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RESUMO 

O estudo sintetiza o trabalho coletivo na busca de conhecimento sobre a educação das 

crianças de 0 a 5 anos que moram em áreas rurais do município de Porto Velho, Rondônia.  

Tal investigação teve como objetivo analisar o financiamento destinado ao desenvolvimento 

da educação infantil rural no munícipio de Porto Velho no período de 2009 a 2016.  Em 

termos metodológicos, a pesquisa foi realizada por meio de coleta de dados referentes ao 

atendimento a educação infantil rural, ações, programas e projeto voltados ao financiamento. 

Para isso constituiu-se fonte de informações o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na 

pesquisa documental foram utilizados Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária no 

período de 2009 a 2016 e Planos Plurianuais do município de Porto Velho. Também foram 

fontes documentais os Anuários Estatísticos Secretaria Estadual de Educação de 

Rondônia (SEDUC/RO). Outros documentos importantes foram leis, decretos, diretrizes 

nacionais e locais que orientam o desenvolvimento da etapa da Educação Infantil. O estudo 

demonstrou que são poucas as ações, programas ou projetos de financiamento para a etapa de 

educação infantil rural no município de Porto Velho. Muitos dos programas idealizados pela 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) são voltados para o Ensino Fundamental ou para 

a Educação Infantil do perímetro urbano. Nos PPAs 2010/2013 e 2014/2017 somente foram 

identificadas ações referentes ao transporte de alunos do perímetro rural.  
 

Palavras-chaves: Financiamento. Educação infantil rural. Políticas públicas.   
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ABSTRACT 

 
The study synthesizes the collective work in the search of knowledge about the education of 

children from 0 to 5 years old living in rural areas of the municipality of Porto Velho, 

Rondônia. The objective of this research was to analyze the financing for the development of 

rural children's education in the municipality of Porto Velho from 2009 to 2016. 

Methodologically, the research was carried out through the collection of data on rural child 

education, actions , programs and projects focused on financing. To this end, the National 

Institute of Educational Studies and Research Anísio Teixeira (INEP) and the Brazilian 

Institute of Geography and Statistics were the source of information. In the documentary 

research were used Summarized Reports of Budget Execution in the period from 2009 to 

2016 and Pluriannual Plans of the municipality of Porto Velho. Statistical Yearbooks State 

Secretariat of Education of Rondônia (SEDUC / RO) were also documentary sources. Other 

important documents were laws, decrees, national and local guidelines that guide the 

development of the stage of Early Childhood Education. The study showed that there are few 

actions, programs or funding projects for the stage of rural child education in the municipality 

of Porto Velho. Many of the programs devised by the Municipal Education Department 

(SEMED) are aimed at Elementary Education or for the Infantile Education of the urban 

perimeter. In the PPAs 2010/2013 and 2014/2017 only actions related to the transportation of 

students from the rural perimeter were identified. 

 

Keywords: Financing. Rural child education. Publicpolicy. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 O interesse pela temática educação infantil surgiu ao longo do Curso de Pedagogia 

durante as disciplinas de Fundamentos e Práticas da Educação Infantil I e II, mas foi por 

ocasião do ingresso no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Pesquisa (PIBIC) que 

pesquisar o financiamento da Educação Infantil chamou mais nossa atenção. A partir dos 

estudos realizados no PIBIC tivemos a oportunidade de observar como são poucos as ações e 

programas voltados para a primeira etapa da Educação Básica no município de Porto 

Velho/RO. Por outro lado, a partir do Grupo de Pesquisa Multidisciplinar em Educação e 

Infância (Grupo Educa) e das pesquisas por ele desenvolvidas fomos também contagiadas 

pelo desejo de conhecer um aspecto ainda mais problemático no que diz respeito à educação 

da primeira etapa da Educação Básica:  a Educação Infantil do/no campo, o que implica o 

olhar para essa modalidade de educação, suas especificidades e necessidades. Isto suscitou em 

nós o desejo de aprofundar as questões que envolvem as políticas de financiamento para a 

educação infantil do campo. 

 A Educação Infantil, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN/1996), em seu artigo 29, é colocada como a primeira etapa da Educação Básica, com 

o objetivo de promover o desenvolvimento da criança até 5 (cinco) anos em diversos aspectos, 

complementando a ação da família e comunidade em que vive.  A creche e a pré-escola têm 

como função, segundo Craidy (2001), complementar e não substituir a família. Desta forma a 

educação infantil deve juntar-se a família e comunidade para oferecer uma educação que 

desenvolva os aspectos físicos, psicológicos, intelectual, emocional, afetivo e social da 

criança. Isso porque a educação infantil é um lugar de trocas onde as experiências vividas no 

ambiente familiar possam ser expandidas durante as interações que ocorrem no ambiente 

escolar.  

 A partir do momento que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) reconheceu a criança 

como cidadã, com direitos explícitos, e em processo de desenvolvimento, e que declarou o 

dever do Estado em assegurar a educação a esses sujeitos,lançou-se também a necessidade 

dessa educação alcançar as diversas populações que vivem no território brasileiro. Daí a 

necessidade de oferecer uma educação para as crianças que residentes em áreas rurais, além 

de que precisa atentar-se para suas especificidades. As Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil fixam em seu artigo 8° e parágrafo 3º os aspectos que as propostas 

pedagógicas para a Educação Infantil de crianças do/no campo devem abranger.  

 A Educação Infantil do Campo, conforme Leal e Ramos (2012), nasce da busca de um 
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diálogo entre a Educação Infantil e a Educação do Campo, trazendo para o debate da 

educação infantil, as especificidades do campo. A conceituação de educação do campo, 

proposta pelas Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

(DOEBEC), traz duas perspectivas: uma ligada a área que essas populações vivem e outra 

ligada com o como os grupos ou comunidades se demarcam identitariamente. Desta forma a 

DOEBEC inclui como populações do campo os agricultores familiares, extrativistas, 

pescadores, ribeirinhos, assentados, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros. Falar em 

Educação do/no Campo é falar de toda essa população de modo geral. 

 Como visto a educação infantil possui especificidades, especialmente a oferecida no 

campo, e isso requer financiamento, pois falar em educação é falar em investimento na 

formação e na humanização do ser humano, é falar em considerar as culturas locais, mas 

também possibilidades de aprofundamento a partir das experiências distintas de vários povos, 

o que é possível por esse processo se socialização que a escolafaz a partir de suas práticas 

educativas.  

Desde a Constituição de 1988 até a divulgação do Marco Legal da PrimeiraInfância 

(Lei nº 13.257/2016) a Educação Infantil ganhou um considerável espaço no contexto legal. 

Porém, muitos estudos (ARAÚJO,2012; CAMPOS,2013; ROSEMBERG,2013) sobre 

demanda e atendimentos desta etapa destacam que isso ainda não é considerado suficiente 

para se alcançar a qualidade desejada, especialmente pela quantidade de atendimento. Se no 

meio urbano o atendimento ainda é um problema, no meio rural a situação é ainda pior, pois 

diversas são as lacunas existentes quando o assunto é educação infantil do/no campo, o que 

iremos apresentar neste trabalho. 

 Com a certeza da necessidade de investir em estudos mais aprofundados sobre essa 

questão, partimos para a pesquisa com a seguinte questão: É possível afirmar que o município 

de Porto Velho/RO visa o desenvolvimento da Educação Infantil do/no campo? Aoferta de 

Educação Infantil para a população de do/no Campo, com idade entre um (01) e cinco (05) 

anos aparece dentre as prioridades nos relatórios de gestão do município de Porto Velho? 

 Portanto, nosso objetivo com o estudo desenvolvido foi investigar sobre o financiamento 

destinado ao desenvolvimento da educação infantil do/no campo no município de Porto 

Velho, no período de 2009 a 2016.  

 A partir do anunciado nesta primeira seção, apresentaremos o resultado dos estudos 

desenvolvidos nas seções seguintes desta monografia. Na segunda seção traçamos todo o 

percurso metodológico da pesquisa. Primeiramente apresentamos um estudo do tipo "estado 

do conhecimento" com o objetivo de levantar o que vem sendo produzido sobre a temática 
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financiamento na educação infantil, considerando o recorte temporal de 2009 a 2016. Ainda 

destacaremos quais os documentos analisados no estudo e como fizemos tais análises.  

 Na terceira seção discutimos a proposição de políticas educacionais para a educação 

do campo e, principalmente, para a educação infantil do campo, a luz dos seguintes autores: 

Silva, Pasush e Silva (2012), Arroyo et. al (2011) e Azevedo (2004). 

 Na quarta seção apresentamos os resultados da pesquisa e na quinta as conclusões 

advindas da pesquisa. 

 Esperamos que os resultados que ora apresentamos tragam contribuições relevantes 

para a proposições de políticas educacionais de financiamento para educação infantil em áreas 

rurais do município de Porto Velho.  
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2 O MÉTODO: CAMINHOS E PROCEDIMENTOS 

  

 Esta seção apresenta os procedimentos e instrumentos sistemáticos que utilizamos para 

a descrição e a explicação da realidade em relação ao nosso objeto de estudo: o financiamento 

da educação infantil do/no campo. 

 

2.1 PROBLEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A proposição de pesquisas que procurem compreender o que a União, Estados e 

municípios destinam àeducação, e comopropõem políticas materializadas em ações e 

programas educacionais trazem grandes contribuições para identificar o que ainda tem de se 

fazer para alcançar uma educação de qualidade no país. Assim, este estudo partir da seguinte 

questão: Em que medida o município de Porto Velho/RO visa o desenvolvimento da educação 

infantil do campo? 

A partir dessa questão, e na tentativa de descrever mais detalhadamente a situação a 

ser encontrada, buscamos saber se é possível afirmar que o município de Porto Velho/RO visa 

o desenvolvimento da Educação Infantil do/no campo? A oferta de Educação Infantil para a 

população de do/no Campo, com idade entre um (01) e cinco (05) anos aparece dentre as 

prioridades nos relatórios de gestão do município de Porto Velho? 

 Considerando que o desenvolvimento de ações e programas que buscam atender à 

educação infantil não se faz sem financiamento, delimitamos para este estudo investigar sobre 

o financiamento destinado ao desenvolvimento da educação infantil do/no campo no 

município de Porto Velho, no período de 2009 a 2016. Este recorte justifica-se, pois já foi 

desenvolvida pesquisa (PACÍFICO, 2010) que investigou o financiamento da educação 

infantil, campo e cidade, no período de 1999 a 2008 do Município de Porto Velho. Assim, 

continuaremos com a investigação no intuito de verificar se há, dentre as prioridades do 

município, o atendimento à educação do/no campo. Para isso, consideramos importante 

buscar as seguintes informações:  

 a) identificar o atendimento à Educação Infantil do perímetro rural do município de 

Porto Velho, desenvolvido no período de 2009 a 2016; 

b) identificar as ações, programas e projetos voltados ao financiamento da Educação 

Infantil do/no campo desenvolvidos no período de 2009 a 2016; 
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c) levantar, nos PPAs e nos Relatórios de Despesas da Secretaria Municipal de 

Educação o investimento de recursos financeiros destinado ao desenvolvimento da educação 

infantil no perímetro rural do município de Porto Velho, no período de 2009 a 2016. 

 

2.2  ABORDAGEM E TIPOS DE PESQUISA 

 

Para Ludke e André (1986) a pesquisa trata-se de uma ocasião de privilégio, pois 

reúne os pensamentos e as ações de uma pessoa, ou grupo, motivada por encontrar 

conhecimentos para solucionar problemas de determinados aspectos da realidade. A pesquisa, 

para as autoras, é uma atividade humana e social que traz uma carga de valores, interesses e 

princípios para orientar os pesquisadores.Considerando o objeto de estudo, a pesquisa foi 

delineada considerando a abordagem qualitativa, mas utilizou-se de dados quantitativos para 

as análises.Quanto aos seus objetivos, utilizamos a pesquisa bibliográfica e documental.  

 A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida a partir de levantamento de pesquisas 

produções científicas na base de dados Scielo, considerando as publicações do período de 

2009 e 2016sobre as políticas de financiamento da Educação Infantil. Esse tipo de pesquisa é 

caracterizado segundo Romanowski e Ens (2006) como “estado do conhecimento”, pois 

aborda um único setor de publicações sobre o tema estudado. Para as autoras esses estudos 

possibilitam uma visão do que vem sendo produzido na área. Está pesquisa não pretendeu 

fazer um resumo do que já foi divulgado, mas procurar outras faces acerca da temática. 

 O levantamento dos textos foi realizado na plataforma ScientificElectronic Library 

Online (Scielo). Justificamos a escolha dessa plataforma por conter indexados diversos 

periódicos importantes na área da educação. No levantamento e seleção dos textos utilizamos 

o critério de verificar a pertinência do resumo a temática políticas educacionais para a etapa 

de educação infantil. Também demos preferência a artigos que trouxessem análises das 

características sobre a Educação Infantil do/no Campo. E ainda incluímos textos que 

investigassem a Educação Infantil em Rondônia e Porto Velho.  

 No sistema de busca da Scielo buscamos artigos publicados entre os anos de 2009 a 

2016, que o idioma principal fosse a Língua Portuguesa e publicados em periódicos 

brasileiros. Utilizamos cinco (05) descritores na busca: Financiamento da Educação Infantil, 

Políticas de educação infantil, Educação infantil do/no campo, Educação infantil em 

Rondônia e „Educação Infantil em Porto Velho. Após a seleção dos textos, passamos para a 

leitura na íntegra das produções. Com o término dessa etapa, iniciamos a análise do que 

tratam as publicações. 
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 No caso da pesquisa documental Ludke e André (1986) consideram os documentos 

fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e 

declarações do pesquisador. Os documentos são tidos como fonte “natural” de informações. 

