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RESUMO 

 

O trabalho é resultado da pesquisa Demanda e Oferta na Educação Infantil no município de 

Porto Velho. O estudo buscou responder a seguinte questão: Qual a demanda e oferta de 

atendimento à educação infantil no município de Porto Velho? O objetivo geral foi investigar a 

oferta e a demanda de Educação Infantil na área urbana e no campo da cidade de Porto Velho, 

sendo realizado um recorte com os seguintes atores: indígenas, quilombolas e ribeirinhos. 

Assim os objetivos foram: a) Discutir o direito à educação infantil a partir dos documentos 

legais e das diretrizes educacionais especifica; b) Levantar a oferta e a demanda por 

atendimento à educação infantil na zona urbana e populações tradicionais (ribeirinhos, 

indígenas e quilombolas) no município de Porto Velho, no período de 2009 a 2016; c) Identificar 

as ações, programas e projetos voltados ao atendimento à educação infantil na zona urbana e 

populações tradicionais (ribeirinhos, indígenas e quilombolas) no município de Porto Velho, no 

período de 2009 a 2016. É uma pesquisa de abordagem qualitativa. Apresenta um estudo 

bibliográfico do tipo ‘estado do conhecimento’ sobre demanda e oferta de educação infantil. 

Foram utilizadas fontes documentais como a Constituição Federal de 1988, a LDB/9394 de 

1996 e Diretrizes Curriculares Nacionais para. Outras fontes de pesquisa foram o site oficial do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), INEP, Anuários Estatísticos da Secretaria 

de Educação de Rondônia e Site do Observatório do PNE. Vimos que o município desenvolve 

poucas ações que visem à ampliação de matrículas nas escolas. No entanto, alguns dados não 

foram possíveis levantar todos os dados, como o caso da oferta e demanda na educação infantil 

em Porto Velho, com foco na área no campo (indígenas quilombolas e ribeirinhos). Com isso, 

não foram respondidas todas as questões devido à falta de dados, como o número de 

estabelecimento na área rural. 

 

Palavras-chave: Infância. Educação Infantil. Educação no campo. 
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ABSTRACT 
 

The work is the result of research, Demand and Supply in Early Childhood Education in the 

municipality of Porto Velho. The study sought to answer the following question: What is the 

demand and supply of care for children in the municipality of Porto Velho? The general 

objective was to investigate the supply and demand of Early Childhood Education in the urban 

area and in the countryside of the city of Porto Velho, with a cut with the following actors: 

indigenous, quilombolas and riverine. Thus, the objectives were: a) To discuss the right to early 

childhood education based on legal documents and specific educational guidelines; b) To 

increase supply and demand for childcare in urban areas and traditional populations (riverine, 

indigenous and quilombolas) in the municipality of Porto Velho, from 2009 to 2016; c) Identify 

actions, programs and projects aimed at attending children's education in urban areas and 

traditional populations (riverine, indigenous and quilombolas) in the municipality of Porto 

Velho, from 2009 to 2016. It is a qualitative research. It presents a bibliographic study of the 

'state of knowledge' type on the demand and supply of early childhood education. Documentary 

sources were used such as the Federal Constitution of 1988, LDB / 9394 of 1996 and National 

Curricular Guidelines for. Other sources of research were the official website of the Brazilian 

Institute of Geography and Statistics (IBGE), INEP, Statistical Yearbooks of the Rondônia 

Secretariat of Education and PNE Observatory Site. We have seen that the municipality 

develops few actions that aim at the expansion of enrollments in schools. However, some data 

were not possible to collect all the data, such as the supply and demand case in early childhood 

education in Porto Velho, with a focus on the area in the countryside (quilombola and riparian 

natives). As a result, all questions were not answered due to lack of data, such as the number of 

establishment in the rural area. 

 

Keywords: Childhood. Child education. Education in the field. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa foi realizada a partir do Plano de Trabalho elaborado para o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Ao adentrar os estudos da 

pesquisa bibliográfica do plano de trabalho, na qual sou bolsista, fui seduzida a conhecer mais 

sobre a temática políticas públicas para a educação infantil. Ao me deparar com tais 

conhecimentos, pude compreender a importância deste tema pouco investigado pelos discentes 

da Universidade Federal de Rondônia, já que fiz pesquisa nos programas de pós- graduação em 

Educação em Rondônia e foi verificado que é um tema ainda pouco buscado pelos 

pesquisadores e pesquisadoras. 

Considerando o levantamento anteriormente realizado e a ausência de estudos 

significativos que pelo menos denuncie os problemas presentes, considero que a pesquisa é 

relevante, pois seus resultados poderão ser divulgados e com isso suscitar novos interesses de 

investigação sobre essa temática pela comunidade acadêmica. O estudo ainda proporcionou 

para mim a ampliação de conhecimentos pessoais com a discussão sobre os direitos que as 

crianças detêm, conforme textualizados nos documentos legais. A possibilidade de verificar se 

os mesmos estão sendo garantidos na zona urbana e para as populações tradicionais na cidade 

de Porto Velho/RO foi o que mais me mobilizou a partir das leituras, considerando que no 

espaço rural já havia um estudo realizado no âmbito do PIBIC pelo Grupo Educa que estava 

em processo de conclusão. 

Além da necessidade de estudos, outro grande motivador foi o conhecimento já 

construído em momentos anteriores do curso sobre a primeira etapa da educação básica, onde 

esta etapa da escolarização é considerada fundamental e possibilitadora de benefícios 

imensuráveis às crianças de 0 a 5 anos. 

Sobre essa questão, como aponta o estudo de Melhuish (2013), que relaciona as 

experiências das crianças na educação infantil com resultados de longo prazo no 

desenvolvimento infantil, a participação da criança de zero a cinco anos em processos 

educativos escolares, ou seja, a educação infantil possibilita profundas consequências para o 

resto de sua vida. Foi comprovado neste estudo o grande avanço para populações 

desfavorecidas, a Educação Infantil pública para a escolarização, a posição socioeconômica, a 

saúde e a criminalidade. “[...] Já para as crianças acima de 3 anos, a evidência está muito clara 

e há benefícios quase universais para as crianças, associados às várias formas de Educação 

Infantil em ambientes coletivos (brinquedotecas, creches, pré-escolas, entre outros)” Melhuish 

(2013, p.). O autor cita Goodman e Sianesi (2005) 
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[...] a educação pré-escolar propicia melhor desempenho educacional aos 7 

anos. Embora esses efeitos diminuam em intensidade, eles se mostraram 

significantes até os 16 anos. Para os adultos, a experiência pré-escolar foi 

associada à crescente probabilidade de obter qualificação, de estar empregado 

e de alcançar salários 3% a 4% mais altos aos 33 anos. (apud GOODMAN E 

SIANESI, 2013). 
 

A partir dessas considerações e necessidades observadas em relação ao tema, buscamos 

responder a seguinte indagação: Qual a demanda e oferta de atendimento à educação infantil 

no município de Porto Velho?A partir dessa problemática determinei como objetivo analisar a 

oferta e demanda de atendimento da Educação Infantil em Porto Velho, capital do Estado de 

Rondônia e no campo, mas neste caso somente a oferta e demanda de educação infantil para as 

populações tradicionais, sendo estes: indígenas, quilombolas e ribeirinhos. 

É importante ressaltar que não é somente no campo que crianças sofrem com a falta de 

acesso, na área urbana também detectamos uma parcela de crianças que estão sem o 

atendimento, no entanto, pelo que vimos nos dados, as crianças que residem em comunidades 

indígenas, quilombolas e ribeirinhas são as que têm seus diretos fortemente negados. 

Os estudos produzidos foram organizados em quatro seções, além desta apresentação, 

de modo que a segunda seção apresenta os procedimentos metodológicos da pesquisa, o tipo de 

pesquisa desenvolvida, a delimitação espacial e temporal do estudo além dos objetivos do 

trabalho.  A seção três apresenta o conceito de infância, de criança, de Educação Infantil e sua 

transformação ao longo dos anos e chega ao conceito que se tem atualmente. Também discute 

o direito a Educação Infantil no Brasil e um pouco sobre como iniciou o atendimento na 

Educação Infantil. Procuro também fazer um apanhado sobre a Educação no Campo, 

destacando algumas leis que garantem a sua oferta. 

A seção quatro apresenta os programas voltados a Educação Infantil na zona urbana e 

no campo. Apresenta  dados sobre a demanda e oferta, explicitando o atendimento à educação 

infantil. Nesta mesma seção discutimos os resultados da pesquisa. 

Por fim, na quinta e última seção apresentamos nossas considerações finais e esperamos 

que os resultados aqui apresentados possam contribuir de alguma forma com a sociedade, com 

a implementação de políticas educacionais para a oferta qualificada de educação infantil para 

as crianças de zero a cinco anos de idade.  
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2 MÉTODO DE PESQUISA: COM QUE INSTRUMENTOS E COMO 

CAMINHAMOS 

 

Apresentamos nesta seção o método da pesquisa, o que inclui os procedimentos e 

instrumentos utilizados para a coleta de dados.  

 

2.1 PROBLEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

  

A questão central que orientou a pesquisa foi: Qual a demanda e oferta de atendimento 

à educação infantil no município de Porto Velho? A partir dessa indagação buscamos definimos 

nosso objetivo com a pesquisa. 

Analisar a oferta e a demanda por atendimento à educação infantil, na zona urbana e 

para as populações tradicionais (ribeirinhos, indígenas e quilombolas) no município de Porto 

Velho, no período de 2009 a 2016. 

Para o alcance do objetivo geral desta pesquisa, construímos os seguintes objetivos 

específicos: 

✓ Discutir o direito à educação infantil a partir dos documentos legais e das diretrizes 

educacionais especifica; 

✓ Levantar a oferta e a demanda por atendimento à educação infantil na zona urbana 

e populações tradicionais (ribeirinhos, indígenas e quilombolas) no município de Porto Velho, 

no período de 2009 a 2016; 

✓ Identificar as ações, programas e projetos voltados ao atendimento à educação 

infantil na zona urbana e populações tradicionais (ribeirinhos, indígenas e quilombolas) no 

município de Porto Velho, no período de 2009 a 2016. 

