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RESUMO
GIL, Marcia de Oliveira Gomes. Políticas Públicas de Educação Infantil no Município do
Rio de Janeiro: Berçário em Foco (2009 – 2016). 2018. 218f. Tese (Doutorado em
Educação) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2018.
A presente tese tem por objetivo contribuir para a análise das Políticas Públicas de Educação
Infantil, desenvolvidas no município do Rio de Janeiro, no período de 2009 a 2016. A pesquisa analisa a expansão da Educação Infantil, via construção de Espaços de Desenvolvimento Infantil - EDI e os impactos de tais construções no fluxo de matrículas em creches e
pré-escolas, por Coordenadoria Regional de Educação – CRE, tendo como foco as crianças
de berçário (0 a 1 ano e 11 meses). Agrupamos as informações sobre os anos em períodos,
nomeados por nós: de Transição (2009- 2010), de Implementação (2011 - 2013) e de Consolidação das Políticas (2014 – 2016). Trata-se de uma pesquisa documental qualitativaquantitativa, com produção de dados a partir de informações do site da prefeitura, dados do
Censo, do FNDE e do Observatório do PNE. O referencial teórico-analítico privilegiou o
Ciclo de Políticas (BALL e BOWE, 1994) e suas contribuições para entender o processo de
produção de políticas nacionais e seus efeitos na local. A partir deste referencial discutiu-se
o papel de influência dos organismos internacionais, em especial o Banco Mundial, na elaboração das políticas nacionais e locais. Para tanto, foram examinadas legislações e programas voltados para a transferência de recursos financeiros, desde a criação do FUNDEB
(BRASIL, 2006) incluindo a Educação Infantil, como o Proinfância (BRASIL, 2007) e a
ação Brasil Carinhoso (BRASIL, 2012). As relações existentes entre as políticas nacionais e
as locais, bem como as concepções, interesses e ações propostas nas Metas e nas Estratégias
do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) voltadas para a etapa da Educação Infantil,
foram observadas. Em relação às políticas locais, os dois Planos Estratégicos elaborados ao
longo da gestão dupla carioca (RIO DE JANEIRO 2009 e 2013) serviram de base para avaliar o quanto as metas propostas foram alcançadas. Outras dimensões analisadas foram as
listas de espera existentes referentes às creches e as decisões judiciais do Ministério Público
obrigando a matrícula de crianças na creche. O resultado do cruzamento dos dados levantados, tanto dos dispositivos legais nacionais e locais, quanto os relacionados aos aspectos
intrínsecos com dimensões mais amplas, nos apontam que a garantia do direito à creche de
bebês, tem sido encoberto. Desde lacunas existentes na legislação, ao utilizar a expressão
“até 5 anos”, sem esclarecer a idade de entrada, até a promulgação da Lei nº 12796/13 e da
Lei nº 13005/14, com obrigatoriedade de matrícula para as crianças de 4 e 5 anos, na préescola, fragilizando a oferta de creche na rede pública da cidade, em especial do grupamento
berçário.
Palavras Chave: Políticas Públicas de Educação Infantil; Matrículas; Creche; Berçário;
Banco Mundial; Metas; Obrigatoriedade da pré-escola.

ABSTRACT
GIL, Marcia de Oliveira Gomes. Public Policies of Early Childhood Education in the
Municipality of Rio de Janeiro: Nursery in Focus (2009 – 2016). 2018. 218f. Tese
(Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.
The purpose of this thesis is to contribute to the analysis of the Public Policies of Early
Childhood Education, developed in the city of Rio de Janeiro, from 2009 to 2016. The
research examines the expansion of Early Childhood Education through the construction of
Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDI) and the impact of such constructions on the
enrollment flow in kindergartens and pre-schools, by Regional Education Coordination
(CRE), focusing on nursery children (0 to 1 year and 11 months). We have grouped the
information about the years in periods, named by us: Transition (2009-2010), Implementation
(2011-2013) and Policy Consolidation (2014-2016). This is a qualitative-quantitative
documentary research, with data production based on information from the city's website,
data from the Census, the FNDE and the PNE Observatory. The theoretical-analytical
framework privileged the Policy Cycle (BALL and BOWE, 1994) and its contributions to
understand the process of producing national policies and their effects on the site. Based on
this reference, the influence role of international organizations, especially the World Bank,
was discussed in the elaboration of national and local policies. In order to do so, legislation
and programs focused on the transfer of financial resources have been examined, since the
creation of FUNDEB (BRAZIL, 2006), including Infantile Education, such as Proinfancia
(BRASIL, 2007) and Brazil Carinhoso (BRAZIL , 2012). The relationships between national
and local policies, as well as the conceptions, interests and actions proposed in the Goals and
Strategies of the National Education Plan (BRASIL, 2014) focused on the stage of Early
Childhood Education, were observed. Regarding local policies, the two Strategic Plans
developed during the Rio de Janeiro double management (RIO DE JANEIRO 2009 and
2013) served as a basis for assessing the extent to which the proposed targets were achieved.
Other dimensions analyzed were the existing waiting lists for day-care centers and judicial
decisions of the Public Prosecutor's Office, forcing the enrollment of children in the day-care
center. The result of cross-referencing both the national and local legal provisions and those
related to the intrinsic aspects with broader dimensions, point out that the guarantee of the
right to day care for babies has been masked from existing gaps in the legislation. to use the
term "up to 5 years", without clarifying the age of entry, until the enactment of Law no.
12796/13 and Law no. 13005 / 14, with enrollment compulsory for children of 4 and 5 years
old, in the pre-scholl , weakening the offer of day care in the city's public network, especially
the nursery group.
Keywords: Public policies of early childhood education; Subscription; Nursery; Kindgarden;
World Bank; Goals; Pre-school compulsory.
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INTRODUÇÃO
Esta tese é fruto de articulações com a minha pesquisa de Mestrado 1 e inquietações
que fazem parte do meu cotidiano, enquanto professora da rede municipal da cidade do Rio
de Janeiro, psicóloga e professora de graduação dos cursos de Psicologia e Pedagogia.
Entre tantas possibilidades para iniciar este trabalho e suas análises, a escolha feita
considera, como ponto de partida, o pesquisador e seus contextos de atuação; suas vivências,
suas dúvidas e hipóteses, na relação com a realidade e suas múltiplas representações.
Parto da ideia de que toda pesquisa busca lançar um olhar crítico específico sobre
objetos e/ou sujeitos, e que traz sempre à análise elementos do próprio investigador. Julgo
pertinente iniciar com um breve relato da minha própria história, identificando em que ponto
da vida minhas inquietações esbarraram com o tema escolhido. Isto é, o quanto minha
trajetória acadêmica e profissional está imbricada nas escolhas feitas para que a nova
pesquisa tome a forma que tem hoje.
Falar da pesquisa de doutorado é tecer conjecturas sobre minha constituição enquanto
professora, psicóloga e pesquisadora. Apesar da escrita buscar seguir alguma linearidade, não
é intenção determinar que um fato seja consequência direta de outro; mas sim entender que as
múltiplas experiências vividas, em tempos espaços diversos, colaboram entre si para o que
constitui meu olhar atual sobre as políticas de Educação infantil, em especial as que
envolvem o atendimento educacional às crianças do berçário.
Por se tratar de um trabalho que fala de crianças e de infâncias, começo falando da
minha, pois não há como entender quem sou hoje sem conhecer os caminhos que percorri e
as escolhas que fiz. Retorno, brevemente, à criança que fui, relembro que, por ser a filha
temporã, meus grandes companheiros sempre foram os livros. Desde cedo lia muito e tinha
paixão por bibliotecas, porque acreditava que nelas encontraria todos os conhecimentos do
mundo. Júlio Vernes, Monteiro Lobato, Malba Tahan, entre outros, povoaram minha mente e
me instigaram a querer saber mais sobre os personagens principais das histórias: os homens,
os relacionamentos e as crenças de cada um. Ainda não sabia, mas começava ali o meu amor
pelo desenvolvimento humano. Nessa perspectiva, apaixonar-me pela Educação e pela
Psicologia foi simples, quase esperado. Assim, optei por cursar a Formação de Professores –
Normal, aos 12 anos de idade.

1

Gil, Marcia de Oliveira Gomes. O perfil do professor de Educação Infantil da cidade do Rio de Janeiro.
PROPED/UERJ, 2013.
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Lembro-me perfeitamente do primeiro dia de assim como do último. Um ciclo, que
me oportunizou contatos com a vida e pessoas tão diferentes e tão iguais. Saída de uma
escola religiosa, dirigida por freiras, estudar em uma escola pública foi uma experiência
fundamental. Começava ali, mesmo que não tenha percebido isto à época, o exercício de
ampliação do olhar. Uma transformação entre dores e alegrias, ao perceber diferenças e
começar a aceitá-las.
Normalista formada, sonho concluído, era tempo de seguir adiante. Escolhi a
graduação em Psicologia. Iniciei o curso aos 16 anos, paralisado por uma queda e um repouso
obrigatório que me fizeram refletir sobre outras possibilidades de formação e ao final, me
ajudaram a retornar a ideia original. Em 1986, fui aprovada em um concurso público para o
magistério municipal o que consolidou minhas intenções.
Graduei-me em Psicologia no ano de 1991. Aquela época, já era professora de classes
de alfabetização da prefeitura do Rio de Janeiro e do "Jardim de Infância" na rede privada,
fatos que aguçaram meu desejo por conhecimentos relativos ao processo de desenvolvimento
humano. Sempre achei os bebês fascinantes, poderosos e ao mesmo tempo, indefesos;
contradições que me despertavam curiosidade, para as quais encontrava algumas primeiras
respostas na Psicologia. Estagiei em diferentes áreas: Clínica, Organizacional e Escolar,
sendo a última aquela que mais fazia eco à minha história. Considero que a trajetória como
professora, em interação com crianças e espaços escolares foi fundamental para isto. Estar
com as crianças, ensinar e observar as diferentes aprendizagens e o desenvolvimento de cada
uma me fascinava todo dia.
Decidi por uma especialização. Estava interessada no Estatuto da Criança e do
Adolescente, lei recentemente promulgada (BRASIL, 1990). Queria, precisava discutir os
direitos das crianças e entender as políticas que dariam suporte a tais direitos.
Dirigi-me então à UERJ no ano de 1992, para a primeira turma de especialização em
Psicologia Jurídica. Passei por um processo seletivo rigoroso, que incluía a obrigatoriedade
de uma monografia prévia como requisito do processo seletivo. Pesquisei a questão das
crianças moradoras de rua, sem acesso a seus direitos e meu trabalho foi aceito. Nova etapa:
entrevista. Fui aprovada e pude fazer parte desse pedacinho de história da UERJ. Apaixoneime pela discussão, pelos mergulhos na Psicologia Social e no Direito, porém sentia falta do
contato, da interação, do olhar educacional.
Iniciei um projeto na escola onde trabalhava, informando e discutindo com meus
pares o que havia aprendido, tentando multiplicar os saberes. Experimentei diferentes
atuações na escola. Trabalhei com e observei crianças de todas as idades, suas aprendizagens
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e seu desenvolvimento. Atuei com diferentes professores, acompanhei diversas práticas e
concepções. Presenciei vários momentos políticos e vi suas interpretações e seus resultados.
Ri, chorei, me inquietei, rebelei, aceitei e critiquei. Vivenciei a escola e seus processos. A
partir da atuação com e no ensino fundamental, revivi o desejo pela Educação Infantil. Queria
o privilégio de participar do início das histórias de cada criança, potencializando suas
experiências.
Após a especialização, me permiti viver mais intensamente a maternidade. Continuei
meu processo de trabalho, estudo e reflexão, porém distante de grupos de pesquisa. Criar
minhas filhas acabou se constituindo em um processo de elaboração e estudos para que novos
caminhos pudessem ser desejados e traçados.
Em meados de 2006 recebi um convite para fazer parte do Departamento de Educação
Infantil da Secretaria Municipal de Educação. Ao trabalhar no nível central, pude entender
meandros de políticas públicas que não tinham sido possíveis antes. Participar da elaboração
e implementação dessas ações me trouxe a oportunidade de ver que nem sempre as intenções
iniciais são entendidas, pois os processos de implementação passam por interpretações e
organizações diversas, antes de chegar a quem está no campo de atuação local.
Ingressei no Mestrado em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
PROPED/UERJ, em 2011, interessada na Educação Infantil. Mais especificamente, nos
professores para esta etapa da Educação. Pesquisei, em atuação conjunta ao Núcleo de
Estudos da Infância: Pesquisa & Extensão (NEI:P&E), quem eram os novos concursados
Professores de Educação Infantil, sua formação, seus desafios e conflitos, marcando
decisivamente meu percurso como pesquisadora.
O período de pesquisas no Mestrado me trouxe grande aprofundamento nos
referenciais por nós utilizados, em especial a metodologia do Ciclo de Políticas de Stephen
Ball e a Psicologia sócio histórica vigotskiana. Aprofundei meu entendimento sobre a
construção das políticas, bem como a importância do grupo, na constituição de cada um.
Situações que se cruzam, pois, ao falar de política, estamos falando de indivíduos e
construção de posicionamentos e práticas (GIL, 2013).
As respostas às minhas inquietações me trouxeram mais questionamentos,
especialmente a partir de dados produzidos e das narrativas das docentes, que possibilitaram
dar significados a várias questões pertinentes ao universo de ser Professor de Educação
Infantil na cidade do Rio de Janeiro.
Movida pelo interesse em novas pesquisas e saberes, busquei novamente o
PROPED/UERJ, ingressando no ano de 2014, no doutorado. O investimento na Educação
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Infantil me colocava constantemente frente à novas perguntas, seguindo com interesse nos
professores, mas com ênfase na política de atendimento educacional às crianças pequenas;
em especial após a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, realizada em 2013,
tornando a pré-escola obrigatória e deixando a creche como opção da família, sem prioridade
de investimento pelo poder público.
No ano de 2015, por circunstâncias duvidosas, fui remanejada para a Coordenadoria
de Planejamento, responsável por organizar e acompanhar as matrículas de todas as etapas
educacionais oferecidas pelo município. Dessa forma, entrei em contato com dados referentes
à educação infantil e, mais especificamente, à creche, diferentes daqueles que conhecia em
dez anos de Gerencia de Educação Infantil. Esta nova experiência me desafiou a pensar
outras modalidades de investigação com novos aspectos antes não imaginados. Nessa nova
função, lidei cotidianamente com números que revelam desafios, dificuldades, adequações
feitas pela municipalidade em aspectos que me levaram a questionar a realidade da Educação
Infantil da cidade. Questões que envolvem a idade das crianças, o tempo de permanência
delas nas unidades de educação e o formato das propostas pedagógicas, entre outras. Os
números apontam que apesar da rede municipal carioca ser uma das maiores do país, ainda há
muitas crianças sem seu direito à Educação assegurado.
Ao transitar por esses espaços e tempos, relacionando experiências, pesquisas e novas
informações, voltei a um antigo desejo: discutir direitos das crianças, sob o viés da Educação,
da Psicologia e do Direito, no que concerne à Educação Infantil.
Retorno assim à pesquisa, embora já transformada, em outro momento de vida, com
outros recortes, outra intenção e novas implicações que fazem com que o olhar seja enviesado
por minhas experiências, significados e sentidos próprios, uma vez que vivencio a posição de
pesquisadora em ação no cenário pesquisado. Coimbra e Nascimento (2008, p.4) retratam
bem a forma com a qual me vejo implicada na pesquisa em curso.
Ao tomar a análise de implicações como um dispositivo para problematizar as
práticas de qualquer profissional, estamos querendo afirmar o caráter político de
toda e qualquer intervenção. Ao colocarmos em xeque os lugares instituídos de
saber/poder que ocupamos em muitos momentos de forma natural e a histórica
estamos afirmando nossa implicação política, dentre tantas outras implicações que
nos atravessam.

A ética, portanto, se entrecruza com as experiências e as análises, que precisam incluir
todas as implicações já apontadas.

O útil ou necessário para a ética, a pesquisa e a ética da pesquisa não é a implicação
– sempre presente em nossas adesões e rechaços, referências e não-referências,
participações e não-participações, sobre motivações e desmotivações, investimentos
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e desinvestimentos libidinais... -, mas a análise dessa implicação (Lourau, 2004c, p.
190).

Nesse cruzamento de possibilidades, nasce este trabalho, realizado em conjunto com o
Núcleo de Estudos da Infância: Pesquisa & Extensão (NEI:P&E) e orientado pela Profª Drª
Vera Maria Ramos de Vasconcellos.

Problema, justificativa e objetivos

A questão da Educação Infantil se impõe como prioritária com bastante intensidade,
desde sua inserção como etapa inicial da Educação Básica2. Momento em que sua
importância legal passa a estar estabelecida e se amplia com outros documentos, como o
Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), assegurando direitos e prioridades.
Desde então, essa etapa tem passado por várias mudanças no âmbito das políticas, das
práticas e da gestão.

Ao pesquisar políticas públicas de educação entendemos que é

necessário considerar três âmbitos: o processo de produção das políticas, para o qual
utilizaremos o referencial teórico-metodológico do Ciclo de Políticas de Ball (2011), a gestão
do sistema de ensino municipal e as instituições educativas. Esta tese prioriza os dois
primeiros âmbitos, buscando configurar as intenções e ações voltadas à Educação Infantil,
especialmente a creche e nela, o berçário. Ball (2011) considera que as políticas educacionais
devam estar relacionadas à arena geral da política social. É preciso romper com uma visão de
que as políticas são iniciadas descoladas das pessoas e evocam um caráter utilitário, o que
acaba por determinar aos sujeitos um papel de coadjuvantes, meros implementadores e não
atores, partícipes ativos das políticas.
Para que uma pesquisa encontre respaldo em suas análises, a escolha metodológica
tem que estar fincada em preceitos epistemológicos coerentes. Ball (1994, p. 15) se refere a
essa questão quando diz
[…] O significado da política se dá por certo teórica e epistemologicamente
integrando-se nas estruturas analíticas que eles constroem. Não é difícil ver que o
termo política é utilizado para descrever muitas diferentes ‘coisas’ em diferentes
pontos no mesmo estudo. Para mim, muito se apoia no significado ou possíveis
significados que damos à política; isto afeta ‘como’ pesquisamos e como
interpretamos o que encontramos.

2

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN/96 - artigo 29
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Nesse ponto, vale esclarecer o nosso significado de política. Entendemos política
como escolhas intencionais realizadas dentre de um contexto de pressões internas e externas
que têm pesos distintos, a depender da situação e do tempo histórico na qual elas se
produzem. São elementos carregados de significados que são interpretadas e, muitas vezes,
traduzidas de forma inédita, não prevista no processo de elaboração e envolvendo diferentes
atores. Política, portanto, é um fazer constante e para que possamos estuda-la em uma tese,
precisamos definir o que queremos analisar, em que período/tempo cronológico e por que o
queremos.
Essas questões nos acompanham ao longo desta tese, onde explicitamos nossas
escolhas e a forma como este trabalho foi conduzido. Por certo, ao analisarmos alguns fatos,
deixamos escapar outros, especialmente por tratar-se de um campo tão multifacetado quanto
o campo das políticas educacionais.
Nesta tese, a escolha por um diálogo com as produções teóricas de Ball e Bowe (1992,
1994), em especial a abordagem do ciclo de políticas, justifica-se pelos insumos que essa
dispõe para analisar uma política de educação, inter-relacionando as dimensões macro e
microestruturais, o global e o local, os processos de elaboração e implementação.
Ressaltamos a prioridade de entender o direito dos bebês e crianças pequenas à
Educação Infantil como aspecto prioritário de nossas discussões, sem deixar de considerar as
realidades sociais que veem no atendimento educacional da criança pequena, um apoio
necessário às necessidades das famílias contemporâneas ao mundo do trabalho. Se de um
lado, temos leis assegurando prioritariamente o direito das crianças, do outro há famílias com
expectativas que precisam ser consideradas, mesmo que tal aspecto não se configure como a
questão central da Educação Infantil.
Não há neutralidade neste estudo. Nem do ponto de vista da construção política, ou
mesmo da análise das mesmas. Assumimos aqui nosso compromisso com uma Educação de
qualidade e o direito de acesso a ela de todas as crianças, independentemente de qualquer
característica que as diferencie. Tecemos especial defesa das crianças de menor faixa etária –
os bebês, ainda tão pouco privilegiados no contexto educativo.
O debate atual da Educação coloca especialmente a creche em destaque, seja pela
insuficiência de vagas frente à enorme demanda, seja pelo clamor de famílias que a veem
como um espaço seguro para deixar seus filhos, sem entender de fato a proposta educacional
que sustenta tal instituição.
Dessa forma, direitos das crianças, legislação e política caminham juntas, sendo
assim, os balizadores deste estudo.
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Selecionamos e categorizamos os seguintes objetivos de pesquisa.

Objetivo Geral:
•

Analisar as políticas de Educação Infantil carioca em especial as que envolvem

o atendimento educacional às crianças do Berçário.

Para tanto, precisamos perseguir alguns objetivos específicos:
•

Observar a política municipal carioca de Educação Infantil (2009-2016), com

foco na creche, quanto à critérios de matrícula, organização da lista de espera e seu
cumprimento
•

Investigar o fluxo de matrículas de crianças na faixa etária de 0 a 3 anos

(creche), com foco no Berçário, ao longo dos últimos oito anos (2009-2016)
•

Pesquisar a lista de espera para o Berçário, em números totais e por

Coordenadoria Regional de Educação, relativo ao último ano do estudo proposto
(2016)
•

Avaliar o quanto a obrigatoriedade da pré-escola pode significar esvaziamento

de investimentos na creche

Frente aos objetivos levantados, nos propomos a tarefa de defender a creche como
instituição educativa, um direito público subjetivo da criança, reconhecendo as necessidades
sociais de suas famílias.
Entendemos que todas as leis, as obrigatoriedades e demais preceitos organizativoslegais são produzidos num determinado tempo e espaço. Os processos de regulamentação e
normatização que se encontram tecidos na etapa da Educação Infantil trazem diferentes
“verdades” e implicações, frutos de processos de disputa de poder e de influências diversas
(BALL, 2011). Nesse sentido, é preciso consultar a legislação e entende-la não como um
processo linear e neutro, mas como intenções específicas e finalidades reguladoras em
diferentes âmbitos: sociedade, famílias e, principalmente, das infâncias.
Nos próximos capítulos, buscaremos argumentos que sustentem e garantam o caráter
educativo da creche, assegurando os direitos constitucionais dos cidadãos de pouca idade - os
bebês.
No Capitulo I, analisamos o direto de crianças e bebês, através de um percurso
histórico no qual visitamos as principais Leis e políticas voltadas para a infância.
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No Capítulo II apresentamos abordagem teórica central desta pesquisa, o Ciclo de
Políticas de Ball, Bowe e Gold (1992), a partir de três contextos assinalados pelos autores. O
Contexto de Influências, fundamental para traçarmos a história recente da creche e colocar
luz sobre os organismos internacionais. O Contexto do texto político, onde analisamos leis e
demais políticas nacionais e locais, voltadas para a Educação Infantil. O Contexto da Prática,
nesta tese será representado pelos resultados de matrícula e suas expressões quantitativas,
bem como dados referentes as listas de espera e decisões judiciais.
No Capítulo III, nos determos na legislação nacional e outras políticas públicas
(PNE/2014-2024, PROINFANCIA, Brasil Carinhoso3), construindo argumentos que
sustentem e assegurem o caráter educativo da creche, em função das mudanças legais em
especial a Lei Nº 12796 (BRASIL, 2013) e Lei Nº 13.005 (BRASIL, 2014), que coloca a
responsabilidade nos país ou responsáveis pela matricula das crianças na escola
obrigatoriamente a partir dos quatro anos de idade. Neste capítulo abordamos a questão do
financiamento na Educação Infantil, assim como o Plano Nacional de Educação (2014-2024).
O Capítulo IV apresenta as portarias, legislações e políticas de Educação Infantil
do município do Rio de Janeiro, identificando aquelas que trazem maior impacto para a
Educação Infantil e, em especial, o Berçário. Analisamos os Planos Estratégicos da Prefeitura
do Rio de Janeiro (2009-2012 e 2013- 2016) e as portarias de matrículas do mesmo período.
Também investigamos a construção dos Espaços de Desenvolvimento Infantil- EDI para
com isso acompanhar o crescimento da rede física em relação ao fluxo de matrículas, assim
como a demanda não satisfeita (lista de espera) e as decisões judiciais referentes ao ano de
2016.
Os caminhos metodológicos assumidos são detalhados no Capítulo V, onde
explicaremos como produzimos dados a partir das informações da Secretaria Municipal de
Educação do Rio de Janeiro, encontrados nos documentos oficiais da prefeitura, inclusive o
site.
No Capítulo VI, apresentamos os dados produzidos, através de gráficos e tabelas, que
registram a realidade da Educação Infantil, na pré-escola, na creche e, em especial nos
berçários. Nesse momento, tecemos análises iniciais que dão significado às informações.
No Capítulo VII, analisamos os dados construídos relacionando-os com as metas dos
Planos Estratégicos (RIO DE JANEIRO, 2009 e 2013) e a construção dos Espaços de

3

O programa foi instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, e é parte das ações do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da Educação.
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Desenvolvimento Infantil. Também tecemos análises em relação a Meta 1 do Plano Nacional
de Educação 2014-2024 (BRASIL, 2014) e a Lei 12.796/13 (BRASIL, 2013), criando um
retrato ampliando da realidade carioca.
Por fim, tecemos nossas Considerações Finais sobre a tese, seus achados e
possibilidades de ampliação, concluindo com as contribuições que consideramos relevantes.
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CAPÍTULO I
CRIANÇAS E BEBÊS: LUGARES OCUPADOS NA LEGISLAÇÃO

Queria que a minha voz tivesse um formato
de canto.
Porque eu não sou da informática:
eu sou da invencionática.
Só uso a palavra para compor meus silêncios.
Manoel de Barros

O tema dos direitos das crianças pequenas ganha destaque nesta tese que trata das
políticas públicas municipais de educação do Rio de Janeiro para crianças de 0 a 3 anos.
Entendemos ser importante discutir o tema dos direitos em um capítulo específico, dada a sua
fragilidade no cenário nacional atual. De acordo com FERRERI (2009, p.134),
O século XX, reconhecidamente o “Século da Criança”, projetou a questão da
proteção à criança e à infância no âmbito dos Direitos Humanos Internacionais,
conferindo a esses sujeitos um lugar especial nas “relações entre e supragovernos”.
“Especialmente reconhecido como ‘Século da Criança’, nele a comunidade
internacional lançou mão de elaborados recursos, destacadamente de natureza
jurídica, para atender às necessidades da condição singular da vida infantil”.

A Carta de Genebra, de 1924, a Declaração Universal dos direitos da Criança e do
Adolescente, de 1959, e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, de
1989, foram consideradas pelos estudiosos do campo da infância “marco normativo” no
âmbito internacional na história dos direitos (ARANTES, 2009; FERRERI, 2009).
No cenário brasileiro, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) e o Estatuto da Criança
e do Adolescente (BRASIL, 1990) são ícones no conjunto do ordenamento legal para o
fortalecimento da infância, no sentido de estabelecer que as crianças sejam, como todo
cidadão, sujeitos de direitos, com autonomia para viverem plenamente suas experiências
sociais. Entretanto, como cidadãos de pouca idade, as crianças necessitam de efetiva
participação dos adultos, acompanhando suas experiências e atuando de forma preventiva no
combate à violação de seus direitos.
É nesta condição peculiar a esses pequenos cidadãos que a questão dos direitos
ganha sua complexidade, pois “nunca como hoje as crianças foram objeto de tantos
cuidados e atenções e nunca como hoje a infância se apresentou como uma geração
onde se acumulam exponencialmente os indicadores de exclusão e sofrimento”
(SARMENTO, 2009, p. 18-9).
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Há no contexto dos direitos das crianças pequenas algumas discussões fundamentais,
como o conceito de infância, que se constrói no tecido cultural da nossa sociedade, nas
questões de classe, gênero, raça, etnia, credo, condições econômicas, territoriais; enfim, uma
diversidade de situações nas quais e pelas quais as crianças participam e são por elas
envolvidas e afetadas. Portanto, pensar nos direitos das crianças significa colocar em questão
nossas ideias e compreensões sobre a infância e relações sociais que a constituem nos mais
diversos territórios de pertencimento.
Soares (2005) afirma a existência de tons decorativos e utópicos, até mesmo
fantasiosos4 no discurso sobre os direitos das crianças, pois muitos que o invocam, na
verdade, não o consideram realmente relevante, ou até mesmo necessário e possível. De fato,
as crianças não são autoras de seus direitos, pois tais direitos não são pensados por elas e com
elas. Muito menos, emergem de suas experiências concretas, já que cabe aos adultos definir o
que é necessário, possível, relevante, sadio e protetivo com relação à vida das crianças nos
contextos sociais.

A cidadania da infância (...) assume um significado que ultrapassa as concepções
tradicionais, na medida em que implica o exercício de direitos nos mundos de vida,
sem obrigatoriamente estar subordinada aos dispositivos da democracia
representativa (ainda que estes não sejam, por esse facto, menos importantes). Tão
pouco, o reconhecimento dos direitos da cidadania – em que a dimensão da
participação das crianças assume um relevo crescente – implica, por esse facto, uma
restrição nas exigências de proteção das crianças pelos adultos, nomeadamente
pelas famílias e pelo Estado. É no balanço ente estas duas posições – a proteção e a
participação – que se exprime o melhor interesse das crianças (SARMENTO, 2007,
p.42).

Nesse sentido, neste capítulo, discutimos fragilidades que envolvem o tema dos
direitos das crianças enquanto sujeitos titulares de seus direitos. Em que medida a utilização
da palavra criança incorpora, aos olhos das políticas educacionais, o direito dos bebês 5? Serão
os bebês concebidos como titulares desses direitos?
A Declaração de Genebra tem sido considerada como a “primeira declaração de
princípios de salvaguarda de direitos para a criança” (SOARES, 2005, p. 9), fato que se deu
no início do século XX, com repercussão mundial.
Os estudos de Arantes (2010) e Nunes (2011) sobre a Roda dos Expostos no Brasil
(2010), apresentam-na como a primeira proposta de atendimento institucional das crianças.

4
5

A autora utiliza o adjetivo “quimérico”
Epistemologicamente entendidos como crianças de até 2 anos.
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Direcionado os acolhimentos dos recém-nascidos desvalidos e/ou enjeitados6,marco que pode
nos ajudar a pensar as questões, fragilidades e condições atuais dos direitos das crianças, após
o Código de Menores, de 1927 e algumas ações que ocorreram no período de 1930 a 1945,
chegando ao Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990). Nunes (2011) os
considera acontecimentos de grande relevância para pensarmos as práticas de assistência à
infância no percurso histórico.
As Rodas começaram a funcionar no Brasil no século XVIII em hospitais da Santa
Casa de Misericórdia ou em prédios anexos. A primeira Roda foi criada em Salvador, em
1726, seguida pelo Rio de Janeiro, em 1738, e Recife em 1789. Em outros estados brasileiros
as rodas foram criadas a partir do século XIX (ARANTES, 2010). As rodas inauguram uma
postura voltada para a infância vulnerável, que, acabou por se tornar marca nas políticas
sociais no Brasil, desde o final do século XIX, das quais “deriva o estranhamento da infância
dos mais pobres enquanto etapa do desenvolvimento da sociabilidade humana e fase de
aquisição de conhecimentos e experiências” (NUNES, 2011, p.107).
Foi neste período, que o primeiro Código Penal da República foi criado, em 1890,
tensionando o lugar das crianças nesse contexto, uma vez que havia duas forças no debate:
aquelas que se mobilizavam em defesa pela educação dessas crianças e aquelas que
defendiam que punições e castigos deveriam ser adotados para conter a delinquência e a
situação de abandono em que muitas crianças, principalmente meninos, se encontravam
(NUNES, 2011).
A década de 1930 coloca a infância em nuance no cenário das políticas
governamentais. Nunes (2011) esclarece que o Estado-Novo autoritário de Getúlio Vargas
(1937-1945) impulsionou o desenvolvimento industrial e os processos de urbanização,
consolidando medidas que fortaleceram o trabalho, o trabalhador e seus direitos sociais,
“reservando atenção especial às famílias e às crianças” da classe trabalhadora (PEREZ;
PASSONE, 2010, p. 656) por meio de ações de assistência social infantil e proteção à
maternidade.
As medidas legalistas tomadas a partir da Constituição de 1937 circundavam em torno
da preparação e promoção do trabalho, com atenção especial à educação primária e
vocacional. Nela o destino das crianças pequenas, com idade entre 0 a 6 anos são as ações
assistencialistas/higienistas, baseadas no cuidado e na proteção, em decorrência dos altos

6

Assim eram chamados à época.
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índices de natalidade e mortalidade infantis da época, das ideias e conceitos sobre as crianças,
suas infâncias e a forma como deveriam ser atendidas.
A criação do Departamento Nacional da Criança (DNCr), em 1940, do Serviço de
Assistência ao Menor (SAM), em 1941, e da Legião Brasileira de Assistência (LBA), em
1942, foram, na perspectiva de Nunes (2011) e Perez & Passone (2010), ações consideradas
como marcos no atendimento às famílias, crianças e jovens, principalmente os mais pobres e
necessitados. O DNCr, era vinculado ao Ministério da Educação e Saúde, e tinha como
objetivo “criar viva consciência social da necessidade de proteção à díade materno-infantil
[...]” (PERES; PASSONE, 2010, p. 657). Ao situar a relação materno-infantil, acaba por
abarcar o bebê, ainda que de forma indireta.
Já o SAM era um órgão subordinado ao Ministério da Justiça e ao Juizado de Menores
cuja função outorgava ao Estado plenos poderes para atuar junto aos “menores,
reiteradamente qualificados como desvalidos e delinquentes (Idem).
Rosemberg (1992) sinaliza que a implantação do “Clube de Mães” foi uma das
primeiras ações na parceria UNICEF-DNCr. O referido Clube tinha por finalidade “fixar e
valorizar a mulher no lar, pela educação” das crianças pequenas, fortalecendo o modelo de
assistência social e do voluntariado, já amplamente utilizado nas práticas de assistência social
às crianças pequenas no Brasil. Na década de 1960, o UNICEF passou por uma reformulação
interna o que acarretou em mudanças na sua forma de participação nas ações de assistência à
infância junto aos países, direcionando sua cooperação mais diretamente aos governos. A
autora caracteriza esta atuação como uma “abordagem nacional” na cooperação do UNICEF
junto aos países mais necessitados (Idem, p. 23).
Para Rosemberg (2003) a compreensão deste organismo sobre como deveriam ser
pensadas, elaboradas e implementadas as políticas públicas para a criança pequena era
ambígua e conflituosa, visto que a preocupação centrava no atendimento às necessidades
materiais do pré-escolar e não da educação pré-escolar, assim como uma preocupação muito
grande do UNICEF em assentar “valores fundamentais da sociedade na nova geração”. Essa
ambiguidade se caracteriza pelo fato das propostas estabelecidas nesta cooperação entre
governo e UNICEF priorizarem a criação de espaços educacionais para as crianças pequenas
e, ao mesmo tempo, incentivarem programas de fortalecimento às famílias e mulheres para
manter, com isso, as crianças em casa.
A Legião Brasileira de Assistência- LBA iniciou suas atividades em 1942, amparada
pelo Decreto Federal nº 4.830, se constituiu em uma associação “fundada com o objetivo de
prestar, em todas as formas úteis, serviços de assistência social, diretamente ou em
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colaboração com instituições especializadas” (BRASIL, 1942) e atuou em cooperação com o
Estado nas funções de assistência social às famílias trabalhadoras. Para Tatagiba (2011), a
LBA teve expressiva participação na inserção dessas famílias, no amparo às suas
necessidades, principalmente no cuidado e na educação das crianças e atenção às mães e
mulheres trabalhadoras (p. 151). No ano de 1977, a LBA implementou o Projeto Casulo,
inicialmente, em caráter experimental, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, Ceará
e em Alagoas, porém até a década de 1980 o Projeto Casulo já havia se estendido para todo o
território nacional. Sob o lema “Vamos fazer uma Creche!” a LBA empenhou-se em
incentivar o empresariado e as comunidades para a criação de creches, com o objetivo de
alcançar a ousada meta de atendimento de cerca de 1.000.000 de crianças e famílias com
baixos custos operacionais, uma vez que “Creches Casulo estruturavam-se sobre bases
materiais e humanas oferecidas pelas comunidades” (TATAGIBA, 2011, p. 152).
Corroborando essa visão, Rosemberg (1992, p. 26), complementa: “Apesar de
autodenominar-se Creche Casulo, o modelo mais se aproxima da pré-escola, pois oferecia
vagas predominantemente em meio período (quatro horas), principalmente para crianças a
partir dos 4 anos”.
A atuação da LBA no Programa das Creches Casulo acontecia de forma indireta,
através do repasse de recursos a instituição privadas e prefeituras, o que se configurou, na
análise de Rosemberg, passos largos à frente do governo na ação e implantação de um
programa nacional de pré-escola de massa. Entretanto, a autora considera algumas ressalvas
na atuação da LBA e os impactos desta atuação junto às políticas para a infância no Brasil,
visto que, apesar de sua relevância, colocou a pré-escola em um entre lugar no que tange às
políticas educacionais para as crianças pequenas:
Talvez seja pertinente apontar que uma das decorrências desse modelo de massa
tenha sido situar a pré-escola dentro e fora do sistema educacional. A imagem que
se afigura é de um apêndice, podendo ser extirpado sem que o corpo padeça por sua
falta. Não se tratou a pré-escola como um nível educacional, mas como um
programa, um pacote. Não se dispõe de recursos para a extensão do nível préescolar, mas para se elaborarem programas e se implementarem experiências
pontuais. Programas e experiências que não se destinaram a alterar estruturas, mas a
suprir necessidades contingenciais, temporárias ou emergenciais (Idem, p. 27).

