas semanais 

ganhou 5 mil reais de abono. Um susto também por conta do desconto do Imposto 

de Renda. 

 Em 2002, inicia-se a construção do Plano de Carreira do Magistério Público 

Municipal. Em maio, no final do trimestre fiscal, foi feito um esforço para arrecadar os 

recursos mais variados a fim de chegar ao teto permitido e aprovar o plano. 

 A avaliação da Secretaria é de que o Fundef permitiu o investimento na 

estrutura física da rede. Os estabelecimentos que expandiram de 5ª a 8ª série 

passaram por obras de estrutura e as escolas rurais foram destruídas e 

reconstruídas. Das oito instituições de educação infantil, seis foram reformadas, uma 

delas está em processo de reforma e foi uma das últimas a ser reformada pois era  a 

que estava em melhores condições de funcionamento, na avaliação da secretaria. 

Das 61 escolas de ensino fundamental, 60 foram reconstruídas e/ou reformadas.  

 Apesar do plano de carreira não ter sido aprovado antes, em 2000, o 

funcionalismo teve um aumento salarial de 20%. Foi então criado um abono fixo só 

para a educação. Artifícios como esse foram usados até a implementação do plano 

de carreira e com este os benefícios não foram suprimidos. 

 A Secretária afirma que somando os recursos de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino (MDE) para a educação infantil, ou seja, os 10% que 
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não estão vinculados ao Fundef, com outros recursos complementares de outros 

programas, o percentual aplicado na educação infantil é superior a 10%. 

  

 

 

4.5 Duas legislações importantes para a política de educação infantil 
 

A Lei Orgânica do Município de Viamão foi promulgada em 04 de abril de 

1989 e, no Capítulo I, trata da educação em dez artigos, dentre os quais destaco 

alguns a seguir. 

Em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção para os incisos I e XI do 

artigo 153. O dever do município contido no inciso I é inovador e extremamente 

importante para a área da educação infantil, mas por conta de diversas modificações 

na legislação brasileira (como, por exemplo, a EC nº 14/96) acabou por ser 

impossibilitado. 

 
É dever do Município: 

I – responsabilizar-se, prioritariamente, pelo atendimento em creches e pré-escolas às 

crianças de zero a seis anos de idade e desenvolver o ensino fundamental quando a demanda dos 

níveis anteriores estiver plena e satisfatoriamente atendida, só podendo atuar em graus mais 

elevados de educação quando garantindo, qualitativamente e qualitativamente, o atendimento dos 

níveis citados. 

(...) 

XI – garantir a aplicação nunca inferior a vinte e cinco por cento da receita resultante de 

impostos próprios do município e as transferências da União e do estado para a manutenção e 

desenvolvimento do ensino público municipal. 

E no artigo 157 diz que o Município, em colaboração com o Estado 

promoverá: 
I – política de formação profissional nas áreas em que atuarem e em que houver carência de 

professores para atendimento de sua clientela; 

II – cursos de atualização e aperfeiçoamento aos seus professores e especialistas nas áreas 

em que atuarem e em que houver necessidade; 

III – política especial para formação, a nível médio, de professores para séries iniciais do 

ensino fundamental; 

§1º - Para consecução do previsto nos incisos I e II o Município poderá celebrar convênios 

com instituições. 
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Considero que a Lei Orgânica citada acima e exemplificada através de alguns 

artigos demonstra uma preocupação com diversas questões que preconizam a 

construção de um projeto de educação para esse município. Pode-se citar a 

educação ambiental, indígena, a educação especial, entre outros tantos que 

considero como aspectos indispensáveis na discussão de uma educação de 

qualidade. 

O Plano de Carreira do Magistério Municipal de Viamão foi sancionado pelo 

Prefeito Eliseu Fagundes Chaves e entrou em vigor em 27 de maio de 2004. Tal 

plano, em seu capítulo V, trata do provimento e da seleção do professor e diz que o 

preenchimento do cargo de professor da educação infantil e do ensino fundamental 

será feito mediante concurso público de acordo com as respectivas habilitações 

(artigo 23). A exigência mínima para a educação infantil é a habilitação em curso de 

nível médio, na modalidade Normal. 

Com relação à remuneração por vinte horas semanais de trabalho, um 

professor Classe A, nível 1, recebe R$ 420,00. Anteriormente ao plano de carreira, 

os salários dos professores de séries iniciais e séries finais do ensino fundamental 

tinham pisos diferenciados (R$ 234,00 e R$ 259,00) 

O Plano de Carreira contempla os seguintes níveis de atuação, que 

correspondem às titulações e habilitações dos profissionais da educação: Nível 1 – 

habilitação específica em curso de nível médio, na Modalidade Normal; Nível 2 – 

habilitação específica em nível superior em curso de licenciatura de curta duração; 

Nível 3 – habilitação específica em nível superior em curso de licenciatura de 

graduação plena ou de pedagogia; Nível 4 – habilitação específica em curso de pós-

graduação de Especialização ou Aperfeiçoamento, com duração mínima de 360 

horas relacionadas à educação. 