Ainda aos autores declaram que os documentos não são apenas uma fonte de informação 

contextualizada, porém tais informações surgem em um contexto e trazem informações deste 

contexto. Assim a análise de documentos pode desvelar aspectos novos de um problema. 

 Os principais documentos utilizados nesta pesquisa foram: Planos Plurianuais 

referentes aos anos de 2009 a 2016 da Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho 

(SEMED/PVH), os Relatórios de Despesas da Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED/PVH), além de informações levantadas juntamente à Secretaria Municipal de 

Educação de Porto Velho sobre as ações, programas e projetos voltados a Educação Infantil 

em áreas rurais. 

 Também foram utilizados dados sobre a quantidade de crianças no município de Porto 

Velho na faixa etária de 0 a 5 anos, por meio de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Foram apanhados dados sobre o atendimento à educação infantil em áreas 

rurais por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP). 

 A análise de dados considerou a leitura atenta dos mesmos sempre buscando 

informações que se proporcionassem respostas aos problemas dessa pesquisa.  Os dados 

analisados foram organizados em quadros que possibilitaram a maior compreensão dos 

mesmos. 

 

2.3 ETAPAS DO ESTUDO 

 

 A partir do projeto de pesquisa o estudo desenvolveu-se seguindo as seguintes etapas: 

 Na primeira etapa buscamos compreender as concepções de infância a partir do 

século XIV, bem como as discussões sobre a Sociologia da Infância. Também utilizamos de 

alguns autores sobre Educação Infantil e Educação do Campo no Brasil. Para isso realizamos 

leituras e fichamentos de livros e artigos sobre as temáticas. A finalidade dessa etapa foi 

compreender o conceito de infância e educação infantil. 

 A segunda etapa foi a realização do estado do conhecimento sobre as políticas de 

financiamento na educação infantil.  O quadro a seguir apresenta os resultados obtidos 

destacando o número de publicações encontradas, resumos selecionados e textos lidos. 
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Quadro1  - Pesquisa Estado do Conhecimento - Base de Dados Scielo 

Descrito

res 

Result

ados 

Resumos 

seleciona

dos 

Textos 

lidos 
Textos e links de acesso 

Financia

mento da 

educaçã

o infantil 

 

8 4 4 http://www.scielo.br/pdf/cp/v41n142/v41n142a07.pdf 

Financiamento da educação infantil em seis capitais brasileiras 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

46982016000100055&lang=pt 

O custo aluno da educação infantil de Teresina: entre a realidade 

do FUNDEB e o sonho do CAQI 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

73302012000400016&lang=pt 

Desvendando o perfil dos gastos educacionais dos municípios 

brasileiros 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

40362010000100008&lang=pt 

Os procedimentos adotados pelos Tribunais de Contas da Bahia 

para a verificação das receitas e despesas vinculadas à educação 

Políticas 

de 

educaçã

o infantil 

74 7 7 http://www.scielo.br/pdf/fractal/v27n1/1984-0292-fractal-27-1-

0068.pdf 

Políticas educativas para crianças de 0 a 3 anos 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v17n49/a04v17n49.pdf 

“Política pequena” para as crianças pequenas? Experiências e 

desafios no atendimento das crianças de 0 a 3 anos na  

 América Latina 

http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v24n92/1809-4465-ensaio-24-92-

0697.pdf 

Políticas públicas educacionais: vozes que emergem no trabalho 

docente na Educação Infantil  

http://www.scielo.br/pdf/es/v31n112/09.pdf 

A educação infantil e o Plano Nacional de Educação: as propostas 

da CONAE 2010 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

24782014000100002&lang=pt 

Gestão da educação infantil nas políticas municipais 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

15742013000100003&lang=pt 

Entre as políticas de qualidade e a qualidade das práticas 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

15742013000100004&lang=pt 

Políticas de educação infantil e avaliação 

Educaçã

o infantil 

do/no 

campo 

53 3 3 http://www.scielo.br/pdf/pee/v19n3/2175-3539-pee-19-03-

00475.pdf 

A relação entre a Educação Infantil e as famílias do campo  

http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v37n103/1678-7110-ccedes-37-

103-303.pdf 

Educação infantil e famílias residentes em áreas rurais: demandas e 

concepções em  dois municípios do Brasil 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

32622017000300347&lang=pt 

Memórias e atualidades da educação infantil no assentamento de 

Vila Nova, Santa Rosa do Sul, Santa Catarina 

Educaçã

o infantil 

em 

Rondôni

a 

2 1  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

97022011000100006&lang=pt 

O ingresso de crianças de 6 anos no ensino fundamental: uma 

pesquisa em Rondônia 

 

Educaçã

o infantil 
 

0 
- - - 

http://www.scielo.br/pdf/cp/v41n142/v41n142a07.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982016000100055&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982016000100055&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302012000400016&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302012000400016&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362010000100008&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362010000100008&lang=pt
http://www.scielo.br/pdf/fractal/v27n1/1984-0292-fractal-27-1-0068.pdf
http://www.scielo.br/pdf/fractal/v27n1/1984-0292-fractal-27-1-0068.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v17n49/a04v17n49.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v24n92/1809-4465-ensaio-24-92-0697.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v24n92/1809-4465-ensaio-24-92-0697.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v31n112/09.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782014000100002&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782014000100002&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742013000100003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742013000100003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742013000100004&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742013000100004&lang=pt
http://www.scielo.br/pdf/pee/v19n3/2175-3539-pee-19-03-00475.pdf
http://www.scielo.br/pdf/pee/v19n3/2175-3539-pee-19-03-00475.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v37n103/1678-7110-ccedes-37-103-303.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v37n103/1678-7110-ccedes-37-103-303.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622017000300347&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622017000300347&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022011000100006&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022011000100006&lang=pt
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em Porto 

Velho 
Fonte: Realizado pelas autoras a partir de buscas na Base de Dados Scielo: <http://www.scielo.org/php/index.php>. 

Novembro de 2018. 

 

 Os artigos que foram selecionados a partir do descritor Financiamento da Educação 

Infantil tratam, em sua maioria, sobre o impacto do FUNDEB na educação infantil, 

examinam o financiamento em educação em algumas capitais brasileiras das regiões centro-

oeste, sudeste e sul, fazem também uma contextualização das políticas educacionais do Brasil.  

 É interessante destacar o artigo intitulado “Desvendando o perfil dos gastos 

educacionais dos municípios brasileiros” (ARAÚJO, 2012), que mostra que os fatores de 

ponderação utilizados pelo FUNDEB estão distantes dos valores praticados e revela que a 

política de fundos não reduz a desigualdade entre as etapas educacionais e territoriais. O autor 

ainda indica como urgência a realização de pesquisas sobre custo educacional e sobre o 

padrão mínimo de qualidade na educação.  

 Outros dois artigos: “Financiamento da Educação infantil em seis capitais 

brasileiras”(BASSI, 2011)e “O custo aluno na Educação Infantil de Teresina: entre a 

realidade do FUNDEB e o sonho do CAQi” (SALES e SOUZA, 2015), destacam que existe 

uma desigualdade no acesso aos recursos e capacidade de financiamento da educação infantil. 

Tais artigos mostram que o financiamento é priorizado em outras etapas da educação 

deixando a Educação Infantil marginalizada.  

 Já o texto “Os procedimentos adotados pelos tribunais de Conta da Bahia para a 

verificação das receitas e despesas vinculadas à educação” (DAVIS, 2009) denuncia 

omissões, inconsistências e equívocos cometido pelos tribunais de Conta da Bahia, que 

provavelmente reduziram o montante de recursos legalmente vinculados à educação. Um dos 

equívocos destacados é a utilização das terminologias, pois em lugar de empregar "educação 

infantil" empregou "ensino básico". O texto propõe a necessidade de analisar as legislações 

educacionais e verificar como os governos e os tribunais contabilizam as receitas em 

educação. Isso resultaria em um maior controle social sobre os recursos. 

 Os artigos selecionados para leitura a partir do descritor Políticas de educação 

infantil discutem principalmente a qualidade que essas políticas educacionais podem trazer 

para a educação infantil. O artigo “Política pequena para as crianças pequenas?Experiência 

e desafios no atendimento das crianças de 0 a 3 anos na América Latina(CAMPOS, 2012) 

trouxe uma reflexão sobre a necessidade de resgatar a radicalidade crítica na análise da 

situação da educação infantil no Brasil. Também mostra o desprezo que as políticas têm para 

com as creches.  
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 Já o artigo “Educação infantil e o Plano Nacional de Educação: As propostas da 

CONAE 2010”(VIEIRA, 2010) indica a necessidade de prosseguir com o objetivo de garantir 

a democratização do acesso na educação infantil. É válido destacar o texto “Gestão da 

educação infantil nas políticas municipais” (KRAMER; TOLEDO; BARROS, 2014), pois 

trouxe para discussão a criação de políticas educacionais que visam a organização e 

funcionamento de secretarias municipais específicas para educação infantil, bem como 

concursos específicos para professores de educação infantil e processos democráticos de 

nomeação de diretores, em especial em creches.  

O artigo “Políticas educativas para crianças de 0 a 3 anos” (VASCONCELLOS, 

2015) tratou de políticas de educação infantil entre os anos 2009 a 2013, mas o assunto 

principal é a responsabilidade dos municípios em relação ao atendimento a creche, e ainda 

trouxe o entendimento que a qualidade das políticas públicas de educação para a infância 

passa pela formação dos profissionais que nela atua. Também o artigo “Políticas públicas 

educacionais: vozes que emergem no trabalho docente na Educação Infantil” (PAULINE; 

COCÔ, 2016) traz que as fragilidades que envolvem o trabalho docente na educação infantil 

são evidenciadas pela desarticulação existentes entre as políticas de profissionalização dos 

docentes. 

 O texto “Entre as políticas de qualidade e a qualidade das práticas” (CAMPOS, 

2013) discuti alguns dilemas e desafios que se colocam para as políticas e programas de 

educação infantil. O auto ainda afirma que a criança tem direito a um atendimento que 

respeite suas necessidades e seu protagonismo. Já o artigo “Políticas de educação infantil e 

avaliação” (ROSEMBERG, 2013) faz a distinção entre política de avaliação na/da educação 

infantil e avaliação da política da educação infantil. Este por sua vez necessita de grandes 

ajustes no cenário nacional. 

 O descritor Educação infantil do/no campo encontrou pesquisas sobre a relação 

família-escola do campo, as demandas do campo e concepções de diretores, professores e pais 

sobre educação infantil do campo. O artigo “Educação infantil e famílias residentes em áreas 

rurais: demandas e concepções em dois municípios do Brasil” (SILVA; LUZ, 2017), destaca 

que ainda existe um desconhecimento das especificidades das crianças residentes no campo 

nas proposições de políticas.  

O artigo “Memórias e atualidades da educação infantil no assentamento de Vila 

Nova, Santa Rosa do Sul, Santa Catarina” (SILVA; FRANZONI, 2017)apresentou parte de 

uma pesquisa realizada no assentamento rural de Vila Nova, município de Santa Rosa do Sul, 

Santa Catarina, e teve por objetivo central compreender a educação infantil nessa 
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comunidade. A pesquisa mostrou que a educação infantil nesta comunidade não difere da do 

restante do país: promessas não cumprias por gestores municipais, infraestrutura precária das 

escolas, a distância entre as casas e a escola, falta de transporte e o não planejamento para o 

trabalho nas escolas do campo. 

 Já o texto “A relação entre a Educação Infantil e as famílias do campo”(LIMA; 

SILVA, 2015) o objetivo foi compreender as significações sobre a relação família-escola no 

perímetro rural. Os resultados advindos de entrevistas com professores, gestores e pais 

demonstra que tal relação é prejudicada pela distância geográfica entre a escola e as casas das 

crianças e as condições especificas de trabalho dos pais destas crianças.  

 Com o Descritor Educação infantil em Rondônialocalizamos o texto “O ingresso de 

crianças de 6 anos no ensino fundamental: uma pesquisa em Rondônia” (PANSINI; MARIN, 

2011),que por sua vez não tratou especificamente da educação infantil, pois mostra como foi 

que ocorreu a implantação do ensino fundamental de 9 anos, onde crianças que estavam na 

educação infantil com a idade de 6 anos foram colocadas em turmas de 1º ano. Os dados da 

pesquisa mostraram que a implantação da política foi apressada, sem preparação que 

garantisse alterações no currículo como na equipe de professores. Isso fez que reduzissem as 

turmas de educação infantil nas 8 escolas pesquisadas. As autoras destacam a forma pouco 

democrática de implantação de políticas educacionais.  

 Esse estudo infere que as poucas pesquisas relacionadas ao financiamento da educação 

infantil é um desafio posto aos pesquisadores. Também podemos concluir que as pesquisas 

que tratam sobre a educação infantil do campo é um campo ainda a ser explorado. 

 A terceira etapa deu-se pelo levantamento de políticas públicas de âmbito nacional 

que englobassem a Educação Infantil e Educação do Campo e buscamos informações no site 

do Ministério da Educação (MEC): www.mec.gov.br 

 Naquarta etapaidentificamos o atendimento à educação infantil no município de 

Porto Velho no perímetro rural. Trabalhamos com dados obtidos junto à Secretaria Municipal 

de Educação (SEMED/PVH) e também constituiu fonte para esta etapa os Anuários 

Estatísticos da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC/RO). Dados do IBGE e INEP 

também ajudaram para compreensão do atendimento no município. Foram construídos 

quadros que facilitaram a análise dos dados. 