Caminhando lado a lado às práticas de assistência focadas em assegurar acolhimento,
alimentação, higiene e proteção às crianças mais pobres estavam, também, as medidas de
repressão às crianças consideradas “menores sem infância”, destinadas aos órfãos,
abandonados e/ou negligenciados de alguma forma. De acordo com Nunes (2011), o Código
do Menor, que passou a vigorar em 1927 (BRASIL, 1927), trazia em seu texto o termo
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“menor” para referir-se ao menino ou à menina com menos de 18 anos de idade, abandonado
ou delinquente, com necessidades emergenciais de assistência e proteção (NUNES, 2011).
Com relação às crianças menores de 7 anos, o Código de Menor estabelecia as medidas de
cuidado e proteção para seus responsáveis e as sansões e punições aqueles que descumpriam
tais medidas. O Artigo 13 do referido Código estabelecia, sobre a educação dessas crianças,
que o governo federal estava autorizado “a auxiliar, de acordo com a lei de subvenções, as
creches, os institutos de gotta de leite, ou congeneres de assistência à primeira infância e
puericultura” (BRASIL, 1927), dessa forma incluindo os bebês nas ações de cuidado, sem
apresentar em seu texto medidas e responsabilidades para com a educação dessas crianças em
instituições formais. Assim, é possível perceber as tonalidades que desenhavam os direitos na
infância para as crianças mais pobres e para as de maior idade, pois assistir, proteger,
prevenir e reprimir pareciam ser o foco das ações que se desdobravam nas políticas
destinadas a esses sujeitos na época.
A partir do Golpe Militar de 1964, instaura-se no Brasil um período em que as ações
voltadas para as crianças e adolescentes se configuraram em um paradoxo. Em plena ditadura
militar, que se fortalece na década de 1970, severas medidas de repressão à liberdade e ao
exercício da cidadania para os brasileiros por um lado, e por outro uma espécie de
“relaxamento” às medidas de repressão às crianças e adolescentes. O SAM foi extinto pela
Política Nacional de Bem-Estar do Menor, dando lugar à Fundação de Bem-Estar do Menor –
FUNABEM (1970), que “incorporou o patrimônio material e as atividades cotidianas do
SAM”. Foi ainda nessa época, em 1968, que o governo brasileiro firmou um acordo com o
Fundo das Nações Unidas no sentido de assumir “formalmente os preceitos da Declaração
Universal dos Direitos da Criança” (PEREZ; PASSONE, 2010, p. 661).
Nesse período, os debates em torno dos direitos das crianças e jovens se
intensificaram no Brasil influenciados pelas convenções, seminários e fóruns internacionais
pelos direitos da infância, assim como ações no campo jurídico para a “promoção da família e
da comunidade no cuidado da criança e do adolescente, a salvaguarda dos seus direitos,
considerando-os sujeitos de direitos, o que reiterava os princípios enunciados pela Declaração
dos Direitos da Criança, de 1959” (PEREZ; PASSONE. 2010, p. 662). Em 1979, o novo
Código de Menores foi aprovado pela Lei nº 6.667/79, e poucas mudanças trouxeram em
relação à situação da criança e do adolescente, no que tange às práticas de assistência e às
políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos à cidadania nessa etapa da vida. Os
direitos só eram reconhecidos pelo Estado quando os “menores” se encontravam em situação
de “patologia social”, representando, desta forma, riscos à ordem social, demandando
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medidas de assistência e proteção com caráter repressivo e punitivo, tanto para os “menores”
quanto para suas famílias7.
A Lei de Diretrizes Bases da Educação – LDBEN nº 4024 de 1961 (BRASIL, 1961),
fixava as bases e diretrizes para a educação nacional compreendendo-a como um direito de
todos, sendo desenvolvida no “lar e na escola” (LANTER-LOBO, 2011), nada avançou na
universalização do ensino, assim como no atendimento às crianças de 0 a 6 anos, estabelecido
na referida lei como educação pré-primária destinada aos “menores” de sete anos, devendo
ser oferecida em “escolas maternais ou jardins de infância” (BRASIL, 1961), não
estabelecendo, portanto, a responsabilidade e o dever do Estado nesta ação, conforme pode
ser observado no Artigo 24 abaixo:
Art. 24. As empresas que tenham a seu serviço mães de menores de sete anos serão
estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou em cooperação com os
poderes públicos, instituições de educação pré-primária (BRASIL, Casa Civil,
1961).

Em agosto de 1971, foi sancionada a Lei nº 5692/71 de Diretrizes e Bases para o
Ensino de 1º e 2º graus, revogando diversos artigos 8(BRASIL, 1971, Art. 87). Esta Lei não
se configurava em uma lei de diretrizes e bases para a educação nacional, nos moldes da Lei
4.024/61, uma vez que foi homologada para adequar a educação das crianças e adolescentes
de 7 a 14 anos no ideário do regime militar (LANTER-LOBO, 2011). Assim, o que era
compreendido como ensino primário passou a ser denominado como ensino de 1º grau, com
duração de oito anos, obrigatório para as crianças e pré-adolescentes com idades entre 7 e 14
anos (BRASIL, 1971).
No que tange à educação das crianças de 0 a 6 anos, Lanter-Lobo (2011) esclarece que
o que estava previsto nesta Lei era que os sistemas de ensino deveriam “velar” para que as
crianças recebessem educação em instituições maternais, jardins de infância ou equivalentes

7

Art. 13. Toda medida aplicável ao menor visará, fundamentalmente, à sua integração sócio-familiar. Art. 14.
São medidas aplicáveis ao menor pela autoridade judiciária: I - advertência; II - entrega aos pais ou responsável,
ou a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade; III - colocação em lar substituto; IV - imposição do
regime de liberdade assistida; V - colocação em casa de semiliberdade; VI - internação em estabelecimento
educacional, ocupacional, psicopedagógico, hospitalar, psiquiátrico ou outro adequado. Art. 15. A autoridade
judiciária poderá, a qualquer tempo e no que couber, de ofício ou mediante provocação fundamentada dos pais
ou responsável, da autoridade administrativa competente ou do Ministério Público, cumular ou substituir as
medidas de que trata este Capítulo. Art. 16. Para a execução de qualquer das medidas previstas neste Capítulo, a
autoridade judiciária poderá, ciente o Ministério Público, determinar a apreensão do menor. Parágrafo único.
Em caso de apreensão para recambiamento, este será precedido de verificação do domicílio do menor, por
intermédio do Juizado do domicílio indicado. (BRASIL, SAJ, 1979).
8
artigos de números 18, 21, 23 a 29, 31 a 65, 92 a 95, 97 a 99, 101 a 103, 105, 109, 110, 113 e 116 da Lei n.
4.024, de 20 de dezembro de 1961, bem como as disposições de leis gerais e especiais que regulem em contrário
ou de forma diversa a matéria contida na presente Lei
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(Art. 19 § 2). Nada estabelecia sobre direitos educacionais dos bebês e crianças mais novas,
invisibilizadas no discurso oficial.
A década de 1980, então, iniciou instaurando um processo social de luta pela
redemocratização do Brasil, após pressão social que culminou com a Lei da Anistia Militar,
promulgada em 28 de agosto de 1979 (PEREZ; PASSONE, 2010, p. 662-663).
A Constituição de 1988 se configura neste contexto de luta e emancipação como um
marco para a redemocratização brasileira, estabelecendo em seu texto um novo padrão
político, jurídico e social para a universalização dos direitos sociais e civis, a partir de uma
série de medidas legais que foram tomadas, amparadas nos direitos sociais como base para a
cidadania. Nesse contexto, Perez & Passone (2010) ressaltam a institucionalização da
infância e da adolescência como “sujeitos de direitos e objeto de proteção do Estado”. Dentro
do conjunto do ordenamento legal para a universalização dos direitos à cidadania para todo o
brasileiro, destacamos as medidas legais relevantes neste estudo: o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei Federal n. 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDBEN/96 (Lei Federal n. 9.394/96).
Nesse sentido, recorremos a Fúlvia Rosemberg (2003) para trazer um novo prisma de
análise sobre a ideia dos direitos das crianças pequenas nesse contexto de tensões,
ambiguidades, conflitos e contrariedades que acarretam, nas políticas públicas para a infância
brasileira, quedas e alterações bruscas na forma de pensá-la. A autora propôs olhar para este
cenário através da metáfora da Maldição de Sísifo – as quedas e as tentativas de subir a
montanha, como base para uma reflexão sobre a conjuntura histórica da educação infantil
brasileira contemporânea. Toma como eixo nas suas reflexões as políticas públicas e ações
assistenciais que se configuraram para a pequena infância nos períodos dos governos
militares, das inovações trazidas pela Constituição de 1988 e da efetiva interpelação dos
organismos multilaterais, que já acontecia antes deste evento, mas assumida, com intensidade
na década de 1990, pelo Banco Mundial.
Nesse sentido, temos aí perspectivas instituídas pela Carta Magna de 1988, que
acenaram de forma inédita para a possibilidade da ascensão de Sísifo em direção ao topo da
montanha. A partir desse acontecimento, as crianças entendidas constitucionalmente como
sujeitos potentes, cidadãos de pouca idade, com direitos de participação na sociedade,
tornaram-se pauta para debates políticos, em fóruns e outros eventos científicos, estudos
acadêmicos e mobilizações em diversas instâncias da sociedade.
Nesse enredo de “confrontos, atritos, coalizões, pressões, contrapressões” e escolhas,
Rosemberg (2003) destaca a entrada intensiva e incisiva do Banco Mundial (BM) e do Fundo
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Monetário Internacional (FMI) na década de 1990, mais especificamente a partir de 1994,
representativa de ameaça ao sucesso de Sísifo e a afirmação de sua maldição para as políticas
de expansão e universalização da educação infantil, assim como a perspectiva de uma ação
educativa “formal” e “com qualidade para todas as crianças cujas famílias por elas optassem”
(Idem, p. 183). Isso porque os empréstimos concedidos para salvaguardar a economia
brasileira se deram através de acordos e condições, exigindo reformas educacionais em
consonância com os princípios e orientações emanados do Banco: “a prioridade absoluta de
investimentos públicos no ensino fundamental; retomada da proposta de programas ‘não
formais’, a baixo investimento público, de EI para crianças pequenas pobres” (Idem, 184).
Sobre a Maldição de Sísifo nas políticas públicas de Educação Infantil, então,
Rosemberg (2003) conclui que o novo milênio9 se iniciou de forma bastante obscura, apesar
de considerar que Sísifo parecia estar conseguindo manter a pedra no lugar, sem quedas e
sem avanços.
Ao longo deste passeio pela história dos direitos das crianças pequenas no Brasil,
podemos considerar que as ações no campo das políticas públicas para a infância se deram de
forma conflituosa e frágil, sempre prevalecendo a ideia de que as crianças precisam ser
assistidas por adultos, destinando às crianças um lugar de incompletude e de falta.
Consideramos também que até este momento tivemos uma lacuna no que concerne à clareza
e definição dos direitos educacionais dos bebês.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90, superou a ideia do
“menor” para referir-se à criança e ao adolescente, considerando-os como pessoas com
direito à proteção integral,
sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor,
religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e
aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou
outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que
vivem (grifo nosso)

Nesse sentido o texto legal (BRASIL, 1990) estabeleceu que famílias, comunidade e o
poder público (nessa ordem) têm a responsabilidade para com a garantia e a efetivação, com
absoluta prioridade, desse direito. O ECA parece acenar para uma ideia de infância que
afirma a “cultura de respeito à cidadania das crianças”, porém nas tramas dos direitos e da
cidadania das mesmas, principalmente referente aos bebês, o paradigma da proteção parece

9

O seu estudo é datado de 2003 e analisa o cenário das políticas públicas brasileiras para a EI com ênfase no
período de 1995-1999.
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ocupar um lugar de relevância, colocando em primeiro plano as necessidades e
vulnerabilidades das crianças. (SOARES, 2005, p. 17).
Dentro deste cenário complexo, recorremos a Pinto e Sarmento (1997, p. 2) que em
análise sobre a situação da infância e de seus direitos, afirmam e nos alertam que:
(...)a realidade social não se transforma por efeito simples da publicação de normas
jurídicas; as desigualdades e a discriminação contra (e entre) as crianças assentam
na estrutura social, pelo que a proclamação dos direitos, pese embora o seu interesse
e alcance, constitui, no quadro da manutenção dos fatores sociais de desigualdade e
discriminação, uma operação com acentuada carga retórica, de efeitos em grande
medida ilusórios.

Embora as determinações legais de diferentes tempos históricos citem a criança, com
diferentes intencionalidades, não há destaque para os bebês, sempre relacionados a figura da
mãe, em expressões como “materno-infantil” ou invisibilizados na palavra criança. Sequer
encontramos a palavra “bebê” na Constituição Federal (BRASIL, 1988) e na LDBEN 9394
(BRASIL, 1996). No ECA (Brasil, 1990), legislação que trata da proteção integral de
crianças e adolescente, a palavra bebê aparece apenas uma vez (art. 14, p.3º), para referir-se à
atenção odontológica.
Nesse jogo de palavras, onde o vocábulo criança é utilizado de forma ampla, nos
preocupa a situação das garantias legais destinadas aos bebês. É essencial discutir os direitos
das crianças, em especial os bebês, quase sempre sujeitados a textos que permitem
subjetivações e que podem vir a mascarar seus direitos.

1.1.

Uma palavra que mascara direitos

Na relação entre crianças e seus direitos educacionais, vimos ganhar volume o debate
sobre a obrigatoriedade da pré-escola (assunto que será ampliado no Capítulo IV), após a
alteração que conferiu ao Ensino Fundamental nove anos de duração, reduzindo a faixa etária
das crianças na Educação Infantil. Do ponto-de-vista linguístico, foram ocorrendo alterações,
aparentemente sem importância, na formulação consagrada pela Constituição Federal
(BRASIL, 1988) e pela LDBEN (BRASIL, 1996) na explicitação do limite superior de idade
para a Educação Infantil. Assim, as referidas Leis usaram, na delimitação da faixa etária a
expressão para “crianças de 0 a 6 anos de idade”. Porém, a Emenda Constitucional 53 e a Lei
nº11.274/06 alteraram o texto para “até 5 anos de idade”.
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Rosemberg (2012) apontou os riscos embutidos na expressão “educação infantil, em
creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade”10. O foco estava na palavra até.
Rosemberg (2010), citando o Projeto de Lei 414/0811, em depoimento ao Senado, chamou
atenção para os aspectos linguísticos, à época sendo propostos como alteração. O uso da
palavra até, de sentido indeterminado, trazia, para a autora, um problema de entendimento da
lei, em especial no que se referia as crianças de 5 anos, pois que poderia gerar um sentido de
exclusão dessa faixa etária na Educação Infantil. Tal impasse foi parcialmente resolvido com
a fixação da idade de entrada no ensino fundamental para 6 anos, porém o tema gera
polêmicas até hoje. O documento que define o corte etário na data de 31/03 do ano letivo
vigente, foi publicado nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, em
201012, e mesmo assim, sofre constantes ataques e uma pressão social para que a entrada no
Ensino Fundamental aconteça ainda mais cedo.
Rosemberg (2012, p. 2) continua sua defesa recorrendo a especialistas da área da
semântica
[...]conforme parecer do semanticista Rodolfo Ilari, professor titular da UNICAMP
“a palavra até não diz categoricamente se o objeto, fato ou evento que se usa caso a
caso para configurar esse limite deve ou não ser incluído no percurso que ele ajuda
a definir. (...) Dito de outro modo, do ponto-de-vista da inclusão ou não no percurso
da entidade usada para marcar limite, a palavra até é indeterminada, ou para usar o
termo técnico mais apropriado, é uma palavra vaga” (grifos nossos)

As preocupações da autora relacionavam-se à idade do término da Educação Infantil,
receosa pela perspectiva dúbia que a expressão até conferia à legislação.
É neste sentido que queremos contribuir com o debate para olhar não somente a idade
de saída da Educação Infantil, mas, e principalmente, identificar a idade de entrada.
A redação que reduz o escopo etário do público da Educação Infantil gera dúvidas, no que diz
respeito à idade de entrada da criança no sistema educativo.
De acordo com a LDBEN 9394 (BRASIL, 1996), ao definir questões relativas à
obrigatoriedade escolar, no art. 4º, inciso II, determina “educação infantil gratuita às crianças
de até 5 (cinco) anos de idade”.
Não há clareza no texto legal sobre a partir de quando está garantida a entrada da
criança na creche. A indeterminação fica caracterizada no momento em que a Lei apresenta a

10

Grifo da autora.

11

12

Embora esse documento não faça parte do material das análises desta tese, recorremos à ele para dar
concretude a discussão sobre a faixa etária das crianças da Educação Infantil.
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expressão até 5 anos, sem um marcador etário inicial, ou texto que dê clareza às intenções.
Cria assim lacunas no entendimento e propostas de políticas públicas educacionais que
envolvam a creche, deixando aos municípios, responsáveis por esta etapa educativa,
diferentes possibilidades de interpretação.
Os aparatos legais, embora assegurem a Educação Infantil para crianças até 5 anos,
não são claros ao determinar, de fato, que tal atendimento educacional abarque as crianças de
todas as idades até o limite expresso por lei. Nesse sentido, políticas públicas que se
estabeleçam no intervalo de 0 a 3 anos, poderiam ser consideradas em conformidade com a
Lei.
Analisamos a realidade de alguns municípios fluminenses e encontramos situações
díspares, onde o direito da criança à Educação vem se configurando ao bel prazer das
interpretações e interesses locais. Uma breve pesquisa em sites de prefeituras da metrópole do
Rio de Janeiro13nos dá exemplos dessa situação:

Tabela 1: Idade de Entrada na Educação Infantil
Idade mínima para
Município
matrícula em unidade
pública
Volta Redonda
0 meses
São Gonçalo
0 meses
Niterói
4 meses
Rio de Janeiro
6 meses
São João de Meriti
1 ano
Seropédica
1 ano
Duque de Caxias
1ano e 03 meses
Mesquita
2 anos
Macaé
2 anos
Nova Iguaçu
2 anos
Petrópolis
4 anos
Fonte: Sites das prefeituras citadas com acesso em
15/08/2015. Elaborado pela autora.

Tais exemplos são representativos de nossas principais preocupações. Em apenas dois
municípios (Volta Redonda e São Gonçalo) há a possibilidade de matrícula a partir do
nascimento. Os demais assumem variações e dessa forma servem como alerta para a
necessidade de ampliar a discussão sobre o direito de crianças de todas as idades à Educação
Infantil, desde o Berçário. Entendemos o importante papel da creche no desenvolvimento das
crianças, um direito e também uma instituição complementar às necessidades de famílias e da
sociedade.
13

Pesquisas realizadas nos sites das prefeituras em março de 2016

30

Embora alguns textos privilegiem o marcador etário zero, como o ECA
(BRASIL,1990), ao assegurar Educação, e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (BRASIL, 2010), não parecem ser suficientes para garantir o direito dos
bebês.
Concordamos com Ferreira, quando afirma (2004, p.1)
(...) não é indiferente o desigual conhecimento e reconhecimento das diferentes
idades de vida como realidades humanas e sociais relevantes, dos que contam ou
não como seres sociais e da sua importância no quadro da hierarquização das
categorias sociais: o adulto, o jovem, a criança e os idosos.

A esta citação acrescentamos uma outra categoria: os bebês, que ocupam uma
situação marginal na elaboração de políticas públicas. Parecem invisíveis, uma invisibilidade
que confere a eles destaque apenas em situações que afetam a sua integridade, em catástrofes
ou situações de extrema negligência. Não há interesse em suas conquistas sociais, c nem em
garantir seus direitos enquanto cidadãos de pouca idade. Quem são os bebês para aqueles que
tem o poder decisório sobre as políticas públicas?
As discussões sobre a os bebês nas políticas educacionais, ganham uma dimensão
ampliada a partir da comparação com outros grupos demográficos, como aponta Rosemberg
(s/d, p.6)
À quase invisibilidade pública das crianças pequenas, deve-se acrescentar o padrão
demográfico contemporâneo que, tendo reduzido o número de nascimentos e
prolongado a esperança de vida, torna muito curta a duração da pequena infância
frente à trajetória de vida, a despeito de essa duração não ser curta para a própria
criança pequena hoje (é sua vida toda) e ser fundamental para essa pessoa no futuro.

É nesse contexto, que a trama dos direitos das crianças se torna frágil e suscetível ao
esgarçamento, ao retrocesso e à invisibilidade. Por essa razão é essencial, ao discutir e
garantir o direito das crianças à creche, evidenciar os direitos dos bebês.
Esta tese privilegia análises referentes à faixa etária de 0 a 1 ano e 11 meses anos14,
grupamento do Berçário, em especial às questões relativas ao aumento ou diminuição de
oferta de vagas e de matrículas para o no município do Rio de Janeiro. É preciso assegurar a
cidadania dos bebês, sujeitos de direitos tão esquecidos no contexto da legislação
educacional.

14

Na rede pública municipal do Rio de Janeiro, o grupamento do Berçário atende crianças de 6 meses a 1 ano e
11 meses.
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CAPÍTULO II
CICLO DE POLÍTICAS: REFERENCIAL TEÓRICO-ANALÍTICO QUE
POSSIBILITA OLHAR AS POLÍTICAS E CONTEXTOS

A pesquisa sobre políticas educacionais, comprometida com uma perspectiva crítica
e com a análise da totalidade e suas múltiplas relações, demanda uma investigação
aprofundada tanto das mediações mais amplas como das mais imediatas. Nesse
sentido, sem desconsiderar a importância de pesquisas de natureza teórica, devesse
destacar as contribuições das pesquisas que procuram investigar o contexto da
prática (realidade concreta), articulando-as com as determinações mais amplas.
(MAINARDES,2009, p.13)

Neste capítulo nos dedicamos a desenvolver a perspectiva teórica que nos possibilita
entender os processos políticos de produção da realidade estudada. O que nos obriga a ter um
olhar ampliado por um lado, trabalhamos com números, cálculos e medidas – uma
perspectiva quantitativa. Precisamos associar os dados a um contexto social e político
específico, onde os mesmos foram produzidos.
Estudar políticas públicas educacionais exige que os pesquisadores tenham um olhar
embasado em perspectivas teóricas, que permitam uma aproximação da realidade através de
parâmetros. Nossa escolha foi pelo referencial teórico de Stephen Ball (1992), especialmente
no que tange ao Ciclo de Políticas (BALL, BOWE), e (GOLD 1992,). A opção se
fundamenta, prioritariamente, no fato de que este referencial nos ajuda a entender a política
enquanto um processo multifacetado, produzido sob diferentes interesses sociais,
econômicos, político-partidários e globalizantes, e é implementado, sob vários vieses e
interpretações. Ball propõe uma forma de investigação que considera as interveniências em
todo o processo político.
Historicamente, de acordo com Mainardes (2007), a pesquisa em políticas
educacionais é um campo epistemológico relativamente novo no Brasil e talvez seja essa a
principal razão para a escassez de referências teóricos analíticos. Vários trabalhos no campo
das políticas educacionais voltam seus estudos para a análise da elaboração das políticas,
focando os aspectos teóricos e ideológicos, sem avançar nas questões referentes à
implementação cotidiana da mesma (= política). Para o autor a relação entre a elaboração e a
implementação não costuma ser considerada, muito menos suas consequências na
sistematização da própria política. Da mesma forma desconsideram a possível influência de
políticas nacionais e internacionais na elaboração das locais.
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Para justificar esta questão, o autor defende a ideia de que talvez esta situação seja
fruto de falta de opção metodológica que ofereça uma abordagem diferenciada. Nesse
sentido, a contribuição do “Ciclo de Políticas” torna-se importante por oportunizar uma
análise que considere as políticas desde sua elaboração até a implementação, com ênfase nos
contextos e às possíveis transformações dos textos, que neste estudo serão percebidas e
analisadas.
Entendemos serem as políticas públicas decisões que afetam a todos, tomadas por
personagens centrais, a partir de pressupostos políticos nem sempre explícitos. A busca por
um resultado uniforme ou, ao menos comparável, parece ser um equívoco, tendo em vista a
verticalidade das decisões que desconsideram os diferentes contextos.
O ciclo de políticas é uma ferramenta não apenas para questionar a elaboração das
políticas, como para questionar a concepção verticalizada de poder, que ignora contextos e
atores em seus diferentes níveis, não aceitando a ideia de implementação das políticas como
algo pronto e determinado.
O Ciclo de Políticas, enquanto metodologia analítica, oferece uma nova abordagem de
análise das políticas educacionais existentes em diferentes contextos. Partimos da leitura de
textos de Ball (2002) e Mainardes (2006) sobre o tema. Numa proposta inicial, Ball e Bowe
(1992,1994) identificaram cinco contextos: (I) de influência, (II) da produção do texto da
política e (III) da prática, (IV) o dos efeitos/resultados da política e, por fim, (V) da estratégia
política. Fundamentadas em Ball (1992) acreditamos que a implementação de políticas não se
caracteriza como uma fase posterior à formulação, mas sim como um processo de
enfrentamentos e embates entre os diversos grupos de interesses, onde a prática, os efeitos
das políticas, assim como os discursos alteram e são, constantemente, alterados. Uma política
expressa em embates constantes que se apresentam em situações passadas, presentes e no
desejo pelo que virá a ser, multideterminada.
Ball (2002) aponta que o foco da análise de políticas deveria incidir sobre a formação
do discurso da política e sobre a interpretação ativa que os profissionais que atuam no
Contexto da Prática fazem para relacionar os textos da política à prática.
Esta tese se debruça sobre três desses contextos: o contexto de influências, o contexto
da produção do texto e, por fim, o contexto da prática, aqui expresso através dos dados que
representam o cerne desta investigação.
O “Contexto da Influência” Bowe, Ball e Gold (1992), as políticas públicas são
iniciadas e os discursos políticos (p.19) são construídos. É nesse contexto que os grupos de
interesse disputam para influenciar a definição das finalidades sociais das políticas de
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educação e do que significa ser educador e educando, assim como das prioridades – quando
começa o direito à educação escolar?
O “Contexto da Produção do Texto” segundo Bowe, Ball e Gold (1992) refere-se a
como os textos políticos são escritos e resultado de disputas e acordos entre políticos. Neste
contexto as políticas são transformadas para discursos, utilizando, muitas vezes, uma
linguagem de interesse público geral, através de slogans e palavras que remetem a um ideário
comum da população. Dessa forma, os textos articulam ou buscam articular os interesses de
grupos hegemônicos, os interesses da população a que se dirige, permeados de discursos que
tem poder de influenciar a opinião pública.
Nesta pesquisa serão considerados textos da política a legislação educacional
nacional, tais como a Constituição Federal (BRASIL, 1988) e a LDBEN 9394(BRASIL,
1996) e local, como as Portarias de Matrícula da Secretaria Municipal de Educação (RIO DE
JANEIRO, 2009 a 2016), e os Planos Estratégicos do município do Rio de Janeiro RIO DE
JANEIRO, 2009 e 2013); textos que serão discutidos e analisados, bem como as leis
nacionais referentes à criança e seus direitos.
Os dados de análise que vão compor esta pesquisa são textos, que são oriundos do
site oficial da prefeitura e de outros materiais de produção interna, que organizam o trabalho
na rede municipal. Portanto, a elaboração dos dados permite que as análises sejam feitas
considerando as intencionalidades na relação direta com seus efeitos, pois são os espaços em
que as políticas são traduzidas em discursos e, geralmente, passam a estar melhor articuladas
com “a linguagem do interesse público em geral” (BOWE; BALL; GOLD, 1992, p.20)
(tradução nossa). Podendo-se perceber, de forma mais clara, a conexão entre interesses dos
grupos hegemônicos, que influenciam as políticas e os da população, através dos elementos
que permeiam o senso comum.
No “Contexto da Prática” para Bowe, Ball e Gold (1992), e se observa transformações
e mudanças naquilo que foi pensado/dito como a política original. Nesta tese, entendemos os
dados da realidade como um mergulho no contexto da prática, já que expressam uma
realidade, em especial quando relacionamos o texto político ao resultado que os dados
apontam.

2.1.

O texto político
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O Ciclo de Políticas se consolida fundamentado no entendimento de que uma política
é texto e também discurso. Para Ball (1994) essas conceituações – texto e discurso – são
complementares e estão implícitas, uma na outra
A “política como texto” representa uma pluralidade de leituras em função da
pluralidade de leitores. São documentos oficiais, entendidos como produtos inacabados de
esforços coletivos com muitos níveis de interpretação e tradução. Nesse sentido, as políticas
aceitam mediações, que são corporificadas através de embates, acordos, e reinterpretações
por parte de seus autores. A elas são atribuídos significados distintos, em função das histórias
e das experiências dos atores envolvidos (Ball, 1994).
Entendemos que, ao analisar o texto político, estamos fazendo mais que interpretar
números e palavras, pois há neles intenções e embates. Eles aparecem no confronto com
sujeitos e instituições na construção de sua história, influenciando e sendo influenciados por
contextos diversos (MAINARDES, 2007).

Para Ball (1994, p. 16) cada política é

potencialmente reinterpretada e recriada a partir dos sujeitos, instituições e suas histórias,
assim como às questões e as análises que se apresentam nos espaços educativos. Num mesmo
texto, múltiplas leituras são possíveis.
[...]representações que são codificadas de formas complexas (através de lutas,
compromissos, interpretações de autoridade pública e reinterpretações) e
decodificadas de maneiras complexas (através de interpretações e significados de
atores em relação com suas histórias, experiências destrezas, recursos e contexto).

Apesar da produção do texto das políticas públicas estar sob influência de tendências
e fatores internacionais, nacionais e locais, somente algumas influências e tendências
conquistarão legitimidade. O contexto de influência é o local onde as políticas públicas de
educação e seus discursos são estabelecidos (MAINARDES 2007). Cada texto produzido é
reflexo de negociações e disputas de diferentes grupos de poder, interessados em controlar as
representações políticas educacionais, com o intuito de “influenciar a definição e as propostas
sociais da educação” (BOWE et al, 1992 p. 19).
Nesse embate, não se trata de um lado eliminar o outro, mas de sobrepor-se. No
processo dinâmico de negociação pode ser gerado um texto final com armadilhas, com a
utilização de termos-chave da política (BOWE; BALL; GOLD, 1992), gerando falsas
concordâncias, discordâncias e até mesmo contradições. Ball e Bowe (1992) ressaltam a
importância de se perceber os estilos de textos da política, por eles classificados como
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writerly e readerly15, pois alguns textos podem levar a uma maior ou menor participação dos
leitores no processo político.
Um texto writerly16 é aquele que apresenta possibilidades de interpretação. Ele não é
determinista, abrindo espaço para intervenções. Um texto readerly,17 ao contrário, é
prescritivo e tem por objetivo definir como a política será determinada, limitando ou
impedindo intervenções. Há também textos que envolvem os dois estilos combinados,
dependendo do momento político em que se dá a implementação (MAINARDES, 2007).
Mesmo os textos mais prescritivos passam por diversas reinterpretações, fruto do contexto
histórico, das questões educacionais nacionais e locais em pauta.
Os autores ressaltam que os contextos atuam de forma conjunta, sem hierarquizações
ou etapas definidas de atuação. Dessa forma, o que é considerado contexto de influência hoje,
tem sua origem em outros contextos, que por sua vez já sofreram outras influências e
interpretações. Trata-se de movimentos constantes e que seguem a (des)ordenação da própria
política.
A “Política como Discurso” se assenta nos limites que são impostos pelo próprio
discurso – não um discurso falado, mas um discurso que nos fala. Nesse sentido, envolve
disputas por poder, por bens e por outros discursos. Alguns são dominantes em relação a
outros, pois constroem e permitem distintas subjetividades, vozes, conhecimentos e novas
relações de poder. Alguns conceitos são acolhidos e outros, excluídos, fazendo com que a
disputa política seja, na verdade, uma disputa na esfera do discurso (Ball, 1994).
Bowe, Ball e Gold (1992) construíram a noção de “política como discurso” em
diálogo com a teoria do discurso formulada por Focault, onde aquele se relaciona de forma
genérica com “as afirmações e palavras-chave que reiteradamente se repetem nos textos”
(MAINARDES, 2007, p. 39).
Os discursos carregam significados e se apropriam de certos termos, palavras e
expressões na busca de corroborar um modo de olhar e explicar uma dada realidade.
Produzir uma política é produzir uma atmosfera discursiva, construindo e disseminando
significados sobre ela. Há sempre vários discursos em circulação, mas apenas alguns ganham
legitimidade.

15

Tipologias textuais desenvolvidas por Roland Barthes, 1996.
escrevivel
17
legível
16
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Marinardes (2007) apoiado nos estudos de Ball (1993) complementa a reflexão
anterior ao afirmar que “a política como discurso estabelece limites sobre o que é permitido
pensar e tem efeito de distribuir ‘vozes’.
A busca pela legitimidade produz disputas/poder e controle. O discurso dominante
legitima certas ideias, conceitos e excluem outros, fazendo com que as lutas sobre a
interpretação e aprovação de políticas ocorram e se ajustem dentro de uma estrutura
discursiva movente, que articula e restringe as possibilidades e probabilidades de
interpretação e aprovação (Ball, 1994). É um processo constante de deslocamento e fixação.
Ao discutir o texto político sob o referencial do Ciclo de Políticas, a interpretação é
acrescida de vieses que marcam o próprio pesquisador e sua escolha teórica. Assumimos
nosso papel e a posição de cumprir nossa responsabilidade social neste processo (BALL,
2002, p.12).

A ideia de que as ciências humanas, como os estudos educacionais, permanecem
fora ou acima da agenda política de gerenciamento da população ou, de algum
modo, tem um status neutro incorporado em um racionalismo progressivo flutuante
é um pensamento débil e perigoso.

Fazemos parte de uma sociedade imersa num contexto político marcado pelo livre
mercado e pela globalização. Os efeitos da agenda política estão presentes em outras esferas
sociais além da Educação. Imersos nesse contexto, buscamos questioná-los a partir de nossas
crenças, assumindo um lugar e uma postura não neutra, por isso mesmo, crítica e sujeita a
críticas.

2.2.

O Contexto da Prática

Os sentidos atribuídos aos textos políticos produzem consequências, mudanças e
transformações relevantes na política original. De acordo com Bowe et al (1992) é no
Contexto da Prática que a política está sujeita à interpretação e recriação já que produz efeitos
passíveis de avaliação e ressignificação. Por esta razão, nesta tese o contexto da prática
merecerá especial atenção, pois é nele que encontramos os efeitos das políticas.
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2.3.

O Contexto de Influências: o Banco Mundial em cena

O cenário das políticas públicas brasileiras, seus objetivos, campos e formas de atuação
sofre influência direta de diferentes fontes. As influências nacional e regional se localizam na
própria organização do sistema político brasileiro, que permitem lobbying e barganhas em
torno dos grupos que estão no poder. Para Schneider e Ingram (199, p.08), essas são
características de modelos democráticos de governo
[…] Pluralist models of democracy do not expect government to pursue the public
interest, because there is no agreement on what actually constitutes the interest of
the public. There are only competing interests of a diverse set of "publics"[...]