 

2.1 ABORDAGEM E TIPO DA PESQUISA 

 

Algo que percebemos nesse percurso é que pesquisar não é algo simples, por mais que 

equivocadamente acreditemos. A pesquisa exige um caminho metódico e que consigamos 

explicar todos os instrumentos e procedimentos utilizados. E ainda, tais procedimentos e 

instrumentos não podem ser aleatórios, precisam ser metodologicamente orientados. Conforme 

Fachin (2003, p. 123), pesquisa é: 
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[...] um procedimento intelectual em que o pesquisador tem como objetivo 

adquirir conhecimento por meio da investigação de uma realidade e da busca 

de novas verdades sobre um fato (objeto, problema). Com base em métodos 

adequados e técnicas apropriadas, o pesquisador busca conhecimentos 

específicos, respostas ou soluções para o problema estudado. 

 

Portanto, como vimos, temos indagações a serem respondidas. Esta pesquisa, mesmo 

trabalhando com dados quantitativos, é de abordagem qualitativa. Malhotraa firma, 

 

A pesquisa qualitativa proporciona uma melhor visão e compreensão do 

contexto do problema, enquanto a pesquisa quantitativa procura quantificar os 

dados e aplica alguma forma da análise estatística. A pesquisa qualitativa pode 

ser usada, também, para explicar os resultados obtidos pela pesquisa 

quantitativa. (MALHOTRA, 2001, p.155). 

 

Os principais instrumentos para coleta de dados da pesquisa se constituíram pela 

pesquisa documental, bibliográfica sendo esta elaborada a partir de estudo do tipo estado do 

conhecimento. Para Romanowski e Ens (2006, p. 39), os estudos que se dedicam ao 

levantamento de um setor de produções (teses e dissertações) são denominados de “estado do 

conhecimento”. 

Para a pesquisa documental, a principal fonte deste estudo, foram coletados dados em 

documentos legais e nas diretrizes educacionais específicas. Para Ludke e André (1986, p. 187), 

documentos podem ser percebidos como "quaisquer materiais escritos que possam ser usados 

como fonte de informação sobre o comportamento humano”. Tais documentos que foram fonte 

de informação são: Lei de Diretrizes e Bases (LDBEN), Constituição Federal de 1988, Plano 

Nacional de Educação (PNE). Outros documentos importantes foram as leis, decretos, diretrizes 

e pareceres, tanto nacionais quanto locais, que garantem direitos e orientam o atendimento da 

primeira etapa da educação básica. 

 Foram levantados dados sobre o atendimento a educação infantil em Porto Velho a partir 

das informações do Ministério da Educação (MEC), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), os anuários estatísticos da Secretaria de Educação do 

Estado de Rondônia e o site do Observatório do PNE para coletar o quantitativo de matrículas 

e turmas da primeira etapa da educação básica; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) para identificar o quantitativo de crianças nascidas e moradoras no município de Porto 

Velho. Os dados foram tabulados para apontar como se dá o atendimento da educação infantil 

em Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. 

 Também foram coletados dados a partir do contato com a SEMED de Porto Velho, 

quando levantamos informações sobre atendimento à educação infantil e sobre as ações, 
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programas e projetos voltados ao atendimento à educação infantil na zona urbana e populações 

tradicionais (ribeirinhos, indígenas e quilombolas) no município de Porto Velho, no período de 

2009 a 2016. 

Outro tipo de coleta são os estudos bibliográficos. Lakatos esclarece que: 

 

A pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de um lado a resolução 

de um problema pode ser obtida através dela, por outro, tanto a pesquisa de 

laboratório quanto à de campo (documentação direta) exigem, como premissa, 

o levantamento do estudo da questão que se propõe a analisar e solucionar. A 

pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser considerada também como o 

primeiro passo de toda pesquisa científica. (LAKATOS, 1992, p.44) 

 

Foram realizados estudos bibliográficos sobre a educação infantil, de modo geral, e da 

oferta e demanda para a educação infantil, de modo mais específico, ou seja, adentramos no 

campo das políticas públicas. Para Teixeira (2002, p.2), políticas públicas são “[...] diretrizes, 

princípios norteadores do poder público, regras e procedimentos para as relações entre poder 

público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado”. As políticas públicas 

envolvem diretamente a sociedade, envolvem recursos públicos e isto será analisado neste 

estudo.  

Foi também realizado um estudo sobre a base legal para a oferta da educação infantil 

no Brasil e em Porto Velho. Este estudo, realizado no Município de Porto Velho, capital do 

Estado de Rondônia, mas, considerando o recorte temporal e geográfico deste estudo, o mesmo 

será realizado considerando o período de 2009 a 2016, com delimitação das seguintes áreas: 

urbana e campo, sendo que no âmbito do campo, somente ribeirinhos, indígenas e quilombolas. 

O recorte temporal justifica-se pelo fato de que já há um estudo que apresenta dados até o ano 

de 2008 (PACÍFICO, 2010), mas a partir dessa data não encontramos outro estudo 

sistematizado sobre o mesmo assunto. 

 

2.3 COLETA DE DADOS: O ESTADO DO CONHECIMENTO 

 

Iniciamos o estudo do tipo estado do conhecimento e para isso definimos os seguintes 

critérios: 1) utilização da plataforma Scielo; 2)recorte temporal de 2009 a 2016; 3) Utilização 

de descritores; 4) Utilização dos filtros: Coleções - Brasil; 5) Filtro em idioma - Português; 6) 

Área temática - ciências sociais. 

Estabelecidos esses critérios de seleção, prosseguimos com o estudo. A Plataforma Scielo 

(ScientificElectronic Library) foi escolhido devido apresentar diversos periódicos respeitáveis 
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na área de educação facilitando o estudo,já que ao invés de procurarmos cada base de dados e 

realizarmos a pesquisa, atingimos direto na plataforma Scielo. 

Foram escolhidos quatro descritores com objetivo de localizar artigos que discutissem 

sobre a oferta e demanda na Educação Infantil, são eles: atendimento and educação infantil; 

oferta e demanda and educação infantil; oferta and educação infantil e demanda and educação 

infantil. Seguem os resultados obtidos a partir da pesquisa: 

 

Tabela 1: Estado do Conhecimento. 

Descritores Resultados 
Resultados 

selecionados 

Lidos e 

fichados 
Links 

Atendiment

o and 

educação 

infantil 

52 13 7 Gestão educacional e materialização do direito à educação: 

avanços e entraves 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

0104-40602018000200049&lang=pt 

Judiciário e políticas públicas: o caso das vagas em creches 

na cidade de são Paulo 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

0101-73302018005005101&lang=pt 

Educação Infantil: um balanço a partir do campo das 

diferenças 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

0103-73072017000400182&lang=p 

Educação infantil no estado de São Paulo: condições de 

atendimento e perfil das crianças 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

1517-97022017000100145&lang=pt 

Que educação é pública? Análise preliminar do 

atendimento conveniado na educação infantil nas 

diferentes regiões administrativas brasileiras 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

2176-66812016000300506&lang=pt 

Educação infantil e políticas municipais: um estudo 

longitudinal 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

0100-15742013000100008&lang=pt 

Arranjos institucionais entre o poder público municipal e 

instituições privadas para oferta de vagas na educação 

infantil 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

2176-66812013000100008&lang=pt 

 

Oferta e 

demanda 

and 

educação 

infantil 

3 1 1 Arranjos institucionais entre o poder público municipal e 

instituições privadas para oferta de vagas na educação 

infantil 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

2176-66812013000100008&lang=pt 

Oferta and 21 8 6 Oferta de educação infantil em área rural no estado 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602018000200049&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602018000200049&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302018005005101&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302018005005101&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73072017000400182&lang=p
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73072017000400182&lang=p
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022017000100145&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022017000100145&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-66812016000300506&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-66812016000300506&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742013000100008&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742013000100008&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-66812013000100008&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-66812013000100008&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-66812013000100008&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-66812013000100008&lang=pt
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educação 

infantil 

da Paraíba: aspectos quantitativos 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

0101-32622017000300335&lang=pt 

 

Educação Infantil e Famílias Residentes em Áreas 

Rurais: Demandas e Concepções em dois 

Municípios do Brasil  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

0101-32622017000300303&lang=p 

Educação Infantil: um balanço a partir do campo das 

diferenças  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

0103-73072017000400182&lang=p 

Efeitos de longo prazo da educação infantil: 

evidências e política  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

0100-15742013000100007&lang=pt 

Arranjos institucionais entre o poder público 

municipal e instituições privadas para oferta de 

vagas na educação infantil  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

2176-66812013000100008&lang=pt.  

A educação das famílias pobres como estratégia 

política para o atendimento das crianças de 0 - 3 

anos: uma análise do Programa Família Brasileira 

Fortalecida 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

0103-73072009000100012&lang=pt 

 

Demanda 

and 

educação 

infantil 

7 2 2 Educação infantil no estado de São Paulo: condições de 

atendimento e perfil das crianças 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

151797022017000100145&lang=pt.  

Arranjos institucionais entre o poder público municipal e 

instituições privadas para oferta de vagas na educação 

infantil 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

2176-66812013000100008&lang=pt.  

Fonte: Plataforma de Dados Scielo. Disponível em: <http://www.scielo.org/php/index.php>. Acesso em: março 

de 2018. 

 

Na busca, após aparecerem os resultados, todos os títulos foram visualizados. Dos que 

se aproximavam lemos todos os resumos. A partir dessa leitura, selecionamos os que 

apresentavam informações sobre o atendimento na educação infantil. Após esse momento de 

seleção, os artigos foram lidos e fichados a fim de ajudar no campo teórico. Para Norma Ferreira 

(2002, p. 257) as pesquisas do tipo “estado da arte” ou “estado do conhecimento” são pesquisas 

bibliográficas que visam “[...] mapear e discutir certa área de produção acadêmica em diferentes 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622017000300335&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622017000300335&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622017000300303&lang=p
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622017000300303&lang=p
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73072017000400182&lang=p
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73072017000400182&lang=p
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742013000100007&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742013000100007&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-66812013000100008&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-66812013000100008&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73072009000100012&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73072009000100012&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151797022017000100145&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151797022017000100145&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-66812013000100008&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-66812013000100008&lang=pt
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campos do conhecimento." A etapa seguinte foi analisar do que se tratavam os artigos e suas 

contribuições. 

Os descritores utilizados nas buscas nos deram como resultados os dados que se seguem. 

Descritor: Atendimento and educação infantil, encontramos 13 resultados, no entanto foram 

lidos e fichados 7. 