 Na quinta etapa foram identificadas as ações, projetos e programas para educação 

infantil do campo em Porto Velho/RO. Analisamos os dados dos PPAs e dos Relatórios de 

Despesas Resumidos do Município de Porto Velho identificando o que foi destinado a 
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educação do perímetro rural entre os anos de 2009 a 2016. Também foram construídos 

quadros para melhor compreensão dos dados.  

 Por fim, na sexta etapa foram realizadas a organização, análise e interpretação dos 

dados obtidos. A finalidade dessa etapa foi a análise dos dados e a posteriori elaboração das 

conclusões da pesquisa. 
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3 INFÂNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL:  PASSADO E PRESENTE 

 

 Não negamos que a infância é a fase onde interagimos com o meio em que vivemos, e 

que nos desenvolvemos pessoal, cognitiva, afetiva e moralmente. Porém, o conceito, as ideias 

e o comportamento que temos em relação à criança, mesmo que impulsionados por ditames 

legais, nem sempre foi assim. Ao observarmos estudos sobre a história da infância (ARIÈS, 

1978) percebemos que até século bem recente não existia uma preocupaçãodeclarada em 

relação à proteção e sobre as idiossincrasias da criança ou uma preocupação em termos ações 

e comportamentos diferenciados para com ela, em especial nas questões sociais e em relação à 

maneira como se lidava com os adultos. 

 Philippe Ariès em sua obra intitulada História Social da Criança e da Família (1978) 

apresenta uma análise e concepção da infância. Nesta obra Arièsaponta que uns olhares para 

as especificidades da infância começam a surgir mais explicitamente somente a partir do 

Século XVII e XVIII, onde explana a relação que a criança tinha com a família e meio social.  

Ariès descreve o sentimento pela infância. Na sociedade medieval, ponto de partida 

que o autor toma para compreender a infância, o sentimento de infância não existia, porém, as 

crianças não eram negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O sentimento de infância não 

significa o mesmo que afeição pelas crianças. O sentimento corresponde a consciência de que 

a criança possui uma particularidade que a difere do adulto, consciência esta que não existia 

até o século XV (ARIÈS, p. 156, 1978). Sem esta consciência a criança quando não dependia 

mais da mãe ou da ama ingressava na sociedade dos adultos e não havia distinção. 

A preocupação com a educação moral e o comportamento no meio social foram sinais 

do desenvolvimento da consciência de infância a partir do fim do século XVI e durante o 

século XVII, pois é entre os moralistas e educadores surge a preocupação com a disciplina e a 

racionalidade dos costumes. Assim os estudos sobre a psicologia infantil tinham o objetivo de 

penetrar na mentalidade das crianças afim de conhecê-la, entendê-la e corrigi-la (ARIÈS, 

p.162, 1978). Assim, a preocupação era fazer dessas crianças pessoas honradas, probas e 

racionais.  

Consoante ao mesmo autor, o sentimento pela infância começa a surgir no final do 

século XVII e somente se consolida no final do século XVIII. Este reconhecimento da 

infância e de sua diferença em relação aos adultos começou atribuindo-as a característica de 

fracas e vulneráveis, sujeitando-as a humilhação e castigos, o que denomina o autor como 

disciplina escolástica. 
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Philipe Ariès (1978) identifica que no século XVIII, especificamente na França, a 

opinião pública repudiava o regime disciplinar escolástico e com isso desperta-seum 

sentimento de infância que não é ligado ao sentimento de fraqueza que necessite de 

humilhação. Tratava-se agora de uma criança menos oposta ao adulto, que exigia uma 

preparação para vida adulta com cuidados e etapas, ou seja, uma formação. Assim esse 

sentimento abre caminhos para uma nova concepção de educação, que imperou no século 

XIX (ARIÈS, p. 181, 1978).  

A modificação da concepção de infância na sociedade só foi possível porque a 

maneira de ver, pensar e especificar a infância foi mudando. A infância em uma sociedade do 

século XX, situada em países como Brasil e Estados Unidos, pode trazer uma concepção já 

definida por teorias biológicas ou psicológicas. Basta olharmos o conceito de infância em um 

dicionário de uma estante de uma biblioteca: infância [Lat. Infantia.]sf. 1. Etapa da vida 

humana que vai do nascimento à puberdade; puerícia, meninice. 2. As crianças. 3. Fig. O 

primeiro período de existência de uma instituição, sociedade, etc. (AURÉLIO, 2010).  

Essas definições biológicas e psicológicas que estabelecem diferenças existentes entre 

crianças e adultos não garantem o reconhecimento social da infância. Tal reconhecimento é 

um dos pressupostos básicos pela Sociologia da Infância que compreende a criança como ator 

social e ativo e de que passamos a apontar. 

A Sociologia da Infância ganhou espaço nas últimas décadas,pois Sarmento (2009) 

afirma que a consideração da infância como categoria social se desenvolveu apenas no último 

quarto do século XX. A abordagem sociológica da infância vem tentando compreender a 

criança e seu lugar na sociedade, e ainda, destaca o assumir a criança e a infância nessa 

perspectiva proposta. 

Em outra obra Sarmento (2007) destaca a infância como uma categoria social e ao 

mesmo tempo formada por sujeitos ativos, que agem e interpretam o mundo que as rodeiam. 

O autor ainda coloca que os padrões culturais produzidos são aspectos de diferenciação da 

infância, ou seja, a infância é marcada por traços culturais, como o gênero, raça, classe social, 

entre outros.  

Kramer (1999) compreende “[...] as crianças como cidadãs, pessoas que produzem 

cultura e são nela produzidos, que possuem um olhar crítico que vira pelo avesso a ordem das 

coisas subvertendo essa ordem” (p. 272). Isso nos faz refletir o papel social que a criança 

possui na sociedade.  

Portanto o conceito de infância independente do período ou lugar foi construído a 

partir das mudanças sociais, de modo que sempre que a sociedade mudar tudo que é 
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construído por ela mudará. Porém, isso não sinaliza uma mudança para o progresso como 

somos levados a pensar. 

 

3.1 EDUCAÇÃO INFANTIL: O PRETÉRITO BRASILEIRO 

 

 A origem das primeiras instituições para crianças pequenas que surgiram na Europa e 

Estados Unidos estava baseada no que Paschoal e Machado (2009) denominam trinômio 

mulher-trabalho-criança. Ou seja, o impacto que a resolução no regime de fábricas gerou foi 

modificando a forma da família cuidar e educar as crianças. 

 O foco principal no início das primeiras instituições era a higiene, alimentação e 

cuidados físicos. Estas tinham objetivos assistenciais. Porém Kuhlmann (2001) explicita que 

mesmo as instituições mais voltadas para questões assistenciais algumas apresentavam-se 

com cunho pedagógico oferecendo passeios, trabalhos manuais, históricas contadas, 

atividades que abordavam a natureza, exercícios de danças e canto. 

 Um desses exemplos é a “Escola de principiantes” ou escola de tricotar, fundada por 

um pastor chamado Oberlin, na França, no ano de 1769. Outro exemplo é a escola de Robert 

Owen na Escócia, criada em 1816 utilizava materiais didáticos, propondo o desenvolvimento 

do raciocínio nas crianças. (KUHLMANN, 2001). 

 Valendo-se ainda de Kuhlmann (2001), o primeiro Jardim de Infância foi criado por 

August Froebel na Alemanha. A preocupação de Froebel não era somente cuidar e educar as 

crianças, mas atingir o ambiente familiar para que assim cuidassem melhor dos filhos 

pequenos. Isso mostra o caráter pedagógicos dessas instituições.  

Os estudos que atribuem aos Jardins de Infância uma dimensão educacional 

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

levar em conta as evidências históricas que mostram uma estreita relação 

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

XIX, a privilegiar políticas de atendimento à infância em instituições 

educacionais e o Jardim de Infância foi uma delas, assim como as creches e 

escolas maternais. (KUHLMANN, 2001, p. 26). 

 

 Conforme a citação, as instituições para crianças pequenas eram creches e jardins de 

infância, no final do século XIX. Este modelo foi adotado em diferentes países juntamente 

com outras modalidades de educação. No Brasil a criação dessas instituições teve somente um 

caráter assistencialista. Aí sua especificidade diante das instituições europeias e norte-

americanas.  

 Diversos foram os problemas que abriram os olhos de setores da sociedade, como os 

religiosos, empresários e educadores para criação de espaços de cuidados da criança. O alto 
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índice de mortalidade infantil, a desnutrição, acidentes domésticos e o abandono “[...] a 

criança começou a ser vista pela sociedade com um sentimento filantrópico, caritativo, 

assistencial é que começou a ser atendida fora da família” (DIDONET, 2001, p. 13). 

 Ainda olhando para os escritos de Didonet (2001), as famílias mais abastadas pagavam 

uma babá, já as pobres tinham que deixar seus filhos sozinhos aos cuidados dos irmãos mais 

velhos ou colocá-los em instituições em tempo integral, gratuitas ou que cobrasse muito 

pouco, que zelasse da saúde, da alimentação e da higiene. A educação ainda ficava por conta 

das famílias. “Essa origem determinou a associação creche, criança pobre e o caráter 

assistencial da creche” (DIDONET, 2001, p. 13). 

 Assim, ao longo de décadas, “jeitinhos” alternativos foram utilizados para atender as 

crianças de famílias menos favorecidas. As instituições brasileiras de atendimento à infância 

que mais duraram surgiram muito antes da criação das creches, como a Roda dos Expostos
1
. 

Essas instituições por muito tempo foi a única de assistência à criança abandonada no Brasil. 

Apesar de movimentos contra essas instituições, foi somente no século XX, no início da 

década de 1950, que o Brasil extingui a roda dos rejeitados ou expostos (MARCÍLIO, 1997). 

 Segundo Kuhlmann (1998) ainda no final do século XIX creches foram criadas, não 

pelo poder público, mas por organizações filantrópicas. O autor cita três tendências que 

acompanharam a implantação de instituições para crianças no final do século XIX e início do 

século XX, foram essas: a jurídico-policial, a médico-higienista e a religiosa.  

 Kuhlmann (1998) cita instituições importantes como por exemplo o Instituto de 

Proteção à Infância do Rio de Janeiro com o objetivo de atender mulheres grávidas pobres e 

dar assistência aos recém-nascidos com distribuição de leite, vacinas e higiene. Também o 

Instituto de Proteção e Assistência à Infância que em 1919 precedeu a criação do 

Departamento da Criança. O objetivo do departamento era a fiscalização das instituições de 

atendimento à criança. 

 Com o processo de industrialização e a inserção das mulheres em fábricas no país, os 

operários e operárias reivindicavam melhores condições de trabalho, entre essas 

reivindicações estava a criação de instituições para o cuidado dos seus filhos. Devido aos mais 

variados movimentos sociais em defesa da primeira infância, o Estado passou a incluir a 

criança pequena nas suas proposições políticas.  

                                                           
1
 Segundo Pashocal e Machado (2009) o nome Roda dos Expostos provém do dispositivo de forma cilíndrica, 

dividido ao meio e fixado janela das instituições. Quando a criança era colocada no tabuleiro por alguém da 

família, essa, ao girar a roda, puxava uma corda para avisar que uma criança foi abandonada. Após era retirado 

do local para receber cuidados e preservando assim sua identidade. 
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 Observando o passado brasileiro, no que tange as políticas para a educação infantil, 

existia uma distinção em relação a classe social que a criança pertencia. Essa distinção veio a 

fragmentar as ideias de educação para crianças, entendendo o cuidar para crianças pobres, e o 

educar como elevação intelectual para crianças mais abastadas. Segundo Parecer do Conselho 

Nacional de Educação nº 20 de 2009, predominou a partir do século XIX uma política 

caracterizada pela falta de investimentos na área. 

 No século XX surge um novo paradigma do atendimento à infância, iniciado em 1959 

com a Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse novo paradigma 

tornou-se base para a compreensão desses espaços (creches e pré-escolas) como direito de 

todas as crianças à educação não interessando sua posição social. 

 O atendimento em creches e pré-escolas se firma na Constituição Federal de 1988 em 

seu art. 6º onde a educação infantil é configurada como direito dos pais trabalhadores de área 

urbana e rural, garantindo assistência aos filhos e dependentes do nascimento até 6 anos. Com 

a Emenda Constitucional (EC) nº 53 de 2006 juntamente com a Lei 11.274 alterou a duração 

do ensino fundamental de oito para nove anos. Assim, as crianças de 6 anos de idade que 

eram da educação infantil começaram a frequentar o primeiro ano do ensino fundamental. 

 Também a EC nº 59 de 2009 tornou a matrícula de crianças a partir dos 4 anos 

compulsória. Esta emenda trouxe responsabilidades tanto para as famílias quanto para os 

municípios. Cabendo a este disponibilizar vagas em estabelecimentos público para toda a 

demanda e, àquele efetuar a matrícula. 

 Ainda no texto da Carta Magna de 1988 em seu art. 211 designa que União, os 

estados, o Distrito Federal e os municípios devem organizar em regime de colaboração seus 

sistemas de ensino, cabendo aos municípios atuar de forma prioritária no ensino fundamental 

e educação infantil. A União por sua vez fica responsável pela coordenação de políticas 

nacionais de educação. Aí suas funções normativa, redistributiva e supletiva, que desta forma 

presta assistência financeira e técnica aos demais entes. A seguir quadro construído por 

Abuchaim (2015) mostra a organização do sistema de educação e a competência a respeito da 

oferta.  