Há grupos que participam direta ou indiretamente da construção de ações
governamentais que são de seu interesse. Parece natural, num exercício democrático, que
grupos se posicionem a favor ou não de interesses e apresentem subsídios para formatação de
condutas públicas consonantes com seus desejos. Fazem parte da arena política processos de
conflito e de consenso dos atores, que se refletem no âmbito da estruturação das políticas
públicas (ARAÚJO, 2016).
No caso educacional, tais grupos participam, ativamente, pois são também
beneficiados com tais determinações, o que tem ampliado seu campo de atuação, através da
venda de serviços de “qualidade”. Assim o privado apropria-se cada vez mais do público. De
acordo com Minto (2006, p.85).

Em meio a esse processo de reestruturação das formas de acumulação, é que se
produz, portanto, um redimensionamento desse público, que progressivamente
deixa de ser o espaço de controle social sobre o capital, em prol de um privado que
não apenas é o lócus da apropriação, da reprodução e acumulação do capital, mas
que tende a totalizar-se, passando a ocupar todos os momentos da reprodução
societal. A partir de então, o espaço antes ocupado por esta esfera pública, passará a
ser, progressiva e diretamente, ocupado pela lógica do privado, do mercado, enfim,
da acumulação capitalista.

Essas influências não são fruto de elaboração interna ou processo criativo
independente. Na verdade, por detrás de todo o cenário nacional, há influências do macro
contexto social, representadas principalmente, por agências multilaterais as delimitações
internacionais interferem nos processos educacionais e sociais como um todo (BALL, 1992).
Reconhecemos a influência da Conferência de Goten18, da qual o Brasil foi um dos
países signatários, organizada pela UNESCO em 1990, como um marco para as políticas

18

Nome genérico dado à conferência realizada na cidade de Jomtien, na Tailândia, em 1990, denominada
Conferência Mundial sobre Educação para Todos, cujo objetivo era estabelecer compromissos mundiais para
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educacionais em âmbito mundial. Desde então, Banco Mundial, UNESCO e OCDE passaram
a ser os grandes balizadores das novas diretrizes para as políticas educacionais brasileiras
(OLIVEIRA, 2009; KRAWCZYK, 2000, 2012; CARNOY, 1999, 2012; MCNEELY, 1995,
2012). No entanto, essas diretrizes passam por sofisticados processos de reinterpretação, que
consideram as questões globais em relação às locais (Marinardes,2006).
Ao lado do World Bank, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o
Fundo Monetário Internacional (FMI) podem ser considerados agências que exercem influência sobre
o processo de criação de políticas nacionais. Tais influências, no entanto, são sempre
recontextualizadas e reinterpretadas pelos Estados-nação.

De acordo com Ball (2016) há uma interação dialética entre global e local. A
globalização promove a migração de políticas, mas essa migração nunca é só uma mera
transposição e transferência, pois as políticas são traduzidas quando são recriadas. O autor
tem dedicado suas pesquisas atuais para analisar as reformas educacionais da Inglaterra,
entendendo-as no contexto das reformas do mundo globalizado orientadas pela “economia do
conhecimento” (knowledgeeconomy). Para ele, tais princípios foram assumidos na definição
das políticas apoiadas e recomendadas por agências multilaterais como o Banco Mundial e
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que partilham
de um pressuposto fundamental: as novas formas de produção e inovação necessárias para
competição nos mercados globais estão sujeitadas ao conhecimento. Disso resulta o interesse
crescente desses organismos em promover auxílio financeiro aos países em desenvolvimento,
tornando-se parceiros ao promover reformas nos setores públicos. (BALL, 2008) O Brasil
tem sido parte importante desse cenário desde 1990.
Nesta tese, privilegiamos a investigação sobre o Banco Mundial, por reconhecermos
nele sua grande influência na elaboração de metas e Leis tanto na esfera nacional, quanto
local.
Para tanto, nos apoiamos em autores (LIMA, 2003; LEHER, 1998; CORAGGIO,
2003; SIQUEIRA, 2004; KRUPPA, 2000) que se dedicaram ao tema e que identificam a
década de 1990 como a que melhor expressa as relações do Banco Mundial com o governo
brasileiro. Escolhemos para constituir a base de nossa análise o site em português da
instituição sobre a educação no Brasil, em especial a Educação Infantil.

garantir a todas as pessoas os conhecimentos básicos necessários a uma vida digna. Participaram das discussões
a UNESCO e a UNICEF, com apoio do Banco Mundial e de várias outras organizações intergovernamentais,
regionais e organizações não-governamentais (ONGs).
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2.3.1. Um pouco de história

As Organizações Internacionais criadas no Século XX, contexto do pós-guerra
mundial, por meio da cooperação internacional, com vistas a resguardar a convivência
pacífica da comunidade internacional. Sob esse escopo, desenvolvem atividades no campo
internacional e possuem autonomia sobre sua administração, possuindo orçamento próprio
(MARQUEZ, 2006, p. 27-29)
O

Banco

Mundial,

organização

internacional,

composto

por

cinco

instituições/organismos: BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento,
AID - Associação Internacional de Desenvolvimento, IFC - Cooperação Financeira
Internacional, MIGA - Agência Multilateral de Garantia de Investimentos e ICSID - Centro
Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos. Todas desempenham funções
específicas e complementares declarando o intuito de “aliviar a pobreza e promover o
desenvolvimento” (MARQUEZ, 2006, p. 35).
De acordo com Leher (1998, p.108) foi a partir de 1949 que o Banco Mundial,
imbuído da premissa conferida a ele, de ser um banco que estivesse voltado para a
reconstrução e o desenvolvimento dos países do sul, passou a
trabalhar com a ideia de projetos-orientados voltados, para a infraestrutura. O
controle dos empréstimos passaria a ser feito conforme metodologia específica,
modificando as burocracias dos países tomadores [...]. Em outros termos, a nova
orientação instituiu o conceito chave de condicionalidade econômica.

Até a década de 1960, de acordo com o mesmo autor (2008, p. 202) a educação e a
saúde eram secundárias para o Banco Mundial; o que começou a mudar a partir da década de
1970, com a gestão de George D. Woods (1963-1968) e, definitivamente, na gestão de Robert
S. McNamara (1968-1981). Para McNamara, alívio da pobreza era fundamental para a
segurança nacional, o que provocou mudanças na orientação política do Banco Mundial.
O Banco Mundial passou a entender a Educação como instrumento de ascensão social
e passou a propor políticas sociais focadas, para produzir sujeitos preparados para contribuir
com as demandas do mercado de trabalho. Em 1995, o Banco Mundial afirmava a relevância
da adoção de programas integrados dirigidos à primeira infância19, utilizando como
sustentação teórica para as políticas de educação infantil, a mesma que utilizava para os
demais níveis de ensino: a teoria do capital humano. Nela, o desenvolvimento inicial da
19

Prioridades y estratégias para la educación: estudio sectorial del Banco Mundial
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criança é um poderoso investimento no futuro, tanto em termos sociais quanto econômicos,
sendo fator de benefício não só para as crianças e suas famílias, como para toda a sociedade.
“As crianças bem desenvolvidas se tornam adultos bem-sucedidos e produtivos, que são mais
capazes de contribuir para a economia do país e instigar um ciclo de efeitos positivos, ao se
tornarem pais (e avós) da próxima geração” (BANCO MUNDIAL, 1998, p. 59).
Em 1996, para ampliar o foco dos investimentos na primeira infância, o Banco
Mundial organizou uma conferência global sobre Desenvolvimento Inicial da Criança:
Investindo no Futuro, em Atlanta, Geórgia. Nesse encontro foi definido um rol de
necessidades da criança, apresentando grande número de pesquisas que apontavam a
importância do desenvolvimento do cérebro e a necessidade de saúde e boa nutrição.
O Banco Mundial enfatiza a ideia de que crianças que têm acesso a programas de
Educação bem elaborados, tendem a ser mais bem-sucedidas na escola, são mais competentes
social e emocionalmente, além de mostram maior desenvolvimento verbal e intelectual
durante a infância do que as que não participam dos programas (BANCO MUNDIAL, 1998)
Ler as publicações do Banco Mundial nos dá pistas sobre sua atuação junto aos países
em que atua, especialmente na América Latina, todos em situação de pobreza, implementam
sua ideologia de forma autoritária, porém disfarçada em falas e posturas que parecem
considerar os desejos locais, mas que na verdade são utilizados para reforçar o discurso
internacional. De acordo com Lara e Rodrigues (2006, p.98)20
O banco é a fonte maior de financiamento externo para a educação nos países de
renda média e baixa. Os financiadores são muito influentes nos países que
dependem muito de suporte externo para o desenvolvimento de seus gastos em
educação. No que tange à educação, o motor principal do crescimento é a
acumulação do capital humano. (,), o rápido desenvolvimento econômico da
sociedade não é possível sem um suficiente investimento na preparação e educação
dos pobres e dos desassistidos. O desenvolvimento econômico não é sustentável se
não houver um esforço concentrado para educar os pobres.

O interesse do Banco Mundial no Brasil acontece justamente no momento em que o
país, recém-saído de uma ditadura militar, inicia um processo democrático com as discussões
que viriam dar forma à Constituição Federal (1988) e, posteriormente, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação LDB9394/96. Não se trata de coincidência o forte tom neoliberal que a
legislação educacional assumiu desde então. A atuação do Banco Mundial é ideológica,
porém sustentada em um viés financeiro, na concessão de empréstimos que são aprovados se
dentro do escopo do ideário da instituição. (MARQUEZ, 2006)

20
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De acordo com Rosemberg (2003, p.186) “o Banco Mundial entrou na área da
Educação Infantil a partir da segunda metade dos anos 80”. A autora destaca, que durante os
anos 1990, o Banco Mundial foi o que mais investiu frente às demais organizações
internacionais: aproximadamente um bilhão de dólares norte-americanos emprestados em sua
quase totalidade para América Latina e Ásia. No entanto, há uma preocupação da instituição
em manter os custos em nível baixo. A autora explicita que o” Grupo Consultivo sobre
Atenção e Desenvolvimento Inicial da Criança”21 sugere manter baixos os custos.

focalizar os serviços em populações limitadas e desfavorecidas; usar agentes
comunitários treinados ou membros da família como professores ou provedores de
atenção;
usar todos os recursos disponíveis (pessoas de todas as idades, instalações
disponíveis, material reciclado);
.usar a infraestrutura existente mediante a incorporação de elementos de DI
(desenvolvimento Infantil) em programas de saúde, nutrição, desenvolvimento
regional e educação de adultos;
.usar os veículos de massa e todos os outros meios de comunicação".

Há um direcionamento de utilização das verbas, que incluem além da esfera da educação de
crianças, a possibilidade de educação de pais.
A relação do Banco Mundial com as instâncias públicas nacionais, como o Ministério
da Educação (MEC) são explícitas. Trazem sempre um tom de subserviência brasileira, onde
o saber e o poder estão definidos como propriedade do Banco Mundial. Encontramos no
portal do MEC22, uma publicação intitulada Banco Mundial analisa a evolução e os desafios
da educação brasileira (2010), que diz:
O Brasil registrou avanços em educação nos últimos 15 anos, mas ainda há desafios
a superar para garantir o progresso do país. Esta é a síntese de estudo do Banco
Mundial, Achieving World Class Education in Brazil: The Next Agenda, divulgado
pelo diretor da instituição para o Brasil, o senegalês Makhtar Diop, pelo
coordenador de operações em desenvolvimento humano do banco, Michele
Gragnolati, e pelo ministro da Educação, Fernando Haddad. (grifo nosso)

A publicação descreve a utilização dos parâmetros do Banco Mundial para a avaliação
educacional brasileira. Embora nosso foco de pesquisa seja a Educação Infantil, realçamos
que os interesses internacionais não se restringem a essa etapa educativa, mas a toda a
Educação Básica e Superior.

Nessa direção, o artigo aponta como avanços “políticas

continuadas e de reformas efetivas e duradouras” e dá como referência os resultados do

21

Consultative Group on ECCD Secretarial. Sem data. "The Cost and Affordability of Early Childhood Care and
Development Programmes" (apud World Bank, 2001, p. 5)
22
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/222-537011943/16156-banco-mundial-analisa-a-evolucao-e-osdesafios-da-educacao-brasileira
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Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) de 2009 “, bem como “construir um
indicador nacional, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A partir dele
estabelecer metas para alcançar o nível de qualidade dos países da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE)” De acordo com a publicação, o Banco
Mundial aponta como próximos desafios “o fortalecimento da educação infantil, a atualização
do ensino médio, a maximização do impacto do governo federal nas ações em educação, a
melhoria da qualidade dos professores e a manutenção dos rumos atuais”. A página
disponibiliza o acesso ao Sumário Executivo da publicação, que em português ganha o título
de: Atingindo uma educação de nível mundial no Brasil: Próximos Passos23. Nele, a questão
da Educação Infantil é ampliada
Pesquisas mundiais indicam que as intervenções de DPI são a estratégia mais
potente para reduzir a desigualdade social e equilibrar as condições da concorrência
educacional. Durante os últimos 15 anos, o Brasil fez avanços ao aumentar de 8 a
18 por cento as matrículas em creches para crianças da faixa etária de 0-3 anos e de
49 a 80 por cento as matrículas na pré-escola. As prioridades para a próxima década
serão de melhorar a provisão de serviços para as crianças de renda mais baixa e
mais vulneráveis, e melhorar a qualidade. O estudo recomenda a introdução de
currículos adaptados a cada nível educacional, o treinamento e supervisão mais
intensos de cuidadores e educadores, e o monitoramento e avaliação dos programas
em andamento. Em cada uma dessas áreas há uma função para o Ministério da
Educação – fornecendo materiais de orientação e supervisionando as atividades –
assim como para os estados ou municípios, implementando os programas. (p.7)

A primazia do capital acentua-se e exprime-se nas esferas sociais pela teoria do
Capital Humano, formalizada por Schultz (1971), que na versão atualizada defende sua
aplicação desde a mais tenra idade. Expoentes dessa vertente de pensamento, Cunha e
Heckman (2007), estabeleceram parâmetros da Economia para ilustrar essa relação.
Encontramos publicação da Fundação Getúlio Vargas intitulada “Aprendizagem Infantil:
Uma abordagem da neurociência, Economia e Psicologia Cognitiva” (Araujo2011, p.14), que
nos serve de exemplo:
[...] sobre a produção de capital humano em diferentes estágios da infância. Para
simplificar, a nossa análise parte de um modelo com dois períodos de infância, que
são denotados pelo index t , t = {1,2} . O capital humano desta pessoa quando
adulta h é produzido durante a infância através de investimentos I t feitos pela
família em cada período t . A função de produção que liga investimentos I t à
habilidade h é: h = [γ(I 1 ) ϕ + (1- γ) (I 2 ) ϕ] O parâmetro γ, γ ∈[0,1], é chamado de
multiplicador. Ele nos informa a importância relativa do investimento que ocorre na
fase mais tenra da infância para a produção de capital humano. Por exemplo, se γ =
1 , então todo o capital humano é produto do investimento durante o primeiro
período da infância. Quando γ = 0, nada que se produz de capital humano decorre
de investimentos na primeira infância.

23

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7289-banco-mundialpdf&category_slug=dezembro-2010-pdf&Itemid=30192
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Cunha e Heckman (2007), investigaram alguns programas de educação pré-escolar
norte-americanos, com avaliação de impacto de longa duração, acompanhando crianças na
fase da adolescência e início da fase adulta, sendo três destes programas destinados a crianças
consideradas de alto risco social.
O primeiro é a Pré-Escola Perry, que é um programa diário de duas horas e meia,
durante o ano acadêmico, no estado de Michigan, nos EUA. O segundo é o “Abecedarian”,
um programa de horário integral, durante os 12 meses do ano, no estado da Carolina do
Norte. O terceiro programa é em tempo integral, durante o ano acadêmico, e foi oferecido
para todas as crianças, carentes e as mais favorecidas. O quarto programa é o Centro de Pais e
Filhos de Chicago. Programa diário de três horas, durante o ano acadêmico, no estado de
Illinois, nos EUA. Ao contrário dos demais programas, este é implementado em uma grande
escala e atende às comunidades carentes da cidade de Chicago.
Após discorrer sobre cada um dos programas, os autores apontam e justificam os
gastos com cada um deles, utilizando o pressuposto do capital humano
Embora esses programas sejam caros, eles trazem benefícios muito superiores aos
custos. A evidência mostra que, para cada dólar investido no Programa Perry, o
retorno estimado para a sociedade foi de US$9. Cada dólar investido no programa
CPC produziu um retorno de aproximadamente US$7. Para o Programa
Abecedarian, o mesmo número foi de US$2,5.19 (idem, p.26).

Dessa forma, estabelece e reforça a ligação entre Educação e Economia, utilizando tal
teoria como elemento de investimento econômico e como forma de reverter em lucros no
futuro. Daí a obrigatoriedade na pré-escola tornar-se elemento base para garantir que as
crianças sejam sujeitos produtores de riquezas ou força de trabalho no futuro. Ainda na
mesma publicação
Este artigo resume a evidência sobre a formação de capital humano ao longo do
ciclo de vida. A literatura mostra que é possível compensar parcialmente os
ambientes adversos na família. A evidência de estudos experimentais em matéria de
intervenção de programas dirigidos a crianças desfavorecidas sugere que é possível
eliminar algumas das lacunas devido à desvantagem inicial. Quando adultas, as
crianças geralmente adquirem maior escolaridade e são menos propensas a
participar de atividades criminosas ou violentas. Intervenções preventivas têm alto
retorno econômico (idem, p.31).

A premissa central, dos autores é que a escola, através de intervenções educacionais
planejadas possibilitam ampliação e qualificação das futuras gerações. Para o Banco Mundial
investir em educação infantil pode ser entendido como uma via de combate à pobreza,
fazendo da criança o "capital humano" do futuro.
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Em relação a realidade do Brasil, país com graves problemas de desigualdade social, o
discurso reforça a ideia de que as crianças pobres, que passarem por tais programas, terão
mais possibilidade de contribuir com a sociedade, colaborando para o desenvolvimento do
país. Reforça-se o modelo de uma educação preventiva e não formadora e transformadora,
numa perspectiva produtivista, assinalada para uma certa infância: a pobre, a vulnerável,
aquela que não produz capital sem a devida intervenção. Essa postura não considera a
Educação como direito humano, mas sim como mero investimento e lida com pessoas através
de formulas e cálculos, totalmente impessoal e abstrata.
Ball (2014) alerta que diferentes programas que são executados sobre o domínio de
organismos internacionais, ainda que imbuídos das mais nobres intenções, evidenciam como
o paradigma gerencialista tem avançado em nossas sociedades e se incrustado no pensamento
educacional, de tal modo que parece ser a salvação da qualidade de ensino oferecido nas
escolas públicas.
No Brasil, temos na Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (FMCSV) e na Rede
Nacional de Primeira Infâmia (RNPI), instituições que atuam diretamente na elaboração e
disseminação de ideias para Educação Infantil, utilizando para tanto, parâmetros, pesquisas e
discursos como os do Banco Mundial. Para Ball (2014, p.34) esse modelo é.
[...] uma nova forma de governança, embora não de uma forma única e coerente, e
colocam em jogo, no processo de políticas, novas fontes de autoridade [...] as
fronteiras entre o Estado, a economia e a sociedade civil estão ficando turvas; há
novas vozes nas conversas sobre as políticas e novos canais por meio dos quais os
discursos sobre as políticas introduzem o pensamento [...].

É nesse cenário que as políticas para Educação Infantil brasileiras têm sido
elaboradas, repensadas e implementadas. A história da influência do Banco Mundial não se
restringe ao período estudado nesta tese (2009-2016), mas segue seu objetivo, elaborando
planejamento para os próximos anos, como anunciada na página eletrônica em forma de um
comunicado à imprensa, sob o título Nova Estratégia para o Brasil (2018-2023)24:
A nova Estratégia de Parceria para o Brasil apoia o país na medida em que aborda
os sérios desafios fiscais enfrentados e estabelece um novo modelo de
desenvolvimento sustentável. Continua com forte foco na melhoria da prestação de
serviços e inclusão social que estavam no centro da estratégia anterior, mas com
uma crescente ênfase em novos modelos de gerenciamento que prometem aumentar
a eficiência e a eficácia do setor público, além de salvaguardar o acesso para o
pobre", disse Martin Raiser, diretor do Banco Mundial para o Brasil.

24

http://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2017/07/13/brazil-world-bank-group-presents-countrypartnership-strategy acesso 14/10/2017
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Reeditamos na tese pergunta feita por Rosemberg (2003). Em que medida a adoção
desses parâmetros de fato promovem a equidade? Ao focar na população pobre, não estaria
segregando e excluindo sob o discurso de inclusão social?
A partir desse cenário de influências, nos dedicamos, no capítulo III a estudar a
legislação nacional e as políticas educacionais de impacto para a Educação Infantil,
entendendo-as como um processo que emerge do cenário internacional. Da mesma forma, no
capítulo VI, apresentamos as políticas e legislações locais, na busca por conhecimentos que
sustentem nossas hipóteses e argumentos relativos à garantia de Educação para crianças até 1
ano e 11 meses, também, além de toda Educação Infantil.
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CAPÍTULO III
COLCHA DE RETALHOS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: O TEXTO POLÍTICO

O direito à educação integra a categoria das liberdades e dos direitos sociais e
econômicos que, juntamente com as categorias direitos e liberdades individuais e
direitos coletivos, constituem os direitos humanos garantidos por legislação
internacional. Esses direitos se compõem em universais e muitas vezes competem
entre si ou se contradizem, daí a complexidade para abordar o tema dos direitos das
crianças à educação, que não se limita a direito de igual acesso da pessoa.
(AQUINO, 2015, p.167)

Neste capítulo discutiremos algumas políticas nacionais que tem impacto na Educação
Infantil, dentre eles a obrigatoriedade escolar. Por ser atividade complexa, optamos por um
recorte que envolve leis e outros documentos representativos da política nacional que têm
impactos na Educação das crianças pequenas. Assim, as legislações e os demais textos, não
serão trabalhados de forma integral e sim os trechos diretamente relacionados a esta tese.
As leis, as políticas e as discussões sobre elas, serão avaliadas a partir do Ciclo de
Políticas (BALL E BOWE, 1992), especialmente o Contexto de Influências, conforme
apresentado no capítulo anterior. O exercício de relacionar o texto político com o referencial
teórico foi iniciado, resgatando alguns fatos da Educação brasileira, importantes para discutir
as políticas mais recentes, marcadas por uma nova gestão, o que fez com que novas leis
fossem elaboradas.

3.1.

Educação e Obrigatoriedade

A correlação entre obrigatoriedade e direito à Educação é um debate iniciado há muito
tempo, presente antes da promulgação da Constituição de 1988. “Em uma sociedade desigual,
onde a cidadania é frágil, os preceitos em Educação se constroem pelas disputas daqueles que
detém o poder político” (FLACH, 2011, p.01) A defesa de acesso ao saber produzido
historicamente pelos seres humanos é um fator necessário, de cidadania. Por isso, a Educação
e a escola são essenciais para o indivíduo e para a sociedade. Como garanti-los?
Uma das premissas desta garantia - a educação é um direito público subjetivo
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presente na LDBEN/96, art. 5º, um direito de cidadania, que pode ser cobrado ao Estado a
qualquer tempo.
O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo
qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical,
entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público,
acionar o poder público para exigi-lo.

O que hoje consideramos avanço, foi fruto da herança histórica de muitas lutas,
decisões e caminhos nem sempre ideais. As palavras de Florestan Fernandes (1966, p 4),
ilustram criticamente essas opções e assim marcam a trajetória de perdas e ganhos das
políticas educacionais.

É certo que a República falhou em suas tarefas educacionais. Mas falhou por
incapacidade criadora: por não ter produzido os modelos de educação sistemática
exigidos pela sociedade de classes e pela civilização correspondente, [...]pois se
omitiu diante da necessidade de converter-se em Estado educador, em vez de
manter-se como Estado fundador de escolas e administrador ou supervisor do
sistema nacional de educação. Sempre tentou não obstante, enfrentar e resolver os
problemas educacionais tidos como “graves”, fazendo-o naturalmente segundo
forma de intervenção ditada pela escassez crônica de recursos materiais e humanos.
Isso explica [...]por que simplificou demais a sua contribuição construtiva,
orientando-se no sentido de multiplicar escolas invariavelmente obsoletas, em sua
estrutura e organização, e marcadamente rígidas, em sua capacidade de atender às
solicitações educacionais das comunidades humanas brasileiras.

O direito à Educação é assunto discutido amplamente desde a Declaração Universal
de Direitos Humanos, de 1948 e diz que “toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será
gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. “A instrução elementar será
obrigatória” (art. 26).
A Declaração Mundial de Educação para Todos (ONU, 1990), defende a educação
como um direito, porém refere-se à universalização, ampliando o conceito próprio de
qualidade, sem focar em obrigatoriedade (art., 3º, incisos I e II)
I.

a educação básica deve ser proporcionada a todas as crianças, jovens e adultos. Para tanto, é necessário
universalizá-la e melhorar sua qualidade, bem como tomar medidas efetivas para reduzir as desigualdades.
II.
para que a educação básica se torne equitativa, é mister oferecer a todas as crianças, jovens e adultos, a
oportunidade de alcançar e manter um padrão mínimo de qualidade da aprendizagem.

Autores como Horta (1998, p.10) discutiram o direito à Educação, e a obrigatoriedade
escolar, afirmando que “embora não tenham surgido de forma concomitante no processo
histórico, os dois termos estão historicamente relacionados”.
Direito, gratuidade e obrigatoriedade tornam-se uma tríade argumentativa e reflexiva quando
tratamos do acesso à Educação pública.
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No Brasil, muitas lutas foram travadas para que a Educação ganhasse centralidade. De
acordo com Cury (2010, p.125) “o início dessa história de obrigatoriedade deu-se com o
ensino primário, em 1934, elevando o número de anos e determinando faixas etárias”. A
partir do trabalho do autor e da contribuição de Horta (1998) foi possível empreender um
passeio pelas antigas Constituições, buscando entender os significados nelas expressos, como
está organizado no Quadro abaixo.

Quadro 1:Obrigatoriedade nas Constituições Federais

Constituição Imperial de 1824

Referência à instrução pública como um direito dos
considerados cidadãos, excluindo do acesso ao ensino
oficial os escravos. Nela não se colocava a questão da
obrigatoriedade escolar

Constituição de 1891

O direito à Educação e a obrigatoriedade não foram
estabelecidos, sendo que o sistema de ensino primário ficou
sob a responsabilidade dos Estados e, nesse sentido, tais
questões ficaram sob a jurisdição desses entes federados.
São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso e Minas Gerais
determinaram obrigatoriedade do ensino primário

Constituição de 1934

Característica principal: positivação dos direitos sociais.
Teve também como referência o Manifesto dos Pioneiros de
1932. Especificamente em relação à obrigatoriedade
escolar, o Manifesto (1932, p. 48-49) foi claro em defendêla. No entanto, não houve incorporação do direito à
educação como direito público subjetivo nem a previsão de
responsabilização criminal das autoridades responsáveis
pelo não atendimento Horta (1998, p. 18),

Constituição Federal de 1937
– Estado Novo.

O novo texto constitucional aponta a responsabilidade dos
pais quanto ao dever da educação, como primeiro dever e
um direito natural, assumindo o Estado um papel supletivo e
subsidiário. O conceito de obrigatoriedade escolar, tal como
se apresentava na legislação, não implicava dever do Estado
perante o indivíduo, mas somente dever do indivíduo
perante o Estado” Horta (1998, p, 20)

Constituição Federal de 1946

Não se diferencia da Constituição de 1934, repondo e
assimilando os avanços por ela introduzidos, inclusive no
que diz respeito à adoção do princípio do ensino primário
obrigatório

Constituições de 1967 e 1969

(O ensino primário é obrigatório a todos, dos sete aos
quatorze anos e gratuito nos estabelecimentos oficiais.
Aparece pela primeira vez, nos textos constitucionais, a
relação da obrigatoriedade com a idade do aluno e não a
série ou ensino obrigatório. Não se fala em direito subjetivo.

Constituição de 1988

Retoma a questão da obrigatoriedade do ensino e a coloca
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como direito público
relacionado à cidadania.

subjetivo,

um

direito

social

Esta síntese histórica, permite entender as rupturas constantes das legislações
nacionais como uma marca, uma característica nacional, haja vista que embora mantenhamos
a mesma Constituição Federal/88 (Brasil, 1988), diferentes alterações já se efetuaram,
inclusive e especialmente, em leis auxiliares como é o caso da LDBEN/96. Concordamos
com Aquino (2015, p.170) quando afirma
Os documentos, legislação e programas destinados a políticas para a educação
infantil evidenciam o tensionamento entre campos e correntes teóricas na disputa de
concepções e, em última instância, de projetos de sociedade.

Nesse verdadeiro jogo de forças, as alterações tomam formam e trazem efeitos na
Educação Infantil.

3.2.

Transformações na Redação Original – Constituição Federal 1988 e Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96

A história da educação no Brasil oscila entre momentos autoritários, como a Era
Vargas (1930 a 1945), o Regime Civil-Militar (1964 a 1985) e período de abertura política,
onde as posturas democráticas ou pro-democracia estiveram presentes nas reformas propostas
para a Educação. Desde a Reforma Benjamim Constant (1890), muito se trabalhou até
chegarmos à Constituição Federal de 1988 e a LDBEN de 1996.
É inegável que a Carta Constitucional (BRASIL, 1988) apresentou importantes
alterações para o cenário educacional brasileiro. De forma inédita no Brasil, as crianças
passaram a ser foco de políticas na condição de sujeitos de direitos, em contraste às formas
tradicionais de vê-la apenas como um elemento do Direito da Família, objeto de proteção
social, controle e disciplinamento (CASTRO, 2001), ocupante de um lugar social
secundarizado.
A Constituição Federal de 1988 (BRASIL 1988), fruto das mudanças no cenário
político brasileiro e de lutas de diferentes segmentos da sociedade, tem como marca a
garantia de direitos sociais. A discussão sobre os direitos das crianças esteve presente, desde
antes da formação da Assembleia Constituinte, com o intuito de sensibilizar os legisladores
para as questões da infância. O relato dessas ações pode ser encontrado em documentos do
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Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (1988), o que demonstra a necessidade de se
reconhecer o papel das lutas feministas pelos direitos das crianças, desde sempre.
Participaram também o fórum DCA- Defesa da Criança e do Adolescente e o Grupo Ação
Vida (DIDONET,1988).
Apresentamos a seguir artigos que envolvem, diretamente, o escopo desta pesquisa. A
princípio, ressaltamos a redação original25 do Art. 208:
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à
saúde.

Direito da criança em foco, sem condicionalidades, um dever do Estado. Por se tratar
de artigo dentro do capítulo da Educação, a redação dá destaque ao rompimento com o
caráter assistencialista que imperava nos documentos e programas que abordavam a criança
na faixa etária de creche (LANTER, 2011). reforça, portanto, o caráter educacional do
atendimento a ser oferecido.
A partir dos anos 1990 (ROSEMBERG, 2003), as primeiras influências
internacionais, embora ainda não de forma sistemática, começam a ter impacto na política
educacional para a infância. Há a intenção de adoção de modelos educacionais de países
‘desenvolvidos’ em relação aos ‘em desenvolvimento’, pois no mundo em transformação,
discute-se a globalização, impulsionado pelas novas possibilidades tecnológicas e de
comunicação instantânea, que apontavam para a necessidade de expansão e alargamento da
escolarização da população
De acordo com Junior e Maués (2014, p.1138) é preciso contextualizar esse tempo
onde
Novos documentos foram escritos, novas categorias e discursos emergiram, novos
atores entraram em cena e novas necessidades se impuseram a partir de mudanças
históricas de grande importância, como o aprofundamento do processo de
mundialização do capital, a localização econômica do Brasil no cenário global.

25

Posteriormente, modificada pela Emenda Constitucional nº53, de 2006
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Em busca desses novos parâmetros alinhados com o cenário político, aconteceu a
Conferência Mundial de Educação para Todos, em Jomtien, Tailândia, em 1990. As
discussões e decisões ali acordadas influenciaram a legislação nacional, uma vez que a
declaração final26 propôs uma visão ampliada de Educação Básica, iniciando com o
nascimento e estendido à vida toda. Nessa proposta todos estariam incluídos e a Educação
teria como premissa satisfazer as necessidades básicas.

Universalizar o acesso à educação e promover a equidade 1. A educação básica
deve ser proporcionada a todas as crianças, jovens e adultos. Para tanto, é
necessário universalizá-la e melhorar sua qualidade, bem como tomar medidas
efetivas para reduzir as desigualdades (JONTIEN, 1990, art., 3º)

Embora a conferência tenha acontecido dois anos após a promulgação da Constituição
Federal (BRASIL, 1988), as discussões daquele período já se faziam presentes27, através de
organismos como UNESCO e Banco Mundial. Dessa forma, a legislação apresenta, desde
sua versão original, forte preocupação com a Educação Básica, com vistas a uma educação
formadora de mão de obra, determinando as responsabilidades dos entes federativos com a
garantia e execução do proposto.
A Constituição Federal (BRASIL, 1988) determina aos municípios a incumbência
com a Educação das crianças de 0 a 6 anos. No entanto, ao determinar o regime de
colaboração no art. 211, parágrafo 2º, escreve. “Os Municípios atuarão prioritariamente no
ensino fundamental e pré-escolar”.
A redação original da Lei não contemplava a creche, motivo pelo qual o artigo foi
alterado com a Emenda Constitucional (Brasil, 1996), que passou a ter a seguinte redação no
artigo 2º “os municípios atuarão prioritariamente no Ensino Fundamental e na Educação
Infantil”.
Podemos afirmar assim, que apenas em 1996 a creche foi contemplada integralmente
na Constituição Federal (BRASIL, 1988), incluída na etapa da Educação Infantil e
relacionada a um ente federativo.
A garantia de prioridade municipal se coadunava com as mudanças propostas, uma
vez que requeriam planejamento e ações para dar conta da atribuição. Para tanto, o texto
constitucional avança e aborda aspectos financeiros que se relacionam à receita de impostos,

26

Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem
Jomtien, 1990 Disponível em http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf
27
file:///C:/Users/Samsung/Documents/Marcia/Tese/FUNDEB/cf%20e%20rela%C3%A7%C3%B5es%20interna
cionais.pdf
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definindo percentuais mínimos de investimento em manutenção e desenvolvimento do
ensino. Nessa direção, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) determinou que estados e
municípios aplicassem, minimamente 25% de sua receita de impostos para as prioridades
constitucionais28, cabendo à União o percentual de 18%29 (art. 212).
Outro aspecto a ser considerado, é o regime de colaboração entre os entes federativos
(art. 211), algo até então inédito para os municípios. Na história da legislação brasileira, o
regime de colaboração já havia sido utilizado através da organização dos sistemas de ensino,
inicialmente na esfera estadual, através das Constituições Federais de 1934 e 1946. Apenas
em 1988 os municípios passaram a ser considerados e incluídos como entes federados,
(SAVIANI, 1999; CURY 2000). Esta alteração está presente logo no art. 1º (BRASIL,
1988):
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e
tem como fundamentos [...]