1) Gestão educacional e materialização do direito à educação: avanços e 

entraves(MACHADO; GRANZELI, 2018)recuperam a trajetória do direito a educação 

brasileira e analisa o atendimento à educação infantil. 

2)Judiciário e políticas públicas: o caso das vagas em creches na cidade de são 

Paulo(PLIVEIRA;SILVA;MARCHETTI, 2018)reflete sobre a influência da estratégia judicial 

nas políticas públicas de educação do município, e no caso das creches mostrou a capacidade 

do Judiciário de controlar a agenda de políticas públicas, bem como o próprio processo de 

implementação mexendo diretamente no atendimento. 

3)Educação Infantil: um balanço a partir do campo das diferenças 

(ABRAMOWICZ;TEBET, 2016)problematiza o lugar da Educação Infantil nas políticas 

públicas que derivam de forças diversas por ampliação de direitos das crianças.Também 

evidencia como as políticas para a Educação Infantil vêm trocando o atendimento direto do 

Estado às creches por um atendimento conveniado, em especial, com as entidades filantrópicas, 

cuja oferta pelo terceiro setor tem crescido.  

4)Educação infantil no estado de São Paulo: condições de atendimento e perfil das 

crianças(FERNANDES; DOMINGUES, 2017),  aborda o atendimento sobre cobertura em 

educação infantil e o perfil socioeconômico das crianças de zero a três anos que frequentam e 

que não frequentam instituições de educação infantil. Constatou-se também que as crianças de 

zero a três anos provenientes de domicílios com renda per capita inferior a um salário mínimo 

são as mais prejudicadas em termos de acesso à educação infantil e foi constatado que menos 

de 40% das crianças de zero a três anos estão matriculadas em instituições de educação infantil.  

5)Que educação é pública? Análise preliminar do atendimento conveniado na educação 

infantil nas diferentes regiões administrativas brasileiras (BORGHI; BERTAGNA, 

2016)mostra resultados que evidenciam uma maior consolidação nas regiões Sudeste e Sul de 

uma política de conveniamento pautada em subsídios públicos ao setor privado e indicam a 

urgente necessidade de afirmação e luta por uma educação pública, laica e de qualidade para 

todos. Também discute dados referentes ao atendimento conveniado na educação infantil nas 

regiões administrativas brasileiras, citando o estado de Rondônia. 
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6)Educação infantil e políticas municipais: um estudo longitudinal(NUNES; 

CORSINO; KRAMER, 2013), trata da cobertura do atendimento educacional, expansão das 

matrículas nas creches públicas e causa reflexão sobre alguns assuntos como o cargo de auxiliar 

que precisa ser discutido e as atribuições desse profissional nas creches e pré-escolas, melhor 

definidas. 

7)Arranjos institucionais entre o poder público municipal e instituições privadas para 

oferta de vagas na educação infantil(OLIVEIRA; BORGHI, 2013),faz um mapeamento das 

parcerias/convênios entre o poder público municipal e a esfera privada para a oferta de vagas 

na educação infantil nos municípios paulistas. Destaca-se que nesses municípios a tendência 

consiste em uma política consistente de ampliação da oferta de educação infantil a partir da 

rede privada e com incentivo público por meio do atendimento conveniado. 

Com o segundo descritor: Oferta e demanda and educação infantil foram encontrados 

3 resultados, porém somente 1 se referia ao atendimento. Sendo este o artigo Arranjos 

institucionais entre o poder público municipal e instituições privadas para oferta de vagas na 

educação infantil (OLIVEIRA; BORGHI, 2013),Como podemos verificar anteriormente este 

artigo já havia sido selecionado e fichado. 

A partir das buscas com o terceiro descritor: Oferta and educação infantil, foram 

encontrados 8 artigos e selecionamos 6,conforme segue: 

1) oferta de educação infantil em área rural no estado da Paraíba: aspectos 

quantitativos (LEAL; RAMOS, VASCONCELOS, COSTA 2017)aponta que o acesso de 

crianças da área do campo à educação infantil é desigual e insuficiente quando comparado ao 

acesso que crianças da mesma faixa etária e residentes em área urbana. Constatou-se que têm 

necessidade de maiores investimentos na ampliação da oferta para atender este contingente 

populacional e percebe-se o impacto que a Emenda Constitucional nº 59 teve no aumento das 

matrículas, sobretudo no contexto urbano. 

2) Educação Infantil e Famílias Residentes em Áreas Rurais: Demandas e Concepções 

em dois Municípios do Brasil(SILVA; LUZ, 2017)reflete sobre a educação infantil no Brasil e 

o direito das crianças e famílias residentes em áreas rurais a essa etapa da educação básica.  

Foram analisadas as condições de oferta e ponto de vista de famílias moradoras de áreas 

rurais de dois municípios, de modo a evidenciar os dilemas e as tensões da implementação da 

educação institucional de crianças de zero até seis anos residentes no campo. 

O resultado foi que a oferta e a demanda por educação infantil apresentam dilemas e 

tensões semelhantes ao que já se verificou como características presentes nos contextos 

urbanos. 
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3) Educação Infantil: um balanço a partir do campo das 

diferenças(ABRAMOWICZ;TEBET, 2016) que já foi selecionado anteriormente. 

4) Efeitos de longo prazo da educação infantil: evidências e política (OLIVEIRA; 

BORGHI, 2013), apresenta evidências que relacionam a experiências das crianças na educação 

infantil com resultados de longo prazo no desenvolvimento infantil. Foi destacado que a oferta 

da educação infantil depende dos contextos sociais e econômicos dos países. Mostra-se que há 

benefícios para o desenvolvimento social, cognitivo e educacional, com consequências não 

somente individuais, mas para toda a sociedade. 

5) Arranjos institucionais entre o poder público municipal e instituições privadas para 

oferta de vagas na educação infantil(OLIVEIRA; BORGHI, 2013), já selecionado 

anteriormente. 

6) A educação das famílias pobres como estratégia política para o atendimento das 

crianças de 0 - 3 anos: uma análise do Programa Família Brasileira Fortalecida 

(CAMPOS;CAMPOS, 2009),o programa patrocinado pelo Unicef. Tais programas pautam-se  

na lógica de restrição de participação dos Estados como responsáveis pelo provimento do 

direito à educação básica, em especial, da educação infantil. Dividem e transferem 

responsabilidades no provimento desse direito a outros sujeitos coletivos, dentre os quais, as 

famílias. 

Quarto descritor: Demanda and educação infantil. Foram encontrados 7 artigos, mas 

que discutiam o atendimento a educação infantil, somente 2. 

1) Educação infantil no estado de São Paulo: condições de atendimento e perfil das 

crianças(SILVA; REIS, 2017)que já foi selecionado acima. 

2) Arranjos institucionais entre o poder público municipal e instituições privadas para 

oferta de vagas na educação infantil (OLIVEIRA; BORGHI, 2013) que também já havia sido 

selecionado. Portanto, excluindo-se as repetições, encontramos 10 (dez) artigos a partir dos 

filtros acima indicados. Outras buscas poderão levar a outros resultados, mas acreditamos que 

para nossa temática fizemos os melhores recortes e definimos os melhores filtros. 

 

 

2.4 LOCAL DA PESQUISA 
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Iniciamos esta seção apresentando o mapa da cidade de Porto Velho, capital de 

Rondônia, local que foi escolhido para a realização da pesquisa com objetivo de analisar a 

demanda e oferta na Educação Infantil. 

Figura 1- Mapa do Município de Porto Velho 

 
Fonte:Retirado do site: <https://www.redetvro.com.br/encontro-visa-aproximar-bolivianos-ao-estado-

de-rondonia/>, em agosto de 2018. 

 

O município de Porto Velho foi criado pela lei estadual nº 757, de 2 de outubro de 1914. 

Pela lei federal nº 5.839, de 21 de setembro de 1943, foi criado o Território Federal do Guaporé 

que era formado por Porto Velho e Guajará-Mirim. Depois de algum tempo passou a denominar-

se Rondônia. Nas décadas de 1940 e 1990 sucedeu a emancipação de alguns ex-distritos do 

atual estado elevados a município pela lei federal nº 6.448, de 11 de outubro de 1947.  

 Atualmente o município, dentro de seus limites geográficos e territoriais, conta com 

doze distritos: Abunã, Calama, Demarcação, Extrema, Fortaleza do Abunã, Jaci Paraná, Mutum 

Paraná, Nazaré, Nova Califórnia, São Carlos e Vista Alegre do Abunã. Destaca-se que o 

Município de Porto Velho, por meio de dados no último censo (2010), contabilizava 428.527 

pessoas, estima-se que em 2018 sejamos um total de 519.531 habitantes.  

https://www.redetvro.com.br/encontro-visa-aproximar-bolivianos-ao-estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio_Federal_do_Guapor%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guajar%C3%A1-Mirim
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3 INFÂNCIA E O DIREITO A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL E EDUCAÇÃO 

NO/DO CAMPO 

 

A concepção de infância que temos atualmente teve início com a sociedade capitalista, 

no sentido de colocar a criança a ocupar um espaço na sociedade. Esta transformação ocorreu 

por meio da mudança das formas de organização da sociedade, enfatizando que a criança é um 

indivíduo que precisa de cuidado e escolarização, sendo atualmente vista com características 

diferentes dos adultos, com anseios próprios e possuidora de direitos. 

Ariès (1979, p. 99) relata bem essa passagem: 

 

O sentimento da infância não significa o mesmo que afeição pelas crianças: 

corresponde à consciência da particularidade infantil, essa particularidade que 

distingue essencialmente a criança do adulto mesmo jovem. 

 

 É sabido que por muito tempo a educação infantil fazia parte das políticas de 

assistencialismo e era oferecida para a população mais pobre em espaços que simplesmente 

eram responsáveis por cuidar da criança sem nenhum compromisso efetivo com uma educação. 

Com o passar dos tempos, advieram mudanças significativas e foi concebido que não é possível 

desvincular o cuidar e o educar. Freire (1983, p.36) destaca que 

 

Quando se tira da criança a possibilidade este ou aquele espaço da realidade, 

na verdade se está alienando-a da sua capacidade de construir seus 

conhecimentos. Porque o ato de conhecer é tão vital quanto comer ou dormir; 

e eu não posso comer por alguém. 

 

 A infância é uma fase de muitas aprendizagens, fase de socialização e interação. 