No plano ainda encontramos um item que trata do aperfeiçoamento do 

profissional da educação, visando a atualização, a capacitação e a valorização 

destes. São considerados para estes objetivos cursos, seminários, encontros, 

simpósios e outros relacionados à educação. 

Uma das formas encontradas pela Secretaria Municipal para promover esse 

aperfeiçoamento e a formação do professor foi a criação do Bolsa-Auxílio. Todos os 

professores recebem o valor de R$ 250,00, inclusive os professores que atuam na 

educação infantil. O professor não é obrigado a usá-lo em formação. Mas os que 

decidirem utilizar integram os convênios firmados com instituições privadas de 
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ensino superior e o dinheiro é repassado diretamente às instituições. Professores 

que cursam universidades públicas recebem 50% do valor. As universidades 

privadas são as mais procuradas por conta da facilidade dos horários e dos cursos 

intensivos oferecidos. Tramita na Câmara de Vereadores o projeto de bolsa auxílio 

para os funcionários. 

A questão da formação é organizada também pela rede, sendo financiada 

pela Secretaria. Os professores escolhem os cursos e a Secretaria subsidia. A rede 

tem autonomia para promover eventos que serão subsidiados após a avaliação da 

Secretaria.  

O município não possui sistema de ensino. Não foi criado por opção, mas 

agora está sendo entendido como uma necessidade por conta de alguns entraves 

com o Conselho Estadual. Por conta da inexistência do sistema municipal de ensino, 

o órgão normatizador da educação do município é o Conselho Estadual de 

Educação. Um exemplo de situação em que aparece um tipo de dissonância entre o 

município e o Conselho Estadual é quando não é autorizado o funcionamento de 

uma instituição por conta das normas estaduais. O entendimento da Secretaria, 

agora, é de que com a criação do sistema municipal haveria mais autonomia para 

deliberações e normatizações que seriam fiscalizados pelo Conselho Municipal que 

já está se organizando. 

Dessa forma, o município obedece às normas do Conselho Estadual para a 

oferta da educação infantil, dentre as quais destaco a Resolução nº 246, de 02 de 

junho de 1999 que estabelece que 

 
Art. 9º - O agrupamento de crianças na Educação Infantil tem como referências a faixa etária 

e a proposta pedagógica da instituição, observada a relação criança/professor: 

a) 0 a 2 anos – até 8 crianças por professor; 

b) 3 anos – até 15 crianças por professor; 

c)   4 a 6 anos – até 20 crianças por professor.  

 

Sendo assim, a criação do sistema municipal de ensino em Viamão irá 

possibilitar que, de acordo com a sua realidade e em consonância com outras 

legislações pertinentes, o município possa avaliar, criar e deliberar acerca da 

educação infantil que acontece nele. 

As normas que regem a organização das turmas ou grupos de crianças nas 

instituições de educação infantil em Viamão e em Porto Alegre possuem algumas 
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diferenças, dentre as quais destaco: as relações crianças/adultos e 

crianças/professores. Em Viamão, seguindo a norma do Conselho Estadual de 

Educação descrita acima, a relação será baseada somente entre crianças e 

professor, sendo indicado o número máximo de crianças por professor, enquanto 

que em Porto Alegre a relação é baseada entre crianças e adultos, o que abre a 

possibilidade de que as crianças sejam atendidas por outros profissionais que não 

somente os professores, ou seja, monitores, estagiários, etc. 

A flexibilização da norma de Porto Alegre, ao possibilitar a presença do 

professor em apenas um turno, colabora para a manutenção, por exemplo, do 

atendimento em turno integral, visto que se fosse exigido o professor nos dois turnos 

haveria uma elevação do gasto com pessoal. 

Considero extremamente importante essa possibilidade aberta pela norma 

municipal de Porto Alegre, que ao considerar todos os profissionais da instituição, 

sujeitos envolvidos nos processos de aprendizagem da criança, poderá e precisará 

promover formação e capacitação desses atores. 

Muito importante de ser lembrado é a construção do “Manual de exigências 

mínimas para educação infantil” elaborado pela Secretaria Municipal de Educação 

de Viamão, em 2001, em consonância com a LDB e com o Decreto Estadual nº 

23.430 de 27/10/74 (que trata das questões de saúde e higiene). 

O objetivo principal deste manual era convidar as instituições que estavam 

funcionando em caráter informal, sem nenhuma ligação com a Secretaria de 

Educação, e trabalhando, muitas vezes, em condições precárias sem atender as 

exigências que a área demandava, para que se apresentassem, tomassem 

conhecimento das exigências e dos prazos para autorização e ingressassem num 

processo de regularização. 

Foi iniciado um processo junto à rede municipal, pretendendo esclarecer as 

dúvidas daquelas instituições que já estavam funcionando e também daquelas que 

estavam pretendendo se estabelecer no Município. A Secretaria oferecia toda a 

documentação necessária para esclarecer aos interessados sobre os trâmites 

necessários para a regularização de suas instituições. 