E reafirmada no artigo 18, que diz:
A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição

Essa medida evidencia uma tendência de aferir maior autonomia aos municípios, o
que seria confirmado, posteriormente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional/LDBEN (BRASIL, 1996).
O investimento na autonomia dos entes é apontado por Altmann (2002, p.80), como
uma proposta do Banco Mundial para as reformas educacionais nos países periféricos, uma
aposta na descentralização da gestão. Para tanto, a autora cita um pacote de reformas
educativas proposto pelo BIRD que contém os seguintes elementos:
a) Prioridade depositada sobre a educação básica.
b) Melhoria da qualidade e da eficácia da educação como eixo da reforma
educativa.
c) Prioridade sobre os aspectos financeiros e administrativos da reforma educativa,
dentre os quais assume grande importância a descentralização.
d) Descentralização e instituições escolares autônomas e responsáveis por seus
resultados. Os governos devem manter centralizadas apenas quatro funções: (1)
fixar padrões; (2) facilitar os insumos que influenciam o rendimento escolar; (3)
adotar estratégias flexíveis para a aquisição e uso de tais insumos; e (4) monitorar o
desempenho escolar. e) Convocação para uma maior participação dos pais e da
comunidade nos assuntos escolares. f) Impulso para o setor privado e organismos
não-governamentais como agentes ativos no terreno educativo, tanto nas decisões
como na implementação. g) Mobilização e alocação eficaz de recursos adicionais
28
29

O mesmo percentual se aplica aos estados e distrito federal
Tais percentuais são validos até hoje, sem alterações até momento da escrita deste trabalho.
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para a educação como temas principais do diálogo e da negociação com os
governos. h) Um enfoque setorial. i) Definição de políticas e estratégias baseadas na
análise econômica. (grifos nossos)

Os elementos acima descritos cabem a toda organização nacional, Educação Infantil
inclusive, o que nos dá a dimensão do alinhamento e da influência que o Banco Mundial e
outros organismos internacionais assumiram no cenário legislativo educacional brasileiro,
especialmente na década de 1990.
Nos apropriamos da ideia de Leher (1999), segundo o qual o Banco Mundial acabou
tornando-se uma espécie de “ministério da educação dos países em desenvolvimento”, já que
estabelecia condicionalidades políticas sociais a serem adotadas, acenando com empréstimos
e colaboração; da mesma forma, se beneficiando por manter junto a si, domínio sobre os
países .Na Lei, está presente a marca das lutas por uma maior descentralização das decisões,
no bojo do processo de redemocratização e das reformas econômicas que vinham
acontecendo no país. (Leher, 1999). Ao criarem os próprios sistemas de ensino, os
municípios, com autonomia relativa, ampliaram suas ações para além do aspecto
administrativo, formulando políticas locais, como a criação de Leis Orgânicas e Planos
Municipais de Educação; desde que de acordo com as premissas nacionais, descaracterizando
assim, o processo de verticalidade, até então presente.
De posse desses novos poderes e tendo em vista as prioridades legais (ensino
fundamental e educação pré-escolar), os municípios precisaram reinventar-se e estruturar-se
para dar conta das novas demandas criadas em lei; em especial no que se referia às creches,
instituições até então vinculadas, em sua maioria, às pastas do Desenvolvimento Social.
Em 1996, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
questões apresentadas na Constituição foram ampliadas, dentre elas, aquelas relativas à
Educação Infantil.

A redação original da LDBEN (BRASIL, 1996, art. 4º, inciso IV)

manteve o que a Constituição Federal (BRASIL, 1988) propunha:
o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia
de: atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de
idade30.

A LDBEN (BRASIL, 1996) esclarece no art. 11, o ente federativo responsabilizado
por cada etapa educativa. Coube aos municípios
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o
ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência

30

Grifo nosso
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e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição
Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. (grifos nossos)

Ao afirmar a prioridade do município para o ensino fundamental31, acabou por deixar
a

Educação

Infantil

(creche

e

pré-escola)

em

posição

secundária,

vulnerável,

consequentemente, com implicações de financiamento e ampliação de matrículas.
Os reflexos do regime de colaboração estão presentes também na LDBEN/9394-96
(BRASL, 1996, art. 8) “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em
regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino”.

A partir da CF/1988 e da LDB/96, a estruturação e o funcionamento dos sistemas de
ensino passaram a prever ações conjuntas, na perspectiva de cooperação. Essa divisão pode
ser vista na oferta do ensino fundamental (estados e municípios); nos planos de Educação e
censos escolares. (GOUVEIA; PINTO; CORBICCI, 2011; OLIVEIRA; SANTANA, 2010).

3.3.

Quando os retalhos formam uma colcha com buracos

Os constructos da redação original da Constituição Federal (BRASIL, 1988) e da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996) carecem de atualização, uma vez que
vêm sendo modificados em função de novas perspectivas, embates e lutas que representam
pensamentos e ideias do contexto político no qual este trabalho se insere. No exercício de
atualizações frequentes, apresentamos aquelas que têm relação direta com o tema em estudo,
respeitando a cronologia dessas alterações.
A Emenda Constitucional nº 53 de 2006 (BRASIL, 2006), alterou a redação inicial da
Constituição Federal (BRASIL, 1988), assinalando as intenções nacionais para com a
Educação Básica. O texto modificado, trouxe elementos importantes para definir garantias e o
dever do Estado. Assim o art. 208, no Inciso IV passou a ter a seguinte redação: “O dever do
Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: educação infantil, em creche e
pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade”.
A redação anterior previa a oferta de Educação Infantil para toda criança até os seis
anos de idade. Com a proposta de ampliação dos anos de escolaridade do ensino fundamental

31

A prioridade dada ao Ensino Fundamental se justifica por ser , à época da redação do artigo, faixa etária de
inicio da obrigatoriedade , uma etapa com déficit de matrículas.
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para nove anos32, previsto na LDNEN 9394 (BRASIL, 1996) as crianças de seis anos, até
então relacionadas à Educação Infantil, passaram a inaugurar a etapa educacional seguinte.
Inúmeros debates, nacionais e locais, foram travados antes dessa medida ser adotada,
porém nenhum deles apresentou questionamentos sobre a idade de entrada da criança à
creche, apresentando apenas a faixa etária final da pré-escola com vistas à mudança para o
ensino fundamental, o que demonstra um compromisso maior com as crianças maiores.
Outra importante modificação abordou a expansão da obrigatoriedade, antes
determinada apenas para o Ensino Fundamental. A Emenda Constitucional nº 59, de 2009,
apresenta a seguinte redação:
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de
idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram
acesso na idade própria.

A alteração da Carta Magna (Brasil, 1988) converge para os mesmos objetivos do
Banco Mundial no que concerne à pré-escola. Documentos da referida instituição apontavam,
desde 2002, para a necessidade de expansão do atendimento desse segmento, como
encontrado no Relatório Brasil Desenvolvimento da Primeira Infância: Foco sobre o Impacto
das Pré-Escolas (Banco Mundial, 2002. p.12):
A expansão do acesso à pré-escola para as crianças mais pobres do Brasil deveria
ser uma prioridade política. A garantia governamental de pré-escola gratuita para
cada criança brasileira é um compromisso louvável que necessita tornar-se mais
efetivo através da focalização. É necessário fazer um mapeamento da pobreza nos
estados, (...) a fim de se identificar brechas no acesso à pré-escola. O melhor
método de provisão seria então determinado, utilizando-se o melhor da experiência
internacional e adaptando-o para as necessidades e condições locais.

A Lei nº 12796/13 alterou a LDBEN 9394 incluindo a pré-escola como etapa
obrigatória da Educação Básica. Assim, no artigo 4º e sua nova redação, diz:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de
idade, organizada da seguinte forma:
a) pré-escola;
b) ensino fundamental;
c) ensino médio
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;

Entendemos que os incisos I e II precisam ser discutidos, uma vez que abordam a
Educação Infantil. O inciso I, refere-se à obrigatoriedade de matrícula, grifada, inicialmente,
por um marcador etário, tal como ocorrido nas Constituições Federais anteriores (BRASIL,
1967 e 1969). Nesta Lei, a obrigatoriedade é marcada pela faixa etária e, posteriormente, pela
32

Lei nº 11.114/2005 (BRASIL, 2005); Lei 11.274/2006 (BRASIL, 2006) e Lei 11.330/2006 (BRASIL, 2006)
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etapa educativa. O segmento pré-escola e as etapas do ensino fundamental e médio, são
assinaladas apenas na redação explicativa do texto.
O inciso II garante Educação Infantil gratuita às crianças de até 5 anos, incluindo
dessa forma as em idade de creches; no entanto, não especifica os segmentos. Acreditamos
que tal lacuna no texto legal pode invisibilizar a creche, em especial o Berçário, tendo em
vista seu lugar frágil, por ser ainda recente33, na educação básica.
Por isso indagamos:
- A não obrigatoriedade da creche estava veiculada a um status de menor importância?
No contexto da Educação Infantil, a obrigatoriedade da pré-escola gerou grande
impacto com argumentações prós e contra (ROSEMBERG, 2008), especificamente na
perspectiva pedagógica. Em relação ao tema Arelaro (2010, p.191) assinala
Lamentando que essa tenha sido a opção brasileira, o desafio é não repetir o
tratamento inadequado das séries iniciais do ensino fundamental para com
as crianças menores ainda. Os estudos iniciais do processo de implantação
da escola fundamental de nove anos mostram que quase nada mudou e que,
especialmente, em relação à preparação dos professores, ao material escolar
e aos livros didáticos tudo ficou para depois.

Somando-se à contribuição de Arelaro, este trabalho acrescenta outras: - Qual o
impacto da quebra de unidade na Educação Infantil? Que destino reservam as políticas para a
creche?
Essa alteração, respaldada em políticas pensadas e implementadas em outros
países por organismos internacionais como UNICEF e Banco Mundial, ganhou espaço no
debate nacional. Didonet (2014, p.3), durante o tema e aponta aspectos favoráveis e não
favoráveis a essa medida. Os favoráveis a apresentam como ganho, entendendo-a como
forma de garantir a todas as crianças brasileiras os benefícios de dois anos de educação
infantil:
beneficia as crianças das famílias de renda mais baixa e, com a obrigatoriedade, o
fator renda deixa de ser importante no acesso à pré-escola;
vários países estão adotando essa mesma medida; como membro do Mercosul, o
Brasil deve acompanhar os que já vêm determinando a obrigatoriedade da
frequência à educação infantil aos 5 e aos 4 anos.

Quanto aos posicionamentos contrários, Didonet (2014, p. 4), cita equívocos, como o
de achar que a obrigatoriedade resolveria o problema da frequência à. Para o autor, há risco
da creche perder investimentos e financiamento para que tais recursos sejam alocados na pré-

33

LDBEN/96
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escola, tendo em vista a obrigatoriedade trazida pela Lei 12.796/ (BRASIL, 2013), O autor
amplia o debate, trazendo outras críticas:
a pré-escola já vem avançando para a universalização sem o estatuto da
obrigatoriedade.
quanto mais se impõem sobre a educação infantil as características do ensino
fundamental, tanto mais riscos ela padece de perder sua identidade.
é mais bonito, prazeroso e produtivo ir à escola pelas suas qualidades do que ir por
determinação de uma lei que obriga sob pena de o não matriculado ser um infrator
grave;
quando a frequência é livre, repousa sobre os professores o compromisso de fazer
que a pré-escola seja atraente, lugar de convivência alegre, ambiente de descobertas
e aprendizagens interessantes.

Argumentos pró e contra apresentados por Didonet (2014) têm raízes diferenciadas.
Enquanto os favoráveis discutem fatos objetivos (frequência e renda), que são relacionáveis a
mensuração quantitativa, os contrários apresentam situações subjetivas, que valorizam
aspectos da infância e do prazer.
Os debates evidenciam que pontos de vista diferenciados marcam terrenos de
disputas com diferentes concepções, onde o poder decisório pende para aqueles que têm
maior poder de influência.
A obrigatoriedade da pré-escola traz impactos para todos os envolvidos, seja a nível
pessoal ou institucional: crianças, professores, gestores e famílias que não foram consultados
ou chamados a discutir os caminhos de uma etapa de Educação obrigatória às crianças a
partir dos 4 anos. Entre os riscos dessa medida está a falta de recursos para a creche, uma
realidade que não parece ter vislumbre de solução próxima, sob risco de agravamento; além
do risco da escolarização/alfabetização precoce das crianças, impulsionada pela ideia de
ações eficazes e resultados rápidos.
Na LDBEN 9394 (BRASIL, 1996) a Educação Infantil não consta como prioridade
municipal (e sim o Ensino Fundamental), sendo simplesmente - uma incumbência. No
entanto a Constituição Federal (BRASIL, 1988, art. 211, § 2º) diz: “Os Municípios atuarão
prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.” Há, mais uma vez, uma
lacuna na garantia de Educação Infantil, exigindo

um conhecimento amplo da legislação

para que tal fato seja compreendido. A responsabilidade pela Educação Infantil precisa ser
compartilhada com os demais entes federativos, dado o regime de colaboração, citado na lei
(BRASIL, 1996).
O agravamento da situação está por essa etapa encontra-se dividida em uma “fatia”
obrigatória e outra não. Portanto, nos questionamos: haverá assim, aumento ou diminuição na
oferta de vagas e de matrículas? haverá desequilíbrio entre elas?
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A nova redação da Lei deixa os municípios com a responsabilidade pela creche e préescola, sendo a segunda obrigatória, como evidenciado na Figura abaixo.

Figura 1: Incumbências Municipais

Regime de Colaboração

3.4.

O Regime de colaboração

A Emenda Constitucional 53 alterou também o art. 211 da Constituição Federal,
estabelecendo que:
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de
colaboração seus sistemas de ensino. [...] § 4º Na organização de seus sistemas de
ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de
colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório

O federalismo que rege este país, caracteriza-se como uma estrutura de repartição de
responsabilidades, por meio de competências concorrentes (legislativas) e competências para
a garantia dos direitos dos cidadãos, pela via democrática. De acordo com Costa (2010), o
sistema de entes federados descentralizou o poder e instituiu o municipalismo, entidades de
3º grau que integram os Estados. As competências de cada ente federado são distribuídas por
lei, com distintas incumbências.
Em 2009, outra Emenda Constitucional -

Nº 59/2009 - alterou o art. 214 da

Constituição Federal/1988 (BRASIL, 1988), e introduziu o conceito de “sistema nacional de
educação em regime de colaboração”. Segue a redação do artigo:
A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o, com o
objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de regime de
colaboração e definir diretrizes metas e estratégias de implementação para assegurar
a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes
esferas federativas [...]
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Nesta perspectiva, o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) e os demais planos
estaduais e municipais ganharam o status de articuladores dos sistemas de Educação. De
acordo com Souza e Menezes (2014), através de dados do levantamento realizado pelo
Observatório de Educação, em 2014 – Organização Não Governamental da Ação Educativa –
apenas 12 estados da federação (46%) possuíam planos Estaduais aprovados por lei, o que
aponta o quão o estado brasileiro está distante daquilo que o texto legal determina.
A descentralização vem causando aumento de responsabilidades dos municípios,
tendo em vista especialmente a obrigatoriedade da pré-escola e a necessidade de expansão de
matriculas. Direitos e responsabilidades, centralização e descentralização, geram tensões
permanentes (VASCONCELLOS, 2003).
Um bom exercício político é pensar o que levou o país a tomar tal decisão.
Encontramos autores (COSTA, CUNHA E ARAÚJO 2010, apud MENEZES, 2017 p.549)
que apontam que essa opção envolve
[...]a prevalência da desconcentração sobre a descentralização no Brasil está
vinculada, por um lado, ao fato de a União não prover os demais entes federados
“de condições técnicas e financeiras para gerir de forma autônoma suas políticas” e,
por outro, às condições administrativas adversas em grande parte dos municípios
brasileiros que, em larga medida, comprometem a “implementação de políticas
públicas de forma articulada, reservando a estes a função de executores de
propostas instituídas pela União.

A Portaria CNE/CP n. 10 (BRASIL, 2009) apresenta um diagnóstico da realidade
brasileira, quanto ao funcionamento desse regime. Ela apresenta através de práticas pontuais
e assistemáticas, fragmentações que não convergem para o objetivo final de cooperação. De
fato, o distanciamento entre a letra da lei e as práticas encontradas no cenário brasileiro, nos
remete ao suporte teórico principal deste trabalho, (Ball e Bowie, 1992), quando afirmam a
distância entre o texto político e a realidade, marcada pelas transformações que acontecem na
prática.
Há muitas facetas presentes na utilização do conceito de descentralização, abrindo
portas para o que Souza e Castro (2012, p,1195-1213), apoiados em Cassasus (1995) chamam
de desconcentração. A diferença entre os termos reside no fato de que a descentralização
estaria presente uma maior partilha de poder decisório, enquanto a desconcentração, seria
marcada por uma maior transferência de competências e afazeres, sem abdicar do poder
decisório do Estado. Souza (2015) aponta, em apresentação feita à Unirio34
34
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O uso instrumental do conceito de descentralização passou a ser, majoritariamente,
aplicado como desconcentração, majoritariamente, aplicado como desconcentração,
implicando processos de terceirização ou publicização dos serviços públicos, com
forte apelo às práticas sociais voluntárias de apoio à escola, de caráter tipicamente
assistencial, mas com elevado controle dos níveis superiores do governo sobre os
fluxos financeiros e as transferências de recursos intergovernamentais, visivelmente
ancorado na manutenção da centralização normativa e política em relação à
instância executora.

O Parecer CNE/CP nº 11/2012, (Brasil, 2012) aprovado em 4 de junho de 2012,
esclarece que o regime de colaboração
é o arranjo proposto no desenho institucional de nosso regime federativo, de
distribuição de competências e responsabilidades entre os atores dos sistemas de
ensino, de modo a preservar, ao mesmo tempo, a unidade nacional e a autonomia
dos entes federados. (...). O Regime de Colaboração está previsto no ordenamento
jurídico nacional, mas não definido, ou regulamentado. Assim, é objeto de
formulações e entendimentos variados, segundo as particulares visões de mundo, ou
pontos de vista dos atores desde as diferentes posições que ocupam nas estruturas
dos governos.

Tal arranjo vem sendo, desde sua elaboração, utilizado na organização do
sistema educacional brasileiro, inclusive às previstas no PNE 2014-2024, Lei n. 13.005/2014
(BRASIL, 2014). De acordo com Souza, Menezes, Coelho e Bernardo (2017, p. 551):
além de determinar que os entes federados “atuarão em regime de colaboração,
visando ao alcance das metas e à implementação das estratégias objeto deste Plano”
(art. 7°), fixa o prazo de dois anos (já expirado) para que o poder público, por meio
de lei específica, institua “o Sistema Nacional de Educação, responsável pela
articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração, para efetivação
das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação” (art. 13)

Desde então, afirma-se a necessidade de que planos estaduais e municipais de
Educação estejam em consonância para constituir o “Sistema Nacional de Educação”,
exprimindo o tom da colaboração entre os entes na execução de suas incumbências.
No entanto, não existe autonomia sem recursos. Face a isto, a ação redistributiva é
entendida como uma alternativa para dirimir as enormes diferenças entre os municípios e
estados brasileiros. A LDBEN/96 (BRASIL, 1996, art. 75) estabelece que a ação
redistributiva da União e dos estados visa “a corrigir, progressivamente, as disparidades de
acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino”.

3.5.

Financiamento em Questão

Tendo em vista o necessário entrecruzamento de posturas e recursos destinados à
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Educação para que as formas de cooperação tivessem concretude, a questão do financiamento
ganha destaque. Entre as políticas federais, geridas pelo Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE35), autarquia do Ministério da Educação - MEC, de
transferência de recursos financeiros a estados e municípios, selecionamos algumas que se
relacionam com a pesquisa em curso:
•

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e

de Valorização dos Profissionais de Educação
•

PROINFÂNCIA: transferência de recursos a municípios para construção e aquisição

de equipamentos e mobiliário para creches e pré-escolas públicas, objetivando a melhoria da
qualidade da educação escolar.
•

Brasil Carinhoso: transferência automática de recursos financeiros para custear
despesas com manutenção e desenvolvimento da creche, contribuir com as ações de
cuidado integral, segurança alimentar e nutricional, além de garantir o acesso e a
permanência da criança na educação infantil.

Os programas diferenciam-se quanto à forma de assistência financeira (CRUZ, 2009)
(1) assistência direta, que diz respeito a programas em que o FNDE adquire bens e
os distribui, tal como os programas de livro didático;
(2) assistência financeira automática, que envolve a transferência de recursos em
ações que estão legalmente previstas
(3)

através de convênios - assistência voluntária, transferência de recursos

financeiros e outros recursos, sem que as ações estejam prescritas na legislação O
PROINFÂNCIA é um exemplo de assistência financeira voluntária, uma vez que
exige assinatura de convênio entre as partes, com diferentes exigências.

3.5.1. De FUNDEF a FUNDEB

Iniciamos nossas analises a respeito do financiamento da Educação, partindo dos
parâmetros anteriormente apresentados. Este tema não é recente, já vinha sendo discutido
desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, tendo visibilidade maior com a
criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério - FUNDEF, através da Emenda Constitucional 14/96. A criação
35

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal criada pela Lei nº 5.537, de 21
de novembro de 1968, e alterada pelo Decreto–Lei nº 872, de 15 de setembro de 1969, é responsável pela
execução de políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC).
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do FUNDEF (BRASIL, 1996) teve acertos como o ineditismo de uma política de
financiamento da Educação, porém restrita as etapas de obrigatoriedade à época: - Ensino
Fundamental. Assim, excluía as demais etapas da Educação Básica. Educação Infantil e o
Ensino Médio, causando fragmentação no nível de ensino.
Tal cisão foi entendida como uma ruptura no financiamento da Educação, tornando-se
alvo de estudos. Davies (2006, p.755) chamava atenção para a necessária integração dos
níveis e etapas educativas. Segundo o autor,
[...]a educação não pode ser pensada em pedaços, como se uma parte pudesse
funcionar bem sem as outras. Só uma perspectiva de totalidade, abrangendo desde a
creche até a pós-graduação, pode enfrentar alguns dos problemas básicos da
educação.

Nunes, Corsino e Didonet (2011) afirmam que o FUNDEF foi o responsável pela
aceleração do processo de municipalização do ensino fundamental, enquanto a Educação
Infantil, especialmente a creche, ficou dependente de recursos oriundos da assistência social.
Em 2006, o FUNDEF foi substituído por um plano mais amplo, o - Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de
Educação - FUNDEB (BRASIL, 2006), contemplando dessa vez, além do Ensino
Fundamental, a Educação Infantil, a Educação Especial e o Ensino Médio.
O FUNDEB (BRASIL, 2006) é um fundo de natureza contábil e “de âmbito estadual”
(um fundo por estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete fundos) e tem como agente
financeiro o Banco do Brasil. Não há um órgão gestor para ele, que não pertence a nenhuma
esfera de governo especifica.
Compõe o FUNDEB (BRASIL, 2006), a título de complementação, uma parcela de
recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o
mínimo definido nacionalmente.
Com vigência prevista até 2020, os recursos do fundo são provenientes dos próprios
estados, Distrito Federal e municípios, sendo constituído de 20% de diferentes fontes36 que.
incidem sobre as fontes acima relacionadas.
A figura abaixo37 discrimina a participação dos entes federados para a formação do
FUNDEB.

Fundo de Participação dos Estados – FPE;.Fundo de Participação dos Municípios – FPM;.Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços –.ICMS (incluindo os recursos relativos à desoneração de exportações, de
que trata a Lei Complementar nº 87/96); Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações –
IPIexp; Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações de quaisquer bens ou direitos - ITCMD;.Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA; Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR;
Receitas da dívida ativa e de juros e multas,
36
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Pode ser definido como um sistema de redistribuição de impostos que garante
investimento mínimo por aluno nos estados e municípios, formado por contribuições
advindas de impostos distintos.

Quadro 2: Composição do FUNDEB 2010-2020
ITCD
IPVA
20% da arrecadação dos seguintes
ICMS
Estados e DF
impostos e transferência recebidas:
Desoneração das Exportações
FPE
Cota-Parte do IPI Exportação
Desoneração das Exportações
FPM
20% das seguintes transferências
Municípios
Cota-parte do ICMS
recebidas:
Cota-parte do IPVA
Cota-parte do ITR
10%, no mínimo, do total dos recursos de impostos e transferências destinados ao
União
fundo
Fonte: http://www.stn.gov.br/documents/10180/21643/FUNDEB_Anexo_I.pdf/

A participação dos municípios na partilha do FUNDEB é assegurada, associada à
obrigação constitucional de aplicar 25% da receita em despesas de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino, nas etapas de sua responsabilidade (Educação Infantil e Ensino
Fundamental). Com a ampliação do ensino fundamental estabelecida desde a criação do
FUNDEB, foi possível creditar esperanças na expansão da Educação Infantil.
O cálculo do repasse é feito de acordo com o número de matriculas de cada rede de
ensino, levantadas através do Censo Escolar do ano anterior. Há uma previsão de
complementação aos estados e respectivos municípios que não alcançam com a própria
arrecadação o valor mínimo nacional por aluno, estabelecido a cada ano38.
De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, todo o recurso
gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica. No entanto, o valor pago
por aluno não é o mesmo em todas as etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de
ensino (atendem em horário integral ou parcial) da educação básica. Utiliza-se um fator de
ponderação para que o cálculo seja feito.
Os fatores de ponderação são os definidores do valor/aluno/ano em cada etapa e
modalidade. Foram criados pensando na distribuição proporcional das receitas, considerando
que algumas etapas/ modalidades podem ser mais dispendiosas que outras por exigirem maior
37

Pode ser encontrado em http://www.stn.gov.br/documents/10180/21643/FUNDEB_Anexo_I.pdf/
Em 2017, esse valor é de R$ 2.875,03 e os estados que recebem a verba são: Alagoas, Amazonas, Bahia,
Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Fonte: site do MEC
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/31908-fundeb
38
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utilização de insumos. A ponderação está presente na legislação do FUNDEB 39 (BRASIL,
2006), no art. 10, que diz:
§ 1o A ponderação entre diferentes etapas, modalidades e tipos de estabelecimento
de ensino adotará como referência o fator 1 (um) para os anos iniciais do ensino
fundamental urbano, observado o disposto no § 1 odo art. 32 desta Lei.
§ 2o A ponderação entre demais etapas, modalidades e tipos de estabelecimento será
resultado da multiplicação do fator de referência por um fator específico fixado
entre 0,70 (setenta centésimos) e 1,30 (um inteiro e trinta centésimos) [...]

Para o ano de 2016, último de nossa pesquisa, foram os seguintes fatores de
ponderação40, aprovados pela comissão Intergovernamental de Financiamento para a
Educação Básica de Qualidade.
Tabela 2: Fatores de Ponderação 2017
Etapa/ Modalidade
I - Creche pública em tempo integral
II - Creche pública em tempo parcial
III - Creche conveniada em tempo integral
IV - Creche conveniada em tempo parcial
V - Pré-Escola em tempo integral
VI - Pré-Escola em tempo parcial
VII - Anos iniciais do ensino fundamental urbano
VIII - Anos iniciais do ensino fundamental no campo
Fonte: Diário Oficial da União, de 29/07/2016, p.18.

Fator de
Ponderação
1,30
1,00
1,10
0,80
1,30
1,00
1,00
1,15

A inclusão da educação infantil como uma etapa de ensino que passa a ter o mesmo
tratamento que as demais, inclusive com destinação de recursos por meio do FUNDEB se
constituiu em uma conquista; porém, ao observar a figura acima, percebemos que
modalidades da Educação Infantil (creche e pré-escola), com atendimento em horário integral
têm fator de ponderação maior que as de horário parcial. Isto pode ser justificado pelo menor
número de crianças matriculadas em instituições que oferecem jornada integral, mas que
utilizam mais insumos em face de sua maior permanência diária. As instituições de horário
parcial mantem o fator 1,0, o mesmo que contempla o ensino fundamental urbano.
Pode-se questionar os valores da ponderação, uma vez que a especificidade do
trabalho da Educação Infantil impõe gastos diferenciados do restante da Educação Básica. A
compra de diferentes materiais como brinquedos, livros, mobiliário próprio e outros materiais
específicos da atividade pedagógica nas creches e pré-escolas, bem como o maior número de

39

Lei 11.447 de 20 de junho de 2007. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2007/lei/l11494.htm
40
RESOLUÇÃO nº - 1, DE 28 DE JULHO DE 2016; publicado no Diário Oficial da União, de 29/07/2016,
p.18.
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profissionais envolvidos na docência precisa ser considerado, tendo em vista a idade das
crianças, especialmente se queremos uma Educação de qualidade.
Esse descompasso entre custos e custeio pode ser um entrave para que os municípios
cumpram os compromissos legais;

3.5.2. Custo Aluno Qualidade Inicial na Educação Infantil, que lhes cambem

Ao longo da recente história da Educação sempre houve diferenças na forma de
tratamento da Educação Infantil, quando comparada a outras etapas educativas. Essas
diferenças reaparecem quando comparamos creche com pré-escola.
- Como falar de qualidade sem considerar as necessidades e os diferentes custos do
atendimento às crianças de faixa etária diferente?
Para tentar equacionar esse problema, que atinge toda a educação nacional, foi
criado o Custo Aluno Qualidade Inicial/CAQi - um dispositivo desenvolvido em 2002,
pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a CNDE tem por objetivo mensurar o
financiamento necessário (calculado por estudante) para a melhoria da qualidade da educação
no Brasil.

Ao visitar o portal do CAQi41 encontramos explicações sobre os fatores

considerados para a realização do cálculo. São eles
[...]tamanho das turmas, formação, salários e carreira compatíveis com a
responsabilidade dos profissionais da educação, instalações, equipamentos e
infraestrutura adequados, e insumos como laboratórios, bibliotecas, quadras
poliesportivas cobertas, materiais didáticos, entre outros, tudo para cumprir o marco
legal brasileiro. [...] o CAQi contempla as condições e os insumos materiais e
humanos mínimos necessários para que os professores consigam ensinar e para que
os alunos possam aprender.

Esse dispositivo parte do princípio de que a garantia de insumos adequados é
fundamental na busca de uma educação de qualidade. Por essa razão os custos são calculados
tendo por base a etapa/modalidade de ensino. É um indicador que mostra quanto deve ser
investido ao ano por aluno e considera os custos de manutenção das creches, pré-escolas e
escolas para que garantam um padrão mínimo de qualidade, conforme previsto na CF/88
(BRASIL, 1988), na LDBEN/96, (BRASIL, 1996) e no Plano Nacional de Educação 20142024 (BRASIL, 2014).

41

http://www.custoalunoqualidade.org.br/o-que-e-caqi-e-o-caq
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O indicador vem ganhando importância no cenário político educacional, sendo já
reconhecido por instâncias públicas como o Conselho Nacional de Educação, que, em 2008
firmou uma parceria através do Parecer 8/201042, da Câmara de Educação Básica (p.2),
O presente Parecer identificou o Custo Aluno Qualidade inicial (CAQi),
desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, como referência
para a construção da matriz de Padrões Mínimos de Qualidade para a Educação
Básica Pública no Brasil. (...) uma estratégia de política pública para a educação
brasileira, no sentido de vencer as históricas desigualdades de ofertas educacionais
em nosso país. Em outras palavras, o CNE entende que a adoção do CAQi
representa um passo decisivo no enfrentamento dessas diferenças e, portanto, na
busca de uma maior equalização de oportunidades educacionais para todos.

O cálculo do CAQi na Educação Infantil, faz distinção entre os recursos materiais e
financeiros; além da remuneração dos profissionais.
Campos et al. (2012), apontam que os profissionais que desempenham suas funções
na Educação Infantil, em média ainda recebem salários inferiores aos que exercem as mesmas
funções nas etapas seguintes; além disso, a formação inicial é mais precária que a dos demais
níveis.

No mesmo artigo os autores destacam outras conquistas como programas de

alimentação, transporte escolar, material didático e construção de prédios com apoio do
governo federal. Estes foram itens, apenas recentemente, incluídas em benefício da Educação
Infantil.
O CAQi realizou cálculos comparativos com investimentos do PNE 2001- 2011,
tendo por referência o ano de 2009. Esses cálculos servem de modelo para analisar o tamanho
do déficit entre a proposta oficial e a necessidade real da Educação Infantil, assim como torna
evidente os custos diferenciados entre a creche e a pré-escola. A Tabela 2 compara os valores
determinados pelo MEC e os cálculos do CAQi.
Tabela 3: CAQi - comparativo creche/pré-escola43

Níveis/Etapas
Educacionais/Modalidade
Creche

Custo aluno/ano MEC
(em R$ de 2009)

CAQi 2009

2.252,00

6.450,70

2.252,00

2.527,76

(0-3anos)
Educação Infantil
(4 e 5 anos)
Fonte: Informações do site http://www.custoalunoqualidade.org.br/o-que-e-caqi-e-o-caq

42

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5063-parecercne-seb82010&Itemid=30192
43
Fonte: adaptado de http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoestemporarias/especiais/54a-legislatura/pl-8035-10-plano-nacional-de-educacao/arquivos/20daniel
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Ao analisar os dados acima verificamos que a padronização de recursos proposta pelo
FUNDEB (BRASIL, 2006) não atende as necessidades reais da creche, o que pode se tornar
ainda mais grave com a cisão causada pela legislação ao determinar a obrigatoriedade ao préescolar.

3.5.3. PROINFANCIA

O planejamento da expansão da Educação Infantil, previa a necessária ampliação da
rede física, entendendo que os prédios precisariam atender as especificidades etárias de seu
público.
A iniciativa de fomentar tais construções materializou-se em programas tais como o
Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil –PROINFÂNCIA,44 (BRASIL, 2007) cujo principal objetivo é
“prestar assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios visando garantir o acesso
de crianças a creches e escolas de educação infantil da rede pública45.” Trata-se de política
nacional voltada para a Educação Infantil, com projetos de unidades dotadas de ambientes
como salas, fraldário, parque e outras estruturas que se articulam com as necessidades
infantis.
O Proinfância foi formulado pelo MEC em convênio com os estados e municípios,
com foco nas Regiões Metropolitanas, “onde são registrados os maiores índices de população
nesta faixa etária” (BRASIL, 2011). O programa presta assistência técnica e financeira do
FNDE e permite aos municípios que a ele aderem, escolher entre adotar os projetos
padronizados46 e disponibilizados ou utilizar os recursos em projetos próprios;47 além de
adquirir mobiliários e equipamentos adequados à rede física escolar da educação infantil, tais
como mesas, cadeiras, berços, geladeiras, fogões e bebedouros.
Os municípios podem solicitar alterações nos modelos apresentados no momento do
planejamento da ação. Como trata-se de um programa com contrapartida municipal, as
44

O programa foi instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, e é parte das ações do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da Educação.
45
Texto retirado de http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao. Acesso em
04/07/2016
46
Tipo B, Tipo C, Tipo 1 e Tipo 2, projetos fornecidos pelo FNDE, cujos parâmetros técnicos para a
implantação em terrenos são predefinidos pela autarquia, em consonância com as diretrizes da Secretaria de
Educação Básica do MEC. Fonte: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/sobre-o-plano-ouprograma/sobre-o-proinfancia acesso em 15/05/2017
47
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-proinfancia
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prefeituras precisaram elaborar o Plano de Ações Articuladas (PAR)48 para as edificações de
educação infantil.
O programa representa avanços, uma vez que se trata de investimentos federais para a
ampliação da rede de Educação Infantil, porém pesquisas realizadas nos estados

apontam

problemas. Um dos grandes desafios do Proinfância no estado está no “o atendimento às
especificidades do Programa para a construção – terrenos, espaço físico, padrões de medidas,
apropriação/desapropriação” (NUNES, 2015, p. 30)
O município do Rio de Janeiro firmou convênio, mas não utilizou os projetos
arquitetônicos do Proinfância, uma vez que possuía um modelo arquitetônico próprio, os
Espaços de Desenvolvimento Infantil.

O convênio assinado permitia a utilização dos

recursos federais para impulsionar o projeto carioca. Em buscas na página de consultas do
FNDE,49, verificamos que o Rio de Janeiro recebeu as seguintes transferências:

Tabela 4: Transferências Proinfantil para o
Rio de Janeiro

Ano
2012
2014
2016

Valor
7.504.499,70
189.369,95
5.560.940,37
Total
13.254.810,12

Fonte: http://www.fnde.gov.br

Esse montante foi liberado e utilizado para a construção dos Espaços de
Desenvolvimento Infantil. No capítulo V, tratamos das políticas cariocas e ampliamos a
discussão sobre a rede física de Educação Infantil carioca.

48

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, um programa estratégico do PDE, instituído pelo
Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, inaugurou um novo regime de colaboração, conciliando a atuação dos
entes federados sem lhes ferir a autonomia, envolvendo primordialmente a decisão política, a ação técnica e
atendimento da demanda educacional, visando à melhoria dos indicadores educacionais. Sendo um
compromisso fundado em 28 diretrizes e consubstanciado em um plano de metas concretas e efetivas,
compartilha competências políticas, técnicas e financeiras para a execução de programas de manutenção e
desenvolvimento da educação básica.
A partir da adesão ao Plano de Metas, os estados, os municípios e o Distrito Federal passaram à elaboração de
seus respectivos Planos de Ações Articuladas (PAR). Disponível em http://portal.mec.gov.br/par acesso
2/1/2018.
49
http://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.LIBERACOES_01_PC?p_ano=2011&p_programa=&p_uf=R
N&p_municipio=120170
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3.5.4. Plano Brasil Sem Miséria - Ação Brasil Carinhoso

Para além dos recursos advindos do FUNDEB (BRASIL, 2006), novos programas que
envolviam transferência de recursos foram desenvolvidos.
Os investimentos na primeira infância, apoiados por organismos internacionais como
ONU, UNICEF e UNESCO apontam o caráter intersetorial, expresso nas necessidades de
crianças e famílias.