Segundo Choi (2004) “a Declaração Mundial de Educação para todos, firmada em Jomtien, 

declara que a aprendizagem começa desde o nascimento e requer educação e cuidado inicial na 

primeira infância”. Fica claro que o cuidar e o educar são aspectos indissociáveis do processo 

de desenvolvimento da criança, uma fase singular, importantíssima para as próximas que virão. 

Crianças que frequentam a Pré-escola tem maior chance de chegar à educação superior (CHOI, 

2004). 

Até o século XVIII o índice de mortalidade infantil era altíssimo devido às péssimas 

condições de higiene e saúde. Havia um descaso com relação à infância por parte dos pais e da 

sociedade. Posteriormente, a infância era vista como fase de criar nas crianças caráter e razão e 

pensava-se que as mesmas eram um papel em branco em que os adultos deveriam preencher. 
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Na história é fácil encontrar relatos em que não havia preocupação em separar as 

crianças dos adultos, ou seja, as crianças na idade média eram vistas como adulto sem 

miniaturas, e isso significa que a criança era um vir a ser, algo incompleto, esperando o passar 

dos anos para ser um adulto. A infância durava o mais tardar até os treze anos, idade que 

provavelmente as crianças já adentrariam no processo do casamento.  

Ariés (1979) produziu um grandioso estudo que é referência até os dias de hoje. Neste 

estudo apresenta informações que expõe o comportamento dos adultos referente às crianças na 

Idade Média até o século das luzes, o iluminismo, no século XVIII.  

Philippe Ariés em sua obra "História Social da Criança e da Família", descreve algumas 

atitudes da época, como adultos tocar nos órgãos sexuais da criança ou vice versa, atitude 

comum naquele tempo, já nos dias atuais não seria tolerada como forma de brincadeira por 

qualquer pessoa. O autor também destaca que era notável o pensamento de que uma criança era 

um adulto em miniatura, e isso pode ser visto por meio da arte. Não se encontrava pinturas de 

crianças com ares infantis e sim com musculatura, roupas e características de adultos, somente 

o tamanho era pequeno. 

A mudança de paradigma ao conceito de infância se deu quando estudiosos se deram 

conta de que as crianças são seres diferentes e dignos de educação e de cuidados diferenciados 

e, diante disso, ocorrem mudanças significativas no pensar sobre a infância. 

A forma como a infância é vista atualmente é apontado no Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), que assegura que “as crianças possuem 

uma natureza singular, que as caracterizam como seres que sentem e pensam o mundo de um 

jeito muito próprio”. Com essa consciência sobre a importância da infância foram sendo 

pensadas políticas e programas para promover a cidadania das crianças. 

Mas o que se entende por criança? Sarmento(2005, p.11) destaca diferença entre criança 

e infância já que muitos acreditam que tem o mesmo significado. 

[...] costuma fazer contra orientação aglutinante do senso comum uma 

distinção semântica e conceitual entre infância para significar a categoria 

social do tipo geracional e criança referente ao sujeito concreto que integra 

essa categoria geracional. E que na sua existência para além da pertença a um 

grupo etário próprio é sempre um ator social que pertence a uma classe social 

a um gênero.  

Para Abramowicz (2011, p. 19) a “criança é contemporânea”, “a criança é o tempo 

presente”. Ou seja, a criança é única, têm características próprias, necessidades próprias, 

histórias distintas, cor, raça e deve ser respeitada como possuidora de direitos que é. 
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E para os documentos legais, o que seria o conceito de criança? No ECA (1990)nos 

deparamos com o conceito de criança, sendo um cidadão que tiver até os doze anos de idade 

incompletos e a lei n° 13.257, de 8 de março de 2016, que dispõe sobre as políticas para a 

primeira infância, considera "[...] primeira infância o período que abrange os primeiros 6 (seis) 

anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança." É dessa fase da vida que 

falamos quando falamos em educação infantil. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, artigo 4°, (BRASIL, 

2009) também destaca a concepção de criança sendo esta "[...] sujeito histórico e de direitos 

que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal 

e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura." 

Pacífico (2010) em sua tese de doutorado destaca a concepção de criança, enfatizando 

a importância da política educacional para a construção desse sujeito produtor de cultura. 

 

Atualmente, a criança é vista enquanto sujeito de direitos e produtora de 

conhecimento, incorpora e produz cultura ao mesmo tempo e, por isso mesmo, 

a política educacional para as crianças de zero a seis anos precisa, 

necessariamente, considerar esse sujeito real e não o que se quer que seja esse 

sujeito. (PACÍFICO, 2010, p. 62). 

 

Angotti (2006, p. 19) afirma a importância desta fase: “O período da infância é sim uma 

etapa singular da vida do ser humano, momento mágico, único de desenvolvimento e para tanto 

deve estar planejado, estruturado”.  

 Buscamos compreender o conceito de cultura da infância. Corsaro, (2011, p.19) afirma 

que “As crianças, assim como os adultos, são participantes ativos na construção social da 

infância e na reprodução interpretativa de sua cultura compartilhada”. Nesse sentido, a infância 

é um processo de experimentação, cria e adquire cultura, concebe o mundo a sua maneira. “A 

socialização é um processo de apropriação, reinvenção e reprodução” (CORSARO, 2011, p.31), 

ou seja, as crianças se ocupam criativamente da cultura adulta para produzir suas próprias 

culturas.  

Ainda para Corsaro (2005, p.51-6) 

 

A infância é tanto um período em que as crianças vivem suas vidas quanto 

uma categoria da sociedade, como classe social, embora a infância seja um 

período temporário para a criança, é uma categoria estrutural permanente na 

sociedade. [...] a infância reconhecida como uma forma estrutural e as 

crianças, como agentes sociais que contribuem para a reprodução da infância 
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e da sociedade, por meio de suas negociações com os adultos, e de sua 

produção criativa de uma série de culturas de pares com outras crianças.  

Diante disto, é importante a oferta na educação infantil, mas uma oferta com qualidade. 

A Educação Infantil precisa promover e prover o processo de desenvolvimento infantil. Precisa 

visualizar a criança como protagonista, produtora de cultura, valorizando seus saberes, sua 

bagagem cultural, suas formas de ver o mundo e dando-lhes espaço nesse “mundo do saber.” 

Mas o que seria a Educação Infantil? Em que aspectos deve estar baseada? 

A Educação Infantil teve seu início formal precisamente na Europa e desenvolveu-se 

primeiramente com características assistencialistas, motivada pelo processo de industrialização 

e crescimento do regime capitalista. Com a Revolução Industrial é cogente que as mães 

trabalhadoras dispunham de um local para que suas crianças permanecessem para serem 

cuidadas. Outro motivo para as instituições nascerem, particularmente as creches, foi de cuidar 

daquelas crianças que permaneciam nas ruas abandonadas. Os dois motivos com objetivos 

puramente assistencialistas. 

Outro aspecto importante a destacar e que é preciso atenção é que a primeira etapa da 

educação básica, a Educação Infantil (BRASIL, 1996) é a responsável pela preparação de uma 

base sólida para da criança, mas sem antecipação de conhecimentos que serão trabalhados 

especificamente no ensino fundamental (DCNEI, 2009), respeitando a especificidade da 

primeira infância. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 (BRASIL, 1996) 

incorpora a educação infantil como sendo a primeira etapa da educação básica e define sua 

finalidade, sendo esta o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social. Esta etapa está desmembrada entre crianças de 0 a 3 

anos(creche) e crianças de 4 a 5 anos (Pré-escola).  

A Resolução 05/2009, do Conselho Nacional de Educação, artigo 5° (BRASIL, 2009), 

define Educação Infantil como:  

 

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às 

quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que 

constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam 

e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada 

integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do 

sistema de ensino e submetidos a controle social. 

 

 Essa Resolução 05 de 2009 fixa as diretrizes curriculares nacionais para a Educação 

Infantil a partir da Constituição Federal e Lei de Diretrizes e Base. Reafirmada como a primeira 
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etapa da educação básica, assegura que além das exigências daquele documento também devem 

ser observadas a legislação estadual e municipal. 

A Educação Infantil avançou em muitos aspectos, sendo um deles a disseminação da 

importância desta etapa na vida de uma criança e os inúmeros benefícios que pode acarretar. O 

Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001) já colocava que a Educação Infantil além de 

primeira etapa da Educação Básica, estabelece base para desenvolvimento e aprendizagens 

posteriores. 

 

Ela estabelece as bases da personalidade humana, da inteligência, da vida 

emocional, da socialização. As primeiras experiências da vida são as que 

marcam mais profundamente a pessoa. Quando positivas, tendem a reforçar, 

ao longo da vida, as atitudes de autoconfiança, de cooperação, solidariedade, 

responsabilidade. 

 

 

Conforme Resolução 05 de 2009 (BRASIL, 2009), artigo 9°, "As práticas pedagógicas 

que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeiras [...]". Diante disso, é fundamental que a criança brinque no dia a dia. 

A brincadeira é a atividade principal, através da criança e com isso desenvolverá habilidades 

imprescindíveis para seu pleno desenvolvimento. Por meio da brincadeira a criança expressa e 

constrói sua identidade, sua autonomia em tomar decisões, explora objetos, lugares, utiliza sua 

imaginação e criatividade, dentre muitas outras habilidades, inclusive de ler o mundo. 

A Educação Infantil precisa compreender a criança por inteiro, respeitá-la em suas 

singularidades para inseri-la no mundo do conhecimento sem deixar que vivencie a infância e 

o que seja ser criança de forma leve e prazerosa. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil divulgadas em 1999 

(BRASIL, 1999) pelo Conselho Nacional de Educação, mas já revogada pela Resolução 05 de 

2009 (BRASIL, 2009a) já definia princípios importantes que as propostas pedagógicas 

deveriam consideram. A Resolução 05 de 2009 reafirma esses princípios, assim, definindo: 

 

Art. 6º As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os 

seguintes princípios: 

I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 

ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 

singularidades. 

II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 

respeito à ordem democrática. 
III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade 

de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 
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Consideramos um grande avanço, logo a criança é reconhecida como ser social, produto 

e produtora de uma cultura.  

O Parecer n° 20 de 2009, do CNE (BRASIL, 2009b) explicita essa necessidade, 

considerando que essa etapa da educação básica já é direito constitucional. Assim, as escolas 

de educação infantil precisam organizar-se considerando os princípios básicos da educação 

infantil.  