Considero tal iniciativa uma proposição que visa qualificar o atendimento, 

colocando a educação infantil entre os objetivos da secretaria de Viamão. Isso 

demonstra também que uma Secretaria Municipal, mesmo não havendo sistema 
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próprio, pode exercer um papel pedagógico importante para as instituições 

particulares. 

 
 

4.6 O dinheiro da educação em Viamão 
 

O aumento da receita resultante de impostos em Viamão deve-se muito ao 

aumento do valor das transferências do Estado. Nos últimos sete anos ela dobrou, 

na contrapartida da diminuição da receita de impostos próprios do município, cujo 

imposto que demonstra esse aspecto é o IPTU. Na Tabela 4.7, a seguir,  evidencia-

se também um aumento do ICMS e do IPVA.  

Diferentemente de Porto Alegre, em Viamão a receita própria de impostos 

pode ser considerada baixa, alcançando, em 1997, 24% da receita resultante de 

impostos e 16% em 2001, 2002 e 2003. No período estudado, os valores das 

transferências da União para o município mantiveram uma média, não havendo um 

grande aumento no período. Já as transferências do Estado foram as que 

demonstraram um maior crescimento no período, chegando a 10 milhões em sete 

anos. 
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Tabela 4.7 – Receita Resultante de Impostos da Prefeitura Municipal de Viamão 1997-2003 (em R$ ago. de 2004) 
Categorias 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
1. Impostos Próprios 9.255.725,71 8.785.411,41 8.082.986,95 8.244.159,11 7.450.099,55 7.432.056,18 7.651.100,73 
      IPTU 2.802.757,50 1.922.530,33 1.858.437,79 2.173.471,91 1.886.345,28 1.803.234,78 1.931.452,55 
      ITBI 1.024.790,19 1.073.141,43 1.249.354,60 947.222,68 1.137.570,36 1.074.817,20 924.846,41 
      ISSQN 1.623.229,62 2.083.941,04 1.923.910,70 2.095.103,68 2.338.892,00 2.221.476,35 2.251.652,97 
      IVVC 0,00 0,00 0,00 507,44 0,00 0,00 0,00 
      Dívida Ativa de Impostos 2.226.755,63 2.741.839,65 2.088.218,25 2.296.058,06 1.737.006,41 1.947.452,44 2.246.007,82 
      Multas 1.578.192,76 963.958,95 963.065,60 732.302,78 350.285,51 385.075,41 297.140,97 
2. Transferências da União 18.251.173,81 22.111.059,84 20.627.779,79 21.147.033,45 20.822.770,94 21.078.853,06 20.446.917,69 
      FPM 17.876.204,26 20.304.098,28 18.774.194,40 18.861.722,57 18.616.243,50 19.339.787,01 18.256.330,05 
      IRRF 338.985,02 405.617,22 912.917,43 1.201.485,05 1.298.189,05 816.814,69 1.320.598,39 
      ITR 35.984,53 355.666,93 209.150,42 188.949,08 132.113,11 212.562,34 1.320.598,39 
      Lei Kandir 0,00 1.045.677,41 731.517,54 894.876,76 776.225,28 709.689,02 719.616,89 
3. Transferências do Estado 10.951.882,98 13.150.165,86 11.990.844,65 14.217.865,56 18.684.436,42 17.048.535,91 20.071.043,35 
      ICMS 9.562.345,22 10.668.175,20 9.740.662,05 11.091.428,34 14.044.809,32 13.799.642,46 16.492.977,06 
      IPVA 1.389.537,76 1.863.222,34 2.041.032,19 2.523.649,00 3.324.879,57 2.653.615,46 2.976.042,77 
      IPI - Exp. 0,00 618.768,32 209.150,42 602.788,22 1.314.747,53 595.278,00 602.023,52 

Total (1+2+3) 38.458.782,49 44.046.637,11 40.701.611,39 43.609.058,12 46.957.306,91 45.559.445,15 48.169.061,77 
Fonte: Balanços Municipais de Viamão – Secretaria da Fazenda 
Nota: Os valores monetários foram corrigidos pelo IGP-DI. 
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A Tabela 4.8, a seguir, traz os dados referentes à despesa da Secretaria 

Municipal de Educação de Viamão por programa de trabalho e revela que o volume 

de recursos, a partir de 1998, teve um aumento considerável (de 14 para 26 

milhões), fato que se deve à implantação do Fundef. A despesa com a educação 

infantil no município, considerando o período 1998-2003, cresceu mais de quatro 

vezes (306%), acompanhando a ampliação da rede municipal de escolas infantis. A 

proporção de gasto com educação infantil frente ao gasto com o ensino fundamental 

no ano de 1998 foi de 1,2% contra 93%. O gasto no ano de 2000, com educação 

infantil representou 5% do gasto total e com ensino fundamental 90%. No ano de 

2003, o gasto com a educação infantil representou 3,6% e com ensino fundamental 

84%. 

