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RESUMO 

 
 

O presente trabalho é resultado da pesquisa “Educação Infantil no Campo em 
Rondônia: entre o direito, a oferta e a demanda”.  Apresenta a importância da 
Educação Infantil para as crianças de 0 a 5 anos moradoras do campo. O estudo 
buscou responder a seguinte questão: em que medida o Estado de Rondônia 
garante o direito à educação infantil às crianças residentes no campo do Estado de 
Rondônia. Investiga a oferta e a demanda de Educação Infantil no Campo do Estado 
de Rondônia em 10 municípios. Apresenta um estudo bibliográfico elaborado a partir 
de trabalhos desenvolvidos por autores que debatem a temática da Educação no 
Campo, dentre eles Rosenberg (2012) que desenvolveu uma pesquisa com o 
mesmo objetivo sendo que em âmbito nacional. Outros autores também contribuem 
de forma considerável para o estudo. Fontes documentais como a Constituição 
Federal de 1988, a LDB/9394 de 1996 e Diretrizes Curriculares Nacionais foram 
basilares para a análise dos dados, pois mostram de forma objetiva como deve ser 
organizada a Educação Infantil em áreas rurais. Outras fontes de pesquisa foram o 
site oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e INEP. Todas as 
fontes contribuíram para evidenciar que a Educação Infantil no campo ainda precisa 
ser vista e discutida como primordial na vida das crianças residentes em localidades 
rurais em Rondônia. Observa-se que na legislação as crianças do campo são vistas 
e percebidas como pessoas de direitos, mas que na prática elas têm sido 
esquecidas em suas localidades. 
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ABSTRACT 
 
 

This work is resultant of the search "Early Childhood Education in Countryside in 

Rondônia: between the law, the offer and the demand". It presents the importance of 

the Early Childhood Education for country children between 0-5 years old. The study 

 sought to answer this question: to what extent the state of Rondônia guarantees the 

right to Early Childhood Education to country children of this state. It investigates the 

offer and the demand of Early Childhood Education in countryside in 10 

municipalities of the same state. Presents a bibliographical study prepared from 

 work by authors that debate the issue of Countryside Education, including 

Rosenberg (2012) that developed a research with the same purpose, but nationally. 

Another authors also contribute considerably to the study. Documentary sources 

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

Curriculum Guidelines were fundamental for the analysis of data, they show 

objectively how it should be organized Early Childhood Education in rural areas. The 

official websites of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and of 

the National Institute of Studies and Research (INEP) were another search sources. 

All sources contributed to evidence that the Countryside Early Childhood Education 

still needs to be observed and discussed as primordial in country children's life of 

Rondônia. It is observed that the legislation to the country children are seen and 

perceived as person's right, but in practice they have been forgotten in their localities. 
 
 
Keywords: Childhood. Early Childhood Education. Education in the field. 
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INTRODUÇÃO 

 

Meu interesse pelo tema Educação Infantil do Campo surgiu a partir de 

observações que fiz quando visitava algumas localidades rurais de amigos situados 

em lugares mais distantes da cidade de Porto Velho, onde resido. Nessas 

observações pude perceber que as crianças daqueles lugares não estavam 

matriculadas na escola e aquelas que estavam tinham que frequentar escolas 

situadas na cidade ou as escolas Polo que geralmente ficavam distantes do lugar 

onde elas residiam. Em outras ocasiões as crianças já estavam sem estudar há 

alguns meses, sem a expectativa de ainda frequentarem a escola naquele ano.  

Ao ouvir relatos de moradores e de pessoas que de alguma forma tinham um 

relacionamento com eles, era possível observar o desejo que os mesmos tinham de 

ver seus filhos frequentarem uma sala de aula, não importando para eles se a 

mesma era de qualidade ou não, o desejo era que seus filhos tivessem a 

oportunidade de estar no ambiente escolar.  

Em seus relatos, quando questionados por que seus filhos não estavam 

estudando, aqueles moradores queixavam-se da distância que a única escola da 

região ficava do lugar de onde eles moravam. As queixas se davam também pela 

falta de transporte escolar e a falta de professores que apareciam somente alguns 

dias da semana para ministrarem as aulas. Embora tímidas as crianças 

demonstravam, não com palavras, mas com olhares ansiosos, quando o assunto era 

a escola. Percebia que eles queriam estudar, mesmo sem entender talvez, o real 

significado da educação e o de frequentar uma sala de aula.  

Observava também a idade daquelas crianças umas de 3, outras de 9 e até 

adolescentes de 15 anos que não sabiam ler e escrever, e a simplicidade dessas 

crianças, que mal falavam, me chamou a atenção. A forma do olhar, ou melhor, de 

não olhar nos olhos e dificilmente responderem o que perguntamos a eles. Talvez 

seja por essa simplicidade que pouca importância se dá para essa população 

esquecida. 

A legislação mostra como se deve organizar o sistema escolar para as 

crianças moradoras de área rural, apresenta quais medidas devem ser tomadas 

para que haja um bom funcionamento desse sistema. Observando essas legislações 

e fazendo uma análise mais profunda sobre esse tema pude perceber o quanto os 
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povos ribeirinhos, quilombolas, indígenas e outros, nutrem uma esperança de uma 

educação boa e de qualidade. Essas crianças são reconhecidas como detentoras de 

um direito, muito embora não respeitado, para que as mesmas possam frequentar 

uma escola, e deparando-me com a realidade percebia, vi o quanto essas crianças 

são negligenciadas e esquecidas. Embora lembradas no papel, são esquecidas na 

vida real. Isso se agrava quando levantamos o quantitativo de crianças moradoras 

desses lugares. 

Outra questão que me impulsionou a pesquisar e escrever sobre esse tema 

foram as aulas que tive na faculdade. Quando se falava da precariedade do ensino e 

da oferta de educação infantil para classes menos favorecidas da sociedade a 

pergunta que sempre fazia a mim mesma era: se para as crianças de 0 a 5 anos, 

moradoras da cidade, já é tão difícil fazer com que seus direitos sejam garantidos, 

como fazer isso no campo, onde a tendência é que as dificuldades aumentem?  

Quando cursei a disciplina Educação com Povos da Floresta fiz uma pesquisa 

na Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para fazer um levantamento sobre o 

trabalho da fundação com os indígenas. Pude observar que naquele lugar havia 

várias crianças que ali moravam ou que estavam de passagem, mas como fomos 

orientadas a não conversar com os povos, pois precisaríamos de autorização, 

ficamos em dúvida se aquelas crianças frequentavam a escola. 

Embora muito se tenha buscado na legislação vigente atender as 

necessidades dessa classe, o que podemos observar é um desajuste total entre o 

que está escrito e o que realmente observamos quando temos a oportunidade de 

chegar a esses lugares mais distantes das cidades. E, desta forma, os moradores 

que anseiam que seus filhos tenha acesso ao conhecimento escolar são obrigados a 

se deslocar por vários quilômetros por que sua região não dispõe de escolas, 

creches ou pré-escola. 

Neste sentido o trabalho se propôs a responder a seguinte indagação: em que 

medida o Estado de Rondônia garante o direito à educação infantil às crianças 

residentes no campo? A partir dessa questão, defini como objetivo analisar a oferta e 

demanda de atendimento da Educação Infantil para as crianças de 0 a 5 anos 

residentes do campo de Rondônia.  

Vale ressaltar que não são somente as crianças do campo que sofrem por 

falta de acesso ou por acesso precário a uma escola, mas também as filhas dos 

extrativistas, pescadores, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária e 
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ainda os descendentes de quilombolas, caiçaras e indígenas. 

Os estudos produzidos foram organizados em seis capítulos. O Capítulo 1 

apresenta o conceito de infância e sua transformação ao longo dos anos e chegar 

ao conceito que se tem. Também discute o desenvolvimento da criança trazendo 

alguns autores que mais discutiram sobre esse tema.  Procuro também falar sobre a 

importância da escola para as crianças na etapa da Educação Infantil, trazendo as 

bases legais e teóricas que tratam do assunto. 

No Capítulo 2 é tratado sobre a Educação Infantil no Campo trazendo as 

considerações legais que esclarecem como deve acontecer esse atendimento nas 

localidades rurais. Apresento também alguns autores que apontam para a 

importância da Educação Infantil no Campo. 

O Capítulo 3 apresenta os procedimentos metodológicos da pesquisa, 

trazendo o tipo de pesquisa desenvolvida, a delimitação espacial e temporal do 

estudo além dos objetivos do trabalho. 

O Capítulo 4 apresenta e discute os resultados da pesquisa em relação ao 

atendimento à educação infantil no campo no Estado de Rondônia. 

O Capítulo 5 se propõe a apresentar o levantamento e os resultados de 

matrículas na Educação Infantil no campo em alguns municípios do estado em 

relação ao número de crianças residentes nestes mesmos municípios. Os 

municípios escolhidos obedecem a uma lógica sendo os 05 mais populosos e que 

estão no curso da Rodovia Federal BR-364 e outros 05 que tem uma população 

pequena e em sua grande maioria a população é residente na área rural e que não 

fazem parte do curso da BR-364. 

Destacamos que a relevância social deste estudo está em explicitar o 

atendimento à educação infantil do campo, bem como possibilitar uma reflexão por 

parte dos gestores municipais sobre a realidade desse atendimento. O estudo, sem 

dúvida contribuiu para que eu pudesse construir teórica e empiricamente melhores 

argumentos em defesa da educação infantil no campo e em outras regiões e 

comunidades que, por decisão ou necessidade, não residem no perímetro urbano. 
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1 INFÂNCIA E EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 
1.1 INFÂNCIA: PASSADO E PRESENTE 

   

Este trabalho tem como objetivo fazer um levantamento da oferta e demanda 

de educação infantil para crianças de 0 a 5 anos residentes no campo do Estado de 

Rondônia. Embora seja o tema principal desse trabalho é possível fazermos uma 

descrição do termo infância em um breve relato do que se entendia por infância no 

passado e como esse entendimento foi mudando através dos séculos para hoje 

termos a compreensão de que essa é uma fase importante da vida de qualquer ser 

humano. 

 Não podemos negar que a infância é a fase onde podemos aprender e 

interagir com as coisas que nos cercam. Mas pensar que nem sempre foi assim nos 

leva a imaginar como seria se não existisse essa fase tão importante e essencial da 

vida, onde aprendemos e nos desenvolvemos pessoal, cognitiva e moralmente.  

O dicionário Aurélio coloca a infância como período da vida humana desde o 

nascimento até cerca de 12 anos e o termo criança como indivíduo da espécie 

humana na infância.      

No entanto, a ideia que temos hoje, o sentimento que nutrimos hoje e o 

comportamento em relação à criança, mesmo que impulsionado pelas leis, nem 

sempre foi assim. O que podemos encontrar na história é que não havia uma visão 

diferenciada, uma preocupação em separar, nas relações sociais, a criança do 

adulto. A historiografia tem abordado essa questão. Ariès (1979) elaborou um 

importante estudo e nele nos apresenta informações e fatos que demonstram esse 

comportamento do adulto em relação à criança na Idade Média.  

Segundo ele, um dos fatos que nos leva a entender que a criança era vista 

como adulto em miniatura são as artes, que por volta do século XII tratava da 

criança como um adulto de pequena estatura. Não se pintava uma criança com ares 

infantis ou até mesmo com vestes de crianças, o corpo delas tinham as formas de 

um adulto com a musculatura idêntica, as vestes, por sua vez, imitavam a de um 

adulto, não havia diferenças a não ser no tamanho (ARIÈS, 1979).  O autor destaca 

que é difícil crer que essa ausência se devesse a incompetência ou a falta de 

habilidade. Podendo supor que a visão que se tinha daquele ser tão pequeno era tão 

somente de um adulto que não havia crescido ou chegado a uma estatura ou 
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consciência plena, revelando graficamente aquilo que era presente nos costumes da 

época. 

Em sua obra "História Social da Criança e da Família", Philippe Ariès escreve 

que atitudes que para nossa época parecem permissivas ou intolerantes, no final do 

século XVI e início do século XVII eram costumes. Atitudes como tocar ou brincar 

com os órgãos sexuais da criança ou deixar-se tocar por ela eram comuns. Relatos 

do diário de Heroard, médico de Henrique IV, onde anotava fatos da vida do jovem 

Luís XIII, deixa claro que o que para nós seria considerado pervertido, na época era 

extremamente normal (ARIÈS, 1979, p.75). 

Essa atitude durava até por volta dos dez ou doze anos, pois era comum aos 

treze anos elas se casarem. Embora não existisse o sentimento de infância e uma 

separação entre adultos e crianças, não significava que elas eram negligenciadas ou 

desprezadas. 

 

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 (ARIÈS, 1979, p. 99). 

 
 

Na idade média onde os colégios eram reservados para um pequeno número 

de clérigos, não havia separação na hora da ministração de algum ensino ou leitura, 

crianças e adultos se misturavam dentro de um clima de liberdade de costumes, 

esse ato levou na idade moderna para um planejamento de tirar essa criança desse 

meio e levá-la para um isolamento, onde passaria agora a ter um atendimento fora 

do mundo dos adultos. Ariès (1979) coloca: 

 

Assim que ingressava na escola, a criança entrava imediatamente no 
mundo dos adultos. Essa confusão, tão inocente que passava 
despercebida, era um dos traços mais característicos da antiga 
sociedade [...]. A partir do fim da idade média, percebem-se os 
germes de uma evolução inversa que resultaria em nosso sentimento 
atual das diferenças de idade [...]. Sua resistência aos outros fatores 
de transformação mental mostra-nos bem que estamos na presença 
de uma atitude fundamental diante da vida, que foi familiar a uma 
longa sucessão de gerações (p.109). 
 

 
Com a instituição dos colégios, houve a preocupação de se fazer uma 

separação entre os alunos menores, chegando também a atingir os alunos maiores 
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que estudavam lógica e física e a todos os alunos de artes. Essa separação, no 

entanto não se deu pela consciência de que havia uma diferença entre criança e 

adulto, mais pelo fato de serem estudantes. 

 

A instituição do colégio hierarquizado no século XIV já havia retirado 
a infância escolar da barafunda em que, no mundo exterior, as 
idades se confundiam, a criação das classes no século XVI 
estabeleceu subdivisões no interior dessa população escolar (ARIÈS, 
1979, p.112). 

 
 

Para Angotti (2006), o período da infância é uma etapa singular da vida do ser 

humano, deixando para o passado o entendimento da criança enquanto um adulto 

em miniatura, que devemos cuidar e proteger somente por um tempo. Destaca 

também que a criança deverá ser reconhecida e apresentada enquanto ser social, 

onde será necessária a aprendizagem e o desenvolvimento da vida em sociedade, 

ser político atuante na história e produtor de uma cultura que se for bem trabalhada 

tem a capacidade de comprometer-se com a preservação da cultura e possíveis 

inovações. 