50

De fato, há uma dívida histórica com a infância brasileira, alvo do

descaso e desinteresse das políticas públicas educacionais, já que somente nos últimos 20
anos a creche foi incluído como etapa educativa (BRASIL, 1996).
Nesse sentido, foi instituído o Plano Brasil Sem Miséria (PBSM)51, em 2011. Política
pública intersetorial que buscava a superação da situação de extrema pobreza da população
brasileira. O Plano previa a articulação de políticas, programas e ações que são
operacionalizados pelos municípios. De acordo com a página eletrônica do PBSM (BRASIL,
2011)
O plano é baseado em três pilares: garantia de renda, para alívio imediato da
situação de extrema pobreza; acesso aos serviços públicos, visando melhorar as
condições de educação, saúde e cidadania das famílias; e inclusão produtiva, com o
objetivo de aumentar as capacidades e as oportunidades de trabalho e geração de
renda entre as famílias mais pobres do campo e das cidades.

A ação Brasil Carinhoso,52 criada em 2012 é parte do Plano Brasil Sem Miséria.
Tem por finalidade superar a situação de extrema pobreza em famílias com crianças de 0 a 6
anos, ampliar o acesso à creche e pré-escola, melhorar o atendimento e o acesso à saúde,
sobretudo para as crianças oriundas de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família53
A ação consiste na transferência automática de recursos financeiros, sem necessidade
de convênio. As transferências aos municípios e ao Distrito Federal são feitas em duas
parcelas.

Agenda Prioritária para a Primeira Infância- qualidade e equidade nas politicas publicas – UNICEF,
UNDIME, FMCSV http://agendaprimeirainfancia.org.br/arquivos/agenda.pdf
51
Decreto nº7.492 de 2/06/2011 - Institui o Plano Brasil Sem Miséria.
52
Resolução CD/FNDE/MEC Nº 19, de 29 de dezembro de 2015, estabelece os procedimentos operacionais para
a transferência obrigatória de recursos financeiros aos municípios e ao Distrito Federal, a título de apoio
financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil para o atendimento de crianças
de zero a 48 meses informadas no Censo Escolar da Educação Básica, cujas famílias sejam beneficiárias do
Programa Bolsa Família, em creches públicas ou conveniadas com o poder público, referente ao exercício de
2015.
50

53

O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação
de pobreza e de extrema pobreza, criado pela Lei nº 10.836 de 09 de janeiro de 2004 (BRASIL, 2004)
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O cálculo é feito sobre o total de alunos que são ao mesmo tempo beneficiários do
Programa Bolsa Família e pertencem a faixa etária definida na legislação. A quantidade de
matrículas de crianças de zero a 48 meses, membros de famílias beneficiárias do Bolsa
Família, em creches públicas ou em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, são o foco da ação.
De acordo com o site do Ministério do Desenvolvimento Social54, o programa
também previa repasses às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

o Brasil Carinhoso garantiu que toda família com pelo menos uma criança de zero a
seis anos passasse a receber uma renda mensal mínima de R$ 70 por pessoa da
família. Esse valor equivalia, na época, à linha da extrema pobreza. O valor foi
reajustado em 2014 para R$ 77.

Os municípios que se enquadraram nos requisitos citados foram contemplados em
2015, com transferência de recursos, na categoria custeio à Educação. Trata-se de apoio
financeiro suplementar.
A Ação Brasil Carinhoso tem seus objetivos fincados na creche, impulsionando
municípios na organização do atendimento educacional dessas unidades, pois a injustiça
relacionada à falta de acesso ao direito à vaga na Educação Infantil pode ser considerada
negação de um direito de cidadania.
Além disso, o programa instituía a distribuição de recursos, para sujeitos sociais em
situação de pobreza à medida que as injustiças se perpetuassem na sociedade (SILVEIRA et
al, 2015).
Ao longo de sua existência, a ação beneficiou diferentes municípios, por matrícula
nova concretizada na rede pública. Com base na Portaria Ministerial nº 19, de 27/12/2013
(BRASIL, 2013), os municípios recebiam por criança, em horário parcial, a quantia de R$1.
142,70. Em caso de matrícula em horário integral, o valor passaria para R$1.486, 62. As
creches conveniadas também foram contempladas com valores diferenciados: - matrículas em
horário parcial, R$ 914,23 e em horário integral, R$ 1.257,07.
O valor da Ação Brasil Carinhoso55 repassado aos municípios e Distrito Federal no
ano de 2014 foi de R$ 765.646.689,40, equivalente a 0,65% dos recursos previstos para o
FUNDEB, no ano de 2014.

54

http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2014/novembro/brasil-carinhoso-retira-8-1-milhoes-de-criancas-eadolescentes-da-extrema-pobreza
55
Relação dos municípios - Brasil Carinhoso”, do FNDE, 2014 e estimativa de receita anual do Fundeb 2014,
com base na Portaria Ministerial nº 19, de 27/12/2013.
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Em 2014, o repasse feito para a cidade do Rio de Janeiro foi de R$34.787.057,7956,
de acordo com site de consultas do FNDE e em 2015 de R$ 31.704.700,3857.
De acordo com Silveira e Pereira (2016, p.10), a cidade do Rio de Janeiro, foco de
nossa pesquisa, totalizou o recebimento de R$ 66.491.758,17, relativo as novas matrículas

Tabela 5: Brasil Carinhoso –
ampliação de matrículas em creche no Rio de Janeiro

EDUCAÇÃO INFANTIL
PÚBLICA – CRECHE
PARCIAL
5.123

INTEGRAL
34.543

INSTITUIÇÕES
CONVENIADAS
PRIVADAS – CRECHE
PARCIAL INTEGRAL
396
6.841

Fonte: Relação dos municípios - Brasil Carinhoso, do FNDE, 2014.

A ação Brasil Carinhoso constituiu-se assim, em uma grande oportunidade de
ampliação do acesso ao direito à Educação Infantil, à bebês e outras crianças pequenas.
Podemos afirmar que se tratou de uma política que considerou as crianças mais novas como
sujeitos de direitos, buscando meios que assegurassem o acesso, ao mesmo tempo em que
previa recursos que possibilitariam qualidade.

3.6- Plano Nacional de Educação 2014-2024

A Constituição Federal de 1988 e a LDBEN de 1996 exigiram a elaboração de Planos
Nacionais de Educação decenais. A Constituição Federal (BRASIL, 1988, art. 214) expressa:
A lei estabelecerá o plano nacional de educação. De duração decenal, com
o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas
dos poderes públicos das diferentes esferas federativas [...]

O novo Plano Nacional de Educação, Lei 13.005, de 25 de julho de 2014, tem
validade para o decênio 2014-2024. Foi elaborado com a colaboração dos entes federativos,
através de conferências realizadas em todo o país. A CONAE/2010 – Conferência Nacional
de Educação foi precedida por várias conferências nas esferas municipais, regionais e
56
57

http://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_result_pc
file:///C:/Users/Samsung/Downloads/brasil-carinhoso_repasses_2015%20(1).pdf
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estaduais; além dos Congressos Nacionais de Educação (CONED); debates em fóruns, em
especial, no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, contando com a participação de
professores e outros profissionais da Educação.
Associações como a ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação) e a participação dos Grupos de Trabalhos (GT) da ANPED tiveram sua
participação voltada para garantir educação pública, gratuita, laica, democrática, inclusiva e
de qualidade social para todos (OLIVEIRA et al, 2011).
A segunda CONAE (2014) avançou no debate democrático. Ambas produziram
documentos que não foram contemplados no texto final do PNE aprovado (Lei 13.005/2014),
pois a influência de grupos como o Movimento Todos pela Educação, composto pelo
segmento do empresariado, membros da mídia, entre outros, e que porventura, carregam
intencionalidades próprias, num claro movimento de influência na organização final do
documento. À medida que o Banco Mundial foi assumindo, cada vez mais papel de
protagonismo nas decisões das políticas educacionais, mais as imposições fruto deste
alinhamento junto ao Ministério da Educação vão moldando os caminhos da Educação aos
interesses internacionais.
O Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) foi elaborado através de 20 Metas e
254 Estratégias, que englobam todos os níveis e etapas educativas. A expectativa é buscar
solucionar, mesmo que parcialmente, nos problemas da Educação brasileira. Dele
participaram diferentes atores:

da esfera governamental, dos movimentos sociais, de

organizações da sociedade civil e think thanks58 voltadas à formulação de políticas públicas
(PNE59, 2014. p.19)
Atendidas as solicitações da Lei, o Brasil encontra-se em pleno exercício do PNE
2014-2024 e busca alcançar as metas propostas. O documento é marcado por limitações, fruto
da ausência de diagnóstico do cenário educacional brasileiro, que poderia ter ocorrido se as
metas do PNE 2001- 2011 (BRASL, 2001) tivessem sido avaliadas. Isso dificulta entender

58

conceito de think tank faz referência a uma instituição dedicada a produzir e difundir conhecimentos e
estratégias sobre assuntos vitais – sejam eles políticos, econômicos ou científicos. Assuntos sobre os quais, nas
suas instâncias habituais de elaboração (estados, associações de classe, empresas ou universidades), os cidadãos
não encontram facilmente insumos para pensar a realidade de forma inovadora. Os think tanks, portanto, não
fazem o menor sentido em sociedades tradicionais, onde os problemas e as soluções são sempre os mesmos por
definição. Nas sociedades modernas e cada vez mais complexa, porém, há a necessidade de espaços que reúnam
pessoas de destaque, com autonomia suficiente para se atreverem a contestar criativamente as tendências
dominantes, especialmente quando elas se tornam anacrônicas.
https://www.institutomillenium.org.br/artigos/o-que-significa-um-think-tank-no-brasil-de-hoje/
59
http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-referencia.pdf
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qual foi o ponto de partida de elaboração da nova legislação. Saviani (2014, p.84) tece
críticas a essa lacuna
[...] a ausência do diagnóstico também torno o plano frágil. Isso porque o
diagnóstico enquanto caracterização da situação com seus limites e carências,
fornece a base da justificativa para o enunciado das metas que compõe o plano a ser
executado. Sem ele, várias das metas resultam arbitrárias [...]

Além da falta do diagnóstico, o que obriga recorrer a dados quantitativos da PNAD e
Censo Escolar, o PNE 2014-20124 (BRASIL, 2014) não traduz o conjunto das deliberações
aprovadas pelas Conferências Nacionais de Educação, tendo em vistas as modificações
sofridas, após intensa influência das fundações privadas, até o momento de sua instituição.
Os embates que marcaram a produção do texto final do PNE/2014 corroboram com as
ideias de Ball (2014, p. 34). Esse autor entende que a participação de diferentes atores vem
constituindo novas redes políticas – um conceito analítico que desvela as disputas pelo poder
e hegemonia no contexto educacional. Para ele, podemos entender as redes políticas como:
[...] uma nova forma de governança, embora não de uma forma única e coerente, e
colocam em jogo, no processo de políticas, novas fontes de autoridade [...] as
fronteiras entre o Estado, a economia e a sociedade civil estão ficando turvas; há
novas vozes nas conversas sobre as

políticas e novos canais por meio dos quais os discursos sobre as políticas
introduzem o pensamento sobre políticas [...]

Configura-se dessa forma o terceiro setor como uma instancia ou rede política, que vem
dando o tom nas decisões, graças ao seu poder frente aos demais movimentos populares.
Assim, Metas e Estratégias conjugam esse ideário que tem suas bases no Banco Mundial.
Em relação à Educação Infantil, o PNE 2014-2024 estabelece na Meta 1 (um):
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em
creches, de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de
até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.

Se analisarmos a partir da creche, foco principal desta tese, a Meta relativa ao
percentual de crianças, acaba por repetir o texto já presente do PNE/01 (2001-2011), assim
como a EC nº 59/09, que trata da obrigatoriedade dos 4 aos 17 anos e, por conseguinte, da
universalização da pré-escola. O texto anterior (BRASIL, 2001) tinha como meta
Ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender, em cinco anos, a 30% da
população de até 3 anos de idade e 60 % da população de 4 a 6 anos (ou 4 e 5 anos)
e, até o final da década, alcançar a meta de 50% das crianças de 0 a 3 anos e 80%
das de 4 a 5 anos.

Comparando os planos, verificamos que não houve avanço na ampliação da creche no
período de 2001 a 2013, tendo em vista a repetição da Meta no segundo PNE (BRASIL,
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2014). O que reforça o entendimento de que estamos ainda longe de pensar a universalização
da creche.
A manutenção da meta quantitativa não foi corroborada pela CONAE, 60 como afirma
Barbosa et al (2014, p.510)
A meta quantitativa para a creche, contudo, ficou aquém das indicações da
Conae/2010, que visava à progressiva universalização do atendimento à demanda
manifesta na faixa etária de 0 a 3 anos de idade, em período integral, a critério das
famílias.

Os dados do Censo Escolar de 2016 apontam uma cobertura de apenas 26,5% de
matrículas para crianças em idade de creche. Há uma grande distância entre o proposto na
Conae/2010 e a meta estabelecida no PNE 2014-2024. Mesmo que a Meta se refira ao
atendimento de 50% das crianças, a previsão é que isto aconteça no último ano de vigência da
mesma, o que exigiria esforços de quase duplicar o número de matrículas existentes até
201661.
De acordo com as Sinopses Estatísticas do INEP62 o total de matrículas de crianças de
0 a 3 anos no Brasil é de 3.233.739, o que representa cobertura de apenas 25,6% de crianças
com idade de creche. Em números absolutos, será necessária uma ampliação de quase 2,3
milhões de matrículas para que a Meta seja alcançada. Desta forma, não há previsão de
acesso à Educação Infantil para todas as crianças pequenas, mantendo-se um cenário de
desigualdades, em especial à creche.
- Será que quanto menor a criança, menor o interesse político de assegurar seus
direitos?
Em relação à pré-escola, a Meta prevê a universalização para crianças de 4 a 5 anos,
reafirmando a Emenda Constitucional nº59 (BRASIL, 2009). Estamos diante de uma
Educação Infantil “fatiada”, cindida e de volta ao passado.
Por que razão não temos o mesmo projeto de universalização para a creche e préescola?
Ao analisar a Meta 1, optamos por dividi-la a fim de entendermos mais claramente os
dados referentes a creche e à pré-escola. Para isso, utilizamos alguns dados nacionais.

A Conferência Nacional de Educação – CONAE é um espaço democrático aberto pelo Poder Público para que
todos possam participar do desenvolvimento da Educação Nacional.
http://conae.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=57
61
Censo Escolar de 2016 realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP, 2017).
62
http://inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica
60
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Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de
idade - De acordo com a Pnad/IBGE de 201563 , 90,5% das crianças de 4 e 5 anos são atendidas na
Pré-escola em todo o país. Os 9,5% restantes equivalem a cerca de 500 mil crianças fora da etapa.
Ampliar a oferta de Educação Infantil em Creches de forma a atender, no mínimo, 50% das
crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE – Há falta de dados mais precisos, mas
acredita-se que seria necessário incluir cerca de 2,3 milhões de crianças na creche. Quando olhamos
para crianças menores de dois anos, apenas 14,8% frequentavam creches (INEP, 2013).

Essa diferença entre as Metas para creche e pré-escola está também presente quando
observamos as dezessete Estratégias citadas no PNE 2014-2024. Em teoria, as E estratégias
sinalizam as trajetórias selecionadas para facilitar o alcance da Meta. Ao envolver aspectos
políticos como o regime de colaboração, produção de dados quantitativos, olhar para a
qualidade, redução de desigualdades, avaliação e formação profissional, entre outros, as
estratégias acabam por assinalar outros aspectos, alguns deles associados a uma meta
temporal.
As Estratégias que têm relação direta com este estudo, encontram-se grifadas nas
citações que seguem:
1.1. definir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal
e os municípios, metas de expansão das respectivas redes públicas de educação
infantil segundo padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades
locais;
1.2. garantir que, ao final da vigência deste PNE, seja inferior a dez por cento a
diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de até três
anos oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de
renda familiar per capita mais baixo
1.3. realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda
por creche para a população de até três anos, como forma de planejar a oferta e
verificar o atendimento da demanda manifesta;
1.4. estabelecer, no primeiro ano de vigência do PNE, normas, procedimentos e
prazos para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias
por creches

As quatro primeiras estratégias apresentam questões organizativas e procedimentos a
serem executados. O regime de colaboração entre os entes federativos, (1.1 e 1.3) dá a ideia
da participação de todo o sistema educacional no cumprimento da Meta, o que é uma tônica
de toda a legislação educacional; porém, não evidencia o papel protagonista dos municípios,
determinado por Lei, nem dá pistas de que forma essa colaboração acontecerá A organização
de políticas para atender às Estratégias é bastante complexa, pois tanto a União como os
estados e municípios são entes federados com autonomia, o que lhes permite agir de acordo
com interesses e prioridades locais. Isto pode significar dificuldades na execução da Meta.
63

Disponível em https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98887.pdf
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A questão da demanda por creches é apontada (1.3 e 1.4), sem apresentar critérios,
dando a ideia de que todas as crianças, em qualquer idade, têm acesso igualitário.
Como garantir que os bebês serão contemplados?
A Estratégia 1.2 faz referência a uma perspectiva comparativa, já que busca a
diminuição da desigualdade nas taxas de frequência (e não as de matrícula), entre as
populações com diferença de renda. Ao privilegiar a taxa de frequência, não deixam claro
aspectos como acesso às vagas, já que traduzem apenas a realidade das crianças que já estão
na creche.
Sem dados anteriores, as estratégias perdem credibilidade e reais formas de
planejamento e acompanhamento.
O documento ainda apresenta as seguintes estratégias:
1.5. manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de
acessibilidade, programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem
como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física
de escolas públicas de educação infantil;
1.6. implantar, até o segundo ano de vigência deste PNE, avaliação da educação
infantil, a ser realizada a cada dois anos, com base em parâmetros nacionais de
qualidade, a fim de auferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições
de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros
indicadores relevantes;
1.7. articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades
beneficentes de assistência social na área de educação com a expansão da oferta na
rede escolar pública;
1.8. promover a formação inicial e continuada dos(as) profissionais da educação
infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com
formação superior;
1.9. estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de
formação para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de
currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas
ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da
população de zero a cinco anos;
1.10. fomentar o atendimento das populações do campo e das comunidades
indígenas e quilombolas na educação infantil nas respectivas comunidades, por
meio do redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a
nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a atender às
especificidades dessas comunidades, garantido consulta prévia e informada;
1.11. priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento
educacional especializado complementar e suplementar aos(às) alunos(as) com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a
transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica

A partir das Estratégias acima, entendemos que há intenção de utilizar os dados das
matriculas na rede conveniada e ou filantrópica, ampliando o atendimento na rede privada.
1.12. implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às
famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social,
com foco no desenvolvimento integral das crianças de até três anos de idade;
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1.13. preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes
escolares, garantindo o atendimento da criança de zero a cinco anos em
estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação
com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do(a) aluno(a) de seis anos de
idade no ensino fundamental;
1.14. fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência
das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários Plano Nacional de
Educação 2014-2024 51 de programas de transferência de renda, em colaboração
com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à
infância;
1.15. promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação
infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à
infância, preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até
três anos;
1.16. o Distrito Federal e os municípios, com a colaboração da União e dos estados,
realizarão e publicarão, a cada ano, levantamento da demanda manifesta por
educação infantil em creches e pré-escolas, como forma de planejar e verificar o
atendimento;
1.17. estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as
crianças de zero a cinco anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil. (grifos nossos)

A questão etária volta à cena na estratégia 1.13, apresentada de forma inédita nesse
documento, ao usar a expressão de 0 a 5 anos. O mesmo se repete na 1.17. Nas estratégias
anteriores, ao se referir à faixa etária das crianças, a expressão até foi utilizada, seguindo os
parâmetros de Leis anteriores (BRASIL, 19/88 e BRASIL, 1996)
A estratégia 1.16 e 1.17 abarcam a questão da demanda manifesta e da ampliação do
atendimento em horário integral, o que converge para o explicitado na Meta 6 do PNE 20142014 (BRASIL, 2014). Embora o item 1.7 fale de articulação com a rede pública, não
apresenta números ou índices que devam ser alcançados.
Seis estratégias (1,1; 1.3; 1.4; 1.7; 1.16 e 1.17) regulam obrigações relativas à
demanda geral, a identificação e busca ativa de crianças, que não tenham manifestado
intenção de frequência à creche e à pré-escola, mostrando caminhos para que isso seja
realizado.

Buscamos conhecer como esse processo vem se estabelecendo. Para tal,

encontramos algumas respostas no site do Observatório do PNE.64 A tabela abaixo mostra o
andamento de Estratégias relacionadas à ampliação de vagas.
Quadro 3: Acompanhamento de Estratégias
Estratégias
Prazo
Situação
1.1 - Definir, em regime de
Em 2024, a projeção da população de
colaboração entre a União, os
0 a 3 anos de idade, pelo Instituto
estados, o Distrito Federal e os
Brasileiro de Geografia e Estatística
municípios, metas de expansão das
Em
– IBGE, será de 10.525.348 crianças,
Indefinido
respectivas redes públicas de
andamento
o que projeta a necessidade de
Educação Infantil segundo padrão
aproximadamente 4.614.733 vagas
nacional de qualidade,
em creches, de acordo com a Meta 1
considerando as peculiaridades
do PNE (descontadas as crianças
64

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil/estrategias. Consulta feita em 12/12/2017
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locais.

com seis meses ou menor idade).
Para a Pré-escola- pré-escola, o
IBGE projeta, para 2016, uma
população de 4 e 5 anos idade em
torno de 6.004.025 crianças. Em
2014, estavam matriculadas nessa
etapa cerca de 4.064.015, uma
diferença de 1.940.010 vagas
(requerendo uma expansão de 48%
em relação à oferta atual)

1.3- Realizar, periodicamente, em
regime de colaboração,
levantamento da demanda por
creche para a população de até 3
anos, como forma de planejar a
oferta e verificar o atendimento da
demanda manifesta.
1.4: estabelecer normas,
procedimentos e prazos para
definição de mecanismos de
consulta pública da demanda por
creches
1.6: implantar avaliação da
Educação Infantil, a ser realizada a
cada 2 anos, com base em
parâmetros nacionais de qualidade
1.7- Articular a oferta de
matrículas gratuitas em creches
certificadas como entidades
beneficentes de assistência social
na área de Educação com a
expansão da oferta na rede escolar
pública.
1.16: publicação de levantamento
anual da demanda manifesta65 por
Educação Infantil em creches e
pré-escolas
1.17 Estimular o acesso à
Educação Infantil em tempo
integral, para todas as crianças de 0
a 5 anos, conforme estabelecido
nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil.

Não
cumprida

Não há registro de que esse
levantamento tenha sido feito de
modo sistemático e de acordo com
metodologia de caráter nacional.

2015

Não
cumprida

Sem iniciativas em curso.
Dados da PNAD apontam o
percentual de 62% de crianças de 0 a
3 anos fora da escola cujos pais têm
interesse em matriculá-las.

2016

Não
cumprida

Grupo de trabalho criado, mas
discussões suspensas

Indefinido

Em
andamento

58,5 % das creches são públicas
(dados 2016)

2015

Não
cumprida

IBGE fez levantamento amostral
sobre demanda por creche, ainda
insuficiente.

Em
andamento

Monitorado pelo aumento da
porcentagem de matrículas na
Educação Infantil que são de período
integral.
28,8% são em horário integral dados
de 2014)

2017

Indefinido

Fonte: Dados do Observatório do PNE

Quanto a Estratégia 1.1, não nos causa surpresa os dados da necessidade de expansão.
No entanto, precisamos considerar um adendo que o texto traz, referente a não inclusão das
“crianças com seis meses ou menor idade” nesses cálculos. Isto é dito, sem a apresentação de
nenhuma justificativa. As crianças dessa faixa etária formam o grupamento do Berçário e sua
distinção nos parece uma forma de desconsiderar os bebês, não prevendo ampliação para essa

65

É considerada como demanda manifesta os cadastros por meio dos quais as famílias se inscrevem para
solicitar e aguardar vagas nas creches e pré- escolas em cada rede de ensino.
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faixa etária. Nas estratégias da Meta 1, assinalamos a ausência de mecanismos que
acompanhassem a matricula por faixa etária
Ha outras Metas e Estratégias, embora não especificas da Educação Infantil, que
trazem impacto na organização da etapa. São as Metas: 4 (educação especial); 6 (educação
em tempo integral); 7 (qualidade da educação básica, em todas as etapas e modalidades); 15 e
16 (política nacional de formação dos profissionais da educação); 17 e 18 (valorização dos
profissionais do magistério da educação básica); 19 (gestão democrática); e 20 (ampliação do
investimento público em educação).
São temas que se aplicam a Educação Básica e que precisam ser considerados
completando o olhar sobre as políticas públicas educacionais.

3.7.

O Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro

Tendo em vista a organização do sistema educacional brasileiro, entendemos ser
necessário exploração o Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Chamamos atenção
ser um plano de 2009 e de não haver versão mais recente. Mesmo assim, ele nos serve de
parâmetro para entender como o sistema de colaboração foi traduzido no estado do Rio de
Janeiro.
O documento segue o mesmo padrão do Plano Nacional de Educação, ao tecer
diagnósticos sobre os níveis educativos, em especial sobre as etapas da Educação Básica. Em
relação à Educação Infantil, o Plano inicia um histórico sobre a legislação e suas implicações,
afirmando a título de diagnóstico (BRASIL, 2014, p.4)
Mesmo contando com significativo avanço do seu ordenamento jurídico, a
Educação Infantil continua a revelar importantes desafios em muitos municípios do
Estado do Rio de Janeiro: problemas relacionados à infraestrutura dos
estabelecimentos de ensino, à qualificação dos profissionais que neles atuam e,
ainda, ao baixo índice de atendimento da demanda, constituem-se alguns exemplos.
Nesse sentido, vale destacar que uma das iniciativas para ampliar os recursos
destinados à Educação Infantil foi a instituição, em 2007, do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB), que, ao destinar recursos também para as creches e préescolas nos municípios, reservando parte para a formação de profissionais da
educação, tem entre seus objetivos, constituir-se estratégia voltada para a redução
dos desafios citados.

Ao avaliar tal situação, o plano segue informando que no período 2004-2008, ocorreu
um crescimento no total de matrículas em creches (34,9%) no Estado do Rio de Janeiro, que
foi impulsionado, especialmente pelo avanço da oferta nas redes municipais (57,4%)” (Rio de
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Janeiro, 2009, p. 4). Registra que a matrícula no pré-escolar “diminuiu (15,7%)” e que as
matrículas, durante o ano de 2008 “a exemplo do verificado para as creches, estavam
localizadas, prioritariamente, nas esferas municipal (63,2%) e privada (35,7%). Em 2008
eram 3.206 matrículas na pré-escola estadual, enquanto nos municípios, eram 211.102
matrículas.
Estes dados descrevem a tímida participação estadual no que diz respeito à Educação
Infantil, que se torna ainda menor com a elaboração da Meta 2 que declara (Rio de Janeiro,
2009, p.30):
Apoiar a expansão da oferta de Educação Infantil nas redes municipais e excluir
essa oferta do sistema estadual, no prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação deste
Plano, como prevê a Lei Estadual 4.528/2005, com nova redação dada pela Lei
Estadual 5.311/2008.

Nesse sentido, o estado do Rio de Janeiro desobrigou-se, a partir de 2010 à oferta da
Educação Infantil. Para tanto, argumentou a baixa procura por matrícula estadual. O plano
falha ao não abordar o problema da demanda por creche e pré-escolas, nos diferentes
municípios cariocas. Também não explicita sua participação no financiamento da mesma. Tal
posicionamento traz impactos negativos para os municípios, uma vez que os abandona à sua
própria sorte, sem “colaboração” em sua incumbência de oferecer Educação Infantil em
creche em pré-escola.
Embora tal medida tenha se dado, anteriormente, ao estabelecimento obrigatoriedade
da pré-escola, inferimos o impacto que tal medida tem para que os municípios deem conta de
suas obrigações. Entre os problemas de organização dos sistemas de ensino brasileiro,
explicitamos um modelo que se presta ao desserviço.

3.8.

O Estatuto da Criança e do Adolescente e a expressão de direitos relativos à
Educação Infantil

Nos últimos anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) também
sofreu alterações, relativa, à Educação Infantil, resultado da Lei nº 13.306/2016, (BRASIL,
2016).
Dois artigos tiveram sua redação alterada e serão apresentados na tabela a seguir:

Quadro 4: Alterações no ECA

Artigo

Redação Original

Alterações da Lei
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Art. 54. É dever do Estado
assegurar à criança e ao adolescente:

IV - atendimento em
creche e pré-escola às
crianças de zero à seis
anos de idade;

13.306/16
IV – atendimento em
creche e pré-escola às
crianças de zero a
cinco anos de idade;

Art. 208. Regem-se pelas
disposições desta Lei as ações de
responsabilidade por ofensa aos
direitos assegurados à criança e ao
adolescente, referentes ao não
oferecimento ou oferta irregular:

II - de atendimento em
creche e pré-escola às
crianças de zero a seis
anos de idade;

III – de atendimento
em creche e pré-escola
às crianças de zero a
cinco anos de idade;

Esta atualização da Lei compreendeu diferentes mudanças que não haviam ainda sido
incorporadas à redação do ECA e apresentava a faixa etária de 0 a 6 anos referente a
Educação Infantil. Assim fazendo, não convergia para a Carta Magna (BRASIL, 1988, art. 7),
modificado pela EC nº 53/2006 (BRASIL, 2006)
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5
(cinco) anos de idade em creches e pré-escolas; (Redação dada pela EC nº 53/2006)

O mesmo ocorreu em relação ao art.208 da Constituição Federal (Brasil, 1988)
(Redação dada pela EC nº 53/2006)
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
(...)
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de
idade;

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL,1996, art.4º) determina” Educação
Infantil gratuita às crianças de até 5 anos”. A mesma Lei, em outros artigos, cita a questão da
faixa etária, o que fica alterada pela Lei nº 12.796/2013 (BRASIL, 2013)
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família
e da comunidade.
Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.

A partir das alterações do ECA, todas as legislações que abordam a temática da idade
das crianças na Educação Infantil, assumiram o seu término aos 5 anos. No entanto o ECA,
diferente das outras legislações aqui citadas, inclui em sua redação a questão do início da
garantia, uma vez que mantém a faixa etária de 0 a 5 anos.
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Essa garantia parece ser essencial para o entendimento nas questões onde famílias
buscam o direito de suas crianças serem matriculadas em creches, independentemente de suas
idades.

3.9.

Licença Maternidade

Embora nosso foco no capítulo tenha sido iluminar algumas questões referentes à
legislação educacional, acreditamos ser necessário ampliar, trazendo à cena, questões
relativas à licença maternidade. Busca-se entender também leis que assegurem às famílias
para ficar em casa com os bebês recém-nascidos.
A ideia da mãe ficar com o bebê não é novidade na legislação. Segundo o artigo 392
do decreto lei nº 5.452 de 1° de maio de 1943 (Consolidação de Leis do Trabalho - CLT),
toda gestante teria direito à afastamento por licença-maternidade. Em 2002, a Lei 10.421
estendeu às mães adotivas o direito à licença-maternidade, com a seguinte duração: 120 dias
e para as adotantes, até 120 dias, a depender da idade da criança adotada.
Em 2008, no entanto, entrou em vigor o Programa Empresa Cidadã, instituído pela
lei nº 11.770 e regulamentado pelo decreto nº 7.052, que cria o Programa Empresa Cidadã,
destinado à prorrogação da licença-maternidade, no tocante a empregadas de pessoas
jurídicas. As empresas particulares são obrigadas a oferecer prorrogação da duração do
auxílio por mais 60 dias. Nesse sentido, a licença maternidade está estabelecida por 180 dias
para as mulheres que estão cobertas pela CLT. Para as adotantes o período prorrogado
depende da faixa etária da criança.
A lei expressa a preocupação de manter a criança próxima à mãe nos seus primeiros
180 dias de vida (6 meses). Esta medida parece ser pertinente, desde que uma escolha da
família, que não signifique limitação do acesso à creche. Por ser a creche, antes de tudo, um
direito da criança de acordo com a LDBEN/96 (BRASIL, 1996).
Os discursos favoráveis a não inclusão das crianças na creche até os seis meses,
apoiam-se em premissas do Direito, da Biologia e da Psicologia. As questões do aleitamento
são utilizadas como carro-chefe.

No entanto, desconsideram a realidade de famílias e

mulheres que trabalham informalmente.
Quais políticas asseguram os direitos desse bebê?
Frente a estes fatos, reforçamos o compromisso desta pesquisa de investigar as matrículas nos
berçários cariocas.
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CAPÍTULO IV
A PRODUÇÃO DE POLÍTICAS CARIOCAS

Não me peçam razões, que não as tenho,
Ou darei quantas queiram: bem sabemos
Que razões são palavras, todas nascem
Da mansa hipocrisia que aprendemos.
Não me peçam razões por que se entenda
A força de maré que me enche o peito,
Este estar mal no mundo e nesta lei:
Não fiz a lei e o mundo não aceito.
Não me peçam razões, ou que as desculpe,
Deste modo de amar e destruir:
Quando a noite é de mais é que amanhece
A cor de primavera que há-de vir.
José Saramago

Estudar as iniciativas do município do Rio de Janeiro para a oferta de vagas na
Educação Infantil é tarefa ampla, pois implica abordar aspectos como o número de vagas e a
demanda para cada grupamento, assim como acompanhar o movimento de construção de
edificações destinadas a esta etapa. Exige também um entendimento abrangente sobre o
município, a gestão municipal e as políticas criadas. Documentos como planos, portarias e
resoluções fazem parte deste caminho.
Transitar por estas questões não é simples especialmente neste trabalho, uma vez que
a pesquisadora principal está inserida no contexto da própria pesquisa, o que traz implicações
de cunho ético já referidas na introdução deste trabalho.
Um dos pontos que traz maior confiabilidade e segurança para esta discussão é o
aporte teórico-metodológico, sem o qual, estaríamos apenas descrevendo alguns fatos sem
possibilidade de analisá-los e entendê-los a partir de uma perspectiva científica. Esta escolha
em si já revela algumas facetas do olhar do pesquisador sobre as visões do mundo e,
consequentemente, sobre o objeto de pesquisa.
As análises, também estão marcadas por nossas identidades e subjetividades (Hall,
1997). Analisar e interpretar um texto político é complexo, porque sempre olhamos a partir
de um ponto de vista, sem conseguir dar conta de sua totalidade. Seguimos Barthes (1990, p.
254) quando aborda essa temática e traz para discussão que quando exploramos um aspecto,
vários outros são desconsiderados. É um desafio pois
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[…] Interpretar um texto não é determinar suas características
representativas ou referenciais; não é nem sequer um sentido, senão
observar a pluralidade em si de seus sentidos, de sua linguagem, seu
permanente “mise en abyme”: observar que, em última instancia, o texto é
uma galáxia de significantes, não uma estrutura de significados.

Produzimos dados que nos ajudaram a entender o cenário político que é mutável, nem
sempre claro e perceptível. Ball (2011, p. 306) aborda a questão em entrevista dada na
Reunião Anual da British Educational Research Association (BERA), realizada no Instituto
de Educação da Universidade de Londres, publicado pela Revista Educação e Sociedade.
Podemos refletir a respeito das políticas em termos de espaços e em termos
de tempo, de trajetórias políticas, movimentos de políticas através do tempo
e de uma variedade de espaços. Uma política tem uma trajetória semelhante
à de um foguete: decola, atravessa o espaço e depois aterrissa. Algumas
vezes, acidenta-se; em outras, atinge uma realização espetacular, mas movese através do tempo e, algumas vezes, simplesmente desaparece. As
políticas desaparecem no decorrer do tempo ou, algumas vezes, leva muito
tempo para elas se tornarem integradas. Algumas vezes, elas são apressadas
ou atrasadas. É necessário pensar sobre a velocidade das políticas, é
necessário ter a dimensão do tempo, bem como do espaço.

Tentamos capturar nesta tese alguns desses movimentos, no recorte temporal que
abarca dois mandatos de uma mesma gestão municipal (2009 a 2012; 2013 a 2016) da cidade
do Rio de Janeiro. Com espírito desafiador, iniciamos nossa jornada, colocando luz em
alguns aspectos em detrimento de outros, buscando elucidar pontos que tenham convergência
com os objetivos desta pesquisa.