Segundo a Secretária Municipal de Educação de Viamão por conta dos recursos 

do Fundef e sua aplicação exclusiva no ensino fundamental não foi possível ao 

município aumentar o gasto, tanto quanto gostaria, em educação infantil. 

No Programa Educação Infantil o aumento considerável de despesas acontece 

de 1999 para 2000, justamente no ano em que as creches passam a ser mantidas 

pela área da educação. O Programa Ensino Fundamental aumenta 

significativamente seus recursos em 2000, por conta do Fundef e nos anos 

seguintes apresentam algumas oscilações. 

Com relação às despesas da secretaria de educação por programa de trabalho, 

reitera-se o aumento considerável da despesa com educação infantil, chegando a 

quadruplicar no período, mas não alcançando nem de relance o montante de 

recursos gastos no ensino fundamental, que alcançou a soma de quase 30 milhões 

de reais em 2003. 

Em Viamão, como também ocorre em Porto Alegre, o programa ensino 

fundamental também contempla gastos com crianças de 5 e 6 anos que estão sendo 

atendidas neste nível. 
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Tabela 4.8 – Despesas da Secretaria Municipal de Educação por programa de trabalho Viamão – 1997-2003 (em R$ agos.2004) 
Programa  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Administração 949.907,35 425.308,86 2.283,40 5.546,01 10.291,78 1.096.857,41 1.319.742,10 
Educação Infantil 0,00 318.914,90 480.082,32 1.404.639,30 1.751.070,02 1.434.873,01 1.297.034,34 
Ensino Fundamental 13.381.584,24 24.706.700,75 26.027.397,28 25.662.358,66 27.982.925,58 26.441.461,14 29.955.153,82 

Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.636,07 91.923,64 
Assistência 0,00 733.291,47 1.100.202,08 1.305.220,39 1.263.925,88 2.576.844,50 2.900.977,09 
Previdência 0,00 223.463,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ensino Médio 0,00 0,00 6.189,36 7.133,10 8.630,35 0,00 0,00 
Total 14.331.491,59 26.407.679,82 27.616.154,44 28.384.897,46 31.016.843,61 31.571.672,14 35.564.830,99 
Fonte: Balanços Municipais de Viamão – Secretaria da Fazenda 
Nota: Os valores monetários foram corrigidos pelo IGP-DI. 
 
 
Tabela 4.9 – Educação, por natureza da despesa Viamão –  1997-2003 (em R$ ago. 2004) 

Categorias 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

TOTAL (1+2) 14.331.491,59 26.407.679,82 27.616.154,44 28.384.897,46 31.016.843,61 31.571.672,14 35.564.830,99 

1. DESPESAS CORRENTES (1.1+1.2) 14.291.984,06 24.704.527,33 23.907.063,71 25.141.396,68 27.977.927,55 25.536.402,95 30.434.646,28 

   1.1 Despesas de Custeio 14.291.984,06 24.704.527,33 22.968.124,07 24.241.216,61 27.185.152,38 25.536.402,95 30.434.646,28 

     Pessoal  11.453.149,40 18.126.216,35 17.803.066,83 19.313.409,86 22.157.415,57 19.967.529,40 21.811.465,58 

     Outros 2.838.834,65 6.578.310,98 5.165.057,24 4.927.806,75 5.027.736,81 5.568.873,55 8.623.180,70 

  1.2 Transf. Correntes 0,00 0,00 938.939,64 900.180,07 792.775,16 0,00 0,00 
2. DESPESAS DE CAPITAL 39.507,54 1.703.152,49 3.709.090,73 3.243.500,79 3.038.916,07 6.035.269,18 5.130.184,71 
Fonte: Balanços Municipais de Viamão – Secretaria da Fazenda 
Nota: Os valores monetários foram corrigidos pelo IGP-DI. 
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As despesas correntes da Secretaria Municipal de Educação de Viamão 

correspondem a 99% do gasto total no ano de 1997. Em 1999, 87%; e, em 2003, 

85%. (Tabela 4.9). 

Em seis anos (de 1998 a 2003), as despesas com pessoal cresceram 20%. Isso 

se deve também ao aumento do número de professores ou da jornada de trabalho 

dos profissionais da rede. Provavelmente, com a entrada em vigor do Plano de 

Carreira do Magistério Municipal, em 2004, irá ocorrer um aumento nas despesas de 

pessoal. 

As despesas de capital triplicaram no período de 1998 a 2003, o que se justifica 

pelo grande investimento em infra-estrutura e reforma e construção de escolas 

ocorrido no município. 

A partir desses dados financeiros do município, é possível calcular o valor gasto 

por aluno na rede municipal de Viamão. No ensino fundamental foi de R$ 1.690,85 

em 1999; R$ 1.753,35 em 2001; e R$ 1.785,91 em 2003. Na educação infantil, os 

valores encontrados foram de R$ 4.949,30 em 1999; R$ 2.469,77 em 2001; e R$ 

2.594,06 em 2003. 

O valor encontrado na educação infantil é alto, mas alerto para o número 

pequeno de crianças atendidas neste nível no município de Viamão. 