Dentro de um contexto de grandes mudanças principalmente nos séculos XVI 

e XVII e com relação ao entendimento sobre a infância e a importância da criança, 

surgem instituições de educação infantil, relacionado ao nascimento da escola e do 

pensamento pedagógico. Segundo Bujes (2001, p.13), a Europa teve uma grande 

influência no tipo de escola que conhecemos hoje, devido as grandes descobertas e 

o surgimento de novos mercados, o desenvolvimento científico e a invenção da 

impressa que possibilitou um maior interesse pela leitura, tendo a Igreja Protestante 

desempenhado um papel fundamental pois no intuito de levar seus fiéis ao 

conhecimento das sagradas escrituras os incentivou a ler. 

Outros fatores também levaram ao nascimento da escola moderna: uma nova 

visão sobre a infância que antes não existia, e o surgimento de especialistas que 

discutiam o tema, colocando em destaque a importância dessa fase da vida da 

criança para a aprendizagem e discussão de como ensinar. Com a revolução 

industrial, surge a necessidade das mães que antes se dedicavam aos cuidados da 

casa e da família, de ter um lugar para deixar seus filhos contribuindo para o 

aceleramento do surgimento de creches e pré-escolas.   

No Brasil o ato de levar a criança para uma instituição que pudesse acolher 

ou cuidar dela, nasce do anseio de tirar das ruas aquelas crianças que por algum 
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motivo entulhavam as esquinas. Foi uma atitude tomada por um grupo de pessoas 

que querendo ver a cidade limpa, buscavam tirar das ruas crianças abandonadas. 

Outro fato marcante da história brasileira que dá início às instituições que 

cuidam de crianças, foi a Roda dos Expostos, que apesar de sua origem europeia, 

chegou ao Brasil para tirar a vergonha de mães solteiras que não podendo assumir 

que havia tido um filho antes de se casar, optavam por abandonarem seus filhos nas 

rodas. A história revela que grande parte desses abandonados era filho da corte. 

Com um caráter puramente assistencialista os responsáveis por cuidar dessas 

crianças não tinham muito interesse em educá-las pedagogicamente. Há quem diga 

que esses lugares eram sujos, mal cuidados e muitas dessas crianças morriam por 

falta de uma melhor assistência. 

Com o avanço da indústria e do capitalismo no Brasil surge a necessidade 

das mães terem um lugar para deixar seus filhos para que as mesmas pudessem 

trabalhar. Começam assim a se instalarem as primeiras creches. Com o objetivo 

puramente assistencialista, segundo Pachoal (2009, p.81),  

 

No Brasil, por exemplo, a creche foi criada exclusivamente com 
caráter assistencialista, o que diferenciou essa instituição das demais 
criadas nos países europeus e norte-americanos, que tinham nos 
seus objetivos o caráter pedagógico. 

 

Barbosa, Gehlen e Fernandes (2012, p. 75 apud Kuhlmann Jr, 1996) ainda 

colocam que: 

 

No Brasil a história das creches também segue este percurso, 
iniciando-se no final do século XIX, quando estas foram fundadas 
para cuidar das crianças das populações pobres das cidades no 
âmbito dos processos de higienização e moralização da população 
brasileira. O Jardim de Infância, apesar de ter seu surgimento um 
pouco distanciado da ideia de substituição do cuidado familiar, tão 
importante para as crianças cujas mães trabalhavam, também tem 
sua fundação no Brasil relacionada com a urbanização. Em alguns 
casos, chegou a ser considerado como uma instituição fundamental 
para a fortificação do processo de modernização e construção da 
nacionalidade brasileira [...]. 
 

 
Com isso observa-se o objetivo da criação de locais para que se deixassem 

as crianças não tinha um caráter pedagógico e sim assistencialista, era preciso que 

as mães trabalhassem e que houvesse um lugar para se levar as crianças para que 

as mesmas fossem cuidadas. Desta forma, mesmo com todas as mudanças na 
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concepção que se tem de escola de educação infantil, tanto teórica como 

legalmente, ainda é muito forte, principalmente no caso das creches, é a ideia de 

espaço para simplesmente acomodar e cuidar das crianças enquanto suas mães 

trabalham, e não de um espaço educativo, que deve promover a educação e o 

cuidado simultaneamente. 

 
1.2 O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS 

 

Sabemos que o desenvolvimento do ser humano se inicia no momento em 

que nasce e perdura por toda vida. No caso do desenvolvimento da criança, esse 

desenvolvimento se dá em várias etapas de forma gradual e cada fase da infância 

tem suas características próprias. Dentro de um contexto social moderno e 

avançado, é preciso parar e pensar como trabalhar com crianças nesta fase tão 

importante do desenvolvimento. 

Conforme explicita Felipe (2001, p. 27), “o avanço de determinadas áreas do 

conhecimento tem passado por inúmeras transformações, principalmente a partir do 

final do século passado, áreas como a medicina, a biologia e a psicologia, bem 

como a vasta produção das ciências sociais nas últimas décadas (sociologia, 

antropologia, pedagogia, etc.) produziram importantes modificações na forma de 

pensar e agir em relação à criança pequena”. 

Com isso vários teóricos desenvolveram estudos com relação ao 

desenvolvimento da criança e as fases que são mais perceptíveis, entre esses 

teóricos estão Wallon, Vygotsky e Piaget. Para um melhor entendimento 

destacaremos de forma resumida o que cada um deles aponta com relação ao 

desenvolvimento da criança (FELIPE, 2001). 

Henri Wallon (1879-1962) desenvolveu estudos na área da neurologia, 

enfatizando a plasticidade do cérebro, integrou o estudo do desenvolvimento infantil: 

afetividade, motricidade e inteligência. Defendia que o desenvolvimento da 

inteligência depende das experiências oferecidas pelo meio e como o sujeito se 

apropria dela. Podemos considerar como contexto para o desenvolvimento os 

aspectos físicos do espaço, as pessoas próximas, a linguagem e todo o contexto 

cultural.  
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[...] Wallon ajuda-nos a entender que esse processo é relacional e 
coletivo, dependente do “outro” e da mediação que esse “outro” faz 
da relação da criança com ela mesma e com o mundo, em um 
permanente movimento de diferenciação e identificação com 
parceiros (SILVA, et al., 2012, p.157). 

 

Para Wallon ainda existe um tipo particular de interação entre o sujeito e o 

ambiente: estágio impulsivo – emocional (1º ano de vida), estágio sensório-motor 

(um a três anos aproximadamente), personalismo (três aos seis anos 

aproximadamente) e estágio categorial (seis anos). 

Estágio impulsivo: Esse estágio abrange o primeiro ano de vida sendo sua 

principal característica a afetividade. Segundo Wallon (apud FELIPE, 2001), a 

criança ignora qualquer constrangimento, pois há uma ausência de sistemas 

inibidores. Desenvolvem-se as condições sensório-motoras como o olhar, pegar e 

andar que permitem no segundo ano de vida a intensificação da exploração 

sistemática do ambiente. 

Estágio sensório motor: Estágio caracterizado pela exploração e 

investigação do mundo exterior, pela aquisição da aptidão simbólica e pelo início da 

representação. Predomínio da atividade de exploração, manipulação que põe a 

criança em contato com o mundo físico e é, portanto preponderantemente intelectual 

voltado para um aspecto mais objetivo centrífugo do desenvolvimento. Tudo que já 

foi ensaiado no estágio anterior agora toma corpo por meio da exploração, atitudes e 

movimentos. A cada descoberta a criança encanta-se com os movimentos 

aprendidos tentando reproduzi-los na intenção de obter a mesma sensação 

provocada pelo movimento do objeto (COSTA, 2006, p.32). 

Personalismo: Estágio voltado à pessoa para o enriquecimento do eu e a 

construção da personalidade. A consciência corporal e a capacidade simbólica são 

as condições fundamentais para o desenvolvimento da pessoa. Palavras como eu, 

meu e não é o vocabulário predominante nesta fase. A criança começa a ter 

consciência e fazer diferença entre ele e outras pessoas. Devendo ser entendido 

que a oposição é uma maneira de afirmação de si mesma e de diferenciação de 

outro. 

Estágio categorial: Predomina nesta fase o interesse em conhecer e 

conquistar o mundo exterior em função do progresso intelectual que conquistou. 

Podemos observar que em cada fase do desenvolvimento a criança passa por 

transformações que lhe darão condições de absorver as mudanças que o corpo 
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requer, é um conjunto de acontecimentos no desenvolvimento da criança, onde cada 

etapa é observada mudanças que acontecem e novas condições de exploração e 

relação cognitiva com o meio. Através das relações sociais constroem-se as 

relações afetivas, de conhecimento e a conquista do mundo exterior. 

Vygotsky (apud FELIPE, 2001) compreende que o funcionamento psicológico 

estrutura-se a partir das relações sociais estabelecidas entre o indivíduo e o mundo 

exterior, ocorrendo dentro de um contexto histórico e social, não podendo ser visto 

como um processo abstrato, descontextualizado ou universal. A linguagem 

desempenha um papel central na relação entre os indivíduos. Enfatiza a importância 

do brinquedo e das brincadeiras para o desenvolvimento infantil, “é no brinquedo 

que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva” (VYGOTSKY, 1991 apud 

FELIPE, 2001). A imitação para ele também é um ato que devemos ver como uma 

construção daquilo que a criança observa nos outros. 

Para Piaget (apud FELIPE, 2001), a estruturação do conhecimento era uma 

das suas preocupações centrais. Para ele o objeto do conhecimento deveria estar 

inserido em um determinado sistema de relações. Piaget também observa que o 

desenvolvimento pode ser compreendido a partir dos seguintes estágios: Estágio 

sensório-motor, pré-operatório.  

 Estágio sensório-motor (0 a 2 anos aproximadamente), com as seguintes 

características: 

 Aprendizagem da coordenação motora elementar 

 Aquisição da linguagem até a construção de frases simples 

 Desenvolvimento da percepção 

 Noção de permanência do objeto 

 Preferências afetivas 

 Início da compreensão de regras 

  Pré-operatório (2 a 7 anos) Este estágio também chamado pensamento 

intuitivo é fundamental para o desenvolvimento da criança. Apesar de ainda não 

conseguir efetuar operações, a criança já usa a inteligência e o pensamento.Este é 

organizado através do processo de assimilação, acomodação e adaptação 

(CARVALHO, 2006), com destaque para as seguintes características: 

 Domínio da linguagem 
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 Animismo, finalismo e antropocentrismo/egocentrismo, isto é, os objetos são 

percebidos como tendo intenções de afetar a vida da criança e dos outros 

seres humanos. 

 Brincadeiras individualizadas, limitação em se colocar no lugar dos outros. 

 Possibilidade da moral da obediência, isto é, que o certo e o errado é aquilo 

que dizem os adultos. 

 Coordenação motora fina. 

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. (Angotti, 2006, p.19). 

Sendo assim é possível observarmos a importância da escolarização de 

crianças nessa etapa. É no meio escolar que ela tem a oportunidade de relacionar-

se com um meio que não é o familiar, adquirir experiências e construir 

conhecimentos.  

 

1.3 A ESCOLARIZAÇÃO DE CRIANÇAS NA ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
A educação é definida em seu sentido mais amplo como o repasse de 

costumes, preceitos, hábitos e valores culturais de uma geração para outra. A 

LDB/9.394/96, no artigo 1º coloca que “a educação abrange os processos formativos 

que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais” entendendo assim que existe uma 

educação que pode ser adquirida por meio da relação da criança com outros meios 

que não seja a escola. Quanto à educação escolar, esta deverá desenvolver-se, 

predominantemente, por meio de ensino, em instituições próprias vinculadas ao 

mundo do trabalho e a prática social. 

Dentro deste contexto temos que qualquer cidadão tem o direito a frequentar 

uma instituição de ensino onde poderá desenvolver-se para a prática social como 

prever a lei.  A LDB/9.394 na seção II da educação infantil coloca que a educação 

infantil, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 

idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, em complemento a 

ação da família e da comunidade. 

Como afirma Silva (2012) “a educação infantil brasileira vem se constituindo 
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no país como uma área de saberes próprios, em diálogo com áreas correlacionadas 

à educação”. Segundo afirma Felipe (2001), o avanço de determinadas áreas do 

conhecimento entre elas a medicina, a biologia e a psicologia, bem como a vasta 

produção das ciências sociais (sociologia, antropologia, pedagogia e outras) 

produziram importantes modificações na forma de pensar e agir em relação à 

criança pequena, consequentemente a Educação Infantil. Fazendo que essa etapa 

da vida que antes não era percebida e nem valorizada, torne-se uma importante fase 

para o desenvolvimento do indivíduo. 

A LDB/96 art. 29 coloca a educação infantil como primeira etapa da educação 

básica que será ofertada da seguinte forma: 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. A partir da promulgação da Lei nº 

11.274/2006 e a Lei Federal 12.796 houve duas mudanças importantes na educação 

infantil: a alteração da idade para o término da pré-escola, que passou de 06 para 05 

e a obrigatoriedade de matrícula e frequência na pré-escola para crianças de 04 e 

05 anos. 

Com tudo isso é possível vermos que essa etapa da vida ainda não é 

respeitada e considerada quando se fala em investimentos.  É possível hoje nos 

defrontarmos com mazelas envolvendo crianças que na idade escolar não tem 

acesso a esse bem que deveria servir a todos, como afirma Rosemberg e Artes 

(2012) “esquece-se que a criança está vivendo sua humanidade hoje, ao mesmo 

tempo em que constitui as bases para o futuro”.    

Angotti (2006) 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 crianças 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 (p.17). 

 

É nessa dinamicidade que o Brasil das últimas décadas tem revelado em sua 

estrutura legal um maior entendimento sobre o que seja a infância, como entender a 

criança e oferecer-lhe garantias institucionais para que se assegure, na prática 

social, o direito da mesma a ter seu desenvolvimento integral garantido por meio de 

consequente atendimento educacional e pedagógico. 
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Segundo Bujes (2001), “a maneira como hoje vemos as crianças, como seres 

ativos, que pode se tornar cada vez mais competentes para lidar com as coisas do 

seu mundo [...]” é o que deverá definir as práticas para a dinâmica da oferta e do 

atendimento na educação infantil institucionalizada. 