4.1.

A cidade em números
O Rio de Janeiro tem uma população estimada de 6.476.63166 habitantes, sendo

299.682967, com idade entre 0 a 3 anos.
A extensão territorial da cidade é de 1.224.56 km. Há 160 bairros e 33 Regiões
Administrativas.
Para efeito de maior organização administrativa, a Secretaria Municipal de Educação
utiliza uma divisão territorial, composta de 11 (onze) Coordenadorias Regionais de Educação
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Estimados para o ano de 2015, a partir de dados do censo 2010
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=330455&idtema=130&search=rio-de-janeiro|rio-dejaneiro|estimativa-da-populacao-2015- acesso 09/09/2015
67
Dados referentes ao censo 2010

85

(CRE), que reúnem diferentes bairros68. Cada Coordenadoria Regional é composta por
instituições que atendem às premissas legais e incumbências municipais – Educação Infantil e
Ensino Fundamental. Elas são as responsáveis imediatas por tudo que diz respeito às
unidades educacionais, elaborando junto à Secretaria Municipal de Educação – SME/RJ e
Coordenadoria de Planejamento, o quadro de vagas para cada segmento e grupamento.
Além das creches e escolas, faz parte da rede municipal um órgão responsável pela
formação continuada dos professores - a Escola de Formação de Professores Paulo Freire e o
Instituto Helena Antipoff, responsável pela execução das políticas de inclusão, bem como do
acompanhamento dos alunos incluídos.
A Figura 1 nos permite visualizar a concentração das instituições pela cidade, que
busca acompanhar o crescimento demográfico de algumas áreas, em especial da zona oeste
da cidade.
Figura 2: Mapa das Coordenadorias Regionais de Educação da cidade do Rio de Janeiro69

68

Até dezembro de 2012, eram 10 Coordenadorias Regionais de Educação. Por essa razão este trabalho
apresenta resultados referentes a apenas 10 Coordenadorias, uma vez que o início da pesquisa aconteceu
anteriormente a esta alteração. A 11ª Coordenadoria foi criada a partir da divisão da antiga 4ª Coordenadoria,
que envolvia, além dos bairros atuais, os bairros que hoje pertencem à 11ª Coordenadoria Regional de
Educação. O marco que define a divisão territorial não está centrado na quantidade deva ir mas sim na sua
proximidade e densidade demográfica, que resultam de uma divisão mais ampliada da Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro conhecida como Áreas Programáticas.
69
Fonte: http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br 09/09/2015
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A rede municipal carioca de Educação é considerada a maior rede pública municipal
da América Latina, uma vez que contabiliza, em 201670, 1.524 unidades escolares, sendo
1.013 de Ensino Fundamental e 508 de Educação Infantil, essa subdividida em 247 creches
públicas, 228 Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDI) e outras 33 unidades escolares que
só atendem à pré-escola. Há também 160 creches conveniadas. Para operacionalizar esta
rede educacional os cariocas contam com cerca de 42.000 professores, dentre eles 5.017
Professores de Educação Infantil. É uma rede extensa, que atende aproximadamente 480.000
alunos no Ensino Fundamental e a 138.000 crianças na Educação Infantil71.
A Figura 2 apresenta a disposição destas unidades pela cidade do Rio de Janeiro e nos
permite entender a relação entre escolas e densidade demográfica.

Figura 3- Distribuição das unidades pela cidade do Rio de Janeiro
Em verde: escolas municipais. Em amarelo: unidades de Educação Infantil

Fonte: http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br 09/10/2015

Percebe-se um maior número de unidades educativas em bairros situados às Zonas Sul
e Norte (3ª, 4ª, 5ª e 6ª CRE), enquanto um esvaziamento nos bairros da Zona Oeste 7ª, 8ª, 9ª e
10ª CRE). São áreas geográficas com características distintas que foram sendo urbanizadas
mais intensamente ou, em alguns casos, apenas recentemente.

70

Dados da secretaria Municipal de Educação- http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/educacao-em-numeros acesso
em 21/10/2016
71
Dados de 2016 site da prefeiturahttp://www.rio.rj.gov.br/web/sme/educacao-em-numeros acesso em
21/10/2016.
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Tabela 6: Número de instituições com turmas de creche
CRECHE
Coordenadorias
Regionais de
Creche/EDI
TURMAS
ALUNOS
Educação
1ª CRE
2ª CRE
3ª CRE
4ª CRE
5ª CRE
6ª CRE
7ª CRE
8ª CRE
9ª CRE
10ª CRE
11ª CRE
Total

47
47
40
57
43
41
57
50
50
64
12
508

228
199
197
255
165
199
223
257
306
261
57
1. 957

5.083
4.324
4.533
5.368
3.709
4.621
5.041
5.813
6.741
5.873
1.229
44.543

Fonte: a autora

O quadro informa que a 9ª CRE tem o maior número de matrículas e a 11ª, a menor.
Comparativamente, são áreas distintas da cidade, ficando essa situada na Zona Oeste com
grande extensão territorial e populacional e, a última criada, refere-se a uma ilha na Zona
Norte, de menor extensão territorial e populacional.
Nem sempre os parâmetros populacionais e de extensão geográfica são
representativos da realidade. De acordo com informações do Armazém de Dados do Rio de
Janeiro, Guaratiba, bairro situado na Zona Oeste com grande extensão territorial é o bairro
com menor densidade demográfica, enquanto a Rocinha, comunidade incrustada nas encostas
de São Conrado (Zona Sul) o bairro com a maior. No entanto, esses dados não são
representativos da matrícula na Educação Infantil, ao compará-las por CRE. A Rocinha
pertence à 2ª CRE (199 turmas e 4.324 alunos), enquanto Guaratiba faz parte da 10ª CRE
(261 turmas, 5.873 alunos).

Tabela 7: Dados Demográficos Rio de Janeiro

Densidade Demográfica
RA com maior densidade demográfica
RA com menor densidade demográfica

5.249 hab./Km²
48.258 hab./Km²
809 hab./Km²

Fonte: Armazém dos Dados /RJ

Por ter números expressivos e diversidade sócio-econômica, o município acaba
tornando-se um campo profícuo para pesquisas. Observar como leis e políticas nacionais são
implementadas nesta cidade pode ajudar a outros municípios na organização de seus sistemas
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de ensino. Ao fomentar ações, frutos dos dispositivos legais nacionais, colabora para uma
avaliação das políticas nacionais.
Neste trabalho, as políticas educacionais ganham centralidade, porque são muito mais
do que decisões verticais, são propostas significadas pelas pessoas, criam trajetórias de vidas,
oportunizam experiências, organizam etapas de crescimento e desenvolvimento essenciais na
vida dos sujeitos. Entendemos políticas públicas como todas as intenções que se desdobram
ou não em ações, nas palavras de Azevedo (2003, p.38) "(...) tudo que um governo faz e
deixa de fazer, com todos os impactos de suas ações e omissões”.
Nosso interesse é observar e entender como as políticas públicas se voltaram, de 2009
até 2016, para o trabalho e a atenção com as crianças da creche, em especial aos bebês.
Importa-nos desenhar o cenário político local, para que possamos entender em que medida as
políticas públicas de Educação implementadas pela Secretaria Municipal de Educação do Rio
de Janeiro (SME-RJ) trouxeram impactos ao atendimento às crianças.
Inspirados em Ball (2002) buscamos conectar as políticas educacionais à arena geral
da política social, construindo uma relação onde o próprio sujeito tem participação na
interpretação e aplicação das políticas.

4.2.

Um pouco de história

A história das creches no sistema de ensino carioca teve início anos antes do período
da gestão foco deste estudo. A inclusão da creche como participante da primeira etapa da
Educação Básica (BRASIL, 1996) trouxe desafios para os municípios, que tiveram que se
reorganizar e aprender a lidar com uma demanda até então estranha à esfera educativa.
A integração das creches ao sistema de ensino municipal aconteceu na gestão
municipal de 2001 a 2008. Iniciada no ano de 2003, quando foram criados os seus primeiros
ajustes. Dentre eles, a alocação de professores na direção das unidades, a ampliação da rede
de creches e a criação do cargo de Agente Auxiliar de Creche (ROCHA, 2010).
Na passagem de uma gestão à outra72, a cidade do Rio de Janeiro iniciou o ano letivo
de 2009, com uma cobertura de Educação Infantil de 115.07273 crianças, sendo 85.404
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De 2001 a 2008 a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, esteve sob a gestão de um mesmo prefeito.
Dados da Movimentação 00 – SME/RJ, primeira planilha de dados após o período de matrículas. Tais dados
são diferentes do apresentado no inicio do capítulo que apresentam a rede com 138.00 alunos na Educação
Infantil
73
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matriculados na pré-escola e 29.668 na creche. Esse foi o resultado do investimento
municipal frente ao desafio de cuidar e educar crianças até os seis anos.
Nos últimos oito anos (2009 - 2016), com a eleição de um novo prefeito, algumas
modificações no cenário geral da Educação começaram a ser implementadas. A troca de
prefeito veio acompanhada por diversas promessas do candidato eleito e de mudanças no
sistema de administração da cidade. A marca da nova gestão esteve centrada em uma política
administrativa de aspectos gerenciais, visando a reorganização das secretarias, em especial a
da Secretaria de Educação.
A criação de um Plano Estratégico foi anunciada como um balizador de ações
políticas e merece destaque nas nossas investigações. Um dos caminhos de análise é
acompanhar as metas estabelecidas pela municipalidade74, através de dois Planos Estratégicos
(2009 e 2013), em especial suas aplicações na Educação Infantil.
A partir daí dois caminhos metodológicos foram traçados, um na direção dos dados
quantitativos e outro na dimensão do texto político. Neste capítulo traçamos considerações
sobre o texto político, associando informações e dados que nos ajudem a significá-los e
contextualizá-los. Valorizamos tais informações por considerar que há uma relação estreita
entre os aspectos objetivos e subjetivos de uma política. Seguimos Ball (2016, p.37) que
afirma
As políticas são colocadas em ação em condições materiais, com recursos
variados, em relação à determinados “problemas”. As políticas – novas ou
antigas – são definidas contra e ao lado de compromissos, valores e formas
de experiência existentes. (...) um quadro de atuações das políticas precisará
considerar um conjunto de condições objetivas em relação a um conjunto de
dinâmicas interpretativas subjetivas.

Tecemos considerações sobre o contexto de construção do texto político, recorrendo
às influências (BALL, 2002) que contribuíram na sua elaboração. Não numa perspectiva
linear, mas numa ideia de interpenetração e de reinfluências mútuas. A política também cria
novas influências e novos contextos, ao mesmo tempo em que tais contextos criam e recriam
novas políticas, como contextos “aninhados uns aos outros” (BALL, 2011, p.306).
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http://www.riocomovamos.org.br/arq/planejamento_estrategico.pdf e
http://www.conselhodacidade.com/v3/pdf/planejamento_estrategico_13-16.pdf - ultimo acesso em 07/07/2016

90

4.3.

Os Planos Estratégicos 2009-2012 e 2013-2016

Analisamos a seguir os dois Planos Estratégicos do governo municipal apresentados à
população. Os documentos trazem metas e indicadores que gerenciaram as ações das diversas
secretarias ao longo dos últimos oito anos (2009-2016).
Segundo Ball (2009), a política pode ser entendida sob três ângulos não isolados, mas
simultâneos: i) como regulações e forças que agem para mudar algo; ii) como uma construção
de princípios; iii) como um esforço de diferentes atores com várias possibilidades de
interpretação e tradução.
Não há coincidências em política. As propostas que discutiremos nada mais são do
que a confirmação da hipótese de “que existe uma migração de políticas educacionais de um
país para outro – pela atuação das agências internacionais e pela circulação cada vez mais
livre de informares” (BROOKE, 2006, p.380). Catapultados por práticas pedagógicas
baseadas em preceitos científicos que são anunciadas como aquelas que “resolverão” as
mazelas educativas, vários sujeitos da política partidária, fazem promessas a serem cumpridas
num curto espaço de tempo.
As políticas nacionais encontram-se em afinidade com os preceitos dos organismos
internacionais. Assim sendo, as municipais se estabelecem pelas legislações nacionais que já
se encontram imbuídas de tais significados. Localmente, os municípios criam então novas
regulações, ampliando e por vezes acrescentando elementos que podem ser frutos de
articulação direta com tais organismos.
A contribuição do Banco Mundial para a gestão se deu a partir de empréstimos,
publicados na página oficial do Banco75 com ampla repercussão nas propostas voltadas para a
Educação Infantil, através de programas de ECD (Early Childhood Development) como pode
ser verificado no texto de Young (1988 p.205), especialista sênior em Saúde Pública do
Banco Mundial e responsável por grande parte de suas publicações
As evidências sugerem que os programas de ECD (Early Childhood Care
and Development) são eficazes quando enfrentam problemas vitais ao
desenvolvimento do ser humano, tais como a desnutrição entre crianças com
menos de cinco anos, o desenvolvimento cognitivo deficiente e o despreparo
para a Educação primária. [...] intervenções em Educação infantil podem
aumentar a eficiência da Educação primária e secundária, podem contribuir
para maior produtividade e renda futuras, bem como reduzir o custo de
serviços públicos e do atendimento à saúde. As deficiências causadas nos
indivíduos pela desnutrição durante os primeiros anos de vida e por
75

http://www.worldbank.org/pt/news/pressrelease/2010/08/20/cidade_do_rio_dejaneirorecebeus1bilhaodobancomundialparacrescime
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cuidados inadequados podem afetar a produtividade no trabalho e o
desenvolvimento econômico em toda a sociedade. Intervenções planejadas e
implementadas adequadamente para a criança pequena podem acarretar
benefícios multidimensionais.

Entendemos que a elaboração do primeiro Plano Estratégico (2009-2012) tenha sido
uma forma do governo marcar a ruptura com as práticas de seu antecessor, assumindo o
compromisso de “qualidade” para com a população, ao mesmo tempo em que abria canais de
diálogo com as premissas do governo federal, que se encontravam distantes da gestão
anterior76; além de oportunidade de aproximação com os organismos internacionais, uma vez
que as metas materializam ideais globalizantes.
A gestão municipal, atendendo às diretrizes definidas no Plano de Metas
“Compromisso Todos pela Educação”, implementou na rede de ensino público carioca a
lógica empresarial da “pedagogia das competências” e da “qualidade total”. O novo modelo
gerencialista acabou se tornando a marca inicial da gestão.

4.3.1. O Gerencialismo na Educação Carioca – influências em cena

De acordo com Ball (2004, p. 1009), observa-se cada vez mais, que as políticas
sociais e educacionais:
(...) estão sendo articuladas e legitimadas explícita, direta e, muitas vezes,
exclusivamente em função do seu papel em aumentar a competitividade
econômica por meio do desenvolvimento das habilidades, capacidades e
disposições exigidas pelas novas formas econômicas da alta modernidade

No âmbito educacional o caráter mercadológico empregado à educação gera um novo
modo de pensar e de responsabilizar as pessoas envolvidas nos resultados obtidos. Rompe-se
com isso as barreiras éticas que compunham o mundo do trabalho, que “tornam-se obsoletas
num processo de cumprimento de metas, melhoria do desempenho e maximização do
orçamento” (BALL, 2004, p.1117)
A organização de um novo modelo administrativo, pode ser percebido através do
organograma da Secretaria Municipal de Educação:

76

Campos (2014)
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Figura 4: Organograma da Secretaria Municipal de Educação

Este modelo apoia-se na perspectiva neoliberal, que, de acordo com Ball (2014),
relaciona-se às práticas em torno do mercado financeiro, envolvendo todas as esferas da vida,
abrangendo “(...) tanto as relações materiais quanto as sociais envolvidas, que são, ao mesmo
tempo, o foco neomarxista77 sobre a ‘economização’ da vida social e da ‘criação de novas
oportunidades de lucro” (BALL, 2014, p. 25, grifos do autor)

77

Designa-se por neomarxismo ou marxismo ocidental o conjunto das correntes nascidas nos anos vinte deste
século, em torno das teses de Lukacs, Ernst Bloch, Karl Korsch e Antonio Gramsci.
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Para que esse modelo funcione na esfera pública, a todo momento, o público é
colocado como falho e os processos privados vão ganhando status de eficiência. A marca da
influência no sistema educacional carioca apresenta-se sob a forma de um novo organograma
que cria gerências e aloca pessoas sob o título de gerentes, comprometidos com a eficiência e
eficácia de seus intuitos.
Assumindo o novo formato, a Secretaria Municipal de Educação transformou as áreas
em Gerências. Com elas teve início a introdução de metas e objetivos, de diversas formas de
controle do desempenho e de premiações.
A Educação Infantil constituiu-se também em uma gerência, mas notadamente com
menos importância que a da outra etapa de incumbência municipal, o Ensino Fundamental,
vide sua posição no organograma. É significativo que uma prefeitura com o porte do Rio de
Janeiro não dê destaque semelhante

às duas etapas educativas de sua competência –

Educação Infantil e Ensino Fundamental.
O modelo gerencialista veio acompanhado de Planos Estratégicos- planos de metas,
um para cada período da gestão- que direcionaram os padrões de busca por resultados.

4.3.2. O Primeiro Plano Estratégico – 2009-2012
O primeiro Plano Estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro (2009 – 2012)78 teve
por princípio ser um elemento norteador à atuação do governo da cidade. O desenvolvimento
desse Plano Estratégico buscava a construção de uma visão de futuro para a cidade,
objetivando “pensar no longo prazo para agir no curto prazo” (p.11). O documento expressa
um conjunto de aspirações para a cidade para a próxima década, fato que chama atenção,
tendo em vista a duração de 4 anos do mandato. Foi criado conceitualmente e graficamente
de acordo com os pressupostos políticos que orientavam a gestão (RJ, 2012). A publicação,
repleta de imagens da cidade e de sua população, traz um trabalho gráfico que agrada

Toma-se como ponto de partida o ano de 1923, quando é publicada a obra de Lukacs, História e Consciência de
Classe, bem como a de Korsch, Marxismo e Filosofia.
Quase todos os neomarxistas têm origem esquerdista e aceitam o essencial do leninismo político. Rejeitam,
contudo, a variante determinista do marxismo assumida pela II Internacional, nomeadamente o materialismo
dialético. Disponível em
http://www.iscsp.ulisboa.pt/~cepp/indexfro1.php3?http://www.iscsp.ulisboa.pt/~cepp/ideologias/neomarxismo.h
tm
78
Disponível em http://www.riocomovamos.org.br/arq/planejamento_estrategico.pdf
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visualmente o leitor (Anexo 1) e que pode ser entendido como um primeiro texto político da
recém empossada gestão.
Há nele um direcionamento à sedução e a apresentação dos novos gestores como
pessoas atentas à população. Inicia com uma carta do prefeito, que exalta as belezas e
grandes realizações da cidade e fala da expectativa com a Copa do Mundo de 2014,
convidando a população a participar. O trecho abaixo sinaliza esta intenção
A Prefeitura, através do seu Plano Estratégico, propõe um caminho para
alcançarmos esse objetivo. E convida a refletir o que somos, o que
pretendemos e – mais importante – como podemos juntos, poder público e
cidadãos, redesenhar nosso futuro. Não se trata de apresentar à sociedade
apenas um documento. Queremos construir juntos os fundamentos de uma
nova realidade no Rio de Janeiro. A Prefeitura não pretende apenas orientar
e tomar decisões sobre políticas públicas, quer também recuperar seu papel
de pensar a cidade, influenciando investimentos e inspirando empresas e
pessoas a pensar como agente de mudança. (p.7)

A ideia da construção coletiva, indicadora de uma gestão compartilhada fica marcada
nas expressões “podemos juntos” e “construir juntos”, dando o tom às próximas páginas do
documento, convidando o leitor a conhecer as áreas, os diagnósticos, as estratégias e a ação
política através de metas e prazos para a execução. Ainda nessa direção, na tentativa de
especificar o sentido da construção coletiva, o documento, em sua apresentação inicial (RIO
DE JANEIRO, 2009, p.11) diz
Nesse sentido, fomos ouvir empresários, jornalistas, líderes de organizações
sociais, intelectuais, artistas, políticos e cidadãos comuns. Realizamos mais
de cinquenta entrevistas individuais com formadores de opinião; ouvimos
cidadãos comuns de diversas áreas da cidade através de grupos de discussão
(grupos focais); e promovemos workshops com técnicos e gestores da
Prefeitura. Nosso primeiro passo na construção de uma visão de futuro para
o Rio foi realizar um diagnóstico que identificou os principais desafios e
vantagens competitivas da cidade, bem como as crenças e valores mais
marcantes do carioca. A partir deste diagnóstico, articulamos uma ambição
de longo prazo para a cidade, sustentada por quatro pilares de aspirações:
sociais, econômicas, ambientais e políticas.

Não há alusão, em nenhuma parte do documento, a quem são os “cidadãos comuns
ouvidos”, nem quais perguntas foram feitas aos cidadãos e aquelas que constavam das
entrevistas. A especificação de quem são os formadores de opinião, no entanto, pode ser
encontrada ao final do documento (p.190). Entre os “formadores de opinião”79 encontram-se
79

Ali Kamel, André Eppinghaus, Andre Lara Rezende, André Urani, Andrea Gouvêa Vieira, Augusto Franco,
Beto Sicupira, Carlos Roberto Osório, Carlos Werneck, Eduardo Rathfingerl, Eliezer Batista, Eloi Fernandez,
Ernesto Neto, Francisco Gros, Franklin Martins, Gabriel Felzenszwalb, Geiza Rocha, Gilberto Sayão, Gustavo
da Rocha Lima, Gustavo Ramos, Ian Davis, Israel Klabin, João Roberto Marinho, José Luiz Alquéres, Leo
Ganem, Luiz Eduardo Falco, Marcello Macedo, Marcos Avila, Maria Madalena Saint Martin de Astácio, Maria

95

políticos, economistas, empresários, profissionais da indústria televisiva, nenhum deles
nomes representativos dos interesses da Educação. Apesar do plano referir-se a diversas
áreas, e não apenas à Educação, essa falta de representatividade e o crescente interesse da
economia em assuntos da Educação, nos leva a pensar que talvez os profissionais da área
tenham sido substituídos por representantes do mundo econômico, trazendo para o debate
seus anseios e possibilidades de ganho futuros no investimento em Educação.
Sem deixar claro o teor desses encontros e as possibilidades ali discutidas, o
documento passa a apresentar una sessão denominada Visão de Futuro, no qual amplia
algumas de suas aspirações por áreas
No campo social, aspiramos ser a capital do sudeste com o maior
crescimento de IDH e a maior redução da desigualdade na próxima década.
Para isso, seremos: • A capital com a melhor Educação pública do país. •
Referência nacional em programas sociais complementares ao Bolsa
Família. • A capital do sudeste com a maior redução na taxa de mortalidade
materna e o maior aumento na cobertura do Programa Saúde da Família nos
próximos 10 anos.

Um governo de quatro anos de duração, falando de metas para os próximos 10 anos
no campo social está, certamente, pensando em tecer os primeiros passos para sua
continuidade.
Entendemos o texto político como um discurso, um texto argumentativo, regulador e
fortemente persuasivo, em nome do “bem comum”. Alicerçado por pontos de vista políticos e
por informações compartilhadas que traduzem valores sociais. Os discursos são importantes,
pois atuam na construção da consciência das pessoas, a partir da relação entre pensamento e
linguagem, do acesso às palavras, da construção de significados e das formas culturais de
representação da realidade. De acordo com Vigotski (2000, p. 485)
Com isto abordamos um aspecto na natureza da palavra cujo significado
ultrapassa os limites do pensamento como tal e em toda a sua plenitude só
pode ser estudado em composição com uma questão mais genérica: a
palavra e a consciência. Se a consciência, que sente e pensa, dispõe de
diferentes modos de representação da realidade, estes representam
igualmente diferentes tipos de consciência. Por isso, o pensamento e a
linguagem são a chave para a compreensão da natureza da consciência
humana.

Silvia Bastos, Mauro Osorio, Olavo Monteiro de Carvalho, Paulo Amorim, Paulo Ferraz, Pedro Malan, Pedro
Moura Costa, Ricardo Dias da Cruz Ferreira, Rodrigo Baggio, Rômulo Dante e Toni, Rosiska Darcy de
Oliveira, Sérgio Bessermann, Sirkis, Tho - mas Simon, Tilo Mannhardt, Vasco Dias, Vera Cordeiro, Walter
Mattos.
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O autor argumenta que, com a palavra, surgem diversos significados que estão
presentes na coletividade, os quais são convertidos em sentidos pessoais, de acordo com as
necessidades, as emoções e as subjetividades do sujeito que as usa. Dessa forma as palavras,
ao serem usadas, constituem os discursos e produzem sentidos na consciência. Não é à toa
que os textos políticos são elaborados tendo por objetivos sempre algo que mobiliza, que
interfere na emoção, numa relação intensa entre o sujeito e as palavras proferidas. A
consciência constrói-se na linguagem, em uma sociedade e determinado tempo histórico. Por
isso, os conteúdos que a formam e a manifestam são semióticos. O sujeito vai constituindo-se
discursivamente, internalizando as relações sociais, num movimento que sempre começa
externamente, na relação com o outro. Por essa razão, esta construção de consciência nunca é
acabada, pois as interações sociais estão sempre acontecendo e se alterando, alterando
também os processos de formação de consciência. Dialogismo é um fator de
desenvolvimento humano.
Para Vygotsky (2004) a consciência é um mecanismo que interpreta o mundo,
tornando possível as escolhas e a atuação do sujeito. Essa interpretação não é algo puramente
interno, mas envolve também um processo de reelaboração e de transformação da própria
realidade. O sujeito estabelece relações intersubjetivas, com o outro e na experiência do
outro. Dessa forma, estão relacionados, pois não existe o funcionamento isolado entre eles. O
caráter seletivo da consciência é assegurado por seus limiares, nas interconexões funcionais
do sentimento, pensamento e da vontade, que têm a função de impedir o caos (MOLON,
2003).
Isto posto, entendemos o poder que uma publicação tem na constituição da
consciência de uma população. É por conhecer tal poder, que a publicação é cuidadosamente
elaborada e as palavras utilizadas, criteriosamente, selecionadas. Tais conhecimentos não
passam ao largo da elaboração do documento carioca. Nossa hipótese é que a prefeitura
utiliza tais conhecimentos como forma de manipular a população, garantindo previamente
que seus atos serão justificados por suas intenções.
O Plano Estratégico 2009-2012 (RIO DE JANEIRO, 2009) apresenta as áreas para as
quais há metas previstas, segundo o documento decididas a partir de “workshops com o
Prefeito, Secretários e a Unidade Estratégica da Casa Civil para definir os objetivos centrais
do governo, as metas setoriais e as iniciativas estratégicas. “(idem, p.26) São elas: saúde,
educação, ordem pública, emprego e renda, infraestrutura urbana, meio ambiente, transportes;
cultura, esporte e lazer; assistência social; gestão e finanças públicas.
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Na apresentação inicial do 1ª Plano Estratégico (RIO DE JANEIRO, 2009), não
encontramos informação que ajudem o leitor a entender a lógica do documento. Talvez, por
ser um instrumento ricamente ilustrado, os autores não tenham sentido necessidade de
esclarecer a organização do mesmo, nem mesmo de conceituar alguns de seus preceitos. Isto
nos remete a Barthes (1970) quando sinaliza a existência de textos muito simples, os
“escrevíveis” e outros, por suas dificuldades de interpretação considerados “legíveis”. Este
documento nos parece utilizar as duas estratégias: - ora claro e simples, como na carta inicial
do prefeito (p.7) e outros cravados de termos técnicos.80.
As metas são precedidas por um diagnóstico e diretrizes para a área. Na parte
destinada à Educação, o diagnóstico se refere ao cenário encontrado. O documento apenas
tece críticas à gestão anterior, dando a entender que nada havia de bom no cenário educativo
até aquele momento.
A implantação da “aprovação automática” provocou uma queda
significativa no rendimento dos alunos do ensino fundamental. Há uma
histórica falta de investimentos e projetos voltados para a Educação infantil.
A rede sofria pela ausência de um projeto pedagógico modelo. Professores
encontravam-se desmotivados, sem treinamento contínuo e orientação
pedagógica efetiva. Há uma histórica falta de professores em algumas
disciplinas bem como coordenadores pedagógicos, pessoal administrativo e
de apoio (inspetores, merendeiras, etc). Há baixíssimo envolvimento dos
pais no processo educacional. Muitas crianças têm graves problemas de
aprendizado por suas circunstâncias sociais e dificuldades de saúde. Há um
histórico desequilíbrio geográfico na oferta de vagas (zona oeste e
comunidades são prejudicadas). Algumas escolas sofrem com problemas
frequentes de segurança (p.45)

Não foi possível definir quem elaborou o diagnóstico que resultou no documento, por
não conter dados anteriores que justifiquem o texto. Afirma, entre outras coisas, que há “(...)
uma histórica falta de investimentos e projetos voltados para a Educação infantil” (RIO DE
JANEIRO, 2009, p.45) sem fazer referência aos aspectos legais ou locais nos quais tal
afirmação é apoiada. O texto parece justificar, de antemão, as medidas a serem tomadas pela
nova gestão.
Ao analisar o texto político produzido e o relacionarmos à abordagem do Ciclo de
Políticas (BALL; BOWE, 1992), buscamos compreender as intencionalidades presentes na
própria publicação, na escolha das palavras e no contexto no qual foi apresentada à
população. Percebemos que a linguagem utilizada no documento, que inaugura a gestão, foi

80

Por exemplo, as metas e estratégias são apresentadas em relação a orçamentos e indicadores numéricos.
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cuidadosamente escolhida, buscando construir uma marca. Maguire e Ball (2007, p.98)
contribuem para fundamentar a análise na ideia de que
Discursos são sobre o que pode ser dito e pensado, mas também sobre quem pode
falar, quando, onde e com que autoridade. Discursos incorporam o significado e o
uso de proposições e palavras. Dessa forma, certas possibilidades de pensamento
são construídas. Palavras são ordenadas e combinadas em formas particulares e
outras combinações são deslocadas ou excluídas.

Esses discursos inaugurais, privilegiam certas práticas ao mesmo tempo que as
justificam, assim excluem outras possibilidades de intervenção. Ao apresentar um fato sob
determinado prisma, coloca-se em evidência aquilo que alguém decidiu expor, reconstruindo
assim o contexto a partir de uma recriação. Nossa análise busca identificar tais aspectos nos
textos visitados.
A partir do diagnóstico, o documento apresenta as diretrizes para a Educação (RIO
DE JANEIRO, 2009, p.44)
Construir um processo pedagógico modelo, estabelecendo um padrão de excelência
no Ensino Fundamental e na Educação Infantil.
Ampliar o atendimento em creches e pré-escolas, proporcionando um ambiente
adequado à criança em seus primeiros anos de vida, com reflexo em seu
desenvolvimento físico e mental.
Capacitar e treinar os professores da rede pública municipal de ensino, utilizando
novas tecnologias e construindo, em parceria com universidades e outras entidades,
um ambiente moderno e amigável para o ensino a distância. (grifos do pesquisador)

Ao privilegiar aspectos do desenvolvimento infantil, o plano se aproxima dos
preceitos apresentados nos documentos do Banco Mundial. Tal entidade, antes bastante
influente nas legislações nacionais, evidencia-se igualmente influente na elaboração de
políticas educacionais locais.
O estreito relacionamento mantido entre o Banco Mundial e as políticas de Educação
Infantil da cidade podem ser percebidos nos seguintes documentos produzidos por
pesquisadores em nome do Banco: i) Como investir na primeira infância: um guia para a
discussão de políticas e a preparação de projetos de desenvolvimento da primeira
infância (NADEAU, 2011); ii) Educação Infantil: programas para a geração mais importante
do Brasil (EVANS, KOSEC, 2011). Estes documentos têm como tônica principal a ideia de
potencializar o desenvolvimento, em especial das crianças pobres. Há em ambos um claro
modelo assistencialista associado ao discurso da neurociência, que pode ser percebido na
seguinte citação (EVANS, KOSEC, 2011p. 8).

[...]os programas de Educação Infantil mostram um retorno mais consistente para
crianças carentes. Essas crianças são menos propensas a receber um
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desenvolvimento cognitivo e não cognitivo adequado em casa, e com menor
probabilidade de serem matriculadas na Educação Infantil privada. Em segundo
lugar, as crianças carentes têm probabilidade de entrar na escola com um déficit
significativo. Por isso existem razões para se dedicar a elas e permitir que
recuperem o atraso

Oferecer às crianças oportunidades de desenvolvimento não é algo a ser questionado,
até o ponto em que se associa pobreza a baixo desenvolvimento. Esta visão retoma aspectos
relacionados aos modelos higienistas de cuidado na infância e elimina a valorização da
diversidade de histórias de vida e de culturas, elementos essenciais numa Educação realmente
“pública”, para todos.
Com a marca de uma visão de escola pública sob influência do Banco Mundial,
algumas estratégias municipais foram pensadas, dentre elas a construção do novo modelo de
edificação para a Educação Infantil- Os Espaços de Desenvolvimento Infantil – EDI.
Ressalta-se que o nome escolhido para as novas edificações parece refletir a influência do
Banco Mundial na Educação das crianças pequenas, valorizando a perspectiva do
desenvolvimento e não a educativa. O modelo EDI será melhor discutido ainda neste
capítulo.
O 1º Plano Estratégico (2009-2012) incorporou os discursos políticos do Banco
Mundial e apresentou as seguintes metas a serem alcançadas pela Educação, naquele
quadriênio (RIO DE JANEIRO, 2009, p.47)
Obter uma nota média (entre as escolas públicas municipais) igual ou superior a 5,1
para os anos iniciais e a 4,3 para os anos finais no IDEB em 2011.
Criar 30.000 novas vagas em creches públicas ou conveniadas até 2012.
Criar 10.000 novas vagas em pré-escolas públicas até 2012.
Garantir que pelo menos 95% das crianças com 7 anos de idade ao final do ano de
2012 estejam alfabetizadas.
Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º
ao 6º ano em 2012. (grifos nossos)

Das cinco metas criadas, duas aplicam-se diretamente à Educação Infantil. Ali
encontrava-se um dos focos de atenção, o que consideramos como um sinal da importância
que a Educação infantil vem ganhando no cenário educativo.
Ressaltamos que as metas relativas à Educação Infantil estão relacionadas apenas a
criação de vagas, não ao número de matrículas realizadas. Essa diferença é importante e
intencional, faz crer ao leitor que são sinônimos, mas na realidade, são significados que,
embora relacionáveis, são distintos.
Por vagas entenda-se a criação de espaços que comportam determinado número de
crianças. Por matrículas, entenda-se a necessária ação de procura e consolidação da inscrição

100

e frequência ao espaço educativo. O fato de serem oferecidas vagas não deixa claro o local
(creche, EDI ou turma em escola de ensino fundamental), nem o tipo de atendimento (se
integral ou parcial), nem se as mesmas privilegiarão as áreas de maior demanda. Também é
genérico ao utilizar o termo creche, sem informar se toda a faixa etária teria ou não um
atendimento igualitário, ou se alguma teria privilégio sobre a outra.
A criação das vagas de creche não está restrita à esfera pública, envolve também a
rede privada, através de conveniamentos, o que já demonstra intenção em ampliar as
parcerias público privadas. A existência de convênios não é nova, mas o texto não torna claro
se se refere aos existentes ou a novos conveniamentos.
Tabela abaixo apresenta as matrículas em creche na rede conveniada.81, como
podemos verificar a seguir.

Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Tabela 8: Matriculas nas creches conveniadas 2009-2016
Matrículas em creche na rede conveniada do Rio de Janeiro
Creche Parcial
Creche Integral
Total
13.730
87
13.817
14.339
152
14.491
9,783
1.390
11.173
16.935
684
17.619
16.757
828
17.585
16.343
916
17.259
15.874
979
16.853
16.123
103
16.226

Fonte: Site do FUNDEB

A rede conveniada detém um grande número de matrículas e contar com as mesmas
para a expansão da creche foi uma saída econômica, tendo em vista que os convênios são
efetuados e mantidos graças a recursos federais. No documento Orientações sobre
Convênios82 encontramos:
O convênio é um dos instrumentos dos quais o poder público se utiliza para
associar-se a outra entidade pública ou privada. “No convênio, se o
conveniado recebe determinado valor, este fica vinculado à utilização
prevista no ajuste; assim, se um particular recebe verbas do poder público
em decorrência de convênio, este valor não perde a natureza de dinheiro
público, só podendo ser utilizado para os fins previstos no convênio; por
esta razão a entidade está obrigada a prestar contas de sua utilização, não só
ao ente repassador, como ao Tribunal de Contas [...]” (p.14).