Quadro 2– Sistema Educacional Brasileiro 
Níveis Educação Básica Ensino Superior 

Etapas 

Educação Infantil Ensino Fundamental 
Ensino 

Médio 
-   

Creche 
Pré-

escola 

Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 

Faixas etárias 
0 a 3 

anos 

4 a 5 

anos 

6 a 10 

anos 

11 a 14 

anos 

15 a 17 

anos 
Acima de 18 anos 

Responsabilidade Prioritária Municípios Estados e Municípios Estados 
Governo Federal e 

Estados 

Fonte: ABUCHAIM (2015). 
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 A autora indica que a maioria dos municípios integram os sistemas estaduais de 

ensino, apesar de poderem optar por compor um sistema único, fazendo que os entes 

envolvidos tenham competências separadas. Neste modelo os estados teriam competências de 

normatizar, supervisionar e oferecer assistência técnica em relação a educação infantil pública 

e privada. 

 Antes das diversas alterações na Constituição Federal de 1988 em relação a educação 

infantil, o direito por uma educação pública e gratuita foi reafirmado pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA). O ECA foi publicado em 1990 e é considerado um marco no que diz 

respeito a proteção à infância no Brasil. No Estatuto determina assuntos, como os direitos 

fundamentais das crianças e adolescente, quais órgãos devem prestar assistência e ainda 

tipifica crimes contra a crianças. 

 Em 1996, a Lei nº 9.394 institui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), que conforme Abuchaim (2015) foi uma normativa que avança em relação a 

educação infantil, pois, reconhece como primeira etapa da educação básica, tendo como 

função o desenvolvimento integral das crianças até 5 anos de idade em seus aspectos físicos, 

psicológicos, intelectual e social. Desta forma a LDBEN indica que a educação escolar um 

complemento da ação da família e da comunidade. 

 Ainda consoante a Abuchaim (2015), outro marco legal que trouxe contribuições para 

educação infantil é a Lei nº 12.796 de 2013 que altera a LDBEN de 1996. Nesta Lei a 

Educação Infantil pela primeira vez passou a fazer parte da Base Nacional Comum (BNCC), 

onde foram delineadas regras sobre a carga horária, avaliação e frequência na primeira etapa 

da educação básica. 

 Quanto as orientações pedagógicas na Educação Infantil, o Conselho Nacional de 

Educação (CNE) institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil de 

1999 que foi revista em 2009. Conforme o Parecer CNE/CEB nº 20/2009 (BRASIL, 2009a): 

Nesse contexto, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil elaboradas anteriormente por este Conselho (Resolução CNE/CEB 

nº 1/99 e Parecer CNE/CEB nº 22/98) foram fundamentais para explicitar 

princípios e orientações para os sistemas de ensino na organização, 

articulação, desenvolvimento e avaliação de propostas pedagógicas. Embora 

os princípios colocados não tenham perdido a validade, ao contrário, 

continuam cada vez mais necessários, outras questões diminuíram seu 

espaço no debate atual e novos desafios foram colocados para a Educação 

Infantil, exigindo a reformulação e atualização dessas Diretrizes. 

 

 Assim, baseando-se nas necessárias mudanças na Educação Infantil, as Diretrizes 

Curriculares da Educação Infantil, propostas pela Resolução nº 5/09 (BRASIL, 2009b) não 
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ocorreram apenas alterações textuais, mas dá enfoque às particularidades e às diversidades 

culturais e territoriais do país em relação a criança pequena. 

 As DCNEI de 2009 (BRASIL, 2009b)afirma a indissociabilidade do cuidar e educar 

crianças pequenas e indica a responsabilidade dos entes federados ao ofertar o atendimento, 

concebe um currículo, explana os objetivos da etapa e define, claramente, a identidade da 

educação infantil: 

Art. 5º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida 

em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços 

institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais 

públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de 

idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e 

supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a 

controle social.  

§ 1º É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, 

gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção.  

§ 2° É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que 

completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a 

matrícula.  

§ 3º As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser 

matriculadas na Educação Infantil.  

§ 4º A frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para a matrícula 

no Ensino Fundamental. 

 

 Também é parte do marco legal na educação, o Plano Nacional de Educação (PNE). O 

PNE possui metas a fim de estimular a colaboração entre os entes. Conforme Libâneo (2012), 

o PNE (2001-2010) explanava que os estados, o Distrito Federal e os municípios deveriam 

elaborar planos decenais para adequação às especificidades locais, porém, isso não ocorreu 

em vários estados e municípios.  

 O PNE de 2001 a 2010 foi o primeiro a ser submetido a aprovação no Congresso 

Nacional, apesar de desde a promulgação da Carta Magna de 1988 (art. 214) tinha como 

exigência legal um plano nacional de educação. A LDBEN de 1996 também no art. 87 

estabeleceu que a União tem a incumbência de elaborar um Plano Nacional de Educação. 

 Libâneo (2012) explicita que o plano se tornou mais uma carta de intenções. Apesar de 

a lei que aprovou o PNE ter estabelecido (art. 5º) que os Planos Plurianuais (PPAs) dos entes 

federados disponibilizassem recursos que viabilizassem o cumprimento das políticas e metas 

constantes no PNE, muitas políticas e metas não foram atingidas pela escassez de recursos 

(LIBÂNEO, 2012, p.184).  

 As metas do PNE vigente (2014-2024) que incluem de forma direta e indireta a EI, 

são:  

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as 

crianças de quatro a cinco anos de idade e ampliar a oferta de educação 
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infantil em creches de forma a atender, no mínimo, cinquenta por cento das 

crianças de até três anos até o final da vigência deste PNE. 

Meta 4: universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia 

de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 

25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica. 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a 

atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do 

ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no 

ensino médio. 

 

 Abuchaim (2015) observa que as metas para a educação infantil são necessárias às 

ações dos gestores municipais juntamente com o auxílio dos governos estaduais e municipais 

no sentido de orientar nos processos de gestão e financiamento, além, é claro, a formação de 

profissionais na área. 

 Em 2016 foi promulgada a Lei nº 13.257, de 8 de março, que dispõe sobre o Marco 

Legal da Primeira Infância. Esta lei ressalta as políticas públicas para a primeira infância em 

atenção à especificidade desta etapa da vida.Esta lei foi elaborada em consonância com os 

princípios e diretrizes do ECA. Também alterou o ECA, alguns artigos do Código de Processo 

Penal, e acrescentou alguns incisos na Consolidação das Leis do Trabalho.  

O Marco Legal pela Primeira Infância também delineou áreas prioritárias para a 

formulação de políticas públicas (BRASIL, 2016, art. 5°), sendo elas:  

[...] a saúde, a alimentação e a nutrição, a educação infantil, a convivência 

familiar e comunitária, a assistência social à família da criança, a cultura, o 

brincar e o lazer, o espaço e o meio ambiente, bem como a proteção contra 

toda forma de violência e de pressão consumista, a prevenção de acidentes e 

a adoção de medidas que evitem a exposição precoce à comunicação 

mercadológica. 

 

 Para que ocorra a formulação de políticas públicas nessas áreas, o art. 7º indica que é a 

União, o Distrito Federal e os municípios poderão compor comitês intersetoriais com a 

finalidade de assegurar as articulações das ações voltadas a proteção e a promoção dos 

direitos da criança. 

 Yánez (2016) diz que para estabelecer um marco legal para a primeira infância é 

preciso construir estratégias e diretrizes explícitas para cada setor, incorporando a infância em 

seus planos e investimentos. 
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3.2 POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL NO CENÁRIO 

NACIONAL 

 

A Constituição Federal de 1988 explana no seu texto do Artigo 211, que no mínimo 

25% das receitas tributárias de estados e municípios e 18% dos impostos federais devem ser 

aplicados na educação. Esses quantitativos são a base do financiamento educacional no Brasil. 

Os municípios aplicam os recursos nas etapas de ensino de sua competência. Educação 

Infantil e Ensino Fundamental. Os estados aplicam seus recursos nos anos finais do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano) e no Ensino Médio. Cabe a União realizar a aplicação de recursos 

na Educação Superior.  

Além dos dispêndios determinados pela CF de 1988, existem diversas fontes de 

financiamento da educação básica. A título de exemplo, temos o Salário-Educação definido 

constitucionalmente. É uma contribuição social destinada ao financiamento de programas 

voltados a educação, que recai sobre a remuneração paga aos empregados pelas empresas. De 

acordo com o Decreto nº 6.003 de 2006, o montante arrecadado pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) retém-se 1% que são investidos com despesas do Sistema de 

Manutenção de Ensino (SME). A partir daqueles 1%, 90% do total é distribuído: 1/3 é 

entregue ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que aplica nos 

programas federais para a educação; os estados e municípios, por sua vez, recebem 2/3 e os 

aplicam na educação. Os 10% restantes são direcionados ao FNDE. 

 Em 2013 houve a introdução de uma nova fonte de recursos para a educação, a “Lei 

dos Royalties”, a Lei nº 12.858 de 2013, que distribuiu para a educação 75% e para saúde 

25% das receitas dos royalties e da participação especial sobre a exploração de petróleo e gás 

natural. A Lei ainda destina a aplicar 50% no Fundo Social da União, até que as metas do 

Plano Nacional de Educação (PNE) sejam cumpridas.  

 Configura também fonte de financiamento o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB).  O Fundeb é regulamentado pela Lei nº 11.494/2007, em substituição ao Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF), que foi implantado nacionalmente em 1º de janeiro de 1998 vigorando até 2006.  

 O objetivo do Fundeb é trazer maior equidade na distribuição de recursos ao sistema 

educacional do Brasil. O Fundeb é um fundo estadual para que cada estado e seus municípios 

contribuam com 20% das arrecadações de impostos e transferências. A redistribuição dos 

recursos é feita conforme o número de alunos matriculados, por etapa, modalidade e tipo de 
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instituição de ensino, obedecendo a fatores de ponderação que variam de 0,7 a 1,3 pontos. O 

fator de referência é o fator 1, que corresponde a categoria “Ensino Fundamental Urbano – 

Séries Iniciais”. Os valores são definidos anualmente pela Comissão Intergovernamental de 

Financiamento para a Educação Básica, formada por representações do MEC, da União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e do Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (Consed). 

 Os quadros 3 e 4 mostram os fatores de ponderação de atendimento integral e parcial, 

no período de 2009 a 2016. 

 

Quadro 3 - Fatores de Ponderação do Fundeb de 2009 a 2016, atendimento Integral 

Fatores de Ponderação do FUNDEB de 2009 a 2016, Atendimento Integral 

Etapa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Creche 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Pré-escola 1,2 1,25 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Ensino Fundamental 1,25 1,25 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Ensino Médio 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Fonte: Adaptado a partir da Portaria MEC nº 932, de 30/07/2008; Portaria MEC nº 777, de 10/08/2009; Portaria 

MEC nº 873, de 01/07/2010; Portaria MEC nº 1.322, de 21/09/2011; Resolução MEC nº 8, de 25/07/2012; 

Resolução MEC nº 1, de 31/12/2013; Resolução MEC nº 1, de 24/07/2014; Resolução MEC nº 1, de 29/07/2015; 

Resolução MEC nº 1, de 28/07/2016. 

 

Quadro 4 -Fatores de Ponderação do Fundeb de 2009 a 2016, atendimento parcial. 

Fatores de Ponderação do FUNDEB de 2009 a 2016, Atendimento Parcial 

Etapa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Creche 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 

Pré-escola 0,9 1 1 1 1 1 1 1 

Anos Iniciais do Ensino Fund. Urbano 1 1 1 1 1 1 1 1 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental Rural 1,05 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Anos Finais do Ensino Fund. Urbano 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Anos Finais do Ensino Fundamental Rural 1,15 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Ensino Médio Urbano 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Ensino Médio Rural 1,25 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Fonte: Adaptado a partir da Portaria MEC nº 932, de 30/07/2008; Portaria MEC nº 777, de 10/08/2009; Portaria 

MEC nº 873, de 01/07/2010; Portaria MEC nº 1.322, de 21/09/2011; Resolução MEC nº 8, de 25/07/2012; 

Resolução MEC nº 1, de 31/12/2013; Resolução MEC nº 1, de 24/07/2014; Resolução MEC nº 1, de 29/07/2015; 

Resolução MEC nº 1, de 28/07/2016. 

 

 Uma pesquisa realizada por Araújo (2012) objetivando desvendar o perfil dos gastos 

públicos em educação por municípios nordestinos demonstra que o fatores de ponderação 

utilizados pelo FUNDEB estão distantes dos valores efetivamente praticados. Outra 

descoberta do estudo é que a política de fundos não tem conseguido ser suficiente na 

diminuição das desigualdades territoriais. 
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Os recursos provenientes das fontes apresentadas devem somente ser aplicadas às 

despesas que acompanham a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). Assim, 

LDBEN de1996 estabelece no Artigo 70 quais despesas são para a MDE e compreendem:  

I – remuneração E aperfeiçoamento do pessoal docente e demais 

profissionais da educação;  

II – aquisição, manutenção, construção E conservação de instalações e 

equipamentos necessários ao ensino;  

III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;  

IV – Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente 

ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;  

V – Realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos 

sistemas de ensino;  

VI – Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;  

VII – amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao 

disposto nos incisos deste artigo;  

VIII – aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de 

transporte escolar. 
  

 Da mesma forma, a LDBEN de 1996 indica no Artigo 71 quais não constituem 

despesas com MDE:  

I – Pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando 

efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao 

aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão; 

II – Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, 

desportivo ou cultural;  

III – formação de quadros especiais para a administração pública, sejam 

militares ou civis, inclusive diplomáticos;  

IV – Programas suplementares de alimentação, assistência médico-

odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência 

social;  

V – Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou 

indiretamente a rede escolar;  

VI – Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio 

de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do 

ensino. 