Angotti (2006, p.16), em seu artigo “Educação Infantil: Para que, para quem e 

porque”, revela que os direitos declarados à infância brasileira não estão em 

processo de consolidação legais, sendo que o que se deveria fazer é buscar a 

garantia dos direitos já conquistados. Coloca ainda que o Brasil já tem demonstrado 

em sua estrutura legal um avanço no entendimento sobre o que é infância, 

procurando entender a criança para que possa lhe oferecer garantias institucionais, 

levando a prática o direito da mesma de ter seu desenvolvimento integralmente 

garantido por meio do atendimento educacional e pedagógico. 
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2. A EDUCAÇÃO INFANTIL NO CAMPO 

2.1. BASES LEGAIS 

 

Quando se fala em educação infantil e todos os entraves que a acompanham, 

podemos afirmar que essas dificuldades tendem a aumentar se pensarmos na 

educação infantil na área rural. Quando se coloca educação infantil e educação no 

campo, temos que as dificuldades da área urbana levadas para o meio rural tendem 

a ser discrepantes, pois, envolvem outra rotina, cultura, costumes e visão de mundo. 

Assim como para educação infantil as legislações estão se atualizando e 

colocando a criança como pessoa de direito, para a educação no campo não é 

diferente. A Constituição Federal diz que o acesso à educação é direito de todos e 

dever do estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A LDB 9.394/1996 em 

conformidade com a Constituição Federal de 1988 que em seus artigos 205 a 210 

expõe de maneira clara sobre a educação e seus princípios básicos, reafirma o 

direito à educação e a igualdade de condições de acesso e permanência, gratuidade 

do ensino e garantia de qualidade para a educação no campo. 

O texto expõe: 

 

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. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), no artigo 58, fala da seguinte 

forma: “No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e 

históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a 

estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura”.    

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (2009), quando se 

refere às propostas pedagógicas da Educação Infantil no campo deixa claro que: 
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 § 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; 
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. 

 

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

(2002), em seu artigo 2º, coloca que a “identidade da escola do campo é definida 

pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na 

temporalidade e saberes próprios dos estudantes”, no art. 3º fala que o Poder 

Público, “considerando a magnitude da importância da educação escolar para o 

exercício da cidadania plena e para o desenvolvimento de um país deverá garantir a 

universalização do acesso da população do campo à Educação Básica e à 

Educação Profissional de Nível Técnico”. No art. 5º, faz uma menção aos artigos 23, 

26 e 28 da Lei 9.394 da LDB/1996, dando ênfase a proposta pedagógica das 

escolas do campo. 

Figura 1- Crianças a caminho da escola 

 
Fonte: /www.google.com.br,2014 

 

Conforme as Diretrizes Complementares da Educação do Campo (2008), a 

educação oferecida para essa população – agricultores familiares, extrativistas, 

pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da Reforma Agrária, 
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quilombolas, caiçaras, indígenas e outros - deve compreender todas as etapas da 

educação básica, sendo elas, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio 

e Educação Profissional Técnica de nível Médio.  O decreto de 7.352/2010, fala da 

ampliação e qualificação de Educação Básica para população do campo, 

reafirmando os princípios que regem a educação do campo: 

 

I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, 
culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e 
de raça e etnia;  
II - incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos 
específicos para as escolas do campo, estimulando o 
desenvolvimento das unidades escolares como espaços públicos de 
investigação e articulação de experiências e estudos direcionados 
para o desenvolvimento social, economicamente justo e 
ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do 
trabalho; 
 
 

Em seu artigo 4º coloca que a União, por meio do Ministério da Educação, 

prestará apoio técnico e financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

na implantação das ações voltadas à ampliação e qualificação da oferta de 

educação básica e superior às populações do campo em seus respectivos sistemas 

de ensino, sem prejuízo de outras que atendam aos objetivos previstos neste 

Decreto: 

I - oferta da educação infantil como primeira etapa da educação 
básica em creches e pré-escolas do campo, promovendo o 
desenvolvimento integral de crianças de zero a cinco anos de idade; 
V – construção, reforma, adequação e ampliação de escolas do 
campo, de acordo com critérios de sustentabilidade e acessibilidade, 
respeitando as diversidades regionais, as características das 
distintas faixas etárias e as necessidades do processo educativo; 
IX - oferta de transporte escolar, respeitando as especificidades 
geográficas, culturais e sociais, bem como os limites de idade e 
etapas escolares. 
 

Figura 2- Escola situada em área rural 

 

Fonte: g1. globo.com, 2014 
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Temos ainda as proposições e as concepções apresentadas nas Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica das Escolas do Campo (Doebec) onde 

mostra os movimentos sociais lutando em busca de direitos e de políticas 

educacionais voltadas ao campo, combatendo a submissão do rural ao urbano e 

propostas de dominação e de exploração (SILVA, 2012, p. 58). 

O que podemos observar com relação às legislações educacionais vigentes é 

que muito se tem avançado com relação à Educação Infantil em reconhecer os seus 

direitos e as diversidades da infância.  

Quanto a Educação rural, as mudanças têm ocorrido, muito embora tenha 

acontecido muito mais nas legislações e seus desdobramentos do que no próprio 

contexto onde as populações residem e nas escolas onde grande parte da 

população infantil da localidade necessita do atendimento.  

 

Figura 3- Escola Municipal Iquezinha, na zona rural de Vilhena 

  
Foto: Flávio Godoi/G1, 2014 

 

Embora reconheçam e garanta a cada criança brasileira o direito de estar e 

permanecer na escola, as medidas de legalização ainda não são suficientes para 

acabar com o contraste de um cenário de desigualdades. Como coloca Rosemberg 

e Artes (2012, p. 25), “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). 
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2.2 PENSANDO A EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

Em uma de suas pesquisas Rosemberg e Artes (2012) usam os dados 

coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vinculado ao 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Instituto Nacional de 

Pesquisas em Educação Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao MEC, onde fazem um 

levantamento sobre a educação infantil para crianças de até 06 anos na área rural e 

urbana. Com as amostras coletadas elas colocam que a oferta da educação infantil 

no campo é insuficiente para atender a demanda existente. Em relação às crianças 

de 06 anos por curso frequentado e situação de domicílio os dados mostram que 

enquanto na área urbana as crianças de 0 a 3 anos frequentando a creche e pré-

escola somam mais de 2 milhões de crianças,  na área rural não passa de 238 mil. 

Para crianças de 4 a 6 anos frequentando creche, pré-escola, classe de 

alfabetização e ensino fundamental os dados apontam para mais de 6 milhões de 

crianças, enquanto que no rural não chega a 2 milhões, sendo que esses dados são 

a nível nacional. 

Para Barbosa, Gehlen e Fernandes (2012, p.75), “[...] a priorização em 

atender demandas geradas pelo processo de modernização industrial explica a 

pouca oferta de educação infantil para as populações rurais”, que ainda é vista como 

sinônimo de atraso e mão de obra barata. E ainda Pasuch e Santos (2012, p. 113) 

destacam que, por conta dessa realidade atribuída ao campo, às populações que 

nele viviam e produziam, também eram consideradas como “de segunda classe”.   

Para Leal e Ramos (2012, p.160), a Educação Infantil do Campo nasce da 

procura pelo diálogo entre a Educação Infantil e a Educação do Campo, trazendo 

para o debate da Educação Infantil, o campo e para o debate da Educação do 

Campo, a criança. Silva (2012) ainda acrescenta que foi a partir da Constituição 

Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, que a creche 

e pré-escola são fortalecidas como direito de toda criança, tirando o paradigma de 

que os direitos eram das mães trabalhadoras sejam elas rurais ou urbanas.  O 

direito agora pertença às crianças que passam a ser vista como pessoas de direitos, 

iguais a qualquer outro, como ela afirma, crianças cidadãs. 
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Figura 4 - Crianças na escola em área rural 

 
Fonte: www.correiodaamazonia.com.br, 2014 

 

Apesar dessas conquistas ainda se nota que um grande número de crianças 

no Brasil tem esse direito social roubado, pois grande parte das crianças de 0 a 6 

anos especialmente as mais pobres e dentre elas as crianças moradoras de área 

rural não foram beneficiadas. “A importante função política e social da Educação 

Infantil, que é a de contribuir com igualdade e justiça social1, não está sendo 

cumprida” (BARBOSA; GEHLEN; FERNANDES, 2012, p. 74). 

 

Construímos um consenso de que o direito à Educação é valido para 
todas as crianças. Contudo, nem sempre conseguimos identificar as 
injustiças em sua efetivação. Muitas vezes, no senso comum, 
acreditamos que o direito à Educação se efetiva com a conquista da 
vaga em creche, pré-escola ou escola. Mas do ponto de vista 
constitucional, tal direito necessita de mais elementos para se 
completar. É necessário que essa vaga seja ofertada com uma 
experiência educacional de qualidade. E aí a discussão se torna 
complexa, pois não é fácil definir o que seja qualidade, em especial 
quando juntamos nessa discussão o direito das crianças ao 
reconhecimento de suas singularidades e particularidades (SILVA et 
al, 2012, p. 86). 

 
 

Silva, Pasuch e Silva (2012) explicitam que embora haja um entendimento 

que toda criança tem direito a educação, seja ela branca, preta, pobre, rica, 

moradora da cidade ou do campo, muitas vezes não buscamos enxergar as 

injustiças que ainda perduram nos dias atuais em relação à Educação Infantil no 

campo. Muito embora se tenha conquistado uma vaga em uma das etapas do 

escolar é valido lembrar que a efetivação da educação não se dá somente pela 

conquista da vaga, e sim pela oferta de educação de qualidade juntando-se a isso o 

                                                           
1
 O Índice de Gini, que mede a desigualdade social, demonstra que apesar dos avanços econômicos dos últimos 

anos, o Brasil ainda apresenta uma alta concentração de renda. Embora a desigualdade social tenha diminuído, 
o Brasil ainda aparece como a 8ª maior desigualdade social do mundo e no 63º lugar no ranking do IDH, isto é, 
vivemos o “paradoxo” de ser a sexta maior economia do mundo  e, ao mesmo tempo, estarmos na oitava 
posição em exclusão social. 
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reconhecimento das singularidades e particularidades de cada indivíduo.  

Para a criança moradora de áreas rurais essas particularidades se tornam 

ainda mais urgentes, dado o ambiente em que elas vivem os valores culturais e 

costumes que as mesmas carregam e vivenciam. E, se para trabalhar com crianças 

de 0 a 6 anos já é preciso ter o cuidado para não colocar a lógica adultocêntrica 

anulando os interesses da criança, para a educação infantil no campo além desse 

cuidado é preciso ainda olhar para também não tentar implantar uma ideia 

urbanocentrica, valorizando as coisas das cidades em detrimento as do campo.  

O artigo 28 da LDB n. 9394 de 1996 apresenta como deve se organizar a 

Educação para a população de área rural, orienta para que seja feitas as 

adequações necessárias, seja no calendário ou peculiaridades próprias do campo.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta parte do texto monográfico serão apresentados os procedimentos 

metodológicos utlizados no desenvolvimento deste trabalho monográfico, a saber: 

caracterização da pesquisa, problematização, objetivos, campo, universo, amostra e 

instrumento de coleta de dados que estruturam todos os encaminhamentos para o 

trabalho eficaz e consistente. 

 

3.1 PROBLEMA E OBJETIVOS 

         a) Problema:  

Como já apontado na introdução, o estudo foi desenvolvido a partir do 

seguinte problema: Em que medida o Estado de Rondônia garante o direito à 

educação infantil às crianças residentes no campo? 

 

b) Objetivo Geral:  

A partir da questão definimos o objetivo geral: Investigar a demanda e a 

oferta de Educação Infantil no Campo do Estado de Rondônia. 

 

c) Objetivos Específicos: 
 

 Desenvolver estudos na literatura especializada sobre a importância e as 

condições de oferta da educação infantil no campo;  

 Identificar a oferta de educação infantil para as crianças do campo de 

Rondônia a partir da perspectiva do direito à educação; 

 Levantar a oferta e a demanda para a oferta de educação infantil em 10 

municípios do Estado de Rondônia a partir dos dados disponíveis no 

IBGE e INEP. 

 

3.2 TIPOS DE PESQUISAS 

 
De acordo com Fachin (2003, p. 123), pesquisa “é um procedimento 

intelectual em que o pesquisador tem como objetivo adquirir conhecimentos por 

meio da investigação de uma realidade e da busca de novas verdades sobre um fato 

(um objetivo ou um problema)” buscando conhecimentos específicos, respostas ou 

soluções para o problema estudado baseado em métodos adequados e técnicas 
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apropriadas. A pesquisa teve como objetivo levantar várias informações, no sentido 

de descobrir respostas para as questões e indagações sobre o fato estudado e 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos tomando cuidado para não 

se atribuir verdade absoluta. “A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos 

conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros 

procedimentos científicos”. (GIL, 2007, p. 17).  

Segundo Oliveira (1999, p. 118): 

 

A pesquisa tem como finalidade tentar conhecer e explicar os 
fenômenos que ocorrem nas suas mais diferentes manifestações e a 
maneira como se processam os seus aspetos estruturais e 
funcionais, a partir de uma série de interrogações. Ele afirma ainda 
que, “pesquisar significa planejar cuidadosamente uma investigação 
com as normas da Metodologia Científica, tanto em termos de forma 
como de conteúdo”. 

 

Este trabalho contou com uma pesquisa bibliográfica e documental sendo que 

a pesquisa bibliográfica, segundo Fachin (2003), é o conjunto de conhecimentos 

humanos acerca de um assunto reunido nas obras, tem como objetivo fundamental 

conduzir o leitor a determinado assunto e proporcionar a produção, coleção, 

armazenamento, reprodução, utilização e comunicação das informações coletadas 

para o desempenho da pesquisa. No caso deste trabalho, foram pesquisadas fontes 

que abordam a temática estudada, como livros, artigos, documento e o banco de 

dados do IBGE e INEP. 