81

Pesquisa realizada no site do FUNDEB - Disponível em
http://www.fnde.gov.br/component/k2/itemlist/category/292?Itemid=1299
82
Disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=407orientacoes-convenio&category_slug=documentos-pdf&Itemid=30192
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Dessa forma, se constitui em uma estratégia para muitos municípios garantirem a
oferta da Educação Infantil. Tal estratégia pressupõe que as duas partes, poder público e
instituição, possuem interesses comuns – atendimento educacional à criança – e prestam
mútua colaboração para atingir seus objetivos. O mesmo documento (p.14) afirma que “a
atuação do poder público não deve se limitar ao repasse de recursos, mas envolver
permanente supervisão, formação continuada, assessoria técnica e pedagógica”. Usando
desta prerrogativa, o município do Rio de Janeiro apoiou-se nas creches conveniadas para
ampliar a creche.
A Tabela 3 apesenta o número de creches conveniadas no ano de 201683, por
Coordenadoria de Educação:

Tabela 9: Creches conveniadas 2016
CRE

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

10
ª

11
º

Tota
l

Creches
conveni
adas

02

4
3

2
0

1
7

0
6

0
9

1
5

0
8

0
5

32

04

161

No Rio de Janeiro, a rede conveniada cobre prioritariamente os grupamentos de
creche, havendo poucas turmas de pré-escola84.
Em relação às vagas na pré-escola, tecemos as mesmas críticas no que se refere às
vagas/matrículas, mas não temos aqui o problema com a faixa etária, uma vez que se trata de
modalidade obrigatória.
A partir das metas, a estratégia apresentada foi a criação dos Espaços de
Desenvolvimento Infantil (EDI), descrita da seguinte forma (p. 38):
Atualmente há um enorme déficit de vagas em creches e pré-escolas na
cidade do Rio de Janeiro. Devido à falta de vagas, muitas crianças não têm a
oportunidade de ter uma Educação infantil adequada, podendo sofrer danos
irreparáveis à sua capacidade de aprendizado. Além disso, muitas mães são
obrigadas a abdicar de seus trabalhos para ficarem com seus filhos (grifos
nossos).

Como forma de enaltecer a própria iniciativa, o Plano Estratégico (RIO DE
JANEIRO, 2009) indica a possibilidade de danos irreparáveis à capacidade de aprendizado da
criança, ao mesmo tempo que envolve as mães e seus trabalhos, como forma de

83
84

Dados do Censo 2016
Segundo informações do Observatório do PNE
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sensibilização para o tema, sem utilizar para isso, qualquer dado ou fonte de comprovação.
Ao mesmo tempo, apresenta-se como o solucionador dessas demandas tão urgentes:
Este projeto consiste na criação de 30 mil vagas em creches públicas e/ou
conveniadas, e 10 mil vagas em pré-escolas. O programa também prevê a
capacitação de agentes auxiliares de creches e padronização curricular da
Educação infantil. Ampliação da rede municipal de atendimento da primeira
infância com o aumento do número de vagas em creches públicas,
ampliando o acesso ao ensino infantil, ajudando a melhorar a qualidade da
Educação dos alunos, e possibilitando a liberação do tempo dos pais para o
trabalho.

O documento reafirma o compromisso público-privado com as creches, promete uma
padronização curricular, que não é foco deste trabalho, mas que suscita muitos
questionamentos uma vez que toda padronização é excludente. Ainda disponibiliza um
cronograma, onde sua intenção privatista fica ainda mais clara.
Abr./2010 Início da construção de EDIs.
Jul./2010 Início da construção de creches em parceria com setor privado.
Até dez./2010 – 6 EDIs, 12 creches em parceria com setor privado e 900
vagas em creches conveniadas.
Até dez./2011 – 22 EDIs, 24 creches em parceria com setor privado e 1600
vagas em creches conveniadas.
Até set./2012 – 22 EDIs e 64 creches em parceria com setor privado nas 150
escolas.

A intenção privatista da gestão municipal concretizou-se através do Decreto 30.780,
de 2 de junho de 2009, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações
sociais. Com intuito de complementar a postura política, um novo Decreto de nº 30.907, de
23 de julho de 2009, determinou as áreas de atuação das organizações sociais: Educação,
Saúde, Cultura, Esporte e Lazer, Assistência Social, Meio ambiente e Desenvolvimento
tecnológico. Embora a iniciativa tenha se tornado real para outras áreas, na Educação isso não
se concretizou.
De acordo com Ball (2016) o problema maior dos implementadores das políticas, é
que consideram que as instâncias envolvidas vão responder positivamente às suas
proposições. Não levam em conta a complexidade dos ambientes institucionais, os processos
de significação e as diferentes atuações das pessoas envolvidas nesse processo.
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4.3.3- O segundo Plano Estratégico (2013-2016)
O segundo Plano Estratégico85 (Anexo 2) foi apresentado como uma “revisão, uma
atualização e uma expansão” do anterior, tendo em vista a continuidade do mesmo grupo
político à frente da cidade (RIO DE JANEIRO, 2013, p.21).
A publicação segue o mesmo formato da anterior, ricamente ilustrado, seduzindo com
imagens e prendendo a atenção do leitor. Inicia, como no anterior, com um texto do prefeito,
onde ressalta as realizações alcançadas (p.9):
A maior parte das metas traçadas foi atingida e um volume expressivo de
informações gerenciais foi coletado e analisado como parte do
acompanhamento do próprio Plano. O que só foi possível com o
envolvimento e comprometimento total dos servidores municipais, que hoje
trabalham por um Rio melhor e com melhores serviços.

Esta nova abordagem de valorização dos servidores, implicando-os nos resultados
obtidos tem duplo sentido: ao mesmo tempo em parece uma ação em forma de
reconhecimento aos servidores, reforça os propósitos gerencialistas dessa gestão

metas,

iniciativas e resultados.
O texto faz alusões a encontros e reuniões, que dariam credibilidade ainda maior às
decisões ali tomadas (p.19):
Não poupamos esforços e aproveitamos toda a experiência adquirida pela
Administração nestes últimos 3 anos de execução do Plano Estratégico.
Foram mais de 2.000 horas investidas em reuniões de trabalho com os
gestores da Prefeitura, coleta e análise de informações de referência
(benchmarks) em diversas capitais do País e do exterior, entrevistas com
especialistas em serviços públicos, condução de quatro grandes oficinas de
trabalho, envolvimento de mais de 100 servidores no diagnóstico e
proposição de ações, realização de uma pesquisa popular com mais de 1.000
cidadãos cariocas e a estruturação do Conselho da Cidade, um fórum
consultivo de alto nível.

A inclusão de servidores é fato inédito, nesse tipo de documento. O aumento do
número de entrevistados se deu, de acordo com o documento, por terem participado das
entrevistas os membros do Conselho da Cidade86. Este foi estruturado com o objetivo de

85

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/2116763/4104304/planejamento_estrategico_1316.pdf
Entrevistados Alexandre Accioly, Axel Grael, Beto Sicupira, Carlos Arthur Nuzman, Luciana Costa Marques
de Sá (representando Eduardo Eugenio Gouvea Vieira), Felipe Goes, Antônio Dias, Gilberto Sayão, João
Roberto Marinho, José Luiz Alqueres, Julio Bueno, Marcelo Neri, Mauro Osório, Paulo Ferraz, Rogerio Chor,
Rosiska Darcy de Oliveira, Sérgio Bessermann, Vera Cordeiro, Walter Mattos, Sergio Magalhães, Eoin Daily,
Michael Lierow, Marcos Cruz, Tracy Francis, Thomas Kibasi e Ben Richardon Conselho da Cidade Adilson
Pires, Alba Zaluar, Alfredo Lopes, Andre Eppinghaus, Antenor de Barros Leal, Armando Strozenberg, Augusto
Ivan, Bertha de Borja Reis do Valle, Beto Sicupira, Brenda Valansi Osório, Bruno Filippo, Bruno Thys, Carla
86
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contribuir para a revisão do referido Plano e para atuar como órgão consultivo em seu
acompanhamento. A decisão de formar este grupo foi tomada a partir de experiências
anteriores bem-sucedidas, nas quais cidadãos destacados na sociedade foram convocados
para criticar e avaliar as questões e os projetos municipais (RIO DE JANEIRO, 2013, p.14).
Contando com tais contribuições, um diagnóstico foi desenvolvido, apontando as
realizações na área da Educação. (RIO DE JANEIRO, 2013, p.14)
A reformulação do projeto pedagógico da rede de Educação pública do Rio
de Janeiro provocou mudanças positivas no cenário da Educação da cidade.
A “aprovação automática” foi descontinuada, promoveu-se um aumento da
participação dos pais na Educação de seus filhos, e as crianças em áreas de
risco receberam atendimento especial por meio das “Escolas do Amanhã”.
Adicionalmente, foi desenvolvida uma nova política para a Primeira
Infância com a criação dos EDIs (Espaço de Desenvolvimento Infantil),
com a criação de 15 mil novas vagas em creches entre 2009 e 2011 (Grifo
da autora).

Em relação à Educação Infantil, cita como exitosa a iniciativa de construção dos
Espaços de Desenvolvimento Infantil, dando a entender que nada mais nesta etapa
necessitaria de enfrentamento ou ação planejada. Ao mesmo tempo, o documento informa
que das 30.000 vagas pretendidas na publicação de 2009-2012, até o ano de 2011, apenas
50% havia sido alcançado, já anunciando o não cumprimento da meta.
No entanto, ao citar os desafios, nenhum deles estava diretamente relacionado à
Educação Infantil e, sim, a questões estruturais amplas (RIO DE JANEIRO, 2013, p.60)
• A carga horária das escolas da cidade ainda é baixa quando comparada às
referências no âmbito da educação.
• As escolas da rede municipal ainda carecem de mais laboratórios,
bibliotecas e salas de leitura.
• Existem escolas com baixa conectividade, o que limita o acesso a recursos
tecnológicos.
Camurati, Carla Pinheiro, Carlos Arthur Nuzman, Carlos Carvalho, Carlos Tufvesson, Carmen Fontenelle, Carol
Sampaio, Carolina Wambier, Celina Carpi, Celso Barros, Cesar Cunha Campos, Daniela Fiszpan, David
Zylbersztajn, Dom Orani Tempesta, Elena Landau, Eloi Fernandes, Fernanda Montenegro, Fernando
MacDowell, Fernando Molica, Ferreira Gullar, Flavia Oliveira, Gilberto Ururahy, Guilherme Laager, Guilherme
Studart, Gustavo Rocha Lima, Guti Fraga, Hélcio Tokeshi, Hugo Barreto, Jairo Werner, João Dionisio Amoedo,
João Guilherme Ripper, Joaquim Levy, José Antonio Fichtner, Jose Formoso, Jose Luiz Alqueres, José Marcio
Camargo, Jose Padilha, Julio Bueno, Leandro Piquet, Leda Castilho, Lucia Hipolito, Luis Carlos Barreto, Luís
Fernando Correia, Luiz Augusto Maltoni Jr, Luiz Erlanger, Luiz Paulo Correa da Rocha, Marcelo Madureira,
Marcelo Neri, Marcelo Szpilman, Marcelo Torres, Marcos Avila, Marcus Vinicius Freire, Maria Celeste
Emerick, Maria Ercília Leite de Castro, Mauricio Assumpção, Mauro Osorio, Michel Sarkis, Nelma Tavares,
Nelson Sendas, Nizan Guanaes, Olavo Monteiro de Carvalho, Patrícia Amorim, Paulo Ferraz, Paulo Melo,
Paulo Moll, Paulo Niemeyer, Pedro Abramo, Pedro Buarque de Hollanda, Pedro de Lamare, Pedro José
Wahmann, Pedro Luís, Peter Eduardo Siemsen, Philip Carruthers, Plinio Froes, Regina Casé, Ricardo Amaral,
Ricardo Cravo Albin, Roberta Medina, Roberto A. Medronho, Rodrigo Baggio, Rodrigo Pimentel, Rogerio
Chor, Rony Meisler, Rosa Celia, Rosiska Darci, Sergio Bermudes, Sergio Besserman Vianna, Sergio Ferraz
Magalhães, Sérgio Novis, Sérgio Ruy Barbosa, Silvia Ramos, Solon Lemos Pinto, Susana Herculano-Houzel,
Suzana Kahn Ribeiro, Tânia Zagury, Vik Muniz e Walter Mattos
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Mais uma vez, o texto dá margem à diferentes interpretações, pois apresenta lacunas,
como ao citar a questão da carga horária e compará-la com referências que não estão
explícitas. A escolha das palavras e do tempo verbal na qual são utilizadas faz o jogo do
aparece - esconde. Ao usar expressões como “ainda carecem” e “existem”, não precisam a
extensão da necessidade, deixando-a à livre expressão.
Entre as diretrizes apresentadas nessa nova versão encontram-se elementos que se
associam à Educação Infantil de forma direta ou indireta. São elas (p.61)
• Construir um processo pedagógico modelo, estabelecendo um padrão de
excelência no ensino fundamental, baseado no ensino em tempo integral e na
Educação Infantil
• Ser reconhecida pela sociedade como um sistema de ensino que proporciona
oportunidade para que todos os jovens terminem o ensino fundamental na idade
correta, prontos para ingressar no Ensino Médio e com um projeto de vida para o
seu futuro.
• Ampliar o atendimento em creches e pré-escolas, proporcionando um ambiente
adequado à criança em seus primeiros anos de vida, com reflexo em seu
desenvolvimento físico e mental.
• Capacitar, instrumentalizar e motivar os professores da rede pública municipal de
ensino, utilizando novas tecnologias, para uma prática mais efetiva no processo de
aprendizagem. (grifos nossos)

Há um desencontro entre o diagnóstico e as diretrizes que abordam temas que embora
possam ser entrecruzados, não estão diretamente relacionados. Em seguida, há a apresentação
das metas (p.62)
• Obter uma nota média entre as escolas públicas municipais igual ou
superior a 6,0 para os anos iniciais e igual ou superior a 5,0 para os anos
finais do IDEB* em 2015.
• Garantir que, pelo menos, 95% das crianças com 7 anos de idade ao final
do ano de 2016 estejam alfabetizadas.
• Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os
alunos do 4º ao 6º ano em 2016.
• Ter pelo menos 35% dos alunos da rede municipal em tempo integral até
2016.
• Garantir que 96% dos alunos da rede municipal se formem no 2º segmento
até os 16 anos.
• Criar 60 mil vagas para Educação Infantil entre 2009 e 2016.

Tais metas, mais ambiciosas que as do primeiro plano, envolvem, vagas e ampliação
no horário integral nas creches.
Em relação ao horário integral, o documento leva o leitor a pensar que se refere a
todas as etapas educacionais, já que não faz menção a alguma etapa específica. No entanto,
ao apresentar e discutir a questão encontramos referência apenas para o ensino fundamental
(p.63)
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[..] estará organizada em grupamentos por faixa etária: Casas de
Alfabetização (1º ao 3º ano), Primário (4º ao 6º ano) e Ginásio (7º ao 9º
ano), de forma a obter maior aproveitamento dos alunos e especialização
dos professores para cada etapa do aprendizado.

Em relação às 60.000 vagas, meta definida, encontramos uma ampliação na parte do
documento destinada aos Espaços de Desenvolvimento Infantil. Chama atenção o fato de que
ao priorizar a “Iniciativa estratégica – EDI” na elaboração do documento, secundariza a etapa
da Educação Infantil, que passa a ser vista no documento apenas através da construção dos
novos prédios.
A meta é reafirmada na página dedicada aos Espaços de Desenvolvimento Infantil,
junto com outra relativa à alfabetização, assim apresentadas (RIO DE JANEIRO, 2013, p.68):
Garantir que, pelo menos, 95% das crianças com 7 anos de idade ao final do
ano de 2016 estejam alfabetizadas.
Criar 60 mil vagas em creches públicas ou conveniadas entre 2009 e 2016
(grifos nossos).

Embora não seja foco desta tese, chamamos atenção para a referência à alfabetização
na parte do documento que é dedicada aos EDI, o que reafirma uma outra questão: relacionar
a alfabetização com a Educação Infantil (LOUZADA, 2017).
A estratégia de usar convênios foi utilizada também no Plano Estratégico anterior
(RIO DE JANEIRO, 2009), suavizando o impacto das metas para o próprio município.
No que diz respeito à criação de novas vagas, desta vez o documento não especifica a
quantidade de vagas para creche e pré-escola. Essa lacuna, talvez se justifique pela
necessidade de atender a todas as crianças na faixa etária de 4 e 5 anos, tendo em vista a
implementação da obrigatoriedade da pré-escola, estabelecida em Lei no ano de 2013
(BRASIL, 2013). Essa hipótese será problematizada no capítulo VI.
A primeira e única estratégia apresentada para a Educação Infantil (p.34) foi a criação
dos Espaços de Desenvolvimento Infantil - EDI. O texto subjacente destaca que desde 2009,
“o atendimento à Educação Infantil foi ampliado em 15 mil vagas em creches” e que “o
avanço se deu com a criação do cargo de Professor de Educação Infantil, qualificação dos
agentes auxiliares de creche, desenho e implementação de orientações curriculares para
creche e pré-escola, definição e implementação de indicadores de avaliação e monitoramento
do desenvolvimento infantil”. O texto destaca a importância da “implementação do Programa
Primeira Infância Completa - PIC e Escola da Família”.
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4.4.

Primeira Infância Completa e Escola da Família

O Programa Primeira Infância Completa (PIC) foi uma proposta de modelo
alternativo de atendimento, com intenções intersetoriais. Na prática resumia-se a oferecer
para as crianças que não conseguiram vaga na creche, uma vez por semana, aos sábados,
atendimento educacional. Ao longo desse dia, as crianças recebiam alimentação e “atividades
pedagógicas”. Constava desse projeto uma reunião com os familiares – Escola da Família ou
Escola de Pais, que tinha o foco em ensinar aos responsáveis sobre cuidados na Primeira
Infância.
Nosso grupo de pesquisa destacou este tema para uma das investigações dissertativas
(ALMEIDA, 2014), concluindo que este programa, uma modalidade alternativa de atividades
para crianças e familiares, não conseguiu atingir os seus objetivos. Embora tenha acontecido
no espaço físico das creches, sua prática teve um forte cunho assistencial. As famílias viam
no programa o caminho para a conquista da matrícula regular para as suas crianças e, quando
isso não acontecia, ficavam frustradas e deixavam de participar. Almeida (2014) concluiu que
o programa na realidade não solucionou o problema de admissão das crianças em idade de
creche às unidades, privando-as do acesso à uma experiência de Educação adequada, o que só
é possível com as atividades pedagógicas regulares da creche. Havia uma obrigatoriedade às
famílias de frequentarem as atividades de Escola de Pais, uma hora cada sábado, como
condição de manutenção do auxílio “Cartão Família Carioca”87.
No documento da própria prefeitura, há uma pequena análise crítica ao texto, quando
afirma que “a iniciativa necessita, no entanto, continuar em um plano ainda mais ambicioso
para suprir déficit de vagas para Educação Infantil na cidade do Rio de Janeiro” (RIO DE
JANEIRO, 2013, p.70).

4.5 - Espaços de Desenvolvimento Infantil

Elaborados enquanto política pública em 2009, os Espaços de Desenvolvimento
Infantil - EDI -faziam parte de um plano com foco na ampliação da oferta de vagas.
No primeiro Plano Estratégico, os EDI são justificados pela seguinte afirmação (RIO
DE JANEIRO, 2009, p. 27)
87

Programa de transferência de renda complementar ao Programa Bolsa Família, criado pela prefeitura carioca,
através do Decreto Nº 32887 de 8 DE outubro de 2010.
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Atualmente há um enorme déficit de vagas em creches e pré-escolas na
cidade do Rio de Janeiro. Devido à falta de vagas, muitas crianças não têm a
oportunidade de ter uma educação infantil adequada, podendo sofrer danos
irreparáveis à sua capacidade de aprendizado. Além disso, muitas mães são
obrigadas a abdicar de seus trabalhos para ficarem com seus filhos (grifos
nossos).

A utilização de argumentos que têm origem nas propostas do Banco Mundial parece
ter dupla função: sensibilizar os leitores para o propósito das construções, assim como iniciar
uma postura de cuidado com as mães, uma vez que menciona a impossibilidade das mães
trabalharem fora no caso de não terem um local para deixarem seus filhos.
Esta pesquisa põe em discussão as duas argumentações. A construção dos EDI foi um
fator importante para o crescimento das matrículas, uma necessidade frente a uma
obrigatoriedade constitucional. Os discursos fatalistas associados à Educação Infantil e a sua
visível carência de vagas, não justificam a sua importância, nem abordam o que precisa ser
dito: Educação Infantil é direito, assegurado na Constituição Federal (BRASIL, 1988), na
LDBEN 9394/96 (BRASIL, 1996) e ECA (BRASIL, 1990). Sem entrar no mérito das
questões econômicas e sociais das famílias, ressaltamos que uma prefeitura com a
importância do Rio de Janeiro no cenário nacional, não pode desconsiderar a paternidade na
tarefa do cuidado e educação das crianças, por não serem ações vinculadas a um gênero.
Os EDI foram apresentados como um novo conceito de edificação para a Educação
Infantil carioca (RIO DE JANEIRO, 2009). Para tanto, um novo documento foi publicado,
em 2010, fundamentando as concepções que davam sustentação teórica a tal iniciativa. A
publicação intitulada “Marco Conceitual e Estrutural” (RIO DE JANEIRO, 2010), tem a
logomarca da Prefeitura, mas não é assinada por ninguém. Não há menção de quem o
escreveu, qual equipe, sob qual encomenda. Essa falta de autoria chama nossa atenção, uma
vez que as demais publicações internas são sempre assinadas pela equipe que as elaborou.
Talvez esse fato explique a razão dele não compor mais a página eletrônica da SME88.
O documento apresenta, em seu primeiro tópico, a concepção teórica central, ao
abordar a questão da “primeira infância”, descrita através de elementos associados à
neurociência, mais uma vez reproduzindo o discurso do Banco Mundial (RIO DE JANEIRO,
2010, p.02).
Na primeira infância, a criança desenvolve-se gradativa, mas rapidamente,
adquirindo habilidades e experiências que lhe permitirão reconhecer e
buscar oportunidades de aprendizagem, interações e ações no mundo. Nessa
fase seu corpo e cérebro fortemente se impulsionam e fortalecem,
88

Disponível em http://www0.rio.rj.gov.br/sme/downloads/coordenadoriaEducacao/2viaEDI.pdf.
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ampliando, numa velocidade jamais revivida ao longo de sua vida, sua
capacidade de compreender e atuar no mundo. Ela aprende a andar e falar; a
reconhecer a si e aos outros; a pensar e revelar seu pensamento; a ter
intenções e realizá-las; a se alegrar e se entristecer diante das opções que
fazem por ela e das que ela própria faz; a observar e registrar a sua
observação; a conviver e a se retirar de situações e assim por diante

Os conhecimentos da neurociência, sem dúvida, podem somar forças para um olhar
mais abrangente sobre as crianças e seu processo de desenvolvimento. No entanto, a
utilização política da mesma pode ser um elemento justificador de ações de cunho
compensatório em detrimento do educativo. As demais políticas planejadas por essa gestão
seguem o mesmo pressuposto, o que reforça indícios das influências internacionais presentes
nos oito anos daquela gestão, na cidade do Rio de Janeiro. Em termos de objetivo, assim
conceitua (idem, p.5)
O Espaço de Desenvolvimento Infantil – EDI – é um novo modelo público
de atendimento à primeira infância e tem como objetivo principal realizar
atendimento educativo às crianças entre 3 meses e 5 anos e 6 meses, por
meio de uma proposta pedagógica que reconheça e valide a integralidade da
criança, isto é, as suas necessidades físicas e de crescimento, psicológicas e
emocionais, educativas e cognitivas, assim como seus desejos e interesses.
(grifos nossos)

O documento ainda acrescenta como pilares as Salas de Primeiro Atendimento, a
Biblioteca Infantil e o Atendimento Integral, o que revela uma grande preocupação com os
aspectos da assistência. O foco na saúde infantil é assinalado ao conter nas edificações do
EDI, salas onde era previsto a presença de um técnico de enfermagem para realizar pequenos
atendimentos e zelar pela saúde das crianças. O horário de atendimento integral (7h15min às
19h15min) é marcado como “possibilidade que as famílias possam adequar seus horários com
o das crianças. Por exemplo, a entrada pode ser feita entre 7h15min e 9h; e a saída poderá
ocorrer a partir das 16h, considerando a possibilidade de atendimento em período parcial, em
todas as faixas etárias” (RIO DE JANEIRO, 2010, p.6).
Há uma previsão de várias categorias de profissionais, que deveriam compor a equipe
do EDI. Dentre eles: o diretor, o diretor adjunto, coordenador pedagógico, professores
articuladores, professor de Educação Física e agentes auxiliares de creche.
Após a execução das primeiras edificações, algumas modificações foram realizadas.
As salas de “primeiro atendimento” não seguiram a função inicial e a proposta de
atendimento integral oscilou bastante como será apresentado no capítulo VI.
Em relação aos trabalhadores previstos, poucos EDI contavam com professores de
Educação Física, e quando os tinham, atendiam prioritariamente à pré-escola. Não havia
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Coordenadores Pedagógicos e sim Professor Articulador, profissional que em sua maioria,
atuava no regime de dupla regência (hora extra).
O documento expressa a expectativa de criação de um novo cargo: Educador da
Infância – cargo que, ainda naquele ano, foi criado sob o nome de Professor de Educação
Infantil.89
O Segundo Plano Estratégico (2013- 2016), fazia menção ao novo modelo, dentro de
uma perspectiva administrativa (RIO DE JANEIRO, 2013, p.11):
A iniciativa Espaço de Desenvolvimento infantil (EDI) é composta de três
frentes: (i) Expansão do Atendimento, (ii) Salto de Qualidade e (iii)
Integração intersetorial. (i) A Expansão do Atendimento consiste no
crescimento da rede de atendimento à Educação Infantil em 30 mil novas
vagas

As 60 mil novas vagas previstas, abarcando o tempo de ambos os mandatos do
prefeito, estavam presas a outros critérios apresentados naquele plano (RIO DE JANEIRO,
2013, p.34); como priorizar a Zona Oeste e áreas de alta concentração de beneficiários do
Cartão Família Carioca.
Havia uma demanda por creche que aumentava a cada dia, inicialmente, pela simples
lógica do acesso da população às informações sobre os EDI, em especial às veiculadas em
âmbito televisivo90, gerando o desejo de matricular as crianças naquele espaço tão bem
apresentado. Por esta razão, a Lei 5.550 (RIO DE JNEIRO, 2013)91 determinou um”
refinamento na política de acesso à creche”, que significava a “inclusão de critérios de
priorização mais customizados em relação às necessidades das famílias”. Na prática tratou-se
da assunção de critérios que facilitariam a entrada da criança mais vulnerável à creche, o que
acabava por excluir aquelas que se encontram em uma situação menos desfavorecida. A
adequação da oferta de vagas à demanda local através do georreferenciamento92, trouxe a
realidade de uma inscrição prévia para creches dentro de um mesmo espaço georreferenciado,
na tentativa de otimizar as matrículas.
89

Lei nº 5.217 DE 1º DE SETEMBRO DE 2010
Cria no quadro permanente do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro a categoria funcional de
Professor de Educação Infantil, acresce o quantitativo de cargos de Agente Auxiliar de Creche e dá outras
providências.
90
Pode ser encontrado em: <https://www.youtube.com/watch?v=E0fNCdGqeZo>;
<https://www.youtube.com/watch?v=VayIbG5NOxE>; https://www.youtube.com/watch?v=h7rn1W4TKJo>;
<https://www.youtube.com/watch?v=H4UgIaXWKhU>;
<https://www.youtube.com/watch?v=CKAPA09Kn70>.
91
LEI Nº 5.550, de 10 de janeiro de 2013. Altera a Lei nº 5.215, de 2 de agosto de 2010, e dá outras
providências. ANEXO III – Programas Estratégicos por Área de Resultado. Disponível em:
<http://mail.camara.rj.gov.br>.
92
Critério de proximidade creche/casa, que no município dão origem as territórios.
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O 2º Plano Estratégico previu como resultados
Ampliação do acesso à Educação Infantil em 30 mil vagas, garantindo que
as vagas oferecidas atendam à demanda da população mais vulnerável;
melhoria do desenvolvimento infantil das crianças atendidas, assegurando
condições básicas de saúde e permitindo o nivelamento de diferenças
socioeconômicas no desempenho escolar futuro; articulação de todas as
ações da Prefeitura voltadas para a Primeira Infância para a garantia do
atendimento integral da criança e sua família. (grifos nossos)

Ao longo deste trabalho e mais especificamente no capítulo de análise dos dados
avaliaremos se as intenções descritas no documento foram de fato alcançadas.
Em relação às edificações, alguns esclarecimentos se fazem necessários. O conceito
de EDI, para a prefeitura, não se restringiu aos novos prédios. Na verdade, o número total de
EDI considerou também adaptações, adequações e novas construções. Por “adaptações”
foram considerados instituições que já atendiam à Educação Infantil e que sofreram alguns
ajustes ganhando uma nova designação93 e, assim, passaram a ser denominadas EDI. As
“adequações” são alterações mais profundas, em prédios escolares ou não. Apenas as novas
construções foram as únicas que seguiram o novo modelo arquitetônico.
A Tabela a seguir mostra o número de EDI construídos e inaugurados por ano.

Tabela 10: número de EDI construídos e inaugurados por ano
Por ano
Total
Coordenadoria
Regional
2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1ª CRE
02
01
02
04
01
00
00
01
11
2ª CRE
00
00
01
00
02
01
01
00
05
3ª CRE
00
02
01
04
01
00
00
03
11
4ª CRE
00
01
04
08
03
02
00
12
30
5ª CRE
00
00
01
02
01
00
00
00
04
6ª CRE
01
01
01
01
01
03
02
07
17
7ª CRE
02
02
06
06
02
01
00
13
32
8ª CRE
02
01
02
05
03
02
00
04
19
9ª CRE
00
00
02
04
04
01
01
14
26
10ª CRE
00
00
04
07
00
01
01
21
34
11ª CRE
00
00
00
00
00
00
01
0
01
Total
07
08
24
41
18
11
06
75
190
Fonte: Documentos gerenciais SME/RJ e publicações em Diário Oficial – Autoria própria

As CRE localizadas na Zona Oeste da cidade (7ª, 8ª, 9ª e 10ª) são, notadamente,
aquelas em que houve mais construções. Isso converge para o que sinalizamos anteriormente,
pela grande demanda em espaços geográficos extensos, áreas privilegiadas desde o início do
programa, respondendo a demanda encontrada inicialmente pela gestão municipal e
93

Designação trata-se de uma numeração dada pela SME/RJ que organiza as seguintes informações:
coordenadoria regional, microárea, tipo de estabelecimento e numeração dentro da CRE. Os EDI são categoria
800 Ex: 08.017.804 – 8ª CRE, microárea 17, EDI nº4
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cumprindo o prometido no segundo Plano Estratégico94. Enquanto isso, 2ª, 5ª e 11ª CRE,
foram as menos beneficiadas, já que não faziam parte dos principais objetivos dos planos de
expansão (RIO DE JANEIRO, 2013).
Chamamos atenção para o último ano de cada gestão. Em 2012, foram 41 construções
e em 2016, mais 75 EDI edificados. A flutuação entre as construções ao longo dos anos e
CRE apontam as intenções políticas voltadas para a reeleição e para
Na contagem geral dos EDI as adaptações são também anunciadas como novas
edificações do modelo. Por essa razão, produzimos a tabela abaixo para que possamos
entender como se chega ao número total de 228 unidades.

CRE

Tabela 11: Adaptações a título de EDI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ª ª ª ª ª ª ª ª ª

Adaptações/Adequaçõe
s

3

2

3

4

3

3

9

2

6

10
ª

11
º

Tota
l

1

2

38

Fonte: Dados da SME/RJ

Alterar o nome de algumas instituições para EDI não foi garantia de um espaço que
comportasse creche e pré-escola, ou algumas outras especificidades do projeto original.
Muitas dessas instituições eram creches ou escolas exclusivas de Educação Infantil. A
alteração na nomeação da unidade, parece ter tido mais apelo político do que prático. Ao
utilizar esta estratégia, a prefeitura passou a contabilizar os EDI de forma conjunta. Não nos
foi possível fazer uma análise mais aprofundada do tema, por não encontrarmos nenhuma
publicação oficial sobre o assunto.
Até o ano de 2016 foram construídos 190 EDI. Novas

adaptações continuaram

acontecendo, no intuito de associar a marca do EDI a todas as instituições educativas de
atendimento à infância. Até o ano de 2016, contabilizando novas construções e adaptações,
existiam 228 Espaços de Desenvolvimento Infantil.

4.6.

A criação do cargo de Professor de Educação Infantil

Por força de pressões sociais sofridas e por cobranças do Ministério Público Federal, a
prefeitura do Rio de Janeiro, ainda na primeira gestão (2009- 2012), foi compelida a criar a
94

vide a primeira parte deste capítulo e a Figura 2 (P. 5)
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categoria funcional de Professor de Educação Infantil. Isto se deu, a partir da Lei nº
5217/2010, de 01/09/2010 (RIO DE JANEIRO, 2010), categoria que passou a compor o
quadro permanente do Magistério (art.5º), mantendo o quadro já existente de funcionamento
das unidades de Educação Infantil (art.7º). Isto significou, manter os agentes auxiliares de
creche e suas atribuições95 (GIL, 2013).
Após ter herdado da gestão anterior, profissionais que nem sempre tinham a formação
exigida na Lei (BRASIL, 1996), em 2010, a SME iniciou um novo processo de concurso
público. O Edital SMA nº 91, de 25/10/10, exigia formação mínima de Normal Médio,
Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação em docência na
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. O concurso previa a carga horária
semanal de vinte e duas horas e meia. A descrição sumária do cargo consistia em (RIO DE
JANEIRO, 2010, p.2)
[...] planejar, executar e avaliar, junto com os demais profissionais docentes e
equipe de direção, as atividades da unidade de Educação Infantil e propiciar
condições para o oferecimento de espaço físico e de convivência adequados à
segurança, ao desenvolvimento, ao bem-estar social, físico e emocional das
crianças.

As atribuições, o cargo e a formação solicitados envolviam o novo profissional no
espírito de indissociabilidade entre as ações de cuidado e Educação. O edital descrevia ações
(idem, p.03).
o professor como membro de uma equipe pedagógica, participante da elaboração do
projeto político pedagógico da instituição, de ações e momentos de formação
continuada, atento ao planejamento que atenda às necessidades infantis de seu
grupamento

O concurso disponibilizou 1500 vagas, sendo 77 para pessoas com necessidades
especiais. Aconteceu através de provas objetiva96 e discursiva, além de prova de títulos. O
edital atendeu às determinações do artigo 60 da LDBEN/96 em relação à formação mínima
exigida. (BRASIL, 1996).
A partir de junho 2011 os Professores de Educação Infantil - PEI, começaram a tomar
posse e a fazer parte do quadro de funcionários das creches públicas municipais. Em 2012,
novo edital de concurso97, oferecendo um total de 100 vagas, foi anunciado, tendo em vista a
expansão da rede com a construção de novos Espaços de Desenvolvimento Infantil. O
95

Primeira categoria criada para atuar nas creches cariocas. edital conjunto SME/SMA nº 08, de 24 de julho
de 2007., que exigia dos profissionais formação no ensino fundamental apenas, contrariando o disposto na
LDBEN/9394 (BRASIL, 1996).
96
Exigia conhecimento em Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Conhecimentos Específicos e
Legislação.
97
Edital SMA Nº 111, DE 28 DE MAIO DE 2012
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terceiro e último edital98, para o mesmo cargo, foi lançado em 2015, com carga horária de 40
horas semanais e salário correspondente às horas trabalhadas.
Essa alteração converge com as mudanças da política educacional local, que previa
que os cargos de Professor de Ensino Fundamental e Professor de Educação Infantil teriam
carga horária de 40 horas semanais, a fim de atender a expansão do horário integral na rede
municipal.99
O PEI não atua sozinho. No Berçário e no Maternal I, tem a companhia de Agentes
Auxiliares de Creche, categoria hoje nomeada Agentes de Educação Infantil. Muitos dos que
hoje são PEI passaram pela experiência das outras funções, inclusive foram Agentes de
Educação Infantil, na rede. São100 5.430 AEI na rede municipal e 5.393 PEI101.
O número de profissionais de Educação Infantil parece expressivo, mas precisamos
considerar que os grupamentos da creche exigem sempre mais que um profissional em
atuação simultânea102 . No caso do berçário, a legislação carioca prevê cinco adultos para um
grupamento de 25 crianças (RIO DE JANEIRO, 2004).