 

Intencionalmente planejadas e permanentemente avaliadas, as práticas que 

estruturam o cotidiano das instituições de Educação Infantil devem considerar 

a integralidade e indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, 

cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural das crianças, apontar as 

experiências de aprendizagem que se espera promover junto às crianças e 

efetivar-se por meio de modalidades que assegurem as metas educacionais de 

seu projeto pedagógico. (BRASIL, 2009b, p. 6). 

 

Não há dúvidas sobre a necessidade da educação infantil para crianças de zero a cinco 

anos, a serem oferecidas em espaços institucionais e coletivos, as escolas. Também se percebe 

que a necessidade de um currículo que considere a criança, conceito já apresentado neste texto. 

Percebe-se a necessidade de práticas intencionais, ou seja, uma intencionalidade pedagógica, 

mas não cerceadora das necessidades das crianças. 

Destacamos a Constituição Federal de 1988 que reconheceu pela primeira vez a 

educação infantil como direito da criança e dever do Estado. Logo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) de 1990 vem reafirmar o dever do Estado, da família e da sociedade na 

garantia desse direito. Em seguida, a LDBEN de 1996 reafirma o direito à criança e formaliza 

a municipalização dessa etapa de ensino. No art. 29 que coloca a educação infantil como 

primeira etapa da educação básica, também diz como deverá ser ofertada, art. 30. I – creches 

ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II – pré – escolas para 

crianças de quatro a cinco anos de idade. Com a promulgação da Lei nº 11.274/2006 e a Lei 

Federal 12.796 foram realizados alterações importantes na educação infantil: mudança da idade 

para a conclusão da pré-escola, passando de 06 para 05 anos e a obrigatoriedade de matrícula e 

frequência na pré-escola para crianças de 04 e 05 anos. 

 Temos atualmente, como já apontado neste texto, a Resolução n° 05 de 2009, do CNE, 

que define o que é criança, escola de educação infantil e currículo. Assim, o que falta então? 

Falta, a nosso ver, o cumprimento das leis pelo Estado brasileiro e seus entes federados, ou, 

mais especificamente, falta os municípios cumprirem com suas demandas. Nesse sentido, ainda 

é preciso considerar o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005/2014, que determinam 

diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos próximos anos. 
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 Mesmo existindo tantas leis que garantam o direito de crianças de 0 a 5 anos para a 

educação infantil, é possível nos depararmos com situações de descumprimento destas leis, com 

crianças mesmo estando na idade escolar e não tendo acesso a esse bem. Angotti (2006, p.19) 

destaca que: 

 

Elementos da história do atendimento à infância precisam e merecem ser 

conhecidos, entendidos e analisados, para que se possa elaborar e manter a 

luta pelas condições educacionais que favoreçam a inserção da criança na 

sociedade a qual pertence, sua condição de direito em ser pessoa, em ser e 

viver as perspectivas sociopolítico-histórico-culturais que sustenta as bases do 

sujeito, protagonista da história de seu próprio desenvolvimento, interlocutora 

de diálogos abertos com e em um mundo em permanente e absoluta 

dinamicidade. 

 

 

 É nesse sentido que visualizamos no Brasil um entendimento maior sobre a infância, 

sobre a educação infantil, suas reais características e sua importância na vida de uma criança. 

Talvez o mais importante, o entendimento sobre os malefícios que acarretará em sua vida futura 

caso seja privada dessa etapa de educação. Mas essa etapa funciona como? 

 O Sistema Educacional Brasileiro é dividido em Educação Básica e Educação Superior. A 

Educação Básica está organizada de três etapas: Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. A Educação Infantil abarca a creche e pré-escola, responsabilidade prioritária 

dos municípios. Com isso, nosso olhar principal ao município, já que este é o responsável pela 

oferta de educação infantil, seja no campo ou na cidade. 

 

3.1 EDUCAÇÃODO/NO CAMPO 

 

 Como um de nossos objetivos neste trabalho é analisar a oferta e demanda de matrículas 

dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos na cidade de Porto Velho, precisamos citar um 

pouco sobre a educação no campo. Fizemos um breve apanhado desta modalidade.

  

 A educação do campo é uma modalidade constituída por um conjunto de propostas que 

perpassa todos os níveis de ensino. Por meio da I Conferência Nacional realizada em 1998 em 

Luzitânia (GO), inaugurou a concepção de Educação do/no Campo. Surge para contrapor o 

nome “Educação Rural” já que objetivava, da visão pedagógica, seguir a orientação de 

adaptação de conteúdos das escolas urbanas para o rural.  

A Educação do/no Campo entende a importância de um modelo educacional e pedagógico que 

exalte a cultura, os saberes e os modos de produção da vida das pessoas do campo. 
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O Parecer CNE/CEB nº 36/2001 reconhece a diversidade de espaços do campo, como 

”[...] os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, acolhe em si os espaços 

pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas.” Nosso recorte nessa pesquisa volta-se para os 

ribeirinhos, os quilombolas e indígenas. 

As comunidades quilombolas são grupos étnicos constituídos por negros (área rural e 

urbana) e lutam por uma educação que exalte a cultura afro descendente. 

 Os ribeirinhos são povos com características tradicionais que moram próximos aos rios. 

Vivem das atividades como: pesca, pequenos roçados, borracha, etc. 

Os povos indígenas são aqueles que viviam numa área geográfica antes da sua 

colonização por outro povo ou que, após a colonização, não se identificam com o povo que os 

coloniza. Têm regulamentação própria referente à educação. A educação infantil não é desejada 

por todos os povos, já que temem o impacto na sua cultura com a criança pequena. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009) garantem a autonomia dos povos 

indígenas na escolha dos modos de educação de suas crianças de zero a cinco anos de idade. É 

complexo o contexto indígena e requer um olhar diferenciado não devendo ser tratada da mesma 

forma que outras populações no campo. 

 O acesso a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, cito a Constituição 

Federal de 1988. A Lei de Diretrizes e Bases (LDBEN) além de reafirmar esse direito explicita 

as peculiaridades da educação no campo que deverão ser respeitadas. 

 

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de 

ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às 

peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: 

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural; 

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às 

fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (2009) citam também as 

especificidades que devem ser consideradas nas propostas pedagógicas da Educação Infantil no 

campo: 

 

§ 3o - As propostas pedagógicas da Educação Infantil das crianças filhas de 

agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos 

assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, povos da 

floresta, devem: 

I - reconhecer os modos próprios de vida no campo como fundamentais para 

a constituição da identidade das crianças moradoras em territórios rurais; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Coloniza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo
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II - ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas culturas, 

tradições e identidades, assim como a práticas ambientalmente sustentáveis; 

III - flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas e atividades respeitando as 

diferenças quanto à atividade econômica dessas populações; 

IV - valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção 

de conhecimentos sobre o mundo e sobre o ambiente natural; 

V - prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as 

características ambientais e socioculturais da comunidade. 

  

 Com isso, destacamos que somente em 2009, com a revisão das DCNEI, que se verificou 

pela primeira vez a regulamentação nacional que pronuncia a Educação do Campo e a Educação 

Infantil no âmbito da discussão curricular. Portanto, um marco legal histórico no que diz 

respeito à Educação Infantil e no atendimento a criança do campo.  

 As orientações das DCNEI trazem a preocupação na valorização à identidade a cultura 

local, sendo características importantes para serem visualizadas nas práticas pedagógicas nas 

escolas. 

 A Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de setembro de 2017 orienta a implantação da Base 

Nacional Curricular, sendo obrigatória ao longo das etapas para a educação básica, para a 

educação infantil e o estabelecido nas DCNEI. 

 Um dos grandes desafios é apreender o que é usual da Educação Infantil e o que é 

próprio do campo. (SILVA; PASUCH 2010, p. 7) alertam: 

 

[...] o que rege a Educação Infantil para as crianças do campo não é apenas 

esse parágrafo. Ele indica que, além de respeitar os aspectos estabelecidos nas 

DCNEI, como toda instituição (urbana, pública ou privada, conveniada ou 

não), as propostas pedagógicas das creches/pré-escolas do campo devem 

também respeitar os preceitos deste parágrafo e as orientações e 

regulamentações específicas para as escolas do campo. Ou seja, todos os 

artigos anteriores ao artigo 8º, assim como os posteriores, e todas as 

regulamentações gerais sobre educação do campo devem ser observados na 

elaboração e efetivação das propostas político-pedagógicas nas creches/pré-

escolas do campo, seguindo os princípios, fundamentos e procedimentos 

estabelecidos na totalidade das DCNEI, uma vez que elas expressam e 

sintetizam consensos e avanços que a Educação Infantil, de modo geral, já 

construiu.  

 

 Assim compreendemos que não se pode apenas focar nas práticas, devemos conceber 

currículo, os princípios, organização do espaço, avaliação, dentre tantos outros aspectos que 

precisamos dar conta de cumprir. 
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 Mesmo reconhecendo que as crianças têm o direito de estar em uma escola e permanecer 

nela, as leis não são suficientes para derrubar as desigualdades. Rosemberg e Artes (2012, p. 

25), relatam “há um descompasso entre o real e o legal nesse momento de transição quando a 

Educação Infantil sai da assistência e passa ao da educação”. 

 

As políticas sociais para as crianças brasileiras são marcadas, então, por uma 

tensão entre uma legislação avançada que reconhece o dever do estado frente 

aos direitos das crianças e um cenário de desigualdades no acesso ao usufruto 

das riquezas nacionais para diferentes segmentos sociais, dificultando, na 

prática, o reconhecimento pleno da cidadania de crianças de até 06 anos 

(ROSEMBERG, 2012, p. 16). 

 

 A Educação Infantil no campo tem se configurado por diversas lutas no Brasil, não 

sendo diferente o cenário em Porto Velho (RO). Muito se avançou referente às legislações no 

que diz respeito ao reconhecimento de suas diversidades e seus direitos, no entanto a educação 

no campo ainda denuncia o esquecimento de políticas públicas na área educacional. 
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4 DEMANDA E OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM PORTO VELHO 

 

É indiscutível a importância das crianças frequentarem a Educação Infantil, com efeito, 

a demanda por serviços de educação vem crescendo no Brasil. É nesta etapa que as crianças 

desenvolvem habilidades transformadoras para sua vida. Com isso, é interessante que seja 

oferecida uma educação infantil com qualidade. 