Quanto à pesquisa documental, Fachin (2003) coloca que corresponde a toda 

informação de forma oral, escrita ou visualizada, sendo que toda informação sob 

forma de texto, imagem, som e outros se considera documento.  Segundo Gil 

(2007), ela se assemelha muito à pesquisa bibliográfica, no desenvolvimento da 

pesquisa segue-se os mesmos passos, cabendo ressaltar que, enquanto na 

pesquisa bibliográfica as fontes são em sua maioria por material impresso, na 

pesquisa documental as fontes são muito diversificadas e dispersas. A pesquisa 

documental apresenta vantagens como também limitações cabendo ao pesquisador 

saber contornar essas dificuldades. 
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3.1. DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA E TEMPORAL 

 
   

A pesquisa teve o intuito Investigar a demanda e a oferta de Educação Infantil 

no Campo do Estado de Rondônia e em dez municípios do estado situado na região 

Norte do Brasil. Além dos dados gerais do Estado quanto ao número de 

estabelecimentos, número de turmas, matriculas e função docente, foram levantados 

dados nos municípios quanto a matrícula, sendo descritos as seguintes 

características de cada município: 

Municípios Grupo A: 

 Encontram-se ao longo da BR-364, rodovia esta que corta o Estado de 

Rondônia em todo o seu curso e que dá saída para o restante do país; 

 Em sua maioria são os mais populosos do Estado;  

 Presença de populações do campo; 

 Atendimento de crianças de 0 a 3 e de 4 a 5 anos na rede municipal de 

educação.   

Municípios Grupo B: 

 Estão fora da BR-364 e mais distante da capital Porto Velho; 

 O acesso  a eles é mais difícil; 

 Contam com uma população expressiva que moram na zona rural;  

Os municípios pesquisados serão os das figuras 5 e 6: 

 

Figura 5: Lista dos municípios Grupo A               Figura 6 : Lista dos municípios Grupo B 

Municípios A  Municípios B 

Município População 
 

Município População 
 

Porto Velho  428.527  Rolim de Moura  50.648 

Ji-Paraná 116.610  Guajará-mirim 8.301 

Ariquemes  90.353  Buritis  32.383 

Vilhena  78.574  Machadinho do Oeste 31.135 

Cacoal 22.319  Pimenteiras 41.656 

 

Sabemos que nos últimos anos tem havido muitas mudanças na educação 

brasileira, e na maneira de pensar a educação, seja a educação infantil, a educação 

de jovens ou até mesmo de adultos. Quanto à educação no campo temos que tem 

havido um avanço na tentativa de melhorar o atendimento que se disponibiliza para 

aquela população. Sendo assim é possível fazermos uma análise das mudanças 
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que tem ocorrido na parte legal da educação, fazendo um panorama sobre como 

essas mudanças são colocadas em prática no contexto real das escolas. 

Sendo assim é possível buscarmos como referencial o ano de 2008 quando 

ainda não havia sido aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, e em seguida analisarmos os anos seguintes quando essas 

mudanças deveriam acontecer. 

Para o alcance dos objetivos já citados foi preciso fazer buscas no banco  

dados do IBGE. Como era preciso saber o quantitativo de crianças moradoras de 

áreas rurais no estado de Rondônia e nos dez municípios foram feitos contatos com 

a sede do IBGE instalada na cidade de Porto Velho. Nessa busca foi encontrados os 

dados solicitados quanto ao número de crianças entre 0 e 5 anos que residiam no 

campo no estado de Rondônia. Nesta busca também foi possível encontrarmos a 

quantidade dessas crianças por município e local de moradia.  

Para os dados quanto ao número de estabelecimentos, quantidade de turmas, 

matrículas e função docente as buscas foram realizadas no site do Governo Federal 

no banco de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP). Com essas informações foi possível traçar um panorama e 

montar gráficos, tabelas e quadros para mostrar como se dá o atendimento das 

crianças moradoras de áreas rurais no estado de Rondônia. 
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4. ANÁLISE E RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Figura 7- Mapa do Estado de Rondônia 

 

http://www.guiageo.com/ 2014  

 

A educação no campo é um desafio a ser enfrentando pela sociedade e pela 

administração pública, embora nos últimos anos tenha havido grandes mudanças no 

intuito de melhorar o atendimento neste setor da sociedade, muitos lugares sofrem 

com o descaso e as dificuldades enfrentadas diariamente por essa população. 

Segundo Schwendler (2008, p. 31), a Educação do Campo se coloca como 

um novo desafio no processo de construção de políticas públicas destaca também 

que é uma demanda nova pelo sentido, pela forma e pela identidade que assume. 

Coloca que o Brasil tem um contexto histórico rural, e que a partir do século XX 

houve uma mecanização no processo do trabalho rural, forçando o homem do 

campo a sair de seu lugar neste caso o campo e se aventurar no meio urbano a 

procura de uma melhor oportunidade.   

Berge (2011, p.166) afirma que nos períodos de 1910 e 1920 com o processo 

de industrialização e urbanização, houve uma crescente movimentação do homem 

do campo para os grandes centros urbanos a procura de melhores condições de 

vida. Pensar em levar essa educação para o meio rural nunca foi uma prioridade do 

estado, nunca se pensou na valorização do homem do campo como detentor de 
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uma cultura, como a autora afirma, sempre foram desenvolvidas “para e não com os 

sujeitos do campo”. 

No estado de Rondônia o processo de colonização e emancipação não foi 

diferente do restante do país, onde grande parte das pessoas que vinha para o local 

tinham somente a intenção de explorar as riquezas do lugar, as famílias que tinham 

um poder aquisitivo maior mandavam seus filhos para estudar nos grandes centros 

enquanto que os mais pobres ficavam a mercê da sorte, em sua grande maioria 

eram índios, negros e filhos de colonos, segundo Gomes (2007). 

 

Tanto no período da exploração e produção de ouro e de especiarias 
vegetais (as drogas do sertão), como no período intensivo de 
produção da borracha, a partir de 1850, e até mesmo quando o 
seringal perdeu o sentido de aventura pela conquista da terra, dando 
lugar à ocupação populacional, não havia qualquer preocupação com 
a oferta de educação formal. 

 

 

Conforme estudos realizados por Pacífico (2010) em pesquisa para elaboração 

de sua tese de doutorado, o estado de Rondônia tardou no processo de 

escolarização de crianças tendo até as décadas de 20 e 30 a inexistência de escolas 

voltadas para atendimento de crianças de até 06 anos.  

 
Das três primeiras décadas do século passado não se encontram 
registros de educação escolar voltada para as crianças menores de 
sete anos. É somente a partir de 1930, com a iniciativa privada, que 
podemos falar em educação escolar para as crianças até seis anos 
de idade (PACÍFICO, 2010, p. 108). 

 
A partir dos dados coletados nos sites do IBGE e INEP são apresentados e 

analisados os dados coletados. Sendo utilizado o levantamento dos dados das 

Sinopses Estatísticas da Educação Básica e os dados do Censo Demográfico de 

2010 como bases comparativas e interpretações do resultado da pesquisa realizada. 

 

 
4.1. NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM 

RONDÔNIA  

4.1.1. Creche            

 

De acordo com as informações obtidas no site do INEP, percebe-se, conforme 

demonstra o gráfico abaixo, que levando em consideração o ano de 2008 quando 
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tínhamos 02 estabelecimentos que atendiam no sistema de creche na área rural e 

151 estabelecimentos na área urbana, em 2013 esse número teve um aumento 

considerável chegando a seis estabelecimentos. Esses números confrontados com o 

número de crianças que há no estado de Rondônia, que segundo o Censo 

Demográfico de 2010, sobre as características da população, coloca um total de 

33.102 crianças residentes em área rural de 0 a 04 anos e o total de municípios do 

estado (52) temos que esse crescimento é irrisório.  

Em porcentagem isso significa que em 2008 apenas 1,3% das creches 

existentes no Estado de Rondônia atendiam crianças moradoras de área rural, esse 

número subiu em 2013 para 2,9%  de creches existentes em área rural no estado.  

Figura 8: Amostra do número de estabelecimentos de EI em Rondônia por etapa, ano 

e localização. 

Fonte: MEC/Inep/Deed, 2014 

 

Esses números revelam que as escolas existentes no campo são insuficientes 

para atender a demanda das comunidades rurais, ampliando a necessidade pelos 

serviços de transporte escolar, responsável pelo deslocamento dos alunos que mo-

ram no campo. Embora a legislação garanta o direito à educação a todas as 

crianças, percebemos que aquelas residentes em áreas rurais ainda não tem esse 

direito garantido tendo em vista que o número de estabelecimentos é insuficiente 

para atender a demanda existente. Podemos aferir dessa maneira que um número 

expressivo de crianças de 0 a 3 anos residentes em área rural não frequenta a 

creche tendo em vista o baixo número de estabelecimentos. 

4.1.2. Pré-escola 

 
O gráfico abaixo mostra como se dá a distribuição de estabelecimentos de 

Educação Infantil no estado de Rondônia etapa pré-escola: 
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Figura 9: Número de estabelecimentos de Educação Infantil em Rondônia etapa Pré-

Escola - ano e localização 

 
Fonte: MEC/Inep/Deed, 2014 

 

Em síntese, observamos que quando se trata de educação infantil, há uma 

tendência em não investir nessa área. Quando se coloca que essa EI é para atender 

crianças que moram em localidades rurais, assentamentos, quilombolas e outros 

essa tendência aumenta consideravelmente. Quanto à pré-escola, em 2008, de um 

total de 364 estabelecimentos apenas 25% atendia crianças residentes em áreas 

rurais de Rondônia em 2013 foi para 37% de atendimento. 

Com a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação 

infantil em 2008, onde tinha como proposta para a Educação Infantil das crianças 

filhas de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, 

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

floresta um reconhecimento do modo de vida do campo como fundamentais para 

formação da identidade das crianças evidenciando seus saberes e concepção de 

mundo, houve um aumento no atendimento de crianças nessas duas etapas.  

O quadro a seguir mostra a evolução da EI em Rondônia de 2008 a 2013 

quanto ao número de estabelecimentos que oferecem essas modalidades de ensino, 

tanto na área urbana quanto na rural. 

Figura 10: Número de estabelecimentos de Educação Infantil por localização e etapas, 

segundo a região geográfica e ano em Rondônia. 

Localização Creche Pré-Escola 

Urbana  
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  151    149    163    173    187    272    344    375    397    434    284  

Rural 
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

      2        3        2        3        4      92      75      82    120    152    165  

Total  
  

153 152 165 176 191 364 419 457 517 586   449  

  Fonte: MEC/Inep/Deed, 2014 

364 344 357 
277 

434 449 

272 269 275 277 282 284 

92 75 82 
0 

152 165 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0 

200 

400 

600 

 Pré-Escola Total  Pré-Escola Urbana Etapa Pré-Escola Rural 



39 
 

A análise dos dados deste estudo mostra também que em relação ao ano de 

2013 quando as Diretrizes Curriculares deveriam estar mostrando os resultados das 

mudanças quanto a quantidade de estabelecimentos que deveriam atender a 

demanda de EI não aumentou como esperado, com um crescimento de apenas 

1,3% na área rural, enquanto que na zona urbana o aumento percentual é de 35% 

do total. Mostrando novamente que o número de escolas é insuficiente para atender 

a demanda de educação do campo no estado, reafirmando o contexto de descaso 

com essa população.  

Embora na legislação que rege a educação e a EI essas mudança deveria 

acontecer para atender a demanda que necessita deste atendimento, na realidade 

não vemos acontecer como deveria, Barbosa et al ( 2012)  coloca que apesar de as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a EI reafirmar que os municípios são 

obrigados a ofertar EI e que esta deve ser pública, gratuita e de qualidade garantia 

dada pelo estado, em sua pesquisa sobre oferta e demanda de EI, foram 

encontrados muitos municípios do Brasil que usavam critérios para estabelecer 

prioridade de matricula.  

Outro dado importante obtido em sua pesquisa foi o alto percentual de 

escolas que não possuíam proposta pedagógica para a Educação Infantil no campo. 

Deixando de lado as propostas das Diretrizes Curriculares e de todas as legislações 

que falam de uma educação diferenciada para essa população. O que podemos 

constatar é que há poucas escolas e as que existem não tem estruturas para o 

atendimento dessas crianças como mostra a imagem a seguir. 

 

Figura 11 - Escola situada em área rural 

 
               Fonte: http://180graus.com/, 2014 
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4.2. NÚMERO DE TURMAS OFERTADAS 

4.2.1.  Creche 

 

A Educação Infantil é um setor da sociedade que ainda apresenta muitos 

descasos. Silva (2012, p.37) coloca que "um dos grandes desafios na garantia dos 

direitos à educação infantil dos bebês e crianças do campo é articular os princípios 

orientadores da educação infantil como um todo às formas como é feita seu 

atendimento nas diferentes modalidades territoriais". 

Em Rondônia a oferta de estabelecimentos para a educação no campo é 

precária levando a uma oferta de turmas ainda mais deficitária. O gráfico abaixo 

mostra como se dá essa diferença. 

 

Figura 12: Número de turmas de EI etapa creche em Rondônia por localização e ano 

 
             Fonte: MEC/Inep/Deed, 2014 

 
Analisando o gráfico observamos que o número de turmas de EI etapa creche 

oferecidas em Rondônia para crianças residentes em área rural tem crescido 

lentamente, mesmo com todas as propostas para a inclusão dessas crianças no 

meio escolar e todos os projetos voltados para esse setor da sociedade que ainda é 

discriminado. Dados apontam para um crescimento que não acompanha a 

demanda, já que os dados do IBGE (2010) apontam para 75.572 crianças nessa 

idade e levando em consideração que o estado de Rondônia possui 52 municípios 

podemos afirmar que um grande número de crianças na faixa etária de 0 a 3 anos 

que poderiam estar regularmente matriculadas não tem esse direito assistido. 

Em 2008 tínhamos um total de três turmas de creche que atendiam crianças 

da zona rural, em percentual isso representa apenas 0,66% de um total de 457 

turmas. Esse número não teve muitas mudanças oscilando entre três e duas turmas 
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sendo que em 2013 esse número subiu para treze turmas atendendo essa faixa 

etária, representando um percentual de 0,79% em dados gerais um aumento de 

0,13% com relação ao ano de 2008.  

Observa-se na verdade um déficit com a educação para esse setor da 

sociedade e para a população infantil que deveria ter esse direito assegurado 

independente do seu local de moradia. 

4.2.2. Pré-escola      

  

O gráfico abaixo mostra os dados da etapa pré-escola entre os anos de 2008 

e 2013 na zona urbana e na zona rural. 

Figura 13: Número de turmas de Educação Infantil em Rondônia etapa pré-escola - 

ano e localização 

 
 Fonte: MEC/Inep/Deed, 2014 

 

Em 2008 tínhamos 1.464 (93%) turmas de EI pré-escola atendendo na zona 

urbana enquanto que na área rural apenas 111 turmas (7%), o aumento foi gradual 

entres os anos chegando em 2013 a 251 turmas na área rural representando 12% 

do total de atendimento do estado, a zona urbana com 88% desse total.  

Figura 14 - Crianças moradoras de área rural 

 
                Fonte: radar64.com, 2014 
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Diferentemente da etapa creche a pré-escola apresenta um número maior de 

turmas na zona rural mesmo com um pequeno percentual em relação ao total geral. 