 

 A LDBEN 1996 traz explicito o que é despesa com MDE, evita a utilização, por parte 

dos administradores, dos recursos em despesas de outras naturezas. 

 Além das fontes de financiamento existem programas e ações sob responsabilidade do 

Ministério da Educação (MEC). O MEC responsabiliza-se principalmente pelo “Programa 

2030 – Educação Básica” onde possui diversas ações que objetivam melhor a educação no 

país. Entre as ações podemos citar a “Ação 20RV Apoio à Manutenção da Educação Infantil” 
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e “Ação 12KU Implantação de Escolas para a Educação Infantil”
2
. Essas ações são 

diretamente dirigidas à Educação Infantil. 

 Também dentro destas ações encontram-se o Programa Nacional de Reestruturação e 

Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) e 

o Programa Brasil Carinhoso. Segundo o Relatório de Gestão Consolidado (Exercício 2015) 

ambos os programas visam o cumprimento da Meta 1 do PNE.  

 O Proinfância, instituído pela Resolução nº 6 de 24 de abril de 2007, visa garantir o 

acesso de crianças de 0 a 5 anos a creches e pré-escolas, bem como melhorar a infraestrutura 

física de escolas de educação infantil. O programa destina-se aos municípios e ao Distrito 

Federal. Esse programa atua sobre dois eixos principais: a construção de creches e pré-

escolas; e a aquisição de mobiliário e equipamentos. Flores e Albuquerque (ANPED, 2016) 

afirmam que o ProInfância trouxe uma “dimensão político-pedagógica de extrema relevância 

agregada à expansão física das redes municipais de educação infantil”, ou seja, o programa 

vem contribuindo de maneira significativa não apenas para ampliação do atendimento nesta 

etapa, mas também vem constituindo e consolidando a identidade da educação infantil.  

 Já o Programa Brasil Carinhoso tem o objetivo de beneficiar famílias que se 

encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza. Onde os recursos são destinados a 

alunos de zero a 48 meses, matriculados em creches públicas ou conveniadas, cujas famílias 

são beneficiárias do Programa Bolsa Família. O apoio financeiro é devido aos municípios e 

Distrito Federal que devem informar no ano anterior o quantitativo de crianças dentro das 

características já mencionadas.  

 Além do ProInfância e Programa Brasil Carinhoso, existem programas no âmbito 

nacional destinados a toda a Educação Básica que acabam abrangendo a Educação Infantil, 

mesmo que não exclusivamente. Para maior compreensão elaboramos um quadro que destaca 

os programas e seus objetivos. Vejamos: 

 

Quadro 5 – Programa Federal e objetivo  

Programa Objetivo 

Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) 

Oferecer alimentação escolar e ações de educação alimentar e 

nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica 

pública.  

Programa Caminho da Escola  Objetiva renovar, padronizar e ampliar a frota de veículos 

escolares das redes municipal, do DF e estadual de educação 

básica pública.  

Programa Nacional de Tecnologia Promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e 

                                                           
2
 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/programas-e-acoes  . Acesso em: 25. 

Out. 2018. 

http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/programas-e-acoes
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Educacional (ProInfo) comunicação nas redes públicas de educação básica. 

Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE) 

Prestar assistência financeira para as escolas, em caráter 

suplementar, a fim de contribuir para manutenção e melhoria da 

infraestrutura física e pedagógica, com consequente elevação do 

desempenho escolar. Também visa fortalecer a participação 

social e a autogestão escolar. 

Fonte: Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/> Acesso em: 25 out.2018.  

 

E se após o que já apontamos ainda há dúvidas e se ainda se colocar a pergunta, mas 

por que investir na primeira infância? Podemos, neste caso, apontar vários argumentos em 

favor dos benefícios da educação infantil e dos investimentos na primeira infância. Além 

disso, devemos pensar nas muitas infâncias e não somente as infâncias urbanas. Neste 

trabalho enfatizamos as infâncias do campo, sendo o nosso foco pensar o atendimento à 

infância por um dos projetos: a educação infantil. Há hoje muitos ações e propostas de vários 

setores, além da educação, como é o caso da saúde, assistência social, cultura, dentre outros. 

Em estudos desenvolvidos por Pacífico (2010, p. 23), a mesma registraque pesquisas 

(CAMPOS, 1991, 1996, 2005; BECKER, 2008) há anos já demonstram os inúmeros 

benefícios advindos da participação das crianças na educação infantil, tais como: 

[...] a redução da mortalidade nessa faixa etária, maior desenvolvimento 

cognitivo, maior tempo na escola, redução da repetência e abandono e ainda 

apresentam 32% a mais de chances de concluir o ensino médio. Como negar 

às crianças tantas oportunidades quando, inclusive, essas mesmas crianças já 

são detentoras desse direito? 

 

Em pesquisa recente publicada no Boletim do Instituto de Saúde (BIS), Volume 19, 

N° 1 – Julho 2018
3
, Venância(2018, p. 15) destaca a importante de investimentos em prol da 

primeira infância:  

A importância do investimento nas políticas de primeira infância (PI) 

fundamenta-se em vários argumentos. O primeiro é o direito de todas as 

crianças ao desenvolvimento pleno de seus potenciais, estabelecido pela 

Convenção dos Direitos da Criança, pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e pelo Marco Legal da Primeira Infância, aprovado em 

2016 (Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016). Além disso, os avanços da 

neurociência apontam que nos primeiros anos de vida, especialmente no 

período até os 3 anos de idade (também chamado de primeiríssima infância), 

o cérebro se desenvolve muito rapidamente e é muito sensível aos cuidados e 

estímulos. 

 

Mas os argumentos não param por aí. No artigo a autora (VENÂNCIO, 2018, p. 15) 

ainda argumenta: 

 

                                                           
3
 Disponível em:  <http://www.saude.sp.gov.br/resources/instituto-de-saude/homepage/pdfs/bis_sppi_19_1.pdf>. 

Acesso em dezembro de 2018. 

http://www.fnde.gov.br/
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Outro argumento está relacionado ao fato de que há uma concentração de 

crianças nos grupos populacionais mais vulneráveis. Sabe-se, também, que é 

importante investir na PI para poder contar, no futuro, com uma população 

mais saudável. Da mesma forma, o investimento na PI pode gerar efeitos 

positivos em matéria de gênero, ao promover a inserção ou reinserção 

laboral das mulheres, que continuam a ser as principais provedoras do 

cuidado. Por m, do ponto de vista econômico, evidências mostram que o 

investimento feito em programas de qualidade para a PI tem uma alta taxa de 

retorno para a sociedade (a cada US$ 1 investido o retorno é de até US$ 

17)1, 2.  

 

 Contudo, mesmo com pesquisas anunciando e denunciando os parcos recursos e 

indicando a necessidade, ainda há muito a ser feito no âmbito das políticas para a primeira 

infância, o que inclui a educação infantil, pois a mesma, mesmo sendo obrigatória aos quatro 

e cinco anos ainda não é garantida gratuitamente para todas as crianças. Geralmente o acesso 

atinge primeiro as áreas urbanas. 

 Outros problemas também são apontados por Venâncio (2018, p. 15) como 

consequência do pouco ou não investimento em políticas de atendimento à primeira infância: 

Apesar das evidências sobre a importância da PI, publicação da revista The 

Lancet de 2007 estimou que mais de 200 milhões de crianças menores de 

cinco anos em países de baixa e média renda não atingem seu potencial de 

desenvolvimento devido à exposição a fatores de risco ambientais, 

biológicos e psicossociais. 

 

 No próximo item iremos discorrer sobre a educação infantil no campo, quanto ao 

direito e especificidades. 
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4 EDUCAÇÃO DO/NO CAMPO: UM OLHARA PARA AS ESPECIFICIDADES DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 No início do século XX a educação no meio rural ocorria pelos Patronatos Agrícolas e 

Aprendizados Federais
4
, tal sistema estava integrado ao projeto de urbanização e 

modernização da sociedade. Com uma proposta assistencialista voltada a infância pobre, 

seguia uma ideologia da educação pelo trabalho no campo (SILVA; PASUCH; SILVA, 

2012). Ou seja, as políticas públicas que viera, a regulamentar a Educação Rural foram apenas 

instrumentos de ocupação e uso do território no interior do País. 

 Entre 1930 e 1950, outros projetos voltados a educação rural tinham um caráter 

assistencialista e lógica de preparação de mão de obra. A educação estava completamente 

comprometida com “[...] uma política econômica voltada aos interesses das elites agrárias e 

industrial” (SILVA; PASUCH; SILVA, 2012). 

 As autoras ainda discorrem que em 1960 imperou um discurso que pretendia fazer da 

educação um mecanismo para criar políticas de “fixação” do homem no campo.  Em oposição 

a estas ideologias em 1980 que surgiram novos movimentos de luta camponesa que 

defendiam que as políticas públicas educacionais eram estratégias para o desenvolvimento do 

campo. 

 Nos anos de 1990 surge a proposta de Educação do Campo. Para tal feito, em 1998 na 

cidade de Luziânia (GO), foi realizada a I Conferência Nacional por uma Educação Básica do 

Campo. Esta conferência reuniu inúmeros órgão coletivos que assinaram a declaração, 

fortalecendo o pertencimento ao Movimento por uma Educação do Campo. 

 Este evento trouxe diversas contribuições para a discussão da questão da educação dos 

povos pertencentes ao campo. E, ainda, inaugurou no cenário educacional a concepção de 

Educação do Campo. O conceito surge em oposição às propostas adotadas pela “Educação 

Rural” no início do século XX. Já a Educação do Campo é entendida por Silva, Pasuch e 

Silva (2012, p. 59) como:  

[...] direito nos marcos da equidade, o que inclui a justiça social e o 

reconhecimento das especificidades, rejeita a imposição de um modelo 

educacional e pedagógico que nega as culturas, os saberes e os modos de 

produção da vida das populações do campo. 

                                                           
4
 Em consonância as definições de Nery (2009), os Aprendizados surgiram no ano de 1911, caracterizando-se 

como estabelecimentos voltados para o ensino da prática agrícola seguindo padrões científicos, observando as 

peculiaridades regionais, destinando-se a dar conhecimento técnico a filhos de pequenos proprietários de terras 

nas localidades onde foram instalados. Os Patronatos, por sua vez, desde a criação da primeira instituição deste 

tipo, em 1918, caracterizaram-se por um duplo objetivo: o de ensino agrícola primário e da regeneração da 

infância pobre. 
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 Após a conferência, o Conselho Nacional de Educação (CNE) estabeleceu as 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das Escolas do Campo (DOEBEC), através 

da Resolução CNE/CEB nº 1/2002. Esta resolução foi marco no debate e lutas por uma 

educação no contexto não urbano e prescreve princípios e procedimentos para o 

funcionamento e projetos das escolas do campo. 

 Para formalização da Educação do Campo foram aprovadas no CNE as Diretrizes 

Complementares, Normas e Princípios para o Desenvolvimento de Políticas Públicas de 

Atendimento da Educação Básica do Campo (Resolução CNE/CEB nº 2/2008). A resolução 

destaca a necessidade de oferecer materiais para implantação das propostas pedagógicas e dá 

ênfase em seu conteúdo ao transporte escolar.  

A mesma resolução ainda define a população do campo, abrangendo comunidades 

tradicionais, agricultores familiares, indígenas, extrativistas, pescadores, ribeirinhos, caiçaras, 

e assentados e acampados da reforma agrária. Em consonância a Silva, Pasuch e Silva (2012) 

a aprovação dessas duas resoluções busca colaborar para a construção de uma identidade nas 

escolas do campo, relacionando a educação à realidade vivenciadas pelos povos do campo.  

É nessas comunidades que a criança pequena vive em constante interação com as 

pessoas e as coisas que as rodeiam. Isso faz que as mesmas atribuem significados àquilo que 

as cercam. Com isso a criança passa a participar de experiências culturais do grupo que 

pertence. Craidy e Kaercher (2001) chamam esse processo de educação. Porém, quando falam 

de educação de crianças pequenas ocorre dois processos de são complementares e 

indissociáveis, o ato de educar e cuidar. 

 Silva, Pasuch e Silva (2012) deixam claro que a educação de crianças pequenas 

moradoras de áreas rurais é rodeada de práticas descontextualizadas. Isto é, sem sentido para 

as crianças, práticas que não levam em conta a vida do campo e até mesmo não reconhece o 

perfil de uma escola de educação infantil do campo.  

 O maior desafio para garantir o direito a educação de crianças pequenas do campo é 

articular os princípios que orientam a Educação Infantil como um todo. Silva, Pasuch e Silva 

(2012) explicita:  

Um dos grandes desafios na garantia do direito à Educação Infantil dos 

bebês e crianças do campo é articular os princípios orientadores da Educação 

Infantil como um todo às formas como é feito seu atendimento nas diferentes 

modalidades territoriais. Se os princípios são os mesmos para todas as 

crianças de nosso país, moradoras da cidade e do campo, como meio de 

garantir a qualidade, as formas de sua implantação nos diferentes contextos 

necessitam estar organicamente vinculadas à realidade e à dinâmica da vida 

das crianças e das famílias, no nosso caso, moradoras nas áreas rurais 

(SILVA; PASUCH; SILVA, 2012, p.37). 
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 O fato do não reconhecimento de escolas de educação infantil no campo, é o 

pensamento de creches e pré-escolas surgiram para dar conta das mudanças familiares 

decorrentes dos processos de urbanização e industrialização no Brasil. Para quê escola de 

educação infantil no campo sem urbanização ou industrialização?  