 

4.7 Considerações finais desse capítulo 
 

 O município de Viamão tem se beneficiado do Fundef e da possibilidade que 

esta forma de financiamento proporcionou, de ver sua rede expandida e reformulada 

através de obras de infra-estrutura e de outros mecanismos que só foram possíveis 

por conta do enorme aporte de recursos que o município passou a receber a partir 

de 1998. 

 As iniciativas tomadas pela Secretaria, em parte descritas nesse capítulo, 

foram possíveis, em sua grande maioria, pela nova conjuntura financeira que o 

órgão passou a vivenciar. 

 No mesmo período, percebe-se que a educação infantil, nesse cenário de 

aumento de recursos, viu-se aprisionada em prioridades e leis que não permitiram 

grandes mudanças quantitativas na educação infantil na rede municipal de Viamão. 

A rede municipal de ensino ampliou o ensino fundamental, mas atende poucas 

crianças na faixa etária de 0 a 6 anos. O Fundef, enquanto mecanismo de 



 

 

125

 

financiamento exclusivo do ensino fundamental, acabou por impossibilitar algumas 

iniciativas que demandaram recursos financeiros para a expansão da educação 

infantil. 

 As vantagens e desvantagens assumidas pelos municípios que integraram a 

política do Fundef são vivenciadas por estes há sete anos. Muitos dos municípios 

ainda não conseguem dar conta dos limites desse modelo de financiamento que se 

estabeleceu no país. O Fundef também se configura numa ação descentralizadora 

que desde os anos 80 vem sendo discutida, com muita ênfase na questão da 

municipalização do ensino.  

No caso de Viamão, mesmo quando vemos uma política de valorização do 

profissional, esta se restringe mais ao ensino fundamental. Se entendemos a 

educação básica como um todo, pode-se dizer que mais uma vez outros níveis 

foram levados a um momento de extremo enfraquecimento, tanto pedagógico 

quanto financeiro (OLIVEIRA, 1999).  

Nesse sentido, acredito que um dos desafios urgentes da administração de 

Viamão seja o de congregar forças e recursos para qualificar e expandir a educação 

infantil após vários anos de enorme esforço voltados quase que exclusivamente para 

o ensino fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

126

 

CAPÍTULO 5 – Considerações Finais 
 

“Cantador, só sei cantar” 

(Dory Caimmi/Nelson Mota) 
 

Neste momento, em que preciso concluir esse trabalho de pesquisa, acredito 

que caiba aqui a retomada de algumas questões que considero capazes de propiciar 

a formulação de um entendimento que permita enriquecer um pouco mais as 

discussões na área da educação infantil. Também levanto questionamentos que 

encaro como indispensáveis na realização de pesquisas na área do financiamento 

da educação, como esta que apresento agora e de outras tantas que ainda pretendo 

realizar. 

Outras tantas questões que compõem o universo escolar cotidiano de outros 

tantos municípios. Posso enumerar algumas: falta de recursos financeiros e, quando 

não, do desperdício destes; falta de manutenção das instalações escolares; falta de 

políticas públicas que se mantenham mesmo após trocas de governo; falta de 

recursos materiais e falta de políticas de valorização do profissional da educação 

pública municipal.  

Cito essas questões também para dizer que estas, mesmo quando não 

evidenciadas ou profundamente analisadas, estão em constante movimento dentro 

das escolas, salas de aula e secretarias de educação. Tais questões são a vida nas 

escolas, independentemente das relações que se dão entre os entes federados, 

entre as dependências administrativas.  

E tornam-se relacionalmente importantes na medida em que as relações que 

se dão entre os órgãos normatizadores, a construção e implementação de políticas, 

planos e leis de âmbito nacional que por sua vez derivam planos, leis e normas 

estaduais e municipais, interferem e modificam o cotidiano dessas escolas, crianças 

e professores.  

 Valle (2003) afirma que essa situação de descaso com os professores e com 

a comunidade escolar não é nova e preocupa desde a época do Império. 

 A categoria profissional que atua na educação por muito tempo encontrou-se,  

e ainda em muitas localidades do país encontra-se, em condições precárias de 

trabalho, o que denotava o “amor”, a “devoção”, a “vocação” que era preciso para 

ser professor nesse país. 
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 As denúncias do tratamento recebido pelos professores em todo os país são 

noticiadas nos meios de comunicação, reforçando ainda mais o caráter de doação e 

extremo esforço que um professor faz para continuar atuando na educação. As 

greves, que já figuraram entre os movimentos organizados da categoria que 

repercutiam e faziam com que modificações importantes fossem conquistadas, são 

consideradas, nos últimos anos, como uma estratégia que pouco contribui para a 

melhoria da educação. Ao contrário, os dias escolares perdidos passam a ser uma 

das causas da falta de qualidade do ensino público. 

 Essas questões estão intimamente ligadas às determinações legais e 

financeiras a que são impelidos estados e municípios. Todas as propostas e projetos 

educacionais que os municípios pretendem desenvolver dependem de recursos 

financeiros para sua efetivação e manutenção. Não há como pensar em uma 

considerável melhoria na qualidade do ensino público brasileiro sem pensar em um 

aporte maior e mais coerente de recursos. 