 

4.3. NÚMERO DE MATRICULA DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM 
RONDÔNIA. 

4.3.1. Creche 

 

Quanto ao número de matrículas na Educação Infantil etapa creche, 

verificamos um aumento na quantidade de crianças matriculadas nos dois setores, 

urbano e rural, quando comparamos o crescimento da educação no campo com a 

educação urbana observamos que há uma disparidade no quantitativo de matrículas 

para crianças residentes na área rural.  

A tabela abaixo mostra os dados obtidos com o quantitativo de matricula por 

área relacionada ao número de crianças residentes. 

 

Figura 15: Rondônia - 2008/2013 população de 0 a 3 anos, número de matrícula e taxa 

de cobertura 

Ano 

População  
total de 0 a 3 

anos  

Matrícula 
escolas 
 pública 

Matrícula 
escola 

 privada 

Taxa de cobertura  
rede pública  

Taxa de cobertura 
rede  

privada 

Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural  
Urbano 

% 
Rural 

% 
Urbano 

% 
Rural 

% 

2008 76.114 46.403 6.815 0 2.311 0 9,0 0,0 3,0 0 

2009 76.114 46.403 7.500 0 2.621 0 9,9 0,0 3,4 0 

2010 75.572 25.802 7.971 38 2.440 0 10,5 0,1 3,2 0 

2011 75.572 25.802 8.405 51 2.629 0 11,1 0,2 3,5 0 

2012 75.572 25.802 9.301 61 2.991 0 12,3 0,2 4,0 0 

2013 75.572 25.802 10.399 148 3.242 0 13,8 0,6 4,3 0 

Fonte: MEC/Inep/Deed/IBGE, 2000/2010. 

 

Em 2008 tínhamos um total de 9.126 matrículas na etapa creche em 

Rondônia sendo que desse total 9,0% representava as matrículas urbanas enquanto 

que apenas 3,0% eram na zona rural. Nos anos seguintes verifica-se um aumento 

nos números de matriculas, sendo que em 2013 13,8% representava as matriculas 

na urbana e 4,3% no setor rural.  

Embora tenha havido um crescimento no quantitativo de matrículas, e isso 

não significa frequência à escola, ainda é grande a desproporção que há entre o 

urbano e o rural na oferta de Educação Infantil para a população do campo. Cabe 
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ressaltar que as Diretrizes Complementares da Educação do Campo (2008) falam 

da garantia que essa população deveria ter do acesso a todas as etapas escolares, 

sendo reafirmadas nas legislações que amparam a Educação Infantil e a Educação 

do Campo.  

Cabe ressaltar que embora os dados apontem para esses números de 

crianças residentes em áreas rurais matriculadas, os números podem não se efetivar 

na frequência a escola, haja vista que muitas dessas crianças acabam não 

frequentando as aulas por vários motivos e dificuldades encontradas no meio rural. 

4.3.2. Pré-escola 

 

 Os dados levantados sobre o quantitativo de matriculas na educação infantil 

etapa pré-escola mostram os seguintes dados: 

 

Figura 16: Rondônia - 2008/2013 população de 4 a 5 anos, número de matrícula 

e taxa de cobertura 

Ano 

População  
total de 4 a 5 

anos  

Matrícula 
escolas 
 pública 

Matrícula 
escola 

 privada 

Taxa de 
cobertura  

rede pública  

Taxa de 
cobertura rede  

privada 

Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural  
Urbano 

% 
Rural 

% 
Urbano 

% 
Rural 

% 

2008 40.561 24.670 27.714 0 5.797 0 68,3 0,0 14,3 0 

2009 40.561 24.670 29.182 0 5.903 0 71,9 0,0 14,6 0 

2010 39.358 14.752 27.646 2.124 6.299 0 70,2 14,4 16,0 0 

2011 39.358 14.752 28.256 2.913 6.448 0 71,8 19,7 16,4 0 

2012 39.358 14.752 28.222 3.010 6.059 0 71,7 20,4 15,4 0 

2013 39.358 14.752 28.760 3.460 5.964 0 73,1 23,5 15,2 0 

Fonte: MEC/Inep/Deed/IBGE, 2000/2010. 

 

Na pré-escola assim com na creche podemos observar que os números 

mostram um alto percentual de crianças matriculadas na área urbana para um 

pequeno número de matrículas no campo. Enquanto 68% de um total de 33.511 

matrículas em Rondônia dava-se no meio urbano em 2008, apenas 14,3% 

encontrava-se no campo. Essa realidade não mudou ao longo dos anos mesmo com 

todas as propostas de melhorias que há nas legislações e com a implementação em 

2009 das Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil. Em 2013 os dados 

apontam para 73,1% de matrículas de crianças na pré-escola na área urbana contra 

15,2% na zona rural. 
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4.4. Função docente   

4.4.1. Etapa creche 

 

O gráfico abaixo mostra a Função Docente2 em Rondônia na etapa creche. 

Os números mostram que a atuação do professor em ares rurais não acontece como 

na área urbana. Em 2008 a atuação de professores na creche no estado de 

Rondônia era de 523, desse total 516 atuavam na área urbana enquanto 07 

atuavam na área rural, representado apenas 1,33% do total.  

Para os anos seguintes esse número manteve-se com algumas oscilações 

chegando em 2013 com um total de 941 professores atuando na creche, sendo que 

928 atuavam em escolas localizadas nas cidades, enquanto apenas 13 

encontravam- se atuando em escolas localizadas em ares rurais. Isso representa 

1,38% do total, em comparação a 2008 esses números não tiveram muitos avanços.  

 

Figura 17: Função docente em Rondônia –Creche 

 
                Fonte: MEC/Inep/Deed, 2014 

 

4.4.2. Função docente pré-escola 

 

Os resultados encontrados nos permite observar como se dá a atuação dos 

docentes nas escolas situadas em áreas rurais. Os dados encontrados nos mostra 

que a atuação desses profissionais nas escolas do campo não tem a mesma 

efetividade que na área urbana, dessa forma nada diferencia dos atendimentos 

quanto a estabelecimentos, turmas e matrículas.  

Os gráficos a seguir mostram esse atendimento: 

                                                           
2
 Professores são os indivíduos que estavam em efetiva regência de classe em 29/05/2013. 

Não inclui auxiliares da educação infantil. Não inclui os professores de turmas de atividade complementar e de 
Atendimento Educacional Especializado (AEE). Professores (ID) são contados uma única vez em cada Unidade 
da Federação (UF), porém podem atuar em mais de uma UF. 
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Figura 18: Função docente em Rondônia – pré-escola 

 
 Fonte: MEC/Inep/Deed 

 

Em 2008 tínhamos um total de 1.393 professores atuando na pré-escola em 

Rondônia, sendo que desse total 1.283 atuavam em área urbana e 110 em área 

rural, representado assim 7,8% do total de professores para área rural. 
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5. DADOS DOS MUNICÍPIOS 

5.1. MUNICÍPIOS MAIS POPULOSOS SITUADOS NA BR-364 

  

Com bases nos dados coletados para o levantamento das estatísticas no 

estado de Rondônia foi possível fazer uma análise sobre a oferta de Educação 

Infantil em alguns municípios. Dentre estes foram selecionados os mais populosos e 

que se situam na BR-364, são eles: Porto velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena e 

Cacoal. Nesta ordem colocamos um breve relato sobre a história do município em 

seguida apresentam-se os dados quanto à matrícula de crianças de 0 a 5 anos 

moradoras de área urbana e área rural. 

 

 Porto velho:  

Foi instalado em 13 de setembro de 1943 é a capita do estado de Rondônia e 

conta com uma população de 428.527 habitantes, segundo dados do IBGE, censo 

2010 com estimativa de 494.013 habitantes em 2014.  

Sobre a Educação Infantil, dados coletados na pesquisa Políticas Públicas para 

a Educação Infantil em Porto Velho elaborada pela Prof.ª Juracy Pacífico mostra que 

o município atende essa etapa da educação desde 1980, sendo que somente em 

1990 foi assegurada através da Lei Orgânica do Município. Hoje o município conta 

com um expressivo número de estabelecimentos que atendem essa demanda. 

 Levantamentos feitos sobre o quantitativo de crianças no município dão conta 

que há uma grande demanda de crianças moradoras de área rural e urbana 30.494 

crianças com idade de 0 a 3 anos e 16.143 com idade de 4 e 5 anos segundo dados 

do IBGE (2010). Embora haja esse expressivo número de crianças na idade escolar 

infantil ainda é possível observarmos um grande percentual delas que não estão 

devidamente matriculadas em uma instituição de ensino. 

A tabela a seguir mostra os dados levantados de crianças de 0 a 3 anos e 

número de matrículas: 
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Tabela 1: Porto Velho - 2008/2013 População 0 a 3 anos, nº de matrícula e taxa de 

cobertura 

 
 
 

Ano 

Porto Velho - 2008/2013  
População 0 a 3 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

 
Total de 0 a 3 

anos*(1) 

 
Matrícula 

pública**(2) 

 
Matrícula 
privada 

 
% pública 

 
% privada 

Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano 
% 

Rural 
% 

Urba
no % 

Rural 
% 

2008 23.746 6.748 1.786 0 697 0 7,5 0,0 2,9 0,0 

2009 23.746 6.748 1.990 0 816 0 8,4 0,0 3,4 0,0 

2010 26.032 2.312 2.205 0 915 0 8,5 0,0 3,5 0,0 

2011 26.032 2.312 2.322 0 909 0 8,9 0,0 3,5 0,0 

2012 26.032 2.312 2.338 0 1.043 0 9,0 0,0 4,0 0,0 

2013 26.032 2.312 2.669 99 1.188 0 10,3 4,3 4,6 0,0 

Fonte:* Microdados do censo Demográfico IBGE 2010 
** Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP) 
 

Segundo dados obtidos através da pesquisa no site do INEP e IBGE a cidade 

de Porto Velho em 2008 contava com uma população de 30.494 crianças com a 

idade entre 0 e 3 anos. Desse total, 23.746 eram residentes na zona urbana e 6.748 

na zona rural. Quanto aos dados de matrículas os números apontavam para 1.786 

crianças matriculadas na área urbana representando uma taxa de cobertura de 7,5% 

enquanto na zona rural os dados não registram matriculas.  

Em 2013 com o levantamento do censo 2010 e a implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil de 2009 os números mostram 

que houve um aumento no percentual de matriculas tanto na área rural como na 

zona urbana que saiu de 7,5% para 10,3% na área urbana e de 0% para 4,3% na 

zona rural.  

Um número considerável de crianças de até 3 anos frequentam escolas 

particulares (4,6%) dados de 2013 sendo que a cobertura de áreas rurais dar-se em 

sua totalidade pelo setor púbico. As informações apresentadas mostram o reduzido 

número de crianças com até 3 anos de idade frequentando creches, especialmente 

no campo evidenciando o descaso com a população residente em área rural. 

O levantamento a seguir mostra os resultados quanto à matrícula na etapa 

pré-escola. 
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Tabela 2: Porto Velho - 2008/2013 População 4 a 5 anos, nº de matrícula e taxa de 

cobertura 

Ano Porto Velho - 2008/2013  
População 4 a 5 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

População  
total de 4 a 5 

anos*(1) 

Matrícula 
escolas 

 pública**(2) 

Matrícula 
escola 

 privada 

Taxa de 
cobertura  

rede pública  

Taxa de 
cobertura rede  

privada 
Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano 

% 
Rural 

% 
Urbano 

% 
Rural 

% 
2008 12.934 3.209 7.727 0 2.214 0 17,1 0 17,1 0 

2009 12.934 3.209 8.411 0 2.216 0 17,1 0 17,1 0 

2010 13.128 1.280 8.138 402 2.381 0 62,0 31,4 18,1 0 

2011 13.128 1.280 8.400 439 2.563 0 64,0 34,3 19,5 0 

2012 13.128 1.280 8.245 330 2.227 0 62,8 25,8 17,0 0 

2013 13.128 1.280 8.496 614 2.292 0 64,7 48,0 17,5 0 

Fonte:* Microdados do censo Demográfico IBGE 2010 
** Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP) 

 

A investigação realizada também levantou dados da Educação Infantil de 

crianças de 4 e 5 anos residentes em áreas rurais e urbanas. Para essa população a 

amostra dar-se em percentuais maiores que a de 0 a 3 anos, sendo que as 

matriculas em 2008 para crianças residentes em áreas urbanas representava 17,1% 

em relação ao quantitativo de crianças nessa faixa etária que era de 12.934. Em 

2013 esse percentual foi para 64,7% de atendimento para um total de 13.128 

crianças. 

Para a educação no campo os dados tiveram algumas mudanças, passando de 

31,4% em 2010, ano em que foi registrado matriculas no campo em Porto Velho 

para 48% em 2013, a população que era de 3.209 crianças em 2008 passou para 

1.280 crianças em 2013.  

 

 Ji-paraná:  

Segundo o site da Prefeitura do Município de Ji-Paraná em 1977, através da 

Lei No. 6.448, de 11.10.77, o Presidente Ernesto Geisel, concede a criação do 

município de Ji-Paraná, Vila de Rondônia passou a se denominar Ji-Paraná, em 

homenagem ao rio que atravessava toda sua área de Sul para Norte. 

Hoje o município comporta uma população de 116.610 habitantes (fonte: 

IBGE/2010). Não muito diferente do restante do estado teve sua história marcada 

pelos ciclos que levaram ao desenvolvimento do município. Está situado no curso da 

BR-364 e é o segundo município mais populoso do estado de Rondônia. Sendo 

assim foi um dos municípios escolhidos para ser realizada a pesquisa da qual trata 

esse trabalho.  
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O quadro a seguir mostra como se dá a matricula de crianças de 0 a 3 anos 

residentes tanto em área urbana como em área rural no município: 

Tabela 3: Ji-Paraná - 2008/2013- População 0 a 3 anos, nº de matrícula e taxa de 

cobertura 

Ano 

Ji-Paraná - 2008/2013  
População 0 a 3 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura  

População  
total de 0 a 3 

anos*(1) 

Matrícula 
escolas 

 pública**(2) 
Matrícula escola 

 privada 

Taxa de 
cobertura  

rede pública  

Taxa de 
cobertura rede  

privada 

Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural  
Urbano 

% 
Rural 

% 
Urbano 

% 
Rural 

% 

2008 7.249 1.235 196 0 314 0 2,7 0,0 4,3 0,0 

2009 7.249 1.235 215 0 354 0 3,0 0,0 4,9 0,0 

2010 6534 774 205 0 252 0 3,1 0,0 3,9 0,0 

2011 6534 774 215 0 310 0 3,3 0,0 4,7 0,0 

2012 6534 774 319 0 332 0 4,9 0,0 5,1 0,0 

2013 6534 774 375 0 289 0 5,7 0,0 4,4 0,0 
Fonte:* Microdados do censo Demográfico IBGE 2010 
** Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP) 

 

Observando os dados mostrados conseguimos verificar que o atendimento de 

Educação Infantil (0 a 3 nos) no município tem crescido, embora em passos lentos, 

pois em 2008 tínhamos um atendimento de 2,7% e em 2013 foi para 5,7% a taxa de 

atendimento nessa faixa etária. Esse crescimento deu-se somente na área urbana, 

na área rural os números não mudaram permanecendo as crianças moradoras do 

campo sem atendimento.  Em linhas gerais o atendimento nessa faixa etária ainda 

não é uma preocupação do governo seja ele estadual ou municipal.  