 Para Silva, Pasuch e Silva (2012) o direito a educação infantil trata-se do direito a 

processo de socialização que sejam além da família. A criança pequena interagiria com outras 

crianças de diferentes ou mesma idade, afim de permitir a vivência de experiências 

diversificadas. Com esse pensamento reconhecemos a importância da creche e pré-escola para 

o processo de formação humana das crianças pequena, e isso dentro de um espaço coletivo e 

organizado, ou seja, a escola.  

 A Educação Infantil do campo somente ganhou importâncias quando foi incorporada 

nas discussões dos movimentos de Educação Infantil e movimentos sociais do campo 

(SILVA; PASUCH; SILVA, 2012). Antes disso, a Educação Infantil e Educação do Campo 

existi fatos que demonstravam a estreita relação entre ambas, não só as políticas públicas, 

sendo que esta ocorre de forma fragmentada e separada, mas também nas reinvindicações dos 

movimentos sociais. 

 Algo que deve ser questão nas discussões sobre Educação Infantil do campo é 

entender os limites da relação entre o geral e o específico. Ou seja, entender o que deve ser 

igual para todas as crianças e aquilo que é peculiaridade e especificidade do campo (SILVA; 

PASUCH; SILVA, 2012). O próprio artigo 8º, parágrafo 3º, das Diretrizes Curriculares para a 

Educação Infantil, encontramos a especificidade da Educação Infantil para crianças do campo, 

visando o respeito à diversidade do meio rural. 

Ainda em relação à Educação Infantil a DOEBEC (Resolução CNE/CEB nº 1/2002) 

proíbe, no parágrafo 2º do artigo 3º, o agrupamento de crianças que pertencem a etapa em 

turmas do Ensino Fundamental e que seja feita a oferta na própria comunidade, evitando o 

deslocamento dessas crianças pequenas. 

 A visão de entender a educação de um modo geral no campo pode influenciar nas 

imagens sociais criadas em relação as crianças do campo, como se não houvessem identidade 

e particularidades no modo de vida. Isso pode influir na escolha de materiais, atividades e 

avaliações feitas por professores (SILVA; PASUCH; SILVA, 2012). Isso também atinge a 

elaboração e implantações de políticas de financiamento para a educação infantil do campo. 
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4.1 A ESPECIFICIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

DO/NO CAMPO 

  

 Cada sujeito possui uma forma de ser educado. A política tem que refletir sobre o que 

é específico dos sujeitos de direitos.  A negação de políticas para o campo tem o caráter 

compensatório quando se refere as políticas educacionais. Arroyo et. al (2011) destaca no 

trecho a seguir: 

Nesta lógica, não haveria necessidade de políticas públicas específicas para 

estas pessoas, a não ser do tipo compensatório à sua própria condição de 

inferioridade, e/ou diante de pressões sociais. A situação da educação no 

meio rural hoje retrata bem esta visão. ” (ARROYO et. al, 2011, p.21) 
 

 O determinismo geográfico é fator para dizer se uma escola é de qualidade. Tal 

determinismo vira critério na formulação de políticas de investimento. Neste caso a escola do 

campo fica na marginalidade (ARROYO et. al, 2011). 

 Para acabar com a marginalização ou abandono das escolas do campo, a iniciativa da 

população é reagir à exclusão. Para isso entra em cena movimentos sociais pelo acesso à 

educação em áreas rurais. Os movimentos por direitos no campo, colocam a educação no 

terreno dos grandes valores, uma educação para formação humana. 

 A universalização do pensar e da educação parte da universalização da consciência dos 

direitos (ARROYO et. al, 2011). No caso da educação infantil é preciso prestar atenção, ter a 

consciência do sujeito que recebe está educação. A atenção cabe ao projeto ou prática. O olhar 

para a educação infantil do campo é voltar-se para as políticas que se preocupam com o jeito 

de cuidar e educar dos sujeitos. Valendo-se dos autores é preciso primar por uma educação 

dos e não para os sujeitos do campo. E feita por políticas públicas com a participação dos 

povos. 

 O autor ainda destaca, que a construção de uma educação do campo parte de um 

projeto que o próprio sujeito se identifique. Porém, a proposição de políticas públicas ainda 

sofre com dificuldades no âmbito de atender de modo específico a educação infantil do 

campo. As políticas para Silva, Pasuch e Silva (2012), devem evitar uma flexibilização no 

campo ou especificamente, na educação infantil. Tal flexibilização somente reduzem o custo 

na educação do campo.  

 Os movimentos sociais e os avanços na educação infantil do campo, não apenas conta 

como direito das mães ou filhos de trabalhadores rurais, mas da educação da criança pequena. 

Os avanços segundo Silva, Pasuch e Silva (2012) na creche e pré-escola na sociedade atual 
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deve-se a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) de 1996, onde o direito a educação da criança é fortalecido. 

 A questão que move as discussões não é mais “porque” ofertar Educação Infantil no 

campo, mas o “como” garantir o direito. Garantir o direito respeitando a especificidade das 

crianças do campo (SILVA; PASUCH; SILVA, 2012). A luta não é mais por motivos de 

ofertar a educação nesta etapa. O que move a luta é a garantir o direito. 

 Azevedo (2004) explicita que, mesmo após ingressarmos no terceiro milênio, onde 

precisou-se de novas demandas de formação e conhecimento devido as mudanças sociais, o 

direito a escolarização de qualidade não foi assegurado a maioria da população. Com isso 

percebemos a permanência ou agravamento das desigualdades sociais que impera no campo 

quando se trata de direito a educação. 

 Rosemberg e Artes (2012) destacam no seu artigo “O rural e o urbano na oferta de 

educação para crianças de até 6 anos” que a educação infantil no campo se reduz a três 

palavras: insuficiência, discriminação e precariedade. Ainda explicitam que existe um foco no 

fortalecimento identitário, no plano simbólico, em vez de focar em metas de justiças 

distributivas no plano material.  
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5 FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO/NO CAMPO: 

INVESTIMENTO OU DESPESA? 

 

Nestaseção apresentamos os dados e análises elaboradas. Está dividida em subitens 

que juntos buscarão abordar as questões centrais desse estudo. Resumidamente seguiremos 

buscando compreender como vem sendo realizado o atendimento às crianças em idade de zero 

a cinco anos na área rural (do campo) e compreender se o município de Porto Velho vem 

garantindo o direito à educação infantil. 

 

5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE PORTO VELHO: ONDE ENCONTRAMOS A EDUCAÇÃO DO CAMPO? 

 

No ano de 2017, com a nova gestão executiva do município de Porto Velho, viu-se a 

publicação de diversas Leis Complementares (LC) que traziam como objetivo a reestruturação 

da administração pública. Dessas normativas duas trouxeram mudanças quanto a estrutura 

organizacional da SEMED, sendo elas: LC nº 648 de 5 de janeiro de 2017, e a LC nº 689 de 

31 de outubro de 2017.  

Na LC nº 648/2017 a Estrutura Organizacional da SEMED ficou estabelecida 

conforme o organograma abaixo (Figura 1): 

 

Figura 1 - Organograma da Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Educação -  

Lei Complementar nº 648 de 5 de janeiro de 2017 

Fonte: Disponível em: <semed.portovelho.ro.gov.br>. Acesso em: março 2018. 
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Quando observamos o organograma percebemos que existe uma Divisão de Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), Educação Especial e Ensino Rural. Dentro desta divisão 

encontramos os Núcleos de Ensino, que por sua vez ficam responsáveis por escolas 

pertencentes aos seus limites geográficos. Atualmente Porto Velho possui 60(sessenta) 

escolas localizadas em áreas rurais, atendendo alunos da educação infantil, ensino 

fundamental e EJA.  Com essadivisão dentro da estrutura da rede municipal de ensino, existe 

a possibilidade de o município estabelecer ações e programas específicos para educação do 

campo. 

Já a LC nº 689/2017 alterou a redação e acrescentou dispositivos na LC nº 648/2017. 

Valendo disso também ocorreram alterações na Estrutura da SEMED, vejamos: 

 

Figura 2 - Organograma da Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Educação - 

Lei Complementar nº 689 de 31 de outubro de 2017 

 

Fonte: Disponível em: <semed.portovelho.ro.gov.br> 

 

 Neste organograma diversas divisões do Departamento de Políticas Educacionais se 

fundiram. A Divisão de EJA, Educação Especial e Ensino Rural, e a Divisão de Educação 

Infantil e Fundamental, expressos na figura 1, fundiram-se dando lugar a Divisão de Educação 

Básica. Não podemos afirmar que essa união de divisões possa beneficiar ou não a educação 

do campo no município. Porém, dessa forma a proposição de políticas para a educação do 
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campo, e especificamente educação infantil do campo é vista conforme a educação ofertada 

nos centros urbanos. 

 

5.2 O ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE 

PORTO VELHO NO PERÍODO DE 2009 A 2016 

 

Para termos uma visão do que se trata de atendimento à educação infantil no perímetro 

rural do município, basta olharmos para algumas informações, como o número de escolas e a 

forma como tais escolas são organizadas. De acordo com dados disponibilizados pela 

SEMED, a rede de ensino municipal possui 60 escolas no perímetro rural. Porém, apenas 6 

escolas atendem a educação infantil. Vejamos o Quadro 1 elaborado a partir dos dados: 

 

Quadro 6 – Estabelecimentos de Educação Infantil em Porto Velho – Perímetro Rural – 2017 

Estabelecimentos de Educação Infantil do Município de Porto Velho - Perímetro Rural 

Nº de Escolas Municipais de 

Educação Infantil e Ensino 

Fundamental* 

Nº de Escolas Municipais de 

Educação Infantil 
Total de Escolas 

4 2 6 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela SEMED em 2017. 

* O município conta com muitas outras escolas de Ensino Fundamental. O destaque neste quadro é para as 

escolas que também atendem Educação Infantil.  

 

 Esses estabelecimentos de ensino estão localizados em distritos de Porto Velho e são 

atendidos pelos Núcleos de Ensino. As escolas são: EMEIEF Dra. Ana Adelaide Grangeiro 

situada no Distrito de Calama; EMEIEF Maria Casaroto Abati situada no Distrito de Ponta do 

Abunã; EMEIEF João Afro Vieira e EMEIEF Antônio Augusto Vasconcelos situadas em 

Porto Velho; EMEI Encantos de Mutum situada no Distrito de Nova Mutum Paraná; e EMEI 

ABC de Jaci situada no Distrito de Jaci Paraná.  

Ao observamos o quadro, percebemos que a maioria das escolas não atendem 

especificamente a educação infantil, mas abrange também o ensino fundamental. As duas 

escolas que possuem educação infantil como prioridade possuem, juntas, o número de 16 

turmas. Constata-se pelos dados que em Porto Velho a oferta de estabelecimento para 

educação infantil no campo é ínfima e a oferta de vagas o déficit ainda maior, levando em 

consideração os Micro dados do IBGE que mostra o total de 3.592 crianças entre 0 a 5 anos 

de idade residentes nessas áreas.  

 Quando verificamos o número de matrículas na Educação Infantil, em Porto Velho, no 

período de 2009 a 2016, percebemos que até o ano de 2012 não possuíam turmas de creche no 

perímetro rural. Observamos também que ocorreu um considerável aumento do número de 
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matrícula na educação infantil do campo. No entanto, quando comparamos o crescimento da 

educação infantil do campo com a educação infantil urbana, percebemos uma desigualdade 

para com as crianças do campo. 

 Essa desigualdade entre estes grupos podemos perceber a partir do quantitativo de 

turmas ofertadas pela rede municipal de ensino. Enquanto a oferta de turmas no perímetro 

urbano entre os anos de 2011 a 2015 subiu consideravelmente, o quantitativo de turmas de 

educação infantil no campo diminuiu. Observemos o quadro 2 que apresenta o quantitativo de 

matrículas e turmas no perímetro urbano e rural. 

 

Quadro 7 -Matrículas na Educação Infantil por etapa e localização Rede Municipal – Porto 

Velho – 2009 a 2015 

Ano 

Município de Porto Velho/RO – 2009 a 2016 

Matrícula na Educação Infantil por etapa e localização - Rede Municipal 

Creche Pré-Escola 

Cidade Campo Cidade Campo 

Turmas Matrículas Turmas Matriculas Turmas Matriculas Turmas Matrículas 

2009  1.394 0 0  7.720  392 

2010  1.592 0 0  7.844  405 

2011 79 1.665 0 0 346 7.759 22 438 

2012 78 1.677 0 0 349 7.604 18 332 

2013 98 1.994 7 99 375 7.822 31 615 

2014 124 2.403 12 176 396 8.079 32 640 

2015 106 1.927 6 86 425 8.713 35 647 

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

SEDUC/RO, e dados do Observatório PNE.Disponível em:  Acesso em:http://www.observatoriodopne.org.br/ 

 

 Quando analisamos separadamente o número de matrículas e turmas nas creches do 

perímetro rural, percebe-se que o município reduziu em 50% o número de turmas ofertadas 

em apenas um ano. Consequentemente, o número de matrículas no ano de 2014 era de 176 

matrículas chegando no ano subsequente a 86 matrículas.   

 Segundo Silva, Pasuch e Silva (2012), a diferenciação entre grupos e sujeitos 

mostram aspectos de desigualdade em relação ao atendimento nas instituições de Educação 

Infantil. No caso de diminuição de turmas de creches nas áreas rurais de Porto Velho torna o 

acesso ainda mais difícil para essas crianças de 0 a 3 anos, que segundo o Censo IBGE 2010 

eram 2.312 crianças. 