 

Portanto, analisar o para quê a Educação Infantil significa a convicção de que 

novos tempos podem se pensados para a sociedade; desenvolvendo e 

realizando pessoas mais completas, seres mais íntegros que saibam exercer 

seus papéis enquanto ser pessoa, ser social, ser histórico, ser cultural, novos 

tempos em que o se humano possa viver a plenitude de todas as etapas de sua 

vida, realizando-se e tendo uma atividade intensa, uma vivência clara do que 

seja ser criança e viver a infância. (ANGOTTI, 2006, p.26). 

 

 No Brasil o atendimento em creches e pré-escola cresceu antes das legislações 

educacionais. O surgimento se deu depois do aparecimento das escolas impulsionadas pelo fato 

das mulheres começarem a trabalhar fora de casa.  

A gratuidade da educação primária foi determinada, pela primeira vez, ainda no século 

XIX, no artigo 179, da Constituição Imperial de 1824. Oliveira (1999, p.63) 

 

Com o Ato Adicional de 1834, as províncias assumiram a competência de 

legislar sobre a instrução pública e promovê-la em estabelecimentos próprios, 

gerando desconforto entre os governantes provinciais que questionavam a 

ausência de responsabilidades do Poder Central em matéria de educação 

básica. 

 

Ao final do período imperial foram realizados muitos debates entre políticos e 

intelectuais sobre a obrigatoriedade escolar. A obrigatoriedade era vista por alguns críticos 

como uma afronta a liberdade individual e também ponderava sobre a falta de atendimento aos 

alunos devido a poucas escolas existentes. Para os que defendiam a obrigatoriedade seria uma 

forma de garantir os conhecimentos que para eles eram indispensáveis. 

Em 1891, a primeira carta Constitucional Republicana não citou sobre a gratuidade nem 

obrigatoriedade na educação, apenas determinaram sobre ensino superior e laicidade do ensino 

público. 

Na Constituição de 1937 na Era Vargas, no artigo 130 fala sobre a obrigatoriedade e 

gratuidade do ensino primário, sendo que para as pessoas que tinham recursos seria cobrada 

uma contribuição mensal para a escola, ou seja, a gratuidade ficou comprometida. Com isso, o 

poder público se eximia de garantir o direito a educação. 
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As primeiras instituições de Educação Infantil surgiram nos Estados Unidos e Europa. 

O principal foco era: higiene, alimentação e cuidados físicos. 

Kuhlmann Jr e Barbosa (1998, p. 5) comentam sobre a criação das creches: 

 

A instituição educacional criada para as crianças até 3 anos, a creche, surgiu 

posteriormente àquelas des-tinadas às crianças maiores. Froebel, fundador do 

jar-dim-de-infância, na Alemanha, em 1840, chegou a escrever sobre a 

educação desde a mais tenra idade, como no seu livro para as mães com 

sugestões de cantigas, brincadeiras e cuidados com os bebês. Mas o jardim-

de-infância não foi pensado para esses pequenos. 

 

Mesmo com foco em higiene, alimentação e cuidados físicos, existiam locais que 

naquela época já possuíam um olhar pedagógico. Iniciando com Froebel que não tinha apenas 

a intenção de cuidar e educar as crianças e sim um olhar diferenciado para a família destas 

crianças com intuito de aprenderem a cuidar melhor das mesmas. Kuhlmann (2001, p. 26) ainda 

relata que: 

Os estudos que atribuem aos Jardins de Infância uma dimensão educacional e 

não assistencial, como outras instituições de educação infantil, deixam de 

levar em conta as evidências históricas que mostram uma estreita relação entre 

ambos os aspectos: a que a assistência é que passo, no final do século XIX, a 

privilegiar políticas de atendimento à infância em instituições educacionais e 

o Jardim de Infância foi uma delas, assim como as creches e escolas maternais.  

Os jardins de Infância foram adotados por muitos países, inclusive no Brasil, no entanto 

aqui os jardins possuíam um caráter puramente assistencialista. No período da República foram 

criadas as primeiras instituições distribuídas por várias cidades do Brasil. Kuhlmann (2000) 

relata que desde essa época, incorporaram o atendimento das crianças de 4 a 6 anos em jardins-

de-infância ou escolas maternais. 

Uma instituição que foi conhecida e usada por muito tempo, cuidava de crianças 

abandonadas, cujo nome foi a Roda dos Expostos que tinha esse nome devido ao local que era 

abandonada a criança, local este que girava para que soubessem que havia uma criança 

precisando de cuidados. 

No século XIX, organizações filantrópicas criaram muitas creches, algumas financiadas 

por religiosos, médicos, etc. 

Foi somente no processo de industrialização quando as mulheres entraram para o 

mercado de trabalho que iniciou o movimento pela luta de cuidados dos seus filhos quando 

estavam trabalhando. Foi a primeira vez que o Estado pensou em políticas para as crianças. 
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4.1 PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO 

INFANTIL NA ZONA URBANA E DO CAMPO 

 

 O município de Porto Velho recebe investimento de programas nacionais de apoio à 

educação infantil e infância. Alguns programas contemplam a etapa da Educação Infantil, mas 

não são específicos para o atendimento dessa primeira etapa da educação básica. Outros foram 

pensados especificamente para alavancar o atendimento à Educação Infantil nos municípios 

brasileiros.   

 O Programa Brasil Carinhoso é um benefício que compõe o Programa Bolsa Família 

e tem como objetivo erradicar a extrema pobreza entre as famílias que possuem crianças entre 

0 e 6 anos. Foi lançado no governo de Dilma Rousseff em 2012. Busca pela ampliação de 

matrículas de crianças entre 0 e 48 meses, em creches públicas ou conveniadas. O Programa 

consiste na transferência automática de recursos financeiros federais para as prefeituras, não há 

necessidade de convênio. Busca-se custear despesas com manutenção e desenvolvimento da 

educação infantil, contribuir com as ações de cuidado integral, segurança alimentar e 

nutricional, garantir e melhorar o acesso e a permanência da criança na educação infantil. 

O Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede 

Escolar Pública de Educação Infantil, o PROINFÂNCIA, instituído pela Resolução nº 6, de 

24 de abril de 2007é uma das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do 

Ministério da Educação, objetivando assegurar o acesso de crianças a creches e escolas, como 

a melhoria da infraestrutura física. As unidades construídas são dotadas de ambientes 

indispensáveis para a melhoria da qualidade da educação infantil, como: salas de aula, sala 

multiuso, sanitários, fraldários, parque, refeitório, entre outros ambientes, aquisição de 

mobiliário e equipamentos adequados ao funcionamento da rede física escolar da educação 

infantil, tais como mesas, cadeiras, berços, geladeiras, fogões e bebedouros. 

O PROINFANTIL, Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na 

Educação Infantil é um curso a distância, em nível médio e na modalidade Normal, para 

formação de professores de Educação Infantil que atuam em creches e pré-escolas e que não 

possuem a formação exigida pela legislação, sendo realizado pelo MEC em parceria com os 

estados e os municípios interessados. Podem participar tanto professores da rede pública quanto 

aqueles que atuam na rede privada sem fins lucrativos (como instituições filantrópicas, 

comunitárias ou confessionais, conveniadas ou não). O curso tem duração de dois anos, possui 

o objetivo de valorizar o magistério e oferecer condições de crescimento ao profissional que 

atua na educação infantil. Ao final do curso o professor receberá diploma para o exercício da 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000006&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000006&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
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docência somente na Educação Infantil. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), implantado em 1955, contribui 

para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes 

e a formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio da oferta da alimentação escolar e de 

ações de educação alimentar e nutricional. São atendidos pelo Programa os alunos de toda a 

educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e 

adultos) matriculados em escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias 

(conveniadas com o poder público), por meio da transferência de recursos financeiros. São 

efetuados em 10 parcelas mensais (de fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias 

letivos, conforme o número de matriculados em cada rede de ensino. O repasse é feito 

diretamente aos estados e municípios, com base no Censo Escolar realizado no ano anterior ao 

do atendimento. 

O Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial da Saúde e da Educação, foi 

instituído em 2007. As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens 

e adultos da educação pública brasileira se unem para promover saúde e educação integral. O 

PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações 

de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades 

que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. A 

criação dos Territórios locais é elaborada a partir das estratégias firmadas entre a escola, a partir 

de seu projeto político-pedagógico e a unidade básica de saúde. O planejamento destas ações 

do PSE considera: o contexto escolar e social, o diagnóstico local em saúde do escolar e a 

capacidade operativa em saúde do escolar. 

 O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) criado em 1995, tem por finalidade 

prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica 

das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial 

mantidas por entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS) como beneficente de assistência social, ou outras similares de atendimento 

direto e gratuito ao público. Os recursos são transferidos independentemente da celebração de 

convênio ou instrumento congênere, de acordo com o número de alunos extraído do Censo 

Escolar do ano anterior ao do repasse. O objetivo desses recursos é a melhoria da infraestrutura 

física e pedagógica, o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de desempenho da 

educação básica. Os recursos do programa são transferidos de acordo com o número de alunos, 

de acordo com o censo escolar do ano anterior ao do repasse. 
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4.2 ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM PORTO VELHO 

 

 É pertinente destacar que no ano de 2017 constam em Porto Velho na área urbana 

conforme informações da SEMED, 26 escolas municipais somente de Educação Infantil, 12 

escolas possuindo EI e Ensino Fundamental e 15 escolas possuindo extensão de EI totalizando 

53 estabelecimentos. Na área rural constam 2 escolas municipais somente de EI e 4 escolas que 

atendem EI e Ensino fundamental contabilizando 6 estabelecimentos que atendem a Educação 

Infantil no perímetro rural. 

De acordo com os anuários estatísticos do município de Porto Velho, no ano de 2009 

tínhamos um total de 43 estabelecimentos que atendiam a etapa creche na área urbana. Esse 

número foi aumentando conforme os anos, no entanto no ano de 2015 ao invés de continuar o 

crescimento, houve uma diminuição de estabelecimentos que atendiam essa etapa. Observamos 

que no ano de 2016 continuou a decair o número de estabelecimentos públicos e aumentou o 

número de estabelecimentos privados. 

Quanto a presença desse fenômeno e analisando esses dados foi verificado que em 2009 

foi sancionada uma Emenda à Constituição, denominada Emenda Constitucional n° 59/2009. 