Fazendo um paralelo das escolas públicas com as escolas privadas é 

possível observarmos que o atendimento de crianças de área urbana quase que se 

equiparam já o atendimento na área rural tanto uma como a outra não priorizaram 

esse atendimento, deixando de lado a LDB/9394, as Diretrizes Curriculares e todos 

os documentos que falam da educação infantil e da educação do campo, esquece-

se que a oferta de educação infantil deve ser pública, gratuita e de qualidade 

devendo ser garantida pelos governos. 

Barbosa, Gehen e Fernandes (2012) em sua pesquisa sobre a oferta e 

demanda de Educação Infantil no campo afirmam que foram encontrados vários 

municípios que evidenciam o uso de critérios para estabelecer prioridade de 

matriculas para as crianças, sendo totalmente contraria a lei que estabelece o direito 
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ao acesso da criança a escola e a obrigatoriedade do município de ofertar essa 

educação. 

Para o atendimento de crianças de 4 a 5 anos os dados mostram os seguintes 

resultados: 

Tabela 4: Jí-Paraná - 2008/2013 -População 4 a 5 anos, nº de matrícula e taxa de 

cobertura 

Ano 

Ji-Paraná - 2008/2013  
População 4 a 5 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

População  
total de 4 a 5 

anos*(1) 

Matrícula 
escolas 

 pública**(2) 

Matrícula 
escola 

 privada 

Taxa de 
cobertura  

rede pública  

Taxa de 
cobertura 

rede  
privada 

Urbano  Rural  Urbano  Rural  
Urban

o  
Urba
no  Rural  Urbano  Rural  

Urba
no  

2008 4.006 779 1.465 0 773 0 36,6 0,0 19,3 0,0 

2009 4.006 779 1.577 0 810 0 39,4 0,0 20,2 0,0 

2010 3.441 407 1.671 0 946 0 48,6 0,0 27,5 0,0 

2011 3.441 407 1.676 0 930 0 48,7 0,0 27,0 0,0 

2012 3.441 407 1.744 0 958 0 50,7 0,0 27,8 0,0 

2013 3.441 407 1.731 0 937 0 50,3 0,0 27,2 0,0 
Fonte:* Microdados do censo Demográfico IBGE 2010 
** Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP) 

 

Os dados encontrados para a etapa de 4 a 5 anos mostra que o atendimento 

de crianças nessa idade tem aumentado gradativamente em 2013 na área rural o 

município atendeu mais da metade (50,3%) das crianças nessa idade. Para a 

educação no campo os dados não mostram mudanças ficando o atendimento de 

2008 a 2013 com 0% de atendimento. 

 

 Ariquemes:  

É o terceiro município mais populoso do estado de Rondônia com uma 

população de 101.269 habitantes. A cidade foi fundada em 21 de novembro de 1977 

e herdou o nome de Ariquemes de uma tribo indígena que habitava na região.  

Segundo informações levantadas o município conta com 11 escolas municipais 

que atendem a Educação Infantil. Conforme dados levantados no site do INEP às 

matrículas na Educação Infantil entre os anos de 2008 e 2013 deu-se da seguinte 

forma: 
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Tabela 5: Ariquemes - 2008/2013 -População 0 a 3 anos, nº de matrícula e taxa de 

cobertura 

Ano 

Ariquemes - 2008/2013  
População 0 a 3 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

População  
total de 0 a 3 

anos*(1) 
Matrícula escolas 

 pública**(2) 
Matrícula escola 

 privada 

Taxa de 
cobertura  

rede pública  

Taxa de 
cobertura rede  

privada 
Urban

o  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural  
Urban

o % 
Rural 

% 
Urbano 

% 
Rural 

% 

2008 4.748 2.088 311 0 411 0 6,6 0 8,7 0,0 

2009 4.748 2.088 324 0 462 0 6,8 0 9,7 0,0 

2010 4.927 820 312 0 426 0 6,3 0 8,6 0,0 

2011 4.927 820 296 0 516 0 6,0 0 10,5 0,0 

2012 4.927 820 436 0 551 0 8,8 0 11,2 0,0 

2013 4.927 820 421 0 606 0 8,5 0 12,3 0,0 
Fonte:* Microdados do censo Demográfico IBGE 2010 
** Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP) 

 

Na análise dos dados observamos que a EI em Ariquemes teve um aumento 

entre os anos de 2008 e 2013, sendo que esse aumento não se deu em áreas 

rurais, pois os dados mostram que entre esses anos não houve matriculas de 

crianças de 0 a 3 anos moradoras do campo. Talvez pela ideia que se tem da vida 

no campo, dos costumes e do trabalho ainda é possível ver que essa etapa da vida 

da criança moradora de áreas rurais é completamente esquecida. 

Embora com um índice de atendimento baixo, linhas gerais Ariquemes mostra 

um avanço com relação à Educação Infantil, com um crescimento constante para as 

crianças moradoras da área urbana. Quanto às crianças do campo o levantamento 

mostra que a educação infantil em áreas rurais ainda é um anseio de grande parte 

desta população, embora haja um crescimento de atendimento na educação infantil 

esse aumento só tem acontecido para crianças moradoras da zona urbana, ainda há 

o desejo de ver as leis que mostram o caminho a ser seguido para que efetivamente 

essas crianças possam frequentar a creche sendo cumpridas. 

 Na verdade enquanto as legislações tem avançado em seus contextos bem 

idealizados a Educação Infantil no campo ainda espera com ansiedade esse 

cumprimento em sua totalidade. A efetivação de uma educação de qualidade e de 

respeito aos costumes e particularidades do campo só é possível se essas crianças 

tiverem a oportunidade de em seus locais de moradia frequentar uma escola, esse é 

um direito de todas elas. 

O quadro abaixo mostra o levantamento feito para faixa etária de 4 a 5 anos: 
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Tabela 6: Ariquemes - 2008/2013 -População 4 a 5 anos, nº de matrícula e taxa de 

cobertura 

Ano 

Ariquemes - 2008/2013  
População 4 a 5 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

População  
total de 4 a 5 

anos*(1) 

Matrícula 
escolas 

 pública**(2) 
Matrícula escola 

 privada 

Taxa de 
cobertura  

rede pública  

Taxa de 
cobertura 

rede  
privada 

Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural 
Urbano 

% 
Rural 

% 
Urbano 

% 
Rural 

% 

2008 2.445 1.057 1.242 0 713 0 50,8 0,0 29,2 0,0 

2009 2.445 1.057 1.330 0 826 0 62,1 0,0 33,8 0,0 

2010 2.610 478 1.248 75 946 0 75,8 0,0 36,2 0,0 

2011 2.610 478 1.207 127 923 0 76,5 0,0 35,4 0,0 

2012 2.610 478 1.308 192 887 0 67,8 0,0 34,0 0,0 

2013 2.610 478 1.357 211 924 0 68,1 0,0 35,4 0,0 
Fonte:* Microdados do censo Demográfico IBGE 2010 
** Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP) 

 

O atendimento escolar para crianças de 4 e 5 anos tem mostrado um 

crescimento ao longo dos anos no município de Ariquemes alcançando uma taxa de 

cobertura de 68,1% em 2013, de um total de 2.610 crianças com idade de 4 e 5 

anos 1.357 estão matriculadas. Essa mesma realidade não acontece no campo 

onde entre os anos de 2008 e 2013 não houve registro de matriculas nessa faixa 

etária evidencia a pouca importância que se dá a criança pequena. 

 

 Vilhena:        

O município teve seu surgimento a partir da instalação da linha telegráfica por 

volta de 1910, com a passagem por estas terras da expedição chefiada pelo Tenente 

Coronel Cândido Mariano da Silva Rondon, quando fixou nos campos do Planalto 

dos Parecis um posto telegráfico, na linha Cuiabá/Santo Antônio do Alto Madeira, 

onde ligariam as principais cidades da região Oriental do País, Cuiabá/Porto Velho, 

construindo milhares de quilômetros de cabos telegráficos e fazendo surgir vilas em 

torno dos postos. O nome do município foi dado em homenagem ao chefe da 

Organização da Carta Telegráfica Pública Álvaro Coutinho de Melo Vilhena.  

Hoje a cidade tem 78.686 habitantes sendo a 4º cidade mais populosa do 

estado de Rondônia dados do IBGE. Informações encontradas no site da prefeitura 

do município mostram que a cidade tem 12 escolas municipais de Educação Infantil. 

O quadro a seguir mostra como se dá as matriculas para faixa etária de 0 a 3 anos. 
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Tabela 7: Vilhena - 2008/2013 - População 0 a 3 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

Ano 

Vilhena - 2008/2013  
População 0 a 3 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

População  
total de 0 a 3 

anos*(1) 
Matrícula escolas 

 pública**(2) 

Matrícula 
escola 

 privada 

Taxa de 
cobertura  

rede pública  

Taxa de 
cobertura rede  

privada 

Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural  
Urbano 

% 
Rural 

% 
Urbano 

% 
Rural 

% 

2008 4.153 346 522 0 321 0 12,6 0,0 7,7 0,0 

2009 4.153 346 614 0 378 0 14,8 0,0 9,1 0,0 

2010 4.808 248 676 0 278 0 14,1 0,0 5,8 0,0 

2011 4.808 248 741 0 314 0 15,4 0,0 6,5 0,0 

2012 4.808 248 850 0 341 0 17,7 0,0 7,1 0,0 

2013 4.808 248 816 9 342 0 17,0 3,6 7,1 0,0 

Fonte:* Microdados do censo Demográfico IBGE 2010 
** Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP) 

 

 De acordo com o levantamento a oferta de Educação Infantil para as crianças 

de 0 a 3 anos ainda é um entrave para a maioria das cidades pesquisadas já que, 

embora o número de crianças nessa idade seja grande, as de matriculas não 

atingem um percentual considerável. Os dados mostram que em 2008 para um 

quantitativo de 4.153 crianças de 0 a 3 anos apenas 12,6% era matriculada em 

escolas públicas de Educação Infantil, já em 2013 o percentual apresentado foi de 

17%. Para crianças moradoras de área rural não houve matriculas entre os anos de 

2008 e 2012 já em 2013 segundo o levantamento foram registradas 09 matriculas 

representando (3,6%).  

A tabela a seguir mostra a averiguação quanto as matriculas de crianças de 4 

e 5 anos. 

Tabela 8: Vilhena - 2008/2013 -População 4 a 5 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

Ano 

Vilhena - 2008/2013  
População 4 a 5 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

População  
total de 4 a 5 

anos*(1) 
Matrícula escolas 

 pública**(2) 
Matrícula escola 

 privada 

Taxa de 
cobertura  

rede pública  

Taxa de 
cobertura rede  

privada 

Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural  
Urbano 

% 
Rural 

% 
Urbano 

% 
Rural 

% 

2008 2.383 174 1.631 0 391 0 68,4 0,0 16,4 0,0 

2009 2.383 174 1.871 0 353 0 78,5 0,0 14,8 0,0 

2010 2.468 165 1.964 0 298 0 79,6 0,0 12,1 0,0 

2011 2.468 165 1.971 57 314 0 79,9 34,5 12,7 0,0 

2012 2.468 165 2.033 50 281 0 82,4 30,3 11,4 0,0 

2013 2.468 165 2.105 52 265 0 85,3 31,5 10,7 0,0 

Fonte:* Microdados do censo Demográfico IBGE 2010 
** Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP) 
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Os dados coletados mostram que a educação infantil para crianças de 4 e 5 

anos tem mostrado uma evolução tanto para crianças de área urbana quanto as de 

área rural, muito embora tenha havido um crescimento ele se dá muito mais para 

crianças moradoras da cidade. Em 2008 68,4% das crianças nessa idade em 

Vilhena estavam matriculadas evoluindo para 2013 com 85,3% de atendimento. Para 

as crianças de áreas rurais só é possível ver a evolução a partir do ano de 2011 

quando saiu de 0% para 34,5% chegando em 2013 com 31,5% de atendimento para 

um total de 165 crianças moradoras do campo.  

Nesse sentido observamos que o sujeito do campo ainda não é reconhecido 

como pessoa de direito, embora a constituição os aponte como tal, com suas 

especificidades e costumes próprios ainda são deixados de lado quando o assunto é 

educação infantil.  

 

 Cacoal:  

O município recebeu esse nome devido ao grande cultivo de cacau 

na região se tornando juntamente com o café que era bastante cultivado na região, 

um impulso a economia e desenvolvimento da cidade sendo elevado a município no 

dia 26 de novembro de 1977.  

O município de Cacoal segundo dados do IBGE 2010 comporta uma população 

de 78.958 habitantes ocupando o 5º lugar em número de habitantes no estado. 

Informações obtidas no site da Prefeitura do município coloca que existem 24 

escolas municipais na cidade dentre elas várias atendem a educação infantil. 