Além de turmas ofertadas a rede municipal, conforme dados da SEDUC/RO entre os 

anos de 2009 a 2016 existiam turmas de educação infantil na rede privada na área rural de 

Porto Velho. Vejamos o quadro: 

 

 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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Quadro 8 -Matrículas na Educação Infantil por etapa e localização - Rede Privada – Porto 

Velho – 2009 a 2016 

Ano 

Município de Porto Velho/RO – 2009 a 2016 

Matrícula na Educação Infantil por etapa e localização - Rede Privada 

Creche Pré-Escola 

Cidade Campo Cidade Campo 

Turmas Matrículas Turmas Matriculas Turmas Matriculas Turmas Matrículas 

2009  816  0  2.216  0 

2010  926  0  2.423  0 

2011 64 900 1 11 145 2.534 3 41 

2012 71 1.034 1 10 123 2.191 3 48 

2013 86 1.191 0 0 135 2.269 3 33 

2014 95 1.241 1 13 147 2.489 3 32 

2015 87 1.088 2 16 143 2.379 2 33 

2016  1.254  37  2.414  37 

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

SEDUC/RO, e dados do Observatório PNE.Disponível em:  Acesso em:http://www.observatoriodopne.org.br/ 

 

 Como percebemos a rede privada também tem uma parcela de participação na oferta 

de turmas. Assim como na rede municipal o número turmas é muito pequeno e que a oferta 

turmas ocorreu a partir de 2011. Mesmo a rede municipal e privada oferecendo turmas nas 

creches e pré-escolas é perceptível que o número não é suficiente para atender as demandas 

existentes.  

A pré-escola por sua vez, entre os anos de 2009 a 2016, tanto na área urbana quanto na 

área rural, ocorreu um considerável aumento do número de turmas ofertadas e número de 

matrícula. Porém, a pré-escola no perímetro rural ainda permanece marginalizada quando o 

assunto é atendimento. É claro constatar, que mesmo com ditames legais, como o PNE 2001- 

2010 e 2014 – 2024, o município pouco se preocupou em desenvolver ações que melhorassem 

o atendimento no perímetro rural e urbano em relação a primeira etapa da educação básica. 

Essa marginalização da educação infantil é explicita no quadro 8, que apresenta a matrícula 

total na Educação Infantil do campo na rede municipal, bem como o percentual de 

atendimento em relação à população entre 0 a 5 anos de idade. 

 

Quadro 9-População em Idade Escolar, Nº de Matrículas e Taxa de Cobertura - Rede 

Municipal - 2009-2019 

População em Idade Escolar, Nº de Matrículas e Taxa de Cobertura - Rede Municipal + Rede Privada 

2009 a 2016 

Ano 

População 

Total – 0 a 

3 anos 

População 

Total – 4 a 

5 anos 

Total 

Total da 

população 

atendida -  

0 a 3 anos 

Taxa de 

Cobertura 

(%)- 0 a 3 

anos 

Total   

População 

atendida - 

4 a 5 anos 

Taxa de 

Cobertura 

(%)- 4 a  

5 anos 

Total 

População 

atendida - 

0 a 5 anos 

Taxa de 

Cobertura 

(%) 

2009 2.312 1.280 3.592 0 0 392 30,62 392 10,91 

2010 2.312 1.280 3.592 0 0 405 31,64 405 11,27 

2011 2.312 1.280 3.592 11 0,47 479 37,42 490 13,64 

2012 2.312 1.280 3.592 10 0,43 380 29,68 390 10,85 

2013 2.312 1.280 3.592 99 4,28 648 50,62 747 20,79 

2014 2.312 1.280 3.592 187 8,08 672 52,50 859 23,91 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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Fonte: Quatro elaborado a partir deMicrodados do censo Demográfico - IBGE 2010; Anuários Estatísticos da 

Secretaria Estadual de Educação de Rondônia – SEDUC/RO. 

 

 Ao olharmos para a taxa de cobertura até 2016 apenas 23,19% da população entre 0 e 

5 anos frequentava a educação infantil no perímetro rural de Porto Velho. Isso é considerado 

pouco quando os Microdados do censo Demográfico do IBGE de 2010 revelam que a 

população faixa etária de 0 a 5 anos chega a 3.592 crianças. Ao compararmos os anos de 2011 

a 2012, a taxa de cobertura que era 13,64% caiu para 10,85%. Já no ano seguinte a taxa 

aumentou 20,79%, porém o crescimento da cobertura foi principalmente na etapa da Pré-

escola sendo a Creche ainda mais deixada de lado dentro do município. 

 É preciso observar que apenas 63,82% de crianças de 4 a 5 anos na área rural estavam 

matriculadas na rede municipal ou rede privada em 2016. Isso faz-nos considerar que o 

município de Porto Velho está em desacordocom a Emenda Constitucional nº 59 que torna a 

educação básica obrigatória entre os 4 e aos 17 anos.  

Percebe-se que existe uma oscilação quando se trata das taxas de cobertura no 

perímetro rural, como consequência o número de crianças atendidas pela rede diminui 

consideravelmente. Os dados demostram que o município necessita propor políticas 

educacionais que ofereçam mais vagas tanto na creche como na pré-escola do campo 

pensando especificamente na identidade das comunidades que o município de Porto Velho 

abarca.  

 

5.3 PLANOS PLURIANUAIS 2010/2013 E 2014/2017: O QUE PREVEEM PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO 

 

 Conforme o lapso temporal delimitado na pesquisa, 2009 a 2016, foram localizados 

três PPAs: o PPA de 2006/2009, PPA 2010/2013 e o PPA 2014/2017. No primeiro somente 

foram analisados os dados do ano de 2009.  

 Ao observarmos os PPAs do período de 2009 a 2016, percebemos que os mesmos são 

estruturados por programas dos Poderes Executivo e Legislativo, e inferimos que estão em 

harmonia com os macros objetivos e as orientações estratégicas de governo.  

 Nos objetivos e ações para a Educação Infantil, tem-se no PPA 2010/2013 o Programa 

113 – Viva a infância, que apresenta o objetivo de “ampliar o atendimento em educação da 

população de 0 a 5 anos, em creches e pré-escolas”.  A justificativa para o programa foi a 

crescente procura deste atendimento em virtude do crescimento populacional em razão da 

2015 2.312 1.280 3.592 102 4,41 680 53,12 782 21,77 

2016 2.312 1.280 3.592 116 5,01 817 63,82 933 23,19 
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inserção das mulheres no mercado de trabalho e número insuficiente de equipamentos de 

creche. No Quadro 9 podemos identificar as ações planejadas para o quadriênio. 

 

Quadro 10 - Ações e valores anuais previstos no PPA 2010/2013 – Programa 113 – Viva à 

Infância – Município de Porto Velho/RO 
PPA 2010-2013 – Programa 113 Períodos/Valores anuais previstos (R$/Atendimento Total 

Valores 

1,00 (R$) 
Ações 2010 2011 2012 2013 

Aquisição de Material Didático 

para Distribuição a Alunos (10.160, 

11.425, 12.841, 13.667 alunos) 

50.000 63.342 78.799 97.611 289.752 

Aquisição de Materiais Didáticos-

Pedagógicos Destinado às Escolas 

(15, 18, 21, 24 escolas) 

80.000 101.348 126.078 156.177 463.603 

Aquisição de Mobiliário e 

Equipamentos para Escolas 

(15,18,21, 24 escolas) 

100.000 126.685 157.597 195.221 579.503 

Aquisição de Uniformes Escolares 

para Distribuição a Alunos (10.160, 

11.425, 12.841, 13.667 alunos) 

80.000 83.600 87.362 91293 579.503 

Auxílio Transporte a Servidores e 

Empregados (326, 336, 346, 356 

servidores beneficiados) 

506.739 641.960 798.607 989.263 2.936.569 

Manutenção de Serviços da 

Unidades Administrativas da Rede 

Municipal de Ensino (15,18, 21, 24 

unidades) 

50.000 63.342 78.799 97.611 289.752 

Remuneração e Encargos Sociais 

de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica em Efetivo 

Exercício na Rede Pública (240, 

247, 254, 262 servidores) 

7.247.600 8.332.834 9.580.466 11.015.139 36.176.039 

Transferência de Recursos 

Destinados às Escolas – Proafem 

(10.160, 11.425, 12.841, 13.667 

alunos) 

230.000 291.374 362.474 449.010 1.332.858 

Transferência de Recursos 

Destinados às Escolas - Proafic (43, 

45, 48, 50 escolas) 

700.000 848.605 1.055.680 1.307.709 3.911.994 

Construção, Expansão e Reforma 

de Unidades de Ensino (13, 13, 10, 

11 unidades) 

7.175.457 6.555.363 7.647.752 8.398.194 29.775.766 

Realização de Eventos Recreativos 

(2, 2, 2, 2 eventos) 

25.000 26.125 27.300 28.528 106.953 

Remuneração e Encargos Sociais 

de Pessoal Ocupado em Atividades 

de Apoio Técnico-Administrativo 

(125,128, 132, 136 servidores) 

1.397.000 1.459.864 1.525.557 1.594.206 5.976.627 

Assessoramento pedagógico às 

escolas de Educação infantil (15,18, 

21, 24 escolas) 

31.009 39.284 48.865 60.527 179.685 

Premiação de escolas e 

profissionais de educação por 

práticas exitosas (6, 6, 6, 6 prêmios) 

15.000 19.003 23.639 29.283 86.925 

Aquisição de materiais para 

recreação destinados às escolas (15, 

18, 21, 24 escolas) 

13.308 16.858 20.971 25.976 77.113 
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Total/Ano e Total Geral/ 

quadriênio 

17.701.113 18.669.587 21.619.946 24.535.748 82.762.642 

Fonte: Elaborado a partir de informações do PPA 2010/2013. Porto Velho (2012). 

 

 Ao analisarmos as ações apresentadas no Quadro 9 percebemos que mesmo a 

Educação Infantil possua um lugar no planejamento, não identificamos ações especificas para 

escolas, alunos ou profissionais de educação infantil do perímetro rural. A Lei n° 10.172 de 

2001 trouxe em seu art. 5º que os entes federados deveriam elaborar ações em seus PPAs que 

dessem suporte às metas constantes no PNE 2001 – 2010. Contudo, Libâneo, Oliveira e 

Toschi (2012) explicitam que vários estados e municípios não elaboraram planos 

correspondentes as especificações locais. Podemos dizer que durante esta gestão as metas para 

a educação infantil estabelecidas pelo PNE não foram observadas ou incluídas.  

A ampliação do atendimento em creches era um dos objetivos do PPA 2010/2013, o 

mesmo não aconteceu no PPA 2014/2017 onde a creche não é incluída nas ações prevista pelo 

município. Este dado pode justificar a diminuição de 50%
5
 do número de turmas dessa etapa 

no perímetro rural.  

O PPA 2014/2017 toma como objetivo principal a ampliação de vagas para 

atendimento de alunos de 4 a 5 anos. Até o título do programa explicita essa ampliação: 

“Programa 189 – Ampliando a Pré-escola”. Desta forma, o município deixa de lado marcos 

legais que deixam explicito que é competência dos municípios a oferta de creches em escolas 

de educação infantil. Observemos o Quadro 10: 

  

Quadro 11 - Ações e valores anuais previstos no PPA 2014/2017 – Programa 189 – 

Ampliando a Pré-escola - Município de Porto Velho/RO 
PPA 2014-2017 – Programa 189 Períodos/Valores anuais previstos (R$)/Atendimento Total Valores 

1,00 (R$) Ações 2014 2015 2016 2017 

Aquisição de Material Didático 

– Pedagógico Destinado às 

Escolas (5.000/ano) 

245.384 267.759 308.692 321.714 1.143.549 

Remuneração e Encargo 

Sociais de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica 

em Efetivo Exercício na Rede 

Pública (4.000/ano) 

8.974.878 9.607.022 10.283.693 11.008.025 39.873.618 

Aquisição de materiais didático 

para distribuição a alunos da 

pré-escola (5.000/ano) 

409.050 434.410 484.860 530.220 1.858.540 

Aquisição de mobiliário e 

equipamentos para as pré-

escolas (53/ano) 

768.040 1.538.640 2.053.400 3.076.813 7.436.893 

Aquisição de uniformes 55.440 101.640 147.840 241.164 546.084 

                                                           
5
VejamosQuadro 6sobreMatrículas na Educação Infantil por etapa e localização – Porto Velho – 2009 a 2016. 
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escolares para distribuição a 

alunos da pré-escola (8.458, 

8.932, 9.366, 9.801 alunos) 

Assessoramento Pedagógico 

destinados as pré-escolas 

(53/ano) 

9.272 10.196 11.176 12.316 42.960 

Premiação às escolas de 

educação da pré-escola por 

práticas (4/ano) 

31.775 34.832 37.962 40.334 144.903 

Formação continuada para os 

professores da pré-escola 

(2.317/ano) 

62.670 68.764 60.748 65.810 257.992 

Construção de prédios para 

atendimento a pré-escola (9, 15, 

20, 29 unidades) 

9.808.992 20.861.220 32.282.710 39.496.584 102.449.506 

Ampliação de salas de aulas 

para atendimento a pré-escola 

(18/ano) 

1.468.800 816.000 1.468.800 1.468.800 5.222.400 

Aquisição de centrais de ar 

condicionado para climatização 

de sala de aula da pré-escola 

(36/ano) 

- 252.000 270.000 288.000 810.000 

Reformulação e publicação da 

proposta pedagógica de 

Educação Infantil do município 

de Porto Velho (1/ano) 

40.000 40.000 40.000 40.000 160.000 

Aquisição de brinquedos pra 

área de lazer externa (parque) 

da pré-escola 

218.500 240.350 264.350 288.725 1.011.925 

Total/Ano e Total 

Gera/quadriênio 
22.092.801 34.272.833 47.714.231 56.878.505 160.958.370 

Fonte: Elaborado a partir de informações do PPA 2014/2017. Porto Velho (2013). 