 Aponto aqui a situação da educação infantil, que considero preocupante no 

momento de finalização dessa Dissertação por conta das discussões relativas à 

criação do Fundeb, já tratado no segundo capítulo. A inquietação de alguns 

segmentos e entidades interessados na garantia dos direitos das crianças de 0 a 6 

anos frente às possíveis determinações da lei do Fundeb é extremamente coerente. 

 Em documento do Ministério da Educação, o Fundeb é apresentado como 

uma “revolução de qualidade na educação básica”. Visto como uma política 

estratégica que possibilitará uma “revolução qualitativa da educação básica 

brasileira”, o Fundeb, em sua construção e implementação, precisará ser 

acompanhado pelos segmentos interessados para que não estejamos, como no 

Fundef, garantindo alguns avanços e eternizando outros tantos recuos na 

organização da educação brasileira. 

É possível prever uma primeira potencialidade no Fundeb: a expansão da 

oferta de educação infantil, inclusive na medida em que certamente os municípios 

promoverão o aumento das matrículas na educação infantil, mas temo a proposição 

de não serem promovidas as matrículas da creche por conta do argumento da 

impossibilidade de um aumento na oferta de vagas compatível com a demanda. 

Diversos documentos oficiais de divulgação do Ministério da Educação 

apresentam como proposta para a expansão do ensino fundamental, previsto na 

LDB, o aumento do número de anos deste, a começar aos 6 anos de idade. E ainda 
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a defesa, nestes mesmos documentos oficiais, de que a educação infantil é 

determinante no sucesso escolar que é avaliado no ensino fundamental, concepção 

esta que já acreditávamos estar superada. 

 A indicação de que esta política para a educação está sendo pensada 

levando em conta essas duas proposições preocupa-me, pois é preciso saber como 

se dará a inclusão das crianças de 6 anos no ensino fundamental e como as redes 

escolares promoverão a formação de seus professores para essa importante 

modificação. Juntamente com esse aspecto, defendo que a concepção de que a 

educação infantil é responsável pelo sucesso nos anos posteriores da escolaridade 

merece um novo momento de discussão, já que considero que não caiba mais tal 

suposição frente à enorme produção teórica acerca do tema que tanto ajudou a 

desmistificar o papel da educação infantil e de seus objetivos. 

 Nesse sentido, coloco-me em posição de resistência frente a essas idéias e 

futuras políticas para a área. Penso que já temos um lugar de reconhecimento e de 

discussão que nos permite ir além e proporcionar às crianças de 0 a 6 anos o direito 

de serem atendidas em instituições de educação infantil, respeitando as 

peculiaridades desse momento da vida humana e das especificidades que a prática 

pedagógica voltada para esse nível preconiza. 

 Acredito que para que possamos pensar em novas políticas que visem o 

fortalecimento e o aumento da qualidade do atendimento oferecido na educação 

infantil devemos, entre outras coisas, promover uma discussão aprofundada sobre a 

possibilidade da ampliação de recursos para a educação. SENA (2004) enumera as 

possibilidades de ampliarmos os recursos para a educação e os limites destas. 

Embates políticos e dificuldades no encaminhamento de algumas propostas 

impedem que se pense em alternativas viáveis dentro da realidade financeira da 

educação nacional. 

 O presente estudo constitui-se num esforço sobre algumas dessas questões. 

Não seria possível dar conta de todos os possíveis processos e acontecimentos das 

redes municipais pesquisadas e nem seria meu objetivo empreender um projeto que 

determinasse o fim das questões. O intuito é proporcionar o debate, a 

instrumentalização, a provocação entre vários setores. Professores, pais, alunos, 

entidades organizadas, poder público podem e precisam debater as questões 

vividas no dia-a-dia das escolas e das redes para que a melhoria da qualidade do 

ensino não seja somente uma frase rebuscada e repleta de sentidos esvaziados. 
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 A política de oferta/atendimento da educação infantil no município de Porto 

Alegre pode ser descrita a partir de três movimentos: a incorporação das crianças de 

6 anos de idade no ensino fundamental, que visa à expansão deste nível, o 

conveniamento com creches comunitárias e a manutenção do padrão das EMEIS. 

 A incorporação das crianças de 6 anos de idade no ensino fundamental 

precisa ser observada com cautela pela administração pública do município por 

conta das peculiaridades pedagógicas da educação infantil. A inclusão dessas 

crianças exige uma política de formação de professores que dê conta da diversidade 

e da particularidade dessa faixa etária. 

 Considero o conveniamento com creches comunitárias a política de oferta de 

maior impacto no município, por conta da enorme expansão, refletida no número de 

crianças que passaram a ser atendidas nestas nos últimos anos.  

Essa política pode acabar impedindo a ampliação do atendimento das EMEIS, 

justificada pelo alto custo destas, que no momento encontra-se em um movimento 

de estagnação. 