Desse modo as matriculas na Educação Infantil no município dar-se da 

seguinte forma: 

Tabela 9: Cacoal - 2008/2013 -População 0 a 3 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

Ano 

Cacoal - 2008/2013  
População 0 a 3 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

População  
total de 0 a 3 

anos*(1) 
Matrícula escolas 

 pública**(2) 

Matrícula 
escola 

 privada 

Taxa de 
cobertura  

rede pública  

Taxa de 
cobertura rede  

privada 

Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural  
Urbano 

% 
Rural 

% 
Urbano 

% 
Rural 

% 

2008 4.149 1.898 365 0 142 0 8,8 0,0 3,4 0,0 

2009 4.149 1.898 369 0 170 0 8,9 0,0 4,1 0,0 

2010 3.606 1.020 391 0 122 0 10,8 0,0 3,4 0,0 

2011 3.606 1.020 425 0 180 0 11,8 0,0 5,0 0,0 

2012 3.606 1.020 459 0 193 0 12,7 0,0 5,4 0,0 

2013 3.606 1.020 681 0 217 0 18,9 0,0 6,0 0,0 
Fonte:* Microdados do censo Demográfico IBGE 2010 
** Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP)  
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 No ano de 2008 as escolas municipais registraram 365 matriculas de crianças 

de 0 a 3 anos representando 8,8% de um total de 4.149 crianças nessa idade. Em 

2013 o número de matriculas aumentou para 681 (18,9%). Para as crianças 

moradoras do campo a realidade foi bem diferente, pois não foram registradas 

matriculas em nenhum dos anos pesquisados. Neste sentido é preciso colocar o 

descaso com essa população que sempre é esquecida, embora nas legislações 

encontrássemos o sujeito do campo com direitos que deveriam ser respeitados na 

verdade as mesmas são esquecidas no em seus ambientes. 

Tabela 10: Cacoal - 2008/2013 -População 4 a 5 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

Ano 

Cacoal - 2008/2013  
População 4 a 5 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

População  
total de 4 a 5 

anos*(1) 

Matrícula 
escolas 

 pública**(2) 

Matrícula 
escola 

 privada 

Taxa de 
cobertura  

rede pública  

Taxa de 
cobertura rede  

privada 

Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural  
Urbano 

% 
Rural 

% 
Urbano 

% 
Rural 

% 

2008 2.050 1.031 1.257 0 428 0 61,3 0,0 20,9 0,0 

2009 2.050 1.031 1.388 0 433 0 67,7 0,0 21,1 0,0 

2010 1.844 560 1.244 198 453 0 67,5 35,4 24,6 0,0 

2011 1.844 560 1.191 182 498 0 64,6 32,5 27,0 0,0 

2012 1.844 560 1.127 180 537 0 61,1 32,1 29,1 0,0 

2013 1.844 560 1.266 177 403 0 68,7 31,6 21,9 0,0 
Fonte:* Microdados do censo Demográfico IBGE 2010 
** Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP) 

 
 

Para a população residente no município de 4 e 5 anos o levantamento aponta 

papara um crescimento entre os anos de 2008 e 2013. Esse crescimento deu-se 

tanto em área urbana que saiu de um percentual de 61,3% para 68,7%, quanto para 

crianças residentes em localidades rurais que saiu de um não atendimento em 2008 

para 31,6% da população nessa idade atendida.  

Sendo assim conforme os dados encontrados para os municípios que 

apresentam uma população numerosa e que está situada no curso da BR-364, os 

resultados não são animadores quanto o atendimento para crianças de 0 a 5 anos 

moradoras de localidades rurais. Pois mostram que apesar de haver toda uma 

legislação coerente que ampara o atendimento dessa pequena parcela de crianças, 

na realidade não se dá muita importância. 

  



56 
 

 

5.2. Municípios menos populosos não situados na BR-364 

 

A pesquisa em questão também busca mostrar o atendimento de Educação 

Infantil em alguns municípios que não estão localizados no curso da BR-364 e que 

não contam com um número expressivo de população moradoras do campo. Os 

dados são apresentados a seguir. 

 

 Rolim de Moura:  

Embora ocupe o 6º lugar no número de habitantes, segundo dados do IBGE 

(2010) 55.807, o município de Rolim de Moura foi escolhido para a pesquisa por não 

está situado no curso da BR-364. Criado a partir da necessidade de colonizar a 

região a cidade recebeu colonos vindos de outras localidades e recebeu esse nome 

em homenagem a Visconde de Azambuja ou Antônio Rolim de Moura Tavares, o 

município foi fundado e emancipado em 05 de agosto de 1983. 

Quanto aos dados da educação e matriculas infantis os dados se mostram da 

seguinte maneira: 

Tabela 11: Rolim de Moura - 2008/2013 -População 0 a 3 anos, nº de matrícula e taxa 

de cobertura 

Rolim de Moura - 2008/2013  
População 0 a 3 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

Ano 
População  

total de 0 a 3 anos (*) 
Matrícula escolas 

 pública (**) 
Matrícula escola 

 privada 
Taxa de cobertura  

rede pública  

Taxa de cobertura 
rede  

privada 

  Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural  % % % % 

2008 2.798 1022 244 0 66 0 8,72 0 2,36 0 

2009 2.798 1022 261 0 68 0 9,33 0 2,43 0 

2010 2.498 491 345 0 53 0 13,81 0 2,12 0 

2011 2.498 491 392 0 53 0 15,69 0 2,12 0 

2012 2.498 491 476 0 86 0 19,06 0 3,44 0 

2013 2.498 491 470 0 91 0 18,82 0 3,64 0 
Fonte:* Microdados do censo Demográfico IBGE 2010 
** Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP) 

  

Os dados levantados sobre a Educação Infantil no município para crianças de 0 

a 3 anos mostram que em 2008 apenas 8,7% do total de crianças nessa idade 

estavam matriculadas, esse número teve um aumento para 18,8% em 2013. 

Verificando esses dados é possível perceber que para as crianças moradoras do 

campo a realidade é bem diferente, pois segundo os dados não houve matriculas 
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para as crianças moradoras de áreas rurais. As escolas privadas do município 

também atendem essa etapa sendo que somente para moradoras de áreas urbanas. 

Tabela 12: Rolim de Moura - 2008/2013 -População 4 a 5 anos, nº de matrícula e taxa de 

cobertura 

Ano 

Rolim de Moura - 2008/2013  
População 4 a 5 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

População  
total de 4 a 5 anos (*) 

Matrícula escolas 
 pública (**) 

Matrícula escola 
 privada 

Taxa de 
cobertura  

rede pública  

Taxa de cobertura 
rede privada 

Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural   %  %  %  % 

2008 1.420 564 1.156 0 140 0 81,4 0,0 9,9 0,0 

2009 1.420 564 1.136 0 92 0 80,0 0,0 6,5 0,0 

2010 1.320 282 1.102 0 77 0 83,5 0,0 5,8 0,0 

2011 1.320 282 1.168 0 91 0 88,5 0,0 6,9 0,0 

2012 1.320 282 1.183 0 81 0 89,6 0,0 6,1 0,0 

2013 1.320 282 1.208 0 102 0 91,5 0,0 7,7 0,0 
Fonte:* Microdados do censo Demográfico IBGE 2010 
** Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP) 

 

O atendimento nessa faixa etária coloca o município com um bom atendimento 

de crianças moradoras da cidade sendo que em 2008 atendia 81,4% da população e 

em 2013 atingiu quase a totalidade com 91,5 % de atendimento. Para as crianças 

moradoras do campo a realidade não acontece da mesma forma, pois não 

apresenta matriculas nesses anos. 

 

 Guajará-Mirim: 

Município de Rondônia situado na divisa do Brasil com a Bolívia, fundado no 

ano de 1929 possui hoje uma população de 41.656 habitantes. Sua historia está 

ligada a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré tendo o ciclo da borracha 

uma grande parcela para consolidação e povoamento do município. 

O município é considerado o maior do estado em extensão de terra e o 8º em 

população, conhecido também pelo apelido de Pérola do Mamoré por está situado 

em umas das mais belas áreas do estado. Com relação a educação o município 

conta com 17 instituições que oferecem a pré-escola com um total de 1.206 

matrículas, segundo dados do IBGE 2012. 
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Tabela 13: Guajará - Mirim - 2008/2013 -População 0 a 3 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

Ano 

Guajará - Mirim - 2008/2013  
População 0 a 3 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

População  
total de 0 a 3 anos (*) 

Matrícula escolas 
 pública (**) 

Matrícula escola 
 privada 

Taxa de 
cobertura  

rede pública  

Taxa de 
cobertura rede  

privada 

Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural   %  %  %  % 

2008 3.094 674 181 0 71 0 5,9 0,0 2,3 0,0 

2009 3.094 674 197 0 69 0 6,4 0,0 2,2 0,0 

2010 2.517 760 170 11 58 0 6,8 1,4 2,3 0,0 

2011 2.517 760 176 19 74 0 7,0 2,5 2,9 0,0 

2012 2.517 760 169 12 80 0 6,7 1,6 3,2 0,0 

2013 2.517 760 161 9 98 0 6,4 1,2 3,9 0,0 
Fonte:* Microdados do censo Demográfico IBGE 2010 
** Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP) 

 

Os dados obtidos do município de Guajará-Mirim mostram que ainda é 

deficiente o atendimento de Educação Infantil no campo, pois para um total de 760 

(IBGE 2010) crianças nessa idade moradoras de áreas rurais apenas 09 estão 

devidamente matriculadas, esquecendo-se assim da importância da educação 

escolar para essas crianças. 

 

Tabela 14: Guajará - Mirim - 2008/2013 -População 4 a 5 anos, nº de matrícula e taxa de 

cobertura 

Ano 

Guajará - Mirim - 2008/2013  
População 4 a 5 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

População  
total de 4 a 5 anos 

(*) 

Matrícula escolas 
 pública (**) 

Matrícula escola 
 privada 

Taxa de cobertura  
rede pública  

Taxa de cobertura 
rede privada 

Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural   %  %  %  % 

2008 1.441 377 1.342 92 200 0 93,1 24,4 13,9 0,0 

2009 1.441 377 940 0 198 0 65,2 0,0 13,7 0,0 

2010 1.347 387 857 68 226 0 63,6 17,6 16,8 0,0 

2011 1.347 387 925 64 188 0 68,7 16,5 14,0 0,0 

2012 1.347 387 967 65 169 0 71,8 16,8 12,5 0,0 

2013 1.347 387 959 69 152 0 71,2 17,8 11,3 0,0 
Fonte:* Microdados do censo Demográfico IBGE 2010 
** Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP) 

 

Para a educação infantil etapa pré-escola que geralmente atende crianças de 4 

e 5 anos o município de Guajará-Mirim atende um bom percentual (93,1% 2008) e 

(71,2% 2013) das que moram na área urbana sendo que para aquelas moradoras de 

área rural o atendimento é de 24,9% em 2008 e 17,8% em 2013.  
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 Buritis  

O Município de Buritis não diferente dos outros municípios do estado também teve 

sua história iniciada com a exploração de madeiras da região. O município de Buritis 

foi finalmente criado em 27 de dezembro de 1995 pela Lei Estadual N° 649 

sancionada pelo então governador Valdir Raupp de Matos, tendo então sua área 

desmembrada dos municípios de Porto Velho e Campo Novo de Rondônia em 1997. 

Izael Torres foi o primeiro prefeito, sendo nomeado pelo governador do estado, pois 

em 1996 o município de Buritis ainda estava em fase de instalação. O primeiro 

prefeito eleito de Buritis foi Adair Ferreira de Souza o qual administrou o município 

de 1997 a 2000. 

 Na tabela abaixo é possível observar como se dá o atendimento na etapa de 

Educação Infantil para crianças de 0 a 3 anos: 

Tabela 15: Buritis - 2008/2013 -População 0 a 3 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

Ano 

Buritis - 2008/2013  
População 0 a 3 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

População  
total de 0 a 3 anos (*) 

Matrícula escolas 
 pública (**) 

Matrícula escola 
 privada 

Taxa de 
cobertura  

rede pública  

Taxa de 
cobertura rede  

privada 

Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural   %  %  %  % 

2008 1.599 977 0 0 34 0 0,0 0,0 2,1 0,0 

2009 1.599 977 0 0 40 0 0,0 0,0 2,5 0,0 

2010 1.352 954 0 0 52 0 0,0 0,0 3,8 0,0 

2011 1.352 954 0 0 26 0 0,0 0,0 1,9 0,0 

2012 1.352 954 0 0 39 0 0,0 0,0 2,9 0,0 

2013 1.352 954 0 0 52 0 0,0 0,0 3,8 0,0 
Fonte:* Microdados do censo Demográfico IBGE 2010 
** Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP) 

 

Fazendo uma observação quanto a Educação Infantil em Buritis é possível 

observar que o mesmo não atende a etapa creche em escolas públicas sendo que 

tanto para crianças moradoras de área urbana e rural os dados não dão conta de 

matriculas no município. Segundo os dados levantados o atendimento a esse setor 

dar-se somente pelas escolas privadas sendo um percentual de 2,1% em 2008 e 3,8 

em 2013. É possível dizer que o município ainda tem negligenciado o que diz a 

constituição e todas as leis e diretrizes que baseadas nelas foram formuladas para 

proporcionar a essa parcela da população o direito a educação. 
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Tabela 16: Buritis - 2008/2013 -População 4 a 5 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

Ano 

Buritis - 2008/2013  
População 4 a 5 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

População  
total de 4 a 5 anos (*) 

Matrícula escolas 
 pública (**) 

Matrícula escola 
 privada 

Taxa de 
cobertura  

rede pública  

Taxa de 
cobertura rede 

privada 

Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural   %  %  %  % 

2008 740 555 482 0 38 0 65,1 0,0 5,1 0,0 

2009 740 555 452 0 49 0 61,1 0,0 6,6 0,0 

2010 728 571 561 0 48 0 77,1 0,0 6,6 0,0 

2011 728 571 651 0 40 0 89,4 0,0 5,5 0,0 

2012 728 571 585 0 30 0 80,4 0,0 4,1 0,0 

2013 728 571 537 0 32 0 73,8 0,0 4,4 0,0 
Fonte:* Microdados do censo Demográfico IBGE 2010 
** Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP) 

  

Embora na etapa creche o município tenha deixado a desejar, para as 

crianças de 4 e 5 anos moradoras da área urbana o atendimento tem sido 

satisfatório em 2008 atendia 65,1% e em 2013 passou a atender 73,8%, sendo que 

para as crianças moradoras do campo nesta mesma idade a realidade não tem se 

mostrado tão satisfatório já que não temos registro de matriculas para essas 

crianças.  As escolas privadas assim como em todos os municípios pesquisados 

também não em mostrado interesse no atendimento a em áreas rurais. 

 

 Machadinho:  

Segundo o Site da prefeitura do município a criação do mesmo deu-se em 11 

de maio de 1988 através da Lei Nº 198, assinada pelo governador Jerônimo Garcia 

de Santana, com áreas desmembradas dos municípios Ariquemes, Jaru e Ji-Paraná. 

Inicialmente colonizada pelos seringueiros que procuravam o local para explora-la 

hoje conta com uma população de 31.135. 