 

Assim como o PPA 2010/2013, o PPA 2014/2017 não mostra ações específicas para 

Educação Infantil no perímetro rural do município de Porto Velho.Quando nos atentamos para 

os PPAs do período aqui já citado, percebemos que o transporte escolar está incluído como 

ação prevista para atender alunos que residem distante de suas Unidades Escolares. O 

transporte escolar nos PPAs 2010/2013 e 2014/2017, apresenta-se no Programa 111, tendo 

como público alvo alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Porto Velho, residentes 

nas áreas rurais. A principal e única ação prevista em relação ao transporte no PPA 2010/2013 

é o atendimento de alunos, esperando até o fim de vigência do PPA atender 11.198 alunos. Já 

no PPA 2014/2017, além do atendimento de alunos, prevê a capacitação de gestores e 

funcionário sobre o transporte escolar, a compra de ônibus, voadeiras, veículos (cabine dupla 

tração 4x4 diesel para monitoramento e supervisão) e bicicletas. 

Assim, durante as gestões passadas poucas foram as ações planejadas para educação 

infantil do campo, que atendesse a especificidades das crianças pequenas residentes no 

campo. Isso deixa cada vez mais a educação do campo em segundo plano nas proposições de 

programas e ações dentro do município de Porto Velho. 
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5.4 INVESTIMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO DE 2009 A 2016 

 

Para compreendermos o investimento financeiros que o município de Porto Velho 

realiza quando se trata em Educação Infantil, analisamos os Relatórios Resumidos da 

Execução Orçamentária referentes ao período de 2009 a 2016 da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Coordenação do Município de Porto Velho (SEMPLA – PMPV/RO), que 

mostram o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino. 

 Os quadros 10 e 11 nos mostram os valores em reais (R$) investidos na educação de 

modo geral e de forma especifica à educação infantil e ensino fundamental no período de 

2009 a 2016. Também apresenta valores percentuais que indicam os recursos vinculados a 

educação infantil em relação aos recursos da educação geral, bem como dados referentes ao 

FUNDEB. 

A primeira observação que fizemos, quando analisamos o quadro 10 refere-se às 

receitas recebidas pelo FUNDEB. O município sempre recebeu mais do que destinou, ou seja, 

Porto Velho ganhou com as transferências do FUNDEB. Isso nos faz concluir que a 

arrecadação no período foi menor que o indispensável para suprir as despesas com MDE. Este 

fato impacta de forma significativa a aplicação dos recursos na educação infantil e no ensino 

fundamental. Vejamos o quadro 11: 
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Quadro 12 - Demonstrativo da Aplicação de Recursos da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) na Educação Infantil – Porto Velho 

– 2009 a 2016 

 

Receita – Município de Porto Velho – 2009 a 2016 

 

Demonstrativo da Destinação de Recursos da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) na Educação Infantil 

 

Especificação 

Exercícios Financeiros 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ 

Receita Total do Município 660.982.617 731.846.789 879.606.260 977.321.843 992.554.340 1.092.851.209 1.163.297.044 1.264.844.582 

Total das Receitas de Impostos 356.713.050 466.399.420 537.567.612 558.692.089 637.180.076 681.537.774 666.268.890 716.787.770 

Impostos e Transferências Destinadas 

a MDE (25%) 
89.178.262 116.599.855 134.391.903 139.673.022 159.295.019 170.384.443 166.567.222 179.196.943 

Receitas destinadas ao FUNDEB 42.761.418 49.838.494 58.931.718 59.207.066 73.378.240 78.445.076 80.611.733 96.224.080 

Receitas Recebidas do FUNDEB 62.803.961 75.343.049 93.000.708 100.264.031 112.168.256 127.338.151 140.577.153 153.971.766 

Receitas da Aplicação Finan. Vinc. ao 

FUNDEB 
187.910 220.010 491.556 385.077 540.457 469.886 450.590 646.432 

Valor Mínimo para aplicação do 

MDE 
109.408.716 142.324.420 158.952.449 181.115.065 198.625.492 219.747.404 226.983.232 237.591.061 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA) de Porto Velho, 2017. 
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Quadro 13 -Demonstrativo da Aplicação de Recursos da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) na Educação Infantil – Porto Velho – 

2009 a 2016. 

 

Despesas – Município de Porto Velho – 2009 a 2016 

Demonstrativo da Aplicação de Recursos da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) na Educação Infantil 

Especificação 

Exercícios Financeiros 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ 

Total das Despesas da Educação 113.160.258 150.552.035 188.845.752 200.216.906 211.997.455 246.719.806 265.394.569 289.148.279 

Total das Despesas vinculas a MDE (limites 

constitucionais) 
91.873.739 122.400.294 143.118.998 151.952.020 167.805.378 195.763.875 214.304.709 234.133.460 

Educação Infantil 8.220.830 10.710.871 13.095.889 16.709.792 14.642.586 9.438.980 4.742.654 31.368.909 

% da despesa total 7,26 7,11 6,93 8,35 6,91 3,83 1,79 10,85 

% da MDE 7,33 7,22 6,93 8,49 6,99 3,93 1,81 10,97 

Ensino Fundamental 103.883.363 137.557.966 175.749.862 180.153.235 194.969.129 230.976.480 257.682.972 254.693.548 

% da despesa total 91,8 91,37 93,07 89,98 91,97 93,62 97,09 88,08 

% da MDE 92,67 92,78 93,07 91,51 93,01 96,07 98,1 89,03 

Outras despesas 1.056.065 2.283.198   3.353.878 2.385.740 6.304.346 2.968.943 3.085.823 

% da despesa total 0,93 1,52   1,68 1,13 2,56 1,12 1,07 

Percentual aplicado na educação (% total e 

MDE foi 100,00) 
25,76 26,24 26,62 27,2 26,34 27,34 28,47 30,86 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA) de Porto Velho, 2017. 
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Em conformidade com os quadros 11 e 12, entre os anos de 2009 a 2016 o percentual 

aplicado na educação ultrapassa os 25% que a CF/88 determina, porém, com o quantitativo de 

crianças que não estão matriculadas e outras ações que não foram realizadas, esse percentual 

não é necessário para suprir e garantir o desenvolvimento da educação no município, mesmo 

que em 2016 esse percentual chegou a 30,86%. Desta forma a educação infantil fica com 

lacunas e a educação infantil do campo ainda mais negada às populações do campo. 

O quadro 12 demonstra que em 2009 o investimento em Educação Infantil era de 

7,33% dos recursos da MDE chegando em 2011 a 6,93%. Já em 2012 o valor investido 

aumentou para 8,49%. Nos anos subsequentes os valores caíram a 1,81% em 2015. Este valor 

apresentado não seria suficiente para cobrir as despesas, já que o número de matrículas no 

mesmo ano, tanto na área urbana quanto na área rural, aumentou significativamente. Já que 

temos matrículas temos despesas básicas como pagamento de professores, prédios, materiais 

pedagógicos, e transporte escolar para crianças residentes em áreas rurais. 

O baixo investimento nesta etapa é evidente entre os anos de 2009 a 2015, pois os 

dados mostram que mais de 90% dos recursos vinculados à MDE foram aplicados no ensino 

fundamental. A média de despesa por aluno/ano foi de R$ 419,77 (quatrocentos e dezenove 

reais e setenta e sete centavos), menor valor entre 2009 a 2015. No entanto, nota-se que em 

2016 o investimento em Educação Infantil aumentou para 10,97% dos recursos da MDE. A 

média de despesa aluno/ano chegou a R$ 2.758,19 (dois mil setecentos e cinquenta oito reais 

e dezenove centavos).  

É válido destacar que muitas das ações previstas nos PPAs durante o período de 2010 

a 2016 não foram realizadas já que o gasto com Educação Infantil, conforme o quadro 11, não 

foi suficiente. Em 2015 o valor previsto para ações foi R$ 34.272.833 reais, contudo 

conforme os balancetes financeiros da SEMPLA as despesas foram apenas R$ 4.742.654 

reais. Valor este muito inferior para a manutenção da EI no ano referido. 

Em resumo, vimos quando o município trata de investimento na educação infantil, a 

tendência é não investir. Quando a educação é para crianças do campo, isso abrangendo as 

residentes em assentamentos rurais, comunidades quilombolas e terra indígenas, essa 

tendência aumenta consideravelmente. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Conforme as leituras realizadas neste estudo, a Educação Infantil surgiu no Brasil 

como o objetivo apenas de cuidar de crianças de 0 a 5 anos. Porém, este cuidar tornou-se 

indissociável do educar. Assim, após a Carta Magna de 1988 diversas leis, decretos, 

resoluções e diretrizes foram produzidos com o objetivo de adequar e qualificar o atendimento 

a primeira etapa da Educação Básica.  

Neste contexto, temos as crianças residentes em assentamentos rurais, comunidades 

indígenas, ribeirinhas e quilombolas que, em termos de direitos não são diferentes das 

crianças que residem nas cidades. Ou seja, precisam de atendimento escolar e, com isso, seus 

direitos respeitados e atendidos. 

 Muitas são as discussões feitas nos últimos anos sobre a Educação Infantil do Campo, 

onde propõem uma educação que reafirme a identidade onde essas crianças vivem. Podemos 

destacar na pesquisa que mesmo com a DOEBEC de 2002 e diversos outros aparatos legais, 

ainda são grandes os problemas enfrentados por populações que vivem no campo quando o 

assunto e escola. Existe uma distância entre o que está nos marcos legais e a realidade, pois 

são necessárias pontes para a efetivação de uma Educação Infantil do campo que garanta, ao 

menos, o que já foi considerado obrigatório.  

É preciso considerar que nessas áreas existem crianças que possuem uma identidade 

própria e que essas áreas não são lugares de atrasos. As crianças do campo (sejam filhas de 

ribeirinhas, indígenas, assentadas, agricultores) são criativas, produzem cultura e se 

desenvolvem.   

 Diante dos dados deste estudo, os mesmos deixam evidente que o município de Porto 

Velho não tem um comprometimento com a Educação Infantil do campo, pois o número de 

estabelecimentos e turmas não são suficientes para atender ao quantitativo de crianças entre 0 

e 5 anos residentes no perímetro rural do município. Isso se evidencia quando os dados 

revelam que até 2012 não possuíam turmas que atendessem a creche e mesmo que no ano de 

2014 foram criadas 12 turmas no ano seguinte o número caiu para apenas 6 turmas. O 

atendimento para pré-escola também não foi suficiente no período de 2009 a 2016 nessas 

áreas. O número de turmas chegou a 35 em 2015 com o quantitativo de apenas 647 

matrículas. Isso é desagradável de se observar pois existem, segundo o IBGE/2010, 3.592 

crianças entre 0 e 5 anos que vivem no campo e até 2016 apenas 23,91% são atendidas em 

escolas de educação infantil.  
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 Com a realização do estudo também percebemos que o município pouco de importa 

com a construção de escolas nessas áreas. Os dados revelam que existem 60 escolas 

municipais em áreas rurais, porém, apenas 6 (10%) atendem a educação infantil e, destas 

apenas duas atendem especificamente a educação infantil.  

 Também a pesquisa mostrou com os PPAs analisados, que poucas as ações previstas 

para a Educação Infantil do campo. A única ação foi o oferecimento de um curso para gestores 

sobre transporte escolar para áreas rurais. Essas informações fazem-nos perceber que as 

crianças pequenas do campo ficam marginalizadas no planejamento das gestões do município 

de Porto Velho. Porém não adianta existir ações e objetivos previstos se não existem um 

entendimento por parte dos gestores municipais sobre as especificidades dessas crianças. E é 

preciso cumprir os as metas postas no papel.  

 Quanto Às análises feitas a partir das receitas recebidas do FUNDEB, demonstramos 

que o município recebeu mais do que destinou a MDE. Ou seja, pode o município ter 

ganhado, porém os valores arrecadados não foram suficientes para que se ofereça uma 

educação de qualidade para as crianças da educação infantil e muito menos para a Educação 

Infantil do Campo.   

Os dados revelaram que o município sempre investiu mais no ensino fundamental 

deixando a educação infantil de lado. Os valores apresentados não seriam suficientes para 

atender o quantitativo de crianças da cidade e do campo matriculadas. Se temos matrículas 

temos despesas básicas, como: professores, infraestrutura pedagógica, alimentação, 

transporte, prédios etc. 

 Resumidamente quando o assunto é investir Educação Infantil o município de Porto 

Velho mostra-se distante do que é posto nas legislações. Assim as crianças do campo ficam 

marginalizadas nas políticas públicas educacionais. Onde suas identidades não deixadas de 

lado para atender o que a sociedade tem por modelo ideal de cidadão. 

 Diversos são os desafios expostos na área da Educação Infantil do campo. A 

legislações conquistadas até o momento abriram o caminho da garantia do direito à educação, 

mas efetivar plenamente este direito está bem longe de ser alcançado. É preciso o 

reconhecimento das especificidades que estas crianças pequenas. Assim, o precipício entre as 

leis e as crianças do campo pode ser fechado.  

 Concretizar este trabalho proporcionou um entendimento melhor da educação do 

campo e compreender a importância de ter medidas para melhorar a educação dessa 

população do município de Porto Velho. Também destacamos que muito ainda deve ser 

pesquisado sobre a Educação Infantil do campo para que ocorra uma cobrança das leis que 
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existem e que as mesmas sejam executadas. Pois, enfatizamos que não adianta ter leis que 

tratem sobre se não existe a prática desta lei.  

 Esperamos que este trabalho traga reflexões e que gere outras pesquisas mais 

aprofundadas sobre a infância e educação infantil dentro do município de Porto Velho.  
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