Nela a Educação Infantil passou a ser obrigatória para a idade de 4 e 5 anos (a pré-escola), tendo 

o estado brasileiro até o ano de 2005 para se organizar, pois em 2016 todas as crianças com essa 

idade deveria estar na escola. Em 2013 houve uma alteração a LDBEN por meio da Lei no 

12.796, de 4 de abril de 2013, para regulamentar e atualizar a obrigatoriedade da educação 

infantil para crianças com idade de 4 e 5 anos. De acordo com o Ministério da Educação a lei 

possibilitou a antecipação da entrada das crianças na escola com 4 anos de idade, tendo os 

municípios e os Estados até o ano de 2016 para garantir a inclusão dessas crianças na escola 

pública. 

Essa obrigatoriedade de matricular crianças de 4 anos na pré-escola pode até ser 

vantajosa quando se refere a universalização da pré-escola, porém existem desvantagens em 

outro campo.  

 

Mesmo considerando que a incorporação das crianças a partir dos 4 anos na 

faixa de escolaridade obrigatória possa ter um efeito indutor no sentido de 

apressar a universalização da pré-escola, o que sem dúvida caracteriza uma 

orientação democratizadora dessa mudança, a forma como vêm ocorrendo as 

diversas acomodações das redes públicas – e privadas – à nova legislação 

lança muitas dúvidas sobre os efeitos provocados na vida escolar e na 

aprendizagem das crianças nessa importante fase do desenvolvimento infantil. 

(CAMPOS, M.M.M. 2010, p. 13). 
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Com efeito, essa obrigatoriedade do jeito que vem sendo acomodada na rede pública 

deixa claro que a etapa creche fica desprestigiada, ocorrendo à diminuição de estabelecimentos, 

mesmo sendo direito da criança de frequentar a educação infantil desde a Constituição de 88, 

porém não se constitui como etapa obrigatória. E por que será que o número de 

estabelecimentos da rede privada cresce em 2016? Creio que esteja claro, que sendo obrigatória 

a pré- escola, a creche seja deixada de lado, as vagas diminuem e as famílias recorrem à rede 

privada para poderem matricular suas crianças na creche. Analisaremos mais a frente, 

verificando número de turmas e matrículas. 

 

Tabela 2 -Número de Estabelecimentos de Educação Infantil em Porto Velho – 2009-2016. 
 

Ano 

Creche 

Urbana 

Pública 

Creche 

Urbana 

Privada 

Total 
Creche Rural 

Pública 

Creche Rural 

Privada 
Total 

2009 20 23 43 Não encontrado Não encontrado  

2010 27 22 49 Não encontrado Não encontrado  

2011 30 24 54 Não encontrado Não encontrado  

2012 33 24 57 Não encontrado Não encontrado  

2013 36 26 62 Não encontrado Não encontrado  

2014 42 30 72 Não encontrado Não encontrado  

2015 38 29 67 Não encontrado Não encontrado  

2016 36 36 72 Não encontrado Não encontrado  

Fonte: Quadro elaborado a partir: Anuários Estatísticos Secretaria Estadual de Educação de Rondônia –

SEDUC/RO 

 

Podemos inferir que com a diminuição de estabelecimentos, muitas crianças de 0 a 3 

anos não puderam frequentar a creche. Com isso, inúmeras mães podem ter deixado de 

estudar/trabalhar por não ter com quem deixar seus filhos. Outras deixando suas crianças em 

locais não credenciados, sujeitas a todo tipo de risco. Não é uma realidade muito distante já que 

no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, visualizamos algumas mães com 

esse dilema. Algumas levam seus filhos para aula por não conseguirem vagas nas creches 

públicas, não sendo um local muito aconchegante para estas crianças. Outras relatam que 

trancaram a matrícula durante um período para que com as crianças maiores, consigam vagas 

para seus filhos e possam voltar a estudar. O que fica claro é que a demanda é maior que a oferta 

e o Estado não cumprem com seu papel de garantir educação para todos. 

Vamos passar aos dados da pré-escola. A tabela a seguir mostra como se dá a distribuição 

de estabelecimentos de Educação Infantil no município de Porto Velho na etapa pré-escola: 

 
 

 

Tabela 3 -Número de Estabelecimentos de Educação Infantil em Porto Velho – 2009- 2016 
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Ano 

Pré-escola 

Urbana 

Pública 

Pré-escola 

Urbana 

Privada 

Total 
Pré-escola 

Rural Pública 

Pré-escola 

Rural Privada 
Total 

2009 42 40 82 Não encontrado Não encontrado  

2010 50 40 90 Não encontrado Não encontrado  

2011 52 38 90 Não encontrado Não encontrado  

2012 51 36 87 Não encontrado Não encontrado  

2013 58 37 95 Não encontrado Não encontrado  

2014              67 37 104 Não encontrado Não encontrado  

2015              64 36 100 Não encontrado Não encontrado  

2016              69 41 110 Não encontrado Não encontrado  

Fonte:Quadro elaborado a partir: Anuários Estatísticos Secretaria Estadual de Educação de Rondônia –

SEDUC/RO e Observatório do PNE. 

 

Analisando o quadro verificamos que o número de estabelecimentos que atende a pré-

escola na área urbana vem expandindo com o passar dos anos. Houve uma diminuição no ano 

de 2015, mas em 2016 voltou a subir e inferimos que tal fenômeno tenha sido motivado pela 

obrigatoriedade da lei quanto ao atendimento às crianças de quatro e cinco anos. 

No setor privado, o número de estabelecimentos oscilou bastante, caindo em 2011, 

2012, mas aumentando o número de estabelecimentos somente em 2016, o que poderá ter 

ocorrido até mesmo pela demanda de obrigatoriedade pela diminuição de vagas no setor 

público. 

4.3 NÚMERO DE TURMAS OFERTADAS 

 

Quanto ao número de turmas ofertadas, vamos observar o gráfico abaixo que mostra os 

dados da etapa creche entre os anos de 2009 e 2016 na zona urbana e na zona rural em Porto 

Velho. 

Gráfico 1 -Número de turmas de Educação Infantil em Porto Velho – Etapa Creche – 

ano e localização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado a partir: Anuários Estatísticos Secretaria Estadual deEducação de 

Rondônia - SEDUC/RO e site do Observatório do PNE. 
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Primeiramente, não foram encontrados anuários estatísticos da Secretaria de Educação 

de Rondônia nos anos de 2009, 2010 e 2016. No site do INEP também foi realizada uma 

pesquisa, porém os dados não foram possíveis de visualizar já que os arquivos estão 

corrompidos. 

Em 2011 tínhamos 144 turmas que atendiam a EI, no entanto somente 0,69% eram em 

localidades rurais. A análise dos dados mostra também que no ano de 2013 os resultados 

cresceram, mas não como esperado. A quantidade de turmas não aumentou consideravelmente 

para atender a demanda, com um crescimento de apenas 3,6% na área rural, enquanto que na 

área urbana foi de 96,3%. 

No caso da pré-escola, em Porto Velho a oferta de estabelecimentos para a educação no campo 

é precária contribuindo a uma oferta de turmas insatisfatória. Na área urbana há um 

crescimento lento, mas aumentando gradativamente por ano. Na área rural é verificado 

também um aumento gradativo, porém muito aquém do que se esperava. O gráfico abaixo 

mostra como se dá essa diferença. 

 
Gráfico 2 - Número de turmas na Pré- escola em Porto Velho – Etapa Pré -escola – ano e localização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Gráfico elaborado a partir: Anuários Estatísticos Secretaria Estadual de 

Educação de Rondônia –SEDUC/RO. 
 

Enquanto na área urbana contabilizamos 568 turmas no ano de 2015, na área rural o 

número é de 37 turmas. Ou seja, do total de 605 turmas, á área rural abarca apenas 6,11%. 

Será que consegue atender a demanda? 

 

4.4 NÚMERO DE MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM PORTO VELHO 

 

 Se o número de escolas e turmas são aparentemente insuficientes, vejamos como 

conseguem abarcar o número de matrículas nessas escolas efetivadas. 
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4.4.1 Creche 

 

Tabela4 -População de 0 a 3 anos, número de matrícula e taxa de cobertura - 2009-2016 
 

 

 

Ano 

População  

total de 0 a 3 

anos  

Matrícula 

escolas 

 públicas 

Matrícula 

escolas 

 privadas 

Taxa de cobertura  

rede pública  

Taxa de cobertura 

rede  

privada 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano % Rural % Urbano % Rural % 

2009 26.029 2.306 1.990 0 816 0 7,64 0,0 3,13 0,0 

2010 26.029 2.306 2.209 0 926 0 8,48 0,0 3,55 0,0 

2011 26.029 2.306 2.329 0 915 11 8,94 0,0 3,51 0,47 

2012 26.029 2.306 2.338 0 1.043 10 8,98 0,0 4,0 0,43 

2013 26.029 2.306 2.768 99 1.188 0 10,63 0,38 4,56 0,0 

2014 26.029 2.306 3.119 176 1.252 13 11,98 7,63 4,81 0,56 

2015 26.029 2.306 2.435 86 1088 16 9,35 3,72 4,17 0,69 

2016 26.029 2.306 1.980 79 

 

1254 11 7,60 3,42 4,81 3,42 

Fonte: Quadro elaborado a partir: Anuários Estatísticos Secretaria Estadual de Educação de Rondônia –

SEDUC/RO. 

 

O percentual de atendimento no ano de 2009 na área urbana foi de 10,77% contando 

com a cobertura da rede privada. Em 2014 há um crescimento bastante expressivo para 16,79%. 

No entanto, se verificarmos o total de matrículas efetuadas neste mesmo ano na área urbana, 

resultará um total de 4.371 matrículas na creche para um total de 26.029 crianças que deveriam 

ser assistidas e não foram matriculadas. 

Consideramos que o resultado é escandaloso, 21.658 crianças de 0 a 3 anos não 

freqüentaram a creche no ano de 2014. A taxa de atendimento foi de 16,79, um pouco distante 

da meta do PNE cujo objetivo era ampliar as vagas até o ano de 2016 visando o atendimento 

de no mínimo de 50%. No campo os números não são animadores. Em 2009 não havia 

atendimento a educação infantil, como consta nos Anuários da Secretaria de Educação de 

Rondônia. Em 2014 foram realizadas 189 matrículas, porém precisariam matricular as 2.306 

crianças na faixa etária de 0 a 3 anos. Com isso, 2117 crianças deixaram de frequentar as creches 

nesse período. A taxa de atendimento foi de 4,41. 