A Educação Infantil no município para crianças de 0 a 3 não tem tido a devida 

assistência, pois não registrou matriculas entre os anos de 2008 e 2013 em escolas 

mantidas pelo poder público sendo que somente em 2013 registram-se 24 

matrículas para um total de 1.250 crianças moradoras de área urbana em escola 

privada. Para as crianças residentes em áreas rurais uma média de 956, não há 

registro de matriculas em nenhum dos anos pesquisados tanto no setor público 

quanto no setor privado. O quadro abaixo mostram os dados levantados: 
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Tabela 17: Machadinho do Oeste  - 2008/2013 -População 0 a 3 anos, nº de matrícula e taxa de 

cobertura 

Ano 

Machadinho do Oeste  - 2008/2013  
População 0 a 3 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

População  
total de 0 a 3 anos (*) 

Matrícula escolas 
 pública (**) 

Matrícula escola 
 privada 

Taxa de 
cobertura  

rede pública  

Taxa de 
cobertura rede  

privada 

Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural   %  %  %  % 

2008 1.237 906 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 1.237 906 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2010 1.250 982 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2011 1.250 982 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 1.250 982 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 1.250 982 0 0 24 0 0,0 0,0 1,9 0,0 
Fonte:* Microdados do censo Demográfico IBGE 2010 
** Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP) 

 

Conforme os dados mostrados na tabela abaixo é possível observar como se 

dá o atendimento para crianças de 4 e 5 anos. 

Tabela 18: Machadinho do Oeste - 2008/2013 -População 4 a 5 anos, nº de matrícula e taxa de 

cobertura 

Ano 

Machadinho do Oeste - 2008/2013  
População 4 a 5 anos, nº de matrícula e taxa de cobertura 

População  
total de 4 a 5 anos (*) 

Matrícula escolas 
 pública (**) 

Matrícula escola 
 privada 

Taxa de 
cobertura  

rede pública  

Taxa de 
cobertura rede 

privada 
Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural   %  %  %  % 

2008 613 418 455 0 17 0 74,2 0 2,8 0 

2009 613 418 474 0 30 0 77,3 0 4,9 0 

2010 675 607 514 0 35 0 76,1 0 5,2 0 

2011 675 607 521 95 30 0 77,2 15,7 4,4 0 

2012 675 607 494 102 31 0 73,2 16,8 4,6 0 

2013 675 607 503 84 46 0 74,5 13,8 6,8 0 
Fonte:* Microdados do censo Demográfico IBGE 2010 
** Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP) 

 

Com base nos dados levantados é possível observar que para crianças de 4 e 

5 anos residentes em  área urbana o município tem conseguido atender de forma 

esperada pois as informações mostram que um atendimento de 74,2% em 2008 e 

74,5% em 2013. Porém as crianças residentes em área rural não recebem a mesma 

atenção já que não registram matriculas nesses anos. 

 

 Pimenteiras:  

A cidade de Pimenteiras D’Oeste teve sua historia marcada pela exploração da 

borracha e foi povoada inicialmente por negros fugitivos de Vila Bela da Santíssima 

Trindade Estado do Mato Grosso. A localidade foi elevada à categoria de distrito do 

Município de Cerejeiras no dia 10 de agosto de 1983, através do decreto nº 1.396 e 
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reafirmado pela lei nº 005, de 21 de novembro do mesmo ano. Através da lei nº 645, 

de 27 de dezembro de 1995, assinada pelo Governador Valdir Raupp de Matos, o 

distrito obteve sua emancipação com o nome de Pimenteiras do Oeste.  

Os dados do município quanto à educação infantil dar-se da seguinte forma: 

Tabela 19: Pimenteiras do Oeste- 2008/2013 -População 0 a 3 anos, nº de matrícula e taxa de 

cobertura 

Ano 

Pimenteiras do Oeste- 2008/2013 

População  
total de 0 a 3 anos (*) 

Matrícula escolas 
 pública (**) 

Matrícula escola 
 privada 

Taxa de 
cobertura  

rede pública  

Taxa de 
cobertura rede  

privada 

Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural   %  %  %  % 

2008 143 90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 143 90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2010 108 76 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2011 108 76 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 108 76 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 108 76 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fonte:* Microdados do censo Demográfico IBGE 2010 
** Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP) 

 

 A Educação Infantil no município ainda é um anseio da população já que não 

houve registro de matrículas para a etapa de 0 a 3 anos. Embora a cidade tenha 

uma população residente de 108 crianças moradoras da área urbana e 76 de área 

rural o município ainda não tem creches públicas e nem privada para atender essa 

demanda. 

Tabela 20: Pimenteiras do Oeste - 2008/2013 -População 4 a 5 anos, nº de matrícula e taxa de 

cobertura 

Ano 

Pimenteiras do Oeste - 2008/2013  

População  
total de 4 a 5 anos (*) 

Matrícula escolas 
 pública (**) 

Matrícula escola 
 privada 

Taxa de 
cobertura  

rede pública  

Taxa de 
cobertura 

rede privada 
Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural   %  %  %  % 

2008 121 18 67 0 0 0 55,4 0,0 0,0 0,0 

2009 121 18 74 0 0 0 61,2 0,0 0,0 0,0 

2010 54 41 60 0 0 0 111,1 0,0 0,0 0,0 

2011 54 41 63 0 0 0 116,7 0,0 0,0 0,0 

2012 54 41 77 0 0 0 142,6 0,0 0,0 0,0 

2013 54 41 69 0 0 0 127,8 0,0 0,0 0,0 
Fonte:* Microdados do censo Demográfico IBGE 2010 
** Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP) 
 

O atendimento das crianças com idades de 4 e 5 anos  no município tem sido 

satisfatório tendo em vista que o número de matriculas excede o quantitativo de 

crianças moradoras da cidade. Com relação ao atendimento do campo o oferta é 

precária com tem sido em todos os municípios pesquisados.  
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CONCLUSÃO 

 

Ante as propostas da pesquisa em questão é possível concluir que a ideia de 

infância e de criança teve grandes mudanças ao longo dos séculos, o pensamento 

que se tinha era que aquele ser pequeno em nada se diferenciava de um adulto a 

não ser na estatura e as particularidades eram deixadas de lado, levando a 

sociedade da época a ver as crianças pequenas como meros adultos em miniaturas. 

Esse conceito vai deixando de existir a partir dos estudos e observações que 

começam a ser desenvolvidos sobre a infância e suas particularidades. Observa-se 

a partir dai que o período da infância é uma etapa individual da vida do ser humano, 

é um momento mágico, único de desenvolvimento sendo assim deve ser planejado e 

estruturado, com isso é importante para a criança relacionar-se com outras pessoas 

e é no meio escolar que ela pode interagir dentro do contexto de especificidade, 

desenvolvimento e interação social. É no meio escolar que ela tem a oportunidade 

de relacionar-se com um meio que não é o familiar, adquirir experiências e construir 

conhecimentos. 

Com a legalização da Educação Infantil também foi possível observar um 

maior avanço nessa etapa, sendo que após a Constituição Federal de 1988 várias 

leis foram surgindo para adequar o ensino de crianças entre 0 e 5 anos.  

Dentro deste contexto surge a criança do campo que não é diferente das 

crianças moradoras da cidade, apesar de suas peculiaridades, por serem moradoras 

de áreas rurais também fazem parte da demanda que precisa de atendimento 

escolar. Porém ainda é possível observar que embora as mesmas tenham leis e 

diretrizes que as amparam para um melhor atendimento, ainda são vítimas de um 

sistema que as trata com preconceitos. O respeito à diversidade do campo em seu 

aspecto social, cultural, ambiental, político, econômico e de gênero como dispõe 

sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (PRONERA) ainda é um anseio da população residente no campo. 

As discussões que vem sendo feitas sobre Educação Infantil do Campo 

propõem uma escola que colabore com o processo de humanização, reafirmando a 

identidade do camponês. Pode-se observar com a pesquisa que mesmo com todo o 

aparato de diretrizes para Educação no Campo ainda são grandes as dificuldades 

enfrentadas pelo camponês em meio às mazelas que se apresentam no cotidiano da 
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vida rural. Há uma total desarmonia entre o que se apresenta no papel ou nas leis e 

diretrizes com o que realmente se encontra no meio rural, esse desajuste entre o 

legal e o real é que dificulta para que se tenha a efetivação dessas leis, o campo 

deve ser compreendido como espaço de vida, cultura, educação, produção, trabalho 

e não como um lugar atrasado, sendo sua população inferior em relação à 

população urbana. 

A pesquisa em questão mostra como acontece a Educação Infantil no campo 

em Rondônia, tendo o estado um contexto histórico marcado pela colonização e 

extração de riquezas, pouco se investiu em escolas e em oportunidades para que os 

moradores do estado tivessem o conhecimento escolar e quando se fala em 

educação infantil e educação no campo o investimento mostra-se ainda menor. 

Mesmo com todas as mudanças que ocorrem com relação à Educação Infantil o 

estado não tem buscado uma melhora para o atendimento deste setor da sociedade.  

Quanto aos dados gerais do estado, os mesmos apontam para um não 

comprometimento com a Educação Infantil no campo, pois o número de 

estabelecimentos e turmas ofertadas não atende a demanda existente, em 2008 

apenas 02 estabelecimentos e 03 turmas atendiam crianças na etapa creche no 

campo indo em 2013 para 06 estabelecimentos e 13 turmas. O atendimento para 

crianças da pré-escola também não atendiam boa parte da população desses 

lugares sendo que apresentavam 92 estabelecimentos e 111 turmas em 2008 e em 

2013 tinha 165 estabelecimentos e 251 turmas. 

Se para a quantidade de estabelecimentos e turmas os números não se 

mostram favoráveis, para as matriculas os dados também demonstram um desfavor 

para as crianças pequenas moradoras do campo em Rondônia. Com a realização 

deste estudo, pôde-se perceber que o governo não tem colaborado para que essas 

crianças tenham acesso à educação formal, fazendo um paralelo do quantitativo de 

crianças residentes em áreas rurais e o número de matriculas no estado, é possível 

perceber o descaso que se tem com essa população.  

Verificando o número de matriculas realizado para crianças moradoras do 

campo é legítimo afirmar o desinteresse por essa gente, pois um estado composto 

por 52 municípios e com uma população de 40.554 crianças moradoras do campo é 

inaceitável que tenhamos no ano de 2013 apenas 0,6% de crianças entre 0 e 03 
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anos e  15,2% de 4 e 5 anos matriculadas em uma instituição de ensino no campo3. 

Sendo que esse quantitativo de matricula muitas vezes não se efetiva levando em 

consideração o ambiente em que esses moradores vivem e as dificuldades que 

enfrentam para chegar até a escola. É possível indagar onde está o direito a 

educação garantida pela Constituição federal e as leis que se seguem, ou será que 

o sujeito do campo não merece tal reconhecimento. Outro ponto a se observar na 

pesquisa é quanto à função docente nas escolas de educação infantil no campo 

tendo uma pouca assistência. 

Outro objetivo buscado e alcançado pela pesquisa foi quanto aos dados dos 

dez municípios pesquisados. A pesquisa mostra que os 05 maiores municípios em 

população e que tem crianças moradoras de áreas rurais não atendem essa etapa 

como deveriam. Em todos eles a etapa creche que atende crianças de 0 a 3 anos 

não obteve um percentual considerável entre os anos de 2008 a 2013. Na maioria 

dos municípios o atendimento se reduziu a zero. Quanto à etapa pré-escola o 

atendimento a população de 4 e 5 anos teve os números aumentados, sendo que os 

municípios e Porto Velho, Cacoal e Vilhena foram os que mais apresentarão 

matriculas. Em Porto Velho em 2013 os dados apontam para um atendimento de 

quase metade (48%) da população nessa idade matriculada. Os municípios de 

Cacoal e Vilhena ficaram com uma média de 30% de atendimento.  

Essas informações no leva a perceber que o morador do campo ainda é visto 

como não merecedor de um atendimento em educação, o que a pesquisa não 

mostra, mas deixa uma oportunidade para outras pesquisas é justamente quanto a 

frequência dessas crianças que os números mostram que estão matriculadas. Será 

que esse quantitativo se efetiva quanto à assiduidade desses alunos às escolas? 

Outro grupo de municípios pesquisados foram aqueles que são menores em 

população, mas que também tem crianças em idade da Educação Infantil etapas 

creches e pré-escola. As amostras para essas cidades mostraram que o 

atendimento escolar para crianças moradoras do campo não é prioridade já que em 

muitos deles não há atendimento pelo poder público nem para crianças moradoras 

da área urbana. As cidades de Rolim de Moura, Machadinho, Buritis e Pimenteiras 

apresentaram entre os anos de 2008 e 2013, zero no percentual de atendimento na 

etapa creche. Esses números dão conta que não só no campo, mas também dentro 

                                                           
3
 As instituições de ensino aqui citadas são públicas, sendo que a pesquisa também mostra os dados 

de matriculas em escolas privadas. 
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da área urbana não há creches ofertadas pela administração pública. Desses cinco 

municípios pesquisados somente Guajará-Mirim apresentou matriculas na etapa 

creche a partir do ano de 2010 mantendo uma média de 1,4% de atendimento. No 

geral todos os municípios averiguados nesta pesquisa mostraram deficiência no 

atendimento, comprovando novamente a ineficiência do poder público no 

atendimento a Educação Infantil creche. O estudo também mostrou o atendimento 

na etapa pré-escola nesses municípios, sendo que nos municípios de Rolim de 

Moura, Buritis e Pimenteiras embora o atendimento para crianças moradoras da 

cidade chegue a 80%, no campo essa realidade não se repete pois não há 

matriculas registradas. 

Isso posto, concluímos que para a consolidação da Educação Infantil de 

qualidade no campo será necessário uma priorização dessa etapa com a definição 

clara de metas a serem alcançadas. Não basta termos no papel os objetivos e as 

normas de como deve se dar a educação para essa população, é preciso que a 

escola chegue até elas. Não é possível que se cumpra metas ou objetivos se não 

tem escolas para que elas sejam efetivadas. 

A concretização deste trabalho proporcionou a esta pesquisadora entender 

melhor a educação no campo, e perceber que algumas medidas devem ser tomadas 

para que se melhore o atendimento a essa população. É preciso que haja uma 

cobrança maior para que as leis já existentes possam ser totalmente executadas. As 

políticas públicas que amparam essa educação devem ser cobradas.  

Por não se encerrar aqui muitos estudos podem se basear nesta pesquisa 

para que se obtenham outros dados mais precisos, pesquisas para se observar 

como é o atendimento nessas poucas escolas e turmas que se oferta EI, pesquisas 

sobre o transporte escolar nessas áreas, a frequências dos professores a esses 

estabelecimentos, o calendário escolar e suas adaptações, as perspectivas dos 

moradores dessas localidades quanto ao ensino e suas percepções sobre a escola.  
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