Esses movimentos que compõem a política de educação infantil em Porto 

Alegre, muito estimulados pelas questões financeiras, ocorrem em meio a debates e 

reivindicações de diversas entidades. No embate entre a administração pública e 

essas entidades é que se pode vislumbrar a busca de outras possibilidades e da 

retomada de políticas que considero mais condizentes com as concepções de 

educação infantil que prescrevem as legislações no país. 

Nesse sentido, cito algumas das diretrizes contidas no PME de Porto Alegre 

para a educação infantil, considerando-as proposições qualificadas para a área: 
1. Implementar campanhas de conscientização em nível nacional, estadual e municipal, 

divulgando à sociedade as condições mínimas exigidas para o atendimento nas instituições de 

educação infantil. 

8. Proporcionar efetivamente o atendimento do maior número possível de crianças de 0 a 6 

anos, garantindo a qualidade do atendimento nas instituições do Sistema Municipal de Ensino. 

9. Ampliar, para todas as escolas municipais, o atendimento a crianças a partir de 4 anos. 

17. Aprofundar o processo de análise da situação do atendimento da educação infantil, 

visando identificar quais as alternativas mais adequadas de sua ampliação e qualificação, através do 

Fórum Permanente de Educação Infantil. 

E, entre as metas do PME, destaco as seguintes: 
1. Garantir a permanente fiscalização das instituições de educação infantil do Sistema 

Municipal de Ensino, bem como realizar a cada quatro anos, conforme regra própria, a fiscalização 

das instituições já autorizadas a funcionar, a partir da vigência deste Plano. 
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 3. Retomar a construção de escolas municipais de educação infantil da Rede Municipal de 

Ensino e instituições de educação infantil comunitárias, durante a vigência deste Plano. 

 No PME, encontram-se também diretrizes e metas para o financiamento da 

educação, dentre as quais, destaco: 
 7. Articular esforços para garantir a manutenção da vinculação constitucional de recursos à 

manutenção e desenvolvimento do ensino, nas três esferas de governo, como mecanismo capaz de 

assegurar recursos e seu fluxo regular. 

 9. Propugnar pela ampliação de recursos da União para constituição de um fundo que possa 

financiar a educação básica dentro de um padrão mínimo de qualidade (conforma Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Art. 4º, IX) e universalizá-la gradativamente.  

 14. Aprimorar o regime de colaboração entre União, estado e município, com divisão clara 

das atribuições, garantindo a função supletiva e redistributiva do estado e da União. 

18. Envidar esforços para a captação de recursos financeiros adicionais com vistas à 

ampliação do financiamento da educação no município. 

20. Articular e implementar alternativas conjuntas comprometendo a União, o estado e o 

município para garantir a ampliação, construção e financiamento de escolas municipais de educação 

infantil e da rede conveniadas, considerando as demandas existentes. 

Considero tais metas e diretrizes coerentes frente à legislação educacional 

brasileira, não propondo ou projetando ações que venham a desqualificar ou 

diminuir  o nível de intenções ao pensar em uma política de educação infantil para o 

município. 

 A legislação, ao consagrar a educação infantil como a primeira etapa da 

educação básica, anunciou para esta um novo “patamar na política de educação” 

(VASCONCELLOS, AQUINO, LOBO, 2003, p.235). Integrar o sistema de ensino do 

país também coloca em pauta as inúmeras reivindicações históricas da área. A 

legitimidade conferida à educação infantil por meio dessa inclusão ao sistema de 

ensino brasileiro vem ao encontro das discussões realizadas em todo o país, nas 

universidades, sindicatos, entidades organizadas das categorias de pais, 

professores, etc. Não mais proclamando a educação infantil como um serviço de 

origem exclusivamente assistencial e direcionado às crianças pobres, mas sim como 

um serviço de caráter educacional, de interesse de todos e com vasto campo de 

pesquisa e de estudo que permite que hoje possamos defender e discutir a enorme 

diversidade de fatores e fenômenos que constituem a educação infantil e sua efetiva 

prática. 

 A formação do profissional da educação infantil, como já apontei no capítulo 

2, é tema de embate e debate, seja pela necessidade de políticas públicas que 
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promovam essa formação, seja pela discussão primeira que diz respeito a que tipo 

de profissional, queremos e precisamos. 

 Prevista em lei, essa formação, precisa ser garantida através de programas 

que visem formar os professores leigos que atuam, capacitar o profissional e 

promover a continuidade dessa formação profissional que não acaba nunca e que 

cada vez mais se vê cercada de exigências por conta do mundo globalizado, do 

aumento da circulação da informação e dos tantos outros temas e problemas que 

constituem a prática docente nas instituições de educação infantil. 

 No município de Viamão encontramos uma tímida política para a educação 

infantil que divido em duas partes: a ampliação do ensino fundamental a partir da 

inclusão das crianças de 6 anos e a política de ampliação das escolas municipais. 