Com a análise de dados também é possível visualizar que nos anos de 2015 e 2016 o 

número de matrículas na rede pública teve uma diminuição. Conforme citado anteriormente nos 

números de estabelecimentos, ocorreu tal fato referente à obrigatoriedade da matrícula das 

crianças de 4 anos na pré-escola. 

 

4.4.2 Pré-escola 

 Quanto ao número de matrículas na Educação Infantil etapa pré-escola, visualizamos 

um aumento na taxa de matriculas nos dois setores, urbano e rural. Comparando o crescimento 
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de matrículas no campo com a área urbana observamos que há uma disparidade no quantitativo 

de matrículas para crianças residentes na área rural. A tabela abaixo mostra os dados obtidos. 

 

Tabela5 -População de 4 a 5 anos, número de matrícula e taxa de cobertura - 2009 – 2016. 
 

Ano População  

total de 4 a 5 anos  

Matrícula 

escolas 

 públicas 

Matrícula 

escolas 

 privadas 

Taxa de cobertura  

rede pública  

Taxa de cobertura 

rede  

privada 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano % Rural % Urbano % Rural 

% 

2009 13.127 1.277 8.411 392 2.216 0 64,07 30,69 16.88 0 

2010 13.127 1.277 8.598 405 2.423 0 

  

65,49 3,52 18,45 0 

2011 13.127 1.277 8.904 443 2.576 41 67,82 34,69 19,62 3,21 

2012 13.127 1.277 8.575 332 2.227 48 65,32 25,99 16,96 3,75 

2013 13.127 1.277 9.560 615 2.292 33 72,82 48,15 17,46 2,58 

2014 13.127 1.277 9.371 640 2.510 32 71,38 50,11 19,12 2,50 

2015 13.127 1.277 9.439 647 2379 33 71,90 50,66 18,12 2,58 

2016 13.127 1.277 10.687 780 2.414 37 81,41 61,0 18,38 2,89 

Fonte: Quadro elaborado a partir: Anuários Estatísticos Secretaria Estadual de Educação de Rondônia –

SEDUC/RO e Observatório do PNE. 

 

  

Podemos observar com os números que na área urbana a taxa de cobertura no ano de 

2016 é de 99,79 enquanto na área rural é de 63,89. Existe ainda uma diferença grande no 

atendimento entre zona urbana e rural. Se somarmos o número de matrículas na área rural da 

creche e pré-escola teremos um número de 1866 matrículas no ano de 2016 e o total de 3.592 

crianças de 0 a 5 anos que deveriam ser atendidas. A taxa de cobertura equivale a somente 

23,19%.  

Os dados confirmam que é vital que seja oferecido mais vagas tanto na creche quanto 

na pré-escola do campo, sendo o município o responsável por propor políticas educacionais 

para isto. O que esperamos é que essa etapa seja universalizada como a própria meta do PNE 

objetiva em ambas as áreas. 

 

4.5. OFERTA E DEMANDA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO CAMPO 

 

Não encontramos nas bases onde buscamos os dados sobre atendimento à creche na área 

do campo, sendo ribeirinha, indígena e quilombola. 

Encontramos a escola ribeirinha, EMEIEF Antônio Augusto Vasconcelos que atende 

tanto a etapa creche quanto a pré-escola, fica localizada na Vila Nova de Teotônio. 
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Encontramos no núcleo de Calama uma escola ribeirinha que atende a etapa da Pré-

escola, E.M.E.I.E.F Dra Ana  Adelaide Grangeiro. Segue dados das instituições. 

 

Tabela 6 -Informações sobre escola ribeirinha 

Nome da escola Número de 

professores 

Número de 

alunos 

Número de 

salas 

Número de 

turmas 

E.M.E.I.E.F Dra 

AnaAdelaide Grangeiro 

 

 

10 

 

 

252 

 

 

6 

 

 

12 

EMEIEF Antônio Augusto 

Vasconcelos 

15 149 7 10 

Fonte: Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP) e Anuários Estatísticos da Secretaria de Educação de Rondônia. 

 

Segundo dados do Censo 2017, a E.M.E.I.EF Dra Ana Adelaide Grangeiro possui EI, a 

etapa da pré- escola e possui turmas que atendem ao ensino fundamental também. Constam 77 

matrículas na pré-escola no ano de 2017. 

 

Tabela 7 -Número de matrículas- população indígena, quilombolas e ribeirinhas em Porto 

Velho-2009-2016 

Ano 

Matrículas população 

indígena 

Matrículas em comunidades 

Quilombolas 

Matrículas em comunidades 

ribeirinhas 

Creche Pré-escola Creche Pré-escola Creche Pré-escola 

2009 0 0 0 0 - - 

2010 0 0 0 0 - - 

2011 0 0 0 0 - - 

2012 0 0 0 0 - - 

2013 0 0 0 0 - - 

2014 0 0 0 0 - - 

2015 0 0 0 0 - - 

2016 0 0 0 0 - - 

Fonte:Quadro elaborado a partir: Anuários Estatísticos Secretaria Estadual de Educação de Rondônia-SEDUC/RO 

e Observatório PNE  

 
  Analisando os dados é visível que não há atendimento a Educação Infantil registrado 

pelos anuários estatísticos da Secretaria de Educação de Rondônia nem pelo site do 

Observatório do PNE nos anos de 2009 a 2016. As matrículas em comunidades ribeirinhas 

aparecem nos anuários como matrículas em escolas rurais, não há separação, tudo é considerado 

rural. 

 Em Rondônia as comunidades quilombolas são diversas, na sua maioria, ribeirinhas 

situadas às margens direita do rio Guaporé, divisa de Brasil com Bolívia, com exceção da 
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Comunidade de Jesus, situada num afluente, o Rio São Miguel. São elas: comunidade Forte 

Príncipe da Beira, distrito de Costa Marques, reconhecida pela Fundação Palmares; 

comunidade de Santa Fé, também no município de Costa Marques, reconhecida pela Fundação 

Palmares; Comunidade de Santo Antônio do Guaporé, do município de São Francisco do 

Guaporé, a primeira a ser reconhecida em Rondônia; comunidade de Pedras Negras, município 

de são Francisco do Guaporé, reconhecida pela Fundação Palmares; comunidade de Tarumã, 

vizinha a Rolim, município de Alta Floresta; comunidade de Porto Rolim  município de Alta 

Floresta, ainda sem reconhecimento; Pimenteiras do Oeste, o grupo iniciou o pedido de 

reconhecimento como comunidade quilombola; Em Laranjeiras, município de Pimenteiras do 

Oeste, comunidade reconhecida pela fundação Palmares;  Comunidade de Jesus, em São 

Miguel do Guaporé. No município de Porto Velho não há nenhuma comunidade quilombola, 

por isso se justifica os dados. 

Em relação aos povos indígenas não houve atendimento no período de 2009 a 2016. Tal 

informação nos coloca em alerta, pois mesmo com a necessidade de ouvi-los, a rede precisa 

buscar fazer esse atendimento. Temos informações, a partir de vista in loco aos povos indígenas 

Karitiana, Aldeia Central, em 2018, que os mesmos querem a educação infantil o mais rápido 

possível. 

No Estado de Rondônia existem nove (09) comunidades quilombola, no entanto em 

Porto Velho não há nenhuma comunidade, por isso não consta o atendimento. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Nossa questão de pesquisa, qual a demanda e oferta de atendimento à educação infantil 

no município de Porto Velho? Levou-nos a buscar dados e, com isso, verificamos que ainda há 

muitas crianças em idade de 4 e 5 anos que, além de terem direito desde a Constituição Federal 

de 1988, a partir de 2016 já contam com a obrigatoriedade da escolarização, mas estão fora da 

escola.  

 Tais informações nos fazem refletir que, além de garantir a qualidade, que pelas nossas 

experiências enquanto acadêmicas tivemos a oportunidade de conhecer, não há, pois as escolas 

são em sua maioria são precárias e com grandes necessidades de infraestruturas, percebemos 

que faltam mesmo é vagas para as crianças. Tal situação nos deixou perplexas, pois as crianças 

de classe média e alta terão a opção de escolha e matrícula em uma escola da rede privada, mas 

e as crianças mais pobres e do campo, quando terão seus direitos de cidadania garantidos?  

 Acreditamos que nossos objetivos que, sabemos, não eram ambiciosos, mas relevantes 

pela possibilidade de denunciar essa ausência do poder público em garantir educação para todas 

as crianças.  

 De todo modo, discutimos em nosso trabalho o direito à educação infantil a partir dos 

documentos legais e das diretrizes educacionais especificas, e levantamos os dados sobre oferta 

e a demanda por atendimento à educação infantil na zona urbana e populações tradicionais 

(ribeirinhos, indígenas e quilombolas) no município de Porto Velho, no período de 2009 a 2016, 

além disso, vimos que o município desenvolve poucas ações que visem a ampliação de 

matrículas nas escolas. Na verdade, como política municipal não há. Houve a adesão a 

programas nacionais, como foi o caso do Proinfância, que visou a construção de creches e 

escolas de educação infantil, além de outros espaços externos, como quadras escolares, por 

exemplo. 

 Ressaltamos que esse processo nos auxiliou na construção de conhecimentos sobre 

pesquisa, como o aprofundamento sobre o que é a pesquisa do tipo estado do conhecimento, 

como fazer e como colocá-la no relatório de estudos. Consideramos essa aprendizagem 

importante, pois sempre precisamos recorrer a ela, de forma sistematizada, para a obtenção de 

informações bibliográficas mais confiáveis.  

No entanto, alguns dados não foram possíveis levantar todos os dados, como o caso da 

oferta e demanda na educação infantil em Porto Velho, com foco na área no campo (indígenas, 

quilombolas e ribeirinhos). Com isso, não foram respondidas todas as questões devido à falta 

de dados, como o número de estabelecimento na área rural. Não obtivemos dados também sobre 
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a matrícula dos ribeirinhos, visto que são contempladas juntamente com dados da área rural não 

sendo possível analisar separadamente. 

Esperamos que nossos dados sistematizados e as reflexões que fizemos sejam o início 

para outros estudos e que o poder público municipal comece a olhar pela educação infantil, 

colocando-a no centro das necessidades. 
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