 As escolas municipais, como apontei no capítulo 4, passaram por reformas e, 

portanto, demonstram um interesse da administração pública em qualificar o 

atendimento das instituições públicas e a construção de novas escolas mostra a 

política de educação infantil que o município preconiza. 

 Com a recente aprovação e implementação do Plano de Carreira é possível 

que nos próximos anos outros estudos possam demonstrar a melhoria nessa 

política. Acredito que a administração que assumiu no último pleito, também petista, 

possa dar continuidade a alguns projetos, não havendo cortes extremos em projetos 

anteriormente gestados. 

 VASCONCELLOS, AQUINO, LOBO (2003, p.149) afirmam que a formação 

dos profissionais da educação infantil  

 
depende do apoio das esferas estaduais e da federal, mas precisa 
ser programada pelas secretarias municipais, o que implica a 
necessidade de articulação entre diversos órgãos, no sentido de 
produzir políticas integradas, isso é, que as ações, tanto de formação 
como dos estabelecimentos, estejam em consonância  

  

 Ou seja, muitas das responsabilidades atribuídas aos municípios são 

amplificadas frente a outras tantas demandas que legislações e planos de âmbito 

nacional não conseguem dar conta, a não ser por meio de trabalhos cooperados e 

articulados entre os entes federados. Em um federalismo cooperativo, não podemos 

mais desejar que as políticas necessárias no âmbito municipal sejam concretizadas 

sem a colaboração entre as esferas administrativas e com financiamento repartido. 

 Vasconcellos, Aquino, Lobo (2003, p. 254) reiteram que  
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buscamos defender uma exigência de toda a sociedade: a luta pela 
garantia de vagas na Educação Infantil, significando que, a partir da 
obediência às leis por parte dos Municípios e um olhar mais atento 
às propostas do PNE, possamos superar a política de exclusão, 
historicamente marcada pela diferença de compromisso público com 
a criança de zero a três anos e de quatro a seis anos 

 
 

 Muitos dos argumentos que utilizei aqui servem para ressaltar (a partir de um 

ponto de vista particular: o do financiamento) que é preciso garantir o direito à 

educação das crianças de 0 a 6 anos de idade em instituições de educação infantil, 

não apenas defendendo-o para as crianças cujas mães e pais trabalhadores 

precisam desse atendimento, mas também como um projeto de educação que não 

estabelece quem precisa ser atendido.  

Toda a criança de 0 a 6 anos tem o direito de ser atendida em instituições de 

educação infantil, sendo essa a vontade dos pais. Essa vontade pode até advir da 

necessidade dos trabalhadores, mas também precisamos considerar que cada vez 

mais a noção da importância da educação infantil nessa etapa do desenvolvimento 

humano pode estar estimulando os pais a procurarem estabelecimentos privados por 

falta de vagas nas redes públicas. 

 Permito-me aqui esse discurso inflamado defendendo a educação infantil, 

pois me atemoriza a idéia de que um preceito legal possa ser diminuído por 

questões financeiras. Outras fontes de financiamento poderiam ser integradas ao 

montante de recursos destinados a esse nível, e políticas comprometidas com o 

aumento da matrícula e com a valorização dos profissionais poderiam ser 

implementadas se a educação infantil integrasse a educação básica num projeto de 

educação básica a nível nacional. 

 Suponho que a realidade demonstrada a partir desses dois municípios 

pesquisados possa ser encontrada em outros municípios e estados do Brasil. A 

situação da educação infantil brasileira há vários anos é denunciada através de 

estudos e pesquisas. Há muito se reclama por mais iniciativas que venham ao 

encontro das perspectivas e concepções que norteiam a área. Não é aceitável que a 

educação infantil permaneça num nível menor de intenções. As aspirações do 

campo acadêmico que lida com a educação infantil estão longe de ser alcançadas, 

mas com a construção de um projeto para a educação das crianças de 0 a 6 anos 
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que garanta seu direito, que possibilite a formação dos profissionais e que vise à 

expansão, acredito que possa ser modificado o quadro atual. 

 É com esse intuito que finalizo essas considerações, sabendo que nem todos 

os aspectos abordados aqui concluem o tema ou demonstram uma direção que 

gostaríamos que fosse seguida. Para além de previsões ou possíveis ações penso 

que um projeto de educação brasileira precisa preconizar o direito à educação e que 

o poder público deva ser o agente dessas ações no sentido de incrementar o país 

com cidadãos sujeitos de fato e de direito. 
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O fim 
 

 

Depois de tudo, depois do sonho realizado, aparecem mais outros tantos sonhos 

pedindo licença. 

Só posso dizer que a Nalú foi importantíssima na realização desse sonho. 

Sua presença constante e serena deixa em mim a sensação de que Porto Alegre 

ofereceu muito mais do que eu imaginava que poderia vivenciar.  

Hoje sei que Porto Alegre é a minha cidade. Outra cidade em que sou feliz. O lugar 

que escolhi para viver, trabalhar, estudar, sorrir e sonhar muito mais. 

Esta viagem acaba aqui, outras tantas virão..... 

 

 

        Sabrina Ferreira Moreau 
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