4.7.

Cartão Família Carioca - CFC

Embora não seja uma política da Educação, essa política é discutida nesta tese por
haver uma relação estreita entre o Cartão Família Carioca (CFC) e a Educação.
A Lei nº 5.358, de 29 de dezembro de 2011103, cria um programa de transferência
condicionada de renda, que usa o cadastro único do Governo Federal como base exclusiva
para definição dos benefícios. No Art. 3º (RIO DE JANEIRO, 2011)
Os beneficiários do Programa Cartão Família Carioca serão as famílias em
situação de pobreza, caracterizadas pela renda familiar mensal per
capita estimada
com
base
na
linha
de
pobreza.
Parágrafo único. A renda familiar per capita estimada será calculada a
partir das informações disponibilizadas no Cadastro Único do Governo
Federal, somada ao benefício do Programa Bolsa Família Federal. art.3º há a
definição do público atendido
98

Edital SMA nº 81, de 22 de maio de 2015.
LEI Nº 5.623 DE 1º DE outubro DE 2013. Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos
funcionários da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.”
100
Numeros de 2017 Fonte: SME/RJ
101
Houve maior número de contratações do que a previsão de vagas nos editais.
102
RESOLUÇÃO SME Nº 816 DE 05 DE JANEIRO DE 2004 Disponível em
http://femerj.org.br/Boletim/Municipal/Municipio%20RJ/2004/Janeiro/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SME
%20N%C2%BA%20816.pdf
103
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/6cb29ff5b311452e03257960006a1e4d/fa0024e4726
aeef70325797500737f5a?OpenDocument
99
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Prevê pagamentos mensais aos titulares do cartão, preferencialmente mulheres. Há
condicionalidades referente à esfera da Saúde104 e da Educação105, essas instituídas pelo
Decreto nº 32887/10 (RIO DE JANEIRO, 2010), que são:
Art. 10. Consideram-se como condicionalidades cumulativas do Programa
CARTÃO FAMÍLIA CARIOCA a frequência escolar bimestral mínima de
90% para crianças a adolescentes menores de dezoito anos e presença de um
dos responsáveis nas reuniões bimestrais.
[...]
§ 2º Caberá à Secretaria Municipal de Educação a garantia do direito de
acesso pleno aos serviços educacionais, que viabilizem o cumprimento das
condicionalidades por parte das famílias beneficiárias do Programa.
§ 3º Frequência escolar abaixo de 90% em dois bimestres seguidos ou
ausência de um responsável em mais de uma das reuniões bimestrais
acarretará no bloqueio parcial do benefício financeiro da família.

A política carioca acompanha a federal em um ato que expressa as influências na
construção de políticas locais. O CFC se assemelha ao Programa Bolsa Família106 (BRASIL,
2004) que regulamenta o recebimento dos recursos à condicionantes da Educação e Saúde.
No entanto, nem todos os participantes do cadastro teriam direito ao benefício, apenas
aquelas famílias “caracterizadas pela renda familiar mensal per capita estimada abaixo da
linha de pobreza (R$ 108,00 cento e oito reais)” (RIO DE JANEIRO, 2013, p. 01)
Além da proposta inicial o programa Cartão Família Carioca acenou com a
possibilidade de benefício adicional, previsto no Decreto 32887/10 (RIO DE JANEIRO,
2010) caso os seguintes requisitos do site da prefeitura107 fossem cumpridos
• Participar da educação de seus filhos, comparecendo às reuniões de pais,
apoiando e ajudando as crianças e adolescentes a melhorarem as notas nas
provas bimestrais
• os matriculados nas Escolas do Amanhã precisam melhorar as notas em
15% nas provas bimestrais e alcançar pelo menos nota 4;
• os matriculados nas demais escolas municipais precisam melhorar suas
notas em 20% nas provas bimestrais e alcançar pelo menos nota 4;
• também receberão o benefício adicional os que atingirem, pelo menos, as
seguintes notas nas provas bimestrais:
- 7 para os alunos do segundo ao quinto ano nas Escolas do Amanhã e 7,5
nas demais escolas municipais;

104

Decreto nº 37.621 DE 29 de agosto de 2013
http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/35373Dec%2032887_2010.pdf
106
O Bolsa Família é um programa federal destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com
renda per capita de até R$ 154 mensais, que associa à transferência do benefício financeiro do acesso aos
direitos sociais básicos - saúde, alimentação, educação e assistência social.
Através do Bolsa Família, o governo federal concede mensalmente benefícios em dinheiro para famílias mais
necessitadas. Disponível em http://bolsafamilia.datasus.gov.br/w3c/bfa.asp
107
http://www.rio.rj.gov.br/web/cvl/exibeconteudo?article-id=2248211
105
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- 6 para os alunos do sexto ao nono ano nas Escolas do Amanhã e 6,5 nas
demais escolas municipais.

Nenhum dos requisitos listados faz referência especifica à Educação Infantil, apenas o
primeiro, sobre a participação dos responsáveis pode ser relacionado ao tema.
De acordo com o parágrafo 2º (RIO DE JANEIRO, 2010), coube à SME/RJ a garantia
de pleno acesso aos serviços educacionais, o que fez com que as Portarias de Matrícula, a
partir de 2011, incorporassem em seus textos, os beneficiários como prioridade.

4.8

Políticas de Matricula: premissas na Educação Infantil

Como instituições pertencentes ao sistema municipal de Educação, apoiadas em
legislação nacional e municipal, as creches incorporaram o ritual de matrícula das demais
modalidades. Os primeiros anos (2003 a 2007) foram marcados por uma opção em constituir
dois momentos específicos: o primeiro referente à inscrição, e o segundo, a matrícula para as
crianças selecionadas. A orientação dada era que os responsáveis procurassem as creches de
seu interesse, preenchessem uma ficha, muitas vezes com ajuda dos próprios profissionais, e
aguardassem o resultado final. De posse da ficha, a direção da unidade era responsável pela
escolha, baseada em alguns critérios, convocando os responsáveis selecionados para a
matrícula. As crianças excedentes começavam então a constituir uma fila de espera, que era
atendida de acordo com as possibilidades da instituição.108
A necessidade de aumento de oferta de vagas já havia sido anunciada em 2008,
quando a publicação do Instituto Pereira Passos – IPP/RJ (RIO DE JANEIRO, 2008, p.4)
sinalizou a demanda por vagas na creche. Diz o estudo:
[...] as informações do Censo e da PNAD apontam para a diminuição
absoluta da população infantil, especialmente a população de 0 a 3 anos de
idade – onde a queda estimada é da ordem de 24% - mas, também, a
população de 4 e 5 anos, que cai 23%.Essas informações confirmam que a
diminuição da procura por vaga na pré-escola – a oferta de vagas em creche
ainda é inferior à demanda– é uma tendência e não traduz a ineficácia no
atendimento ao público, mas apenas reflete a queda do número de pessoas
nessa faixa etária no Município do Rio de Janeiro. (grifos nossos)

A gestão anterior da prefeitura 2001-2008, junto ao IPEA, foi a responsável pela
criação de um sistema de matrículas que garantia a crianças mais vulneráveis maiores
108

Não encontramos documento que detalhasse esse procedimento. Estes dados fazem parte da memoria da
pesquisadora, enquanto membro da GEI/SME, até 2014.
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chances de entrada na creche. Nessa época o processo acontecia da seguinte maneira: os
responsáveis se dirigiam à creche desejada para inscrição, respondiam a um questionário que
levantava aspectos considerados de vulnerabilidade. Após o período da pré-matrícula
acontecia o sorteio das vagas, utilizando o critério de maior pontuação para as crianças com
vulnerabilidades. A lista final era organizada e entregue a cada creche para que os pais
confirmassem a matrícula. Aqueles não contemplados faziam parte de uma lista de espera.
A cada ano, uma portaria de matrícula é publicada definindo critérios e organizando
todo o processo. A tabela seguinte apresenta alguns dados dos anos referentes a este estudo.
Como já informado em outro momento do texto, as portarias de matrícula e decisões
associadas são sempre determinadas no ano anterior àquele em que a inclusão da criança se
concretizará. Neste sentido, a Portaria referente ao ano de 2009 coube à gestão anterior. Ao
assumir a Secretaria Municipal de Educação, no ano de 2009, o novo secretário já tinha o
planejamento para o ano organizado em termos de matriculas, funcionamento das unidades e
lista de espera.

Quadro 5: Portarias de Matrícula 2009 a 2016
Ano

2009

2010

Grupamentos
Faixa etária
Berçário I – 0
(zero) a
11meses.
Berçário II - 1
ano a 1 ano e
11 meses.
Maternal I - 2
anos a 2 anos e
11 meses.
Maternal II 3anos a 3anos
e 11meses.

De 03 meses a
3 anos e 11
meses
Os mesmos
grupamentos
do ano anterior

Prioridades
Crianças ou familiares vítimas de violência
doméstica; Crianças com desnutrição
infantil; Responsável dependente da
matrícula da criança, para trabalhar; Crianças
ou alguém do núcleo familiar acometidos por
doenças crônicas; Crianças com alguém do
núcleo familiar que faz uso abusivo de
drogas; Crianças com alguém do núcleo
familiar que seja presidiário ou ex presidiário; Renda familiar per capita até R$
200,00; Ter irmão (ã) que já é aluno (a) da
creche; Ter irmão sorteado na creche; Morar
na comunidade; Ser filho de mãe
adolescente; Ser filho de funcionário da
creche
Crianças ou familiares vítimas de violência
doméstica; Crianças com desnutrição
infantil; Responsável dependente da
matrícula da criança, para trabalhar; Crianças
ou alguém do núcleo familiar acometidos por
doenças crônicas; Crianças com alguém do
núcleo familiar que faz uso abusivo de
drogas; Crianças com alguém do núcleo
familiar que seja presidiário ou ex presidiário; Renda familiar per capita até R$
200,00; Ter irmão (ã) que já é aluno (a) da
creche; Ter irmão sorteado na creche; Morar
na comunidade; Ser filho de mãe
adolescente; Ser filho de funcionário da
creche l) ser filho de funcionário da unidade

Onde

Como

Inscrição na
creche desejada

Exigência de
comprovação
de dados.
Sorteio público
utilizando um
aplicativo
desenvolvido
pelo IPEA.

As prématrículas e as
matrículas para
candidatos à
Educação
Infantil modalidade
creche, serão
realizadas nas
Creches
Municipais, nos
Espaços de
Desenvolviment
o Infantil– EDI e
nas Unidades

Exigência de
comprovação
de dados
Sorteio público
utilizando um
aplicativo
desenvolvido
pelo Instituto
de Pesquisa
Econômica
AplicadaIPEA
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2011

Crianças de 6
meses a 3 anos
e 11 meses.
Grupamentos:
Berçário 06
meses a 1 ano
e 11 meses.
Maternal I - 2
anos a 2 anos e
11meses.
Maternal II - 3
anos a 3 anos e
11meses.

2012
a
2015

6 meses
completos até
o início do ano
letivo de 2015

na qual efetuou a inscrição; m) os candidatos
da mesma família, nascidos na mesma data,
terão assegurados os mesmos direitos.
a) crianças cuja família seja beneficiária do
cartão carioca b) crianças com deficiência;
c)crianças cuja família esteja inscrita no
programa bolsa família; d)crianças que
estejam relacionadas na lista de espera da
creche, elaborada em 2012; e)crianças ou
familiares vítimas de violência doméstica;
f)crianças ou alguém do núcleo familiar
acometidos por doenças crônicas; g)crianças
com alguém do núcleo familiar que faz uso
abusivo de drogas; h)crianças com alguém do
núcleo familiar que seja presidiário ou ex presidiário; i)ter irmão (ã) gêmeo (a) que está
também sendo inscrito (a) ; j)ser filho de mãe
adolescente

Escolares.
Sorteio público

Idem ao ano anterior

crianças cuja família seja beneficiária do
Cartão Família Carioca; b) crianças cuja
família seja beneficiária do Bolsa Família; c)
crianças com deficiência; d) crianças e/ou
6 meses
familiares de seu convívio diário vítimas de
completos até
violência doméstica; e) crianças com alguém
o início do ano
do núcleo familiar que faz uso abusivo de
letivo de 2016
drogas; f) crianças e/ou alguém do núcleo
2016 - 02 de
familiar acometidos por doenças crônicas; g)
fevereiro a 3
crianças com alguém do núcleo familiar que
anos e 11
seja presidiário ou ex-presidiário; h) crianças
meses
que estejam relacionadas na lista de espera
da creche, relativa ao ano anterior; i) ter
irmão(ã) participando desse processo; j) ser
filho de mãe adolescente.
Fonte: Dados organizados pela autora.

Ao longo dos anos há alterações quanto à faixa etária de entrada nas creches. Em
2009, não há barreira etária para a entrada e há discriminação etária pelos grupamentos. Em
2010, o texto altera a entrada para três meses e subtrai a informação dos grupamentos,
incluindo apenas a faixa etária final. Em 2011, o texto volta a discriminar os grupamentos,
alterando a idade de entrada para seis meses. Na discriminação dos grupamentos, notamos
também a eliminação da divisão dos Berçários I e II, a partir daquele ano, denominados
apenas como Berçário. Essa Portaria de Matrícula marca a política da nova gestão relativa à
idade e grupamentos da creche, que não sofreram mais alterações até o final da mesma, em
2016. Em 2012, mais uma vez os grupamentos foram suprimidos, e esse formato foi mantido
até 2016.
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4.9.

Comparando os Documentos

Coube à SME/RJ planejar a matrícula para o ano de 2010. Esse planejamento
incorporou novos elementos referentes às matrículas e eliminou outros. Houve também a
adoção de terminologias que trouxeram novos sentidos ao cotidiano da prefeitura. O foco na
“vulnerabilidade social” da criança e da família ganhou destaque, em função da estreita
relação da prefeitura com o Banco Mundial.
Em 2010, uma inovação foi a criação de um site específico para matrículas
www.matriculafacil.rj.gov.br; porém, esse recurso inicialmente não se aplicava às turmas de
creche, beneficiando apenas a pré-escola e ensino fundamental.
Art. 3.º As pré-matrículas e matrículas para a Educação Infantil –
modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e
Adultos, para o ano de 2010, serão realizadas no período 3 a30 de novembro
de 2009, pela Internet, no endereço eletrônico www.matriculafacil.rj.gov.br.

Embora os documentos oficiais não falem do motivo da não inclusão da creche nessa
modalidade de matrícula, inferimos que a construção dos Espaços de Desenvolvimento
Infantil (EDI), com forte propaganda veiculada nos meios de comunicação, tenha criado
receio que o número de inscrições extrapolasse a capacidade de atendimento. Nesse sentido, a
inscrição nas Creches e Espaços de Desenvolvimento Infantil manteve a exigência da
presença do responsável à unidade pretendida.
No ano de 2010, as regras para inscrição das crianças em creches e EDI foram
publicadas em portaria específica – Resolução SME nº1.045, de 30 de outubro de 2009109,
alterada, posteriormente, pela Portaria E/SUBG/CP nº20/09, de 05/10/2009110. Esses
documentos são discutidos a seguir:
Art. 3.º As inscrições e as matrículas para candidatos à Educação Infantil,
modalidade creche, serão realizadas nas Creches Públicas Municipais e nos
Espaços de Desenvolvimento Infantil - EDI.
Parágrafo único. As Coordenadorias Regionais de Educação - E/SUBE/CRE
-deverão elaborar documento com vista a comprovar, junto aos respectivos
empregadores, a presença do responsável pelas crianças nos momentos da
inscrição e da matrícula.

109

Dispõe sobre o calendário para realização da pré-matrícula e matrícula nas Unidades Escolares, nos Espaços
de Desenvolvimento Infantil e nas Creches da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino. Datas foram
alteradas posteriormente, mas não são o foco deste estudo.
110
Fixa normas para efetivação da matrícula de Educação Infantil, modalidade creche, nas Creches Municipais e
nos Espaços de Desenvolvimento Infantil do Sistema Público Municipal de Ensino e dá outras providências.
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A preocupação com a comprovação de presença dos responsáveis às unidades para
matrícula apareceu em destaque pela primeira vez na portaria de matrícula111. Respeito aos
responsáveis e desrespeito ao direito de todas as crianças estão lado a lado e ao mesmo tempo
ocultos na formalização do documento.

Art. 4º As matrículas nas classes de Educação Infantil, modalidade creche,
serão realizadas em 3 momentos, conforme relacionado a seguir:
I - inscrições abertas para todas as crianças de 3 (três) meses a 3 (três)anos e
11 (onze) meses, a serem realizadas nas Creches Públicas Municipais e nos
Espaços de Desenvolvimento Infantil, de acordo com a preferência do
responsável;

Entre as propostas diferenciadas da nova gestão, a portaria de matrícula evidencia a
questão da faixa etária de atendimento educacional. Expressa a nova prática de efetivar
matrículas para crianças a partir dos três meses de idade. Tal decisão não foi respaldada em
nenhum documento municipal, discussões com movimentos sociais ou de Educação Infantil.
Ela foi determinada unilateralmente e seus efeitos incidiram diretamente sobre as crianças e
suas famílias.
O quadro abaixo nos permite visualizar as principais modificações feitas a partir de
2010.

Exclusões Acréscimos:

Quadro 6: Alterações nos critérios de seleção para matrícula
2010
2011 - 2015
2016
Ser filho de funcionário Crianças cuja família seja beneficiária
da creche ser filho de
do cartão carioca
Crianças com
funcionário da unidade
Crianças com deficiência;
deficiência.
na qual efetuou a
crianças cuja família esteja inscrita no
inscrição
programa bolsa família;
Renda familiar per capita até R$ 200,00; Ter irmão (ã)
os candidatos da mesma Crianças que estejam relacionadas na
Ter irmão (ã) que já é aluno (a) da
gêmeo (a) que está
família, nascidos na
lista de espera da creche, elaborada em
creche;
também sendo
mesma data, terão
2012;
Ter irmão sorteado na creche;
assegurados os mesmos ter irmão (ã) gêmeo (a) que está também inscrito (a).
Morar na comunidade;
Fonte: direitos.
Portarias de matrícula SME/RJsendo inscrito (a);
Ser filho de funcionário da creche
ser filho de mãe adolescente.
Os candidatos da mesma família,
nascidos
na (RIO
mesmaDE
data,
terão
A Portaria de matrícula de 2010
JANEIRO,
2009) contemplou os filhos dos
assegurados os mesmos direitos.

funcionários, o que não estava regulamentado incialmente. Os critérios de prioridade de 2011
trouxeram, pela primeira vez, uma menção às crianças que participaram do processo do ano
anterior e que compunham a lista de espera. Também trouxe mudanças a fim de atender as
próprias regulações do município relativas ao Cartão Família Carioca (RIO DE JANEIRO,
111

Decreto 32887/13.
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2010), que obrigava a SME/RJ a dar pleno acesso às etapas educacionais, tendo em vista uma
das condicionalidades para recebimento do benefício ser a frequência escolar. Há uma
diferenciação entre as crianças beneficiárias do Cartão Família Carioca, em 2010 e as
beneficiárias do Bolsa Família (BRASIL, 2004).
Já em 2016, o critério de ser criança com deficiência ganhou destaque, mostrando
uma convergência para a política de inclusão112 do Ministério da Educação (BRASIL, 2005).
A partir dos estudos das políticas cariocas tecemos análises mais robustas ao
relacionarmos com os números de matrículas, o que será feito nos Capítulos VI e VII.

112

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/docsubsidiariopoliticadeinclusao.pdf
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CAPÍTULO V
CAMINHOS METODOLÓGICOS

Uso a palavra para compor meus silêncios.
Não gosto das palavras
fatigadas de informar.
Dou mais respeito
às que vivem de barriga no chão
[...]
Manoel de Barros

A pesquisa em políticas públicas pressupõe a assunção de posturas e metodologias
capazes de acompanhar a trajetória das ações históricas. Uma análise política requer mais que
um simples olhar e uma construção temporal, pois explora contextos, embates,
empoderamentos ou subordinações nos subtextos que se escrevem simultaneamente aos
textos oficiais.
O percurso de uma pesquisa se dá a partir das escolhas teórico-metodológicas, pois a
decisão por um caminho de investigação carrega nele aspectos não só objetivos, mas também
as crenças do pesquisador, a relação entre a metodologia e os demais referenciais teóricos que
sustentam a análise e a forma como serão organizados e interpretados o que for pesquisado.
Nesta pesquisa, para análise das políticas, tomamos o referencial do Ciclo de Políticas
(Policy Cycle Approach), de Stephen Ball e Richard Bowe (1992-1994). Entendemos que tais
estudos nos ajudam a compreender a dinâmica e dialética relacional das políticas públicas,
nos seus aspectos macroestruturais e microestruturais.
Temos por propósito acompanhar e compreender a política educacional carioca
através dos dados produzidos, pela própria prefeitura, sobre a matrícula das crianças na
creche, ao longo dos oito anos de uma gestão da prefeitura (2009-2016).
Nos capítulos anteriores, procuramos refletir em que contextos nasceram as políticas
públicas educacionais cariocas. Isto porque, na tessitura do texto legal, as diferentes posições
ideológicas, no seu embate por sobrepor-se às demais, foi deixando suas marcas e, ao mesmo
tempo, assumindo outras características advindas do próprio embate, produzindo cenários e
realidades próprias de seu tempo.
Neste processo percebemos que as reformas educacionais em um município não se
processam por uma única visão política, mas se formam a partir de contextos políticos mais
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amplos, nacionais e internacionais. Portanto, entender os contextos de produção das políticas
parece essencial, apesar de nada simples.
Nos dedicamos, neste capítulo, a apresentar os caminhos que escolhemos e
percorremos, assim como as razões pelas quais nossas escolhas foram feitas.
Pesquisar uma gestão dupla (2009-2012/ 2103-2016) é uma tarefa que exige cuidados
e atenção, para que os dados produzidos sejam representativos da realidade do período
selecionado. Por essa razão, nossa incursão nos documentos e dados da prefeitura do Rio de
Janeiro foram feitas sempre na perspectiva de selecionar aquilo que se relacionava à nossa
investigação e somente a ela. Neste exercício, temos a certeza de que não exploramos todas
as possibilidades investigativas e que muito pode e precisará ser ainda complementado.
A seguir apresentaremos nosso recorte, explicitando o funcionamento da Secretaria
Municipal de Educação - SME/RJ, apenas no que concerne à nossa investigação

5.1. A Construção do Objeto de Pesquisa

Trata-se de uma pesquisa documental, na medida que tecemos análises sobre
documentos e legislação nacionais e municipais, o que exigiu leituras extensas, pesquisa e
seleção de documentos que fazem parte do corpus a ser analisado. Ao utilizar documentos
para dele extrair dados, foi preciso investigar, selecionar, seguir etapas e procedimentos. Foi
preciso organizar informações para serem posteriormente analisadas.
Minayo (2008), ao discutir o conceito e o papel das pesquisas em ciências sociais,
defende que “a metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de
técnicas que possibilitam a apreensão da realidade e também o potencial criativo do
pesquisador” (MINAYO, 2008: 22). Essa postura traduz o que será feito neste trabalho,
partindo de nossas concepções teóricas, buscamos caminhos para entender a realidade,
aprendemos sobre organização de dados e criamos uma forma especifica de lidar com os
elementos de que dispúnhamos.
Buscamos nos documentos analisados não apenas falas ou explicitações, mas também
dados quantitativos que nos ajudem a significar a realidade. Esta pesquisa tem forte cunho
quantitativo. Ao trabalhar dessa forma, nos apoiamos em Gatti (2006, p. 28) quando adverte
[...]os conceitos de quantidade e qualidade não são totalmente dissociados,
na medida em que, de um lado, a quantidade é uma interpretação, uma
tradução, um significado que é atribuído à grandeza com que um fenômeno
se manifesta (portanto é uma qualificação dessa grandeza), e de outro, ela
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precisa ser interpretada qualitativamente, pois, em si, seu significado é
restrito. Por outro lado, nas abordagens qualitativas, é preciso que o evento,
o fato, se manifeste em uma grandeza suficiente para sua detecção [...]

Assim, tecemos análises que se relacionam com aspectos de uma pesquisa
quantitativa-qualitativa, ao associar quantidades aos textos e cenários políticos.
Tendo em vista o caráter social da Educação, é compreensível que haja um
predomínio de estudos qualitativos nas Ciências Sociais. No entanto, existem alguns tipos de
pesquisa que necessitam de um olhar quantitativo para poder analisar a situação de forma
completa. Em defesa a essa posição, Gatti explica (2011, p.13):
Atualmente, na área da pesquisa educacional, excluindo análises de dados
de avaliações de rendimento escolar realizadas em alguns sistemas
educacionais no Brasil, poucos estudos empregam metodologias
quantitativas. Há mais de duas décadas que na formação de educadores e de
mestres e doutores em educação não se contemplam estudos disciplinares
sobre esses métodos. No entanto, há problemas educacionais que para sua
contextualização e compreensão necessitam ser qualificados através de
dados quantitativos.

Para responder às nossas questões, estudos quantitativos são essenciais já que nos
permitem contextualizar a realidade, que nem sempre correspondem ao que é dita nos
discursos políticos. Investigações sobre o fluxo de matrículas na Educação Infantil e mais
especificamente na creche são fundamentais para que possamos entender, de fato, o que
significa o aumento de matrículas na Educação Infantil.
Esta é uma pesquisa crítica-analítica. Dialoga com os dados produzindo análises
amplas, apoiadas em referencial epistemológico que nos assegura um movimento dialético e
transformador. Discordamos de discursos e debates que situam as pesquisas quantitativas
unicamente no bojo das pesquisas positivistas (LUNA 2010), uma vez que nossos objetivos
estão para além da constatação da realidade, mas nas propostas de transformação da mesma.
Para aproximar tal discussão à área da Educação Infantil é factível notar, em análises
e estudos anteriores (ROSEMBERG, 2013,2010,2009; CAMPOS, 2014, 2013), que ainda
encontramos distância entre o real e o ideal – de um lado os diretos das crianças e as
obrigações do Estado e de outro, aquilo que concretamente acontece. Como discutido no
capítulo III, a Educação Infantil ao longo da história vive desafios cada vez maiores, na busca
por construir uma educação de qualidade para todas as crianças.
Acompanhar as políticas públicas para a Educação Infantil pode se dar por muitos
caminhos e escolhas possíveis. São vários desafios a serem desvendados, sejam relativos a
pré-escola ou a creche. Nossa escolha está centrada nas opções do Núcleo de Estudos da
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Infância: Pesquisa e Extensão - NEI:P&E113 e nas pesquisas pelo grupo produzidas. A
creche ganha lugar de destaque nessas investigações, que pretendem anunciar e denunciar as
intenções e ações políticas pensadas para os bebês na esfera educativa. Por tais razões, esta
pesquisa procura entender como tais desafios vem se desenrolando na cidade do Rio de
Janeiro.

5.2. Contexto da Pesquisa

A Secretaria Municipal de Educação do município do Rio de Janeiro (gestão dupla de
2009-2016), seguindo uma prática já existente na rede, planeja a cada ano a matrícula do ano
subsequente. O planejamento tem início por volta do mês de agosto e conta com a
participação das seguintes coordenadorias do nível central: Coordenadoria de Planejamento,
Coordenadoria de Educação e Coordenadoria de Infraestrutura. Participam também desse
planejamento profissionais, representantes das 11 Coordenadorias Regionais de Educação,
que dividem administrativamente a cidade. Esse processo envolve várias reuniões onde são
pensadas a utilização dos espaços, a demanda e o desempenho da/os crianças/alunos, para
que o próximo ano letivo possa atender as necessidades da cidade114.
No planejamento especifico para a Educação Infantil, a construção dos Espaços de
Desenvolvimento Infantil, a partir de 2009, refletiu estudos realizados pelo Instituto Pereira
Passos- IPP115, cruzando dados populacionais, espaços disponíveis e demandas.
A cada ano, Portarias de Matrícula são elaboradas, definindo critérios de organização
das turmas, por faixa etária e desempenho, assim como procedimentos específicos para a
inscrição e matricula das crianças.

Grupo de pesquisas coordenado pela Dra. Vera Maria Ramos de Vasconcellos – do Programa de Pós
Graduação em Educação- PROPED – Universidade do Estado do Rio de Janeiro- UERJ
114
Essa informação é fruto da experiência pessoal da pesquisadora , com atuação na Secretaria Municipal de
Educação desde 1995.
115
The Pereira Passos Institute (IPP) istheresearchdepartment for Rio de Janeiro's City Government, a
nationalandinternationalreference in data and management knowledge for strategicplanningandpublic policies
integration, mapping, cartographicproductionandgeotechnologyapplication.
The Institute'smissionistomanageinformationaboutthe City sothattheplanningofpublic policies
andurbaninterventionshassupport in qualified data.Morethanthat, it contributestotheimprovementofthepopulation
living conditions, theefficiencyofpublic management andthepromotionofsustainableurbandevelopment. – o site
apresenta a informaçãoeminglês.
The Instituteisalsoresponsible for producinganddocumentingrelevantinformationabouttheMunicipality,
madeavailabletothe general public in theformof digital apps, studies, tablesandmapsstored in the IPP Data
Warehouse portal (http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/)
113
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O segmento creche é o mais novo participante do sistema público de Educação, uma
vez que sua integração total aconteceu apenas no ano de 2003. Antes, as creches pertenciam à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS (ROCHA, 2010). A história
recente das creches, assim como a crescente presença de políticas públicas dirigidas a ela,
seja como texto ou discurso, evidenciam a necessidade de acompanhar as transformações
vividas por esse segmento educacional, considerando não apenas a construção das políticas,
mas fundamentalmente, a realidade e a garantia do direito das crianças à Educação.
Nesse sentido, esta pesquisa priorizou o estudo das portarias de matrícula referentes
dos anos de 2009 até 2016 e demais documentos municipais, já discutidos no Capitulo IV,
onde foram analisadas as ações voltadas à Educação Infantil e, mais especificamente, a
creche. Investigar as políticas de Educação Infantil se fez necessário para que pudéssemos
manter a integralidade da etapa, frente ao constrangimento que a Lei 12796/2013 vem
causando ao tornar obrigatória a pré-escola e ameaçando a permanência de financiamento e
de construção de espaços próprios para a creche. Nacionalmente, há diferenças marcantes
entre o atendimento quantitativo da pré-escola e o da creche116
Ao olhar para a creche, nosso foco fixa-se nas políticas públicas voltadas às crianças
da faixa etária de 0 a 1 anos e 11 meses, uma vez que há também uma diferença importante
no quantitativo de crianças matriculadas nessa faixa etária, tanto nacionalmente como no
município do Rio de Janeiro, quando comparada com a matrícula de crianças a partir dos 3
anos.
Alguns dos dados trabalhados nesta tese são oriundos de informações internas da
Coordenadoria de Planejamento. Outros advém de informações do site da prefeitura e de
pesquisa em documentos públicos. O discurso político da eficiência, do cuidado e atenção
com a Educação Infantil e em especial com a creche será desvelado a partir de um estudo
minucioso. Esses dados serão tratados a partir de mensurações e correlações entre eles e
apresentados no próximo capítulo (Capítulo VI).
Tais análises são importantes para compreender a realidade de uma rede que tem
anunciado a ampliação das matrículas na Educação Infantil, sem explicitar as prioridades
dadas à cada segmento: creche e pré-escola. Os dados nos permitirão analisar se o discurso da
política representa a realidade encontrada.
O direito dos bebês às creches se materializa através de matrículas, e, portanto, não
podemos desconsiderar a pertinência de um estudo quantitativo que nos permita entender se

116

Dados do Educa censo 2015
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as crianças estão realmente tendo seus direitos garantidos. Sem os dados, podemos cair nos
engodos dos discursos políticos, baseados na “confiabilidade” de quem os produz e assim os
legitima.
Por ser a caçula no sistema educacional, poucos dados já foram sistematizados sobre
as creches cariocas. Acreditamos que construir bancos de dados sobre elas e suas crianças é
fundamental. Dados locais podem ser comparados aos nacionais, traduzindo em números, as
intencionalidades políticas.
Este tipo de estudo, como qualquer outro, requer cuidados e critérios em sua
utilização. Gatti (2011, p.13) mais uma vez nos auxilia quando afirma
No emprego dos métodos quantitativos precisamos considerar dois aspectos,
como ponto de partida: primeiro, que os números, frequências, medidas, têm
algumas propriedades que delimitam as operações que se podem fazer com
eles, e que deixam claro seu alcance; segundo, que as boas análises
dependem de boas perguntas que o pesquisador venha a fazer, ou seja, da
qualidade teórica e da perspectiva epistêmica na abordagem do problema, as
quais guiam as análises e as interpretações.

Reafirmamos nesse momento nossos compromissos: utilizamos o referencial teórico
do Ciclo de Políticas (BALL; BOWE -, 1992) para tecer conjecturas sobre as intenções
políticas; utilizamos os dados das matrículas no Rio de Janeiro no período de 2009-2016,
investigando a creche e, prioritariamente, o Berçário.
A partir de tais afirmações, nos deparamos com alguns desafios. De início, foi preciso
definir formas de categorizar nossos dados.
Os dados categoriais são aqueles que apenas podemos colocar em
classificações (classes) e verificar sua frequência nas classes.
Categorizações permitem agrupamento segundo alguma característica,
discriminando um agrupamento do outro. (idem, p.13)

Nesse sentido, categorizamos os dados de acordo com a idade/grupamento das
crianças: Berçário I; Berçário II. Maternal I, Maternal II e Pré-Escola.
Para efeitos de comparação entre os segmentos de creche e pré-escola, criamos outras
categorias: Educação Infantil total; Creche total, Berçário total. A partir dessas
categorizações, iniciamos comparações que nos permitiram analisar a situação investigada.
Organizamos dados numa sequência temporal, em séries históricas117, do período de
2009 a 2016. As séries históricas nos oferecem um “retrato” da situação das matrículas na
Educação Infantil (creche e pré-escola), sendo essencial para aprofundarmos nosso olhar e
fazer escolhas na sequência das análises que se seguiram.
117

A série histórica é uma ferramenta que permite analisar dados ao longo dos anos, uma vez que armazena
informações que podem servir de parâmetros futuros de comparação
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Utilizamos para a análise dos dados quantitativos a leitura de planilhas e elementos
oriundos do Excel. Esta metodologia de simples acesso responde as nossas necessidades de
uso, uma vez que as séries históricas tinham potencial de informações, passíveis de utilização
pelo programa citado. Mais uma vez Gatti (2011, p.20) nos ajuda quando afirma
a informação que não pode ser diretamente visualizada a partir de uma
massa de dados poderá sê-lo se tais dados sofrerem algum tipo de
transformação que permita uma observação de um outro ponto de vista”.

5.3. A Construção do corpus da pesquisa e instrumentos de análise

Os dados aqui apresentados são, em grande parte, oriundos da Secretaria de
Educação/Coordenadoria de Planejamento. Eles nos permitem compreender de que forma o
município do Rio de Janeiro vem lidando com a Educação Infantil, em especial, qual o lugar
reservado aos bebês de até 1 ano e 11 meses nas políticas públicas educacionais. Para tanto,
escolhemos analisar as matrículas de crianças de 0 a 3 anos (creche) ao longo da última
gestão municipal carioca. Analisamos também as matrículas na pré-escola, como pano de
fundo para entender as estratégias de criação de vagas e construções de unidades de creches,
frente o desafio da obrigatoriedade na pré-escola.
Outro foco de nossas análises são a constituição de listas de espera por vagas em
creche no ano de 2016, para que possamos entender em que medida a creche ainda precisa
ampliar seu atendimento e onde essa expansão precisa ser priorizada. Tais dados são
extraídos de documentos internos e também disponibilizados ao Ministério Público do Rio de
Janeiro, que controla as matrículas em creche.
Outras políticas implementadas que tenham impacto na creche foram também
contempladas. Dentre elas, a localização das novas construções e ampliação da rede de
Educação Infantil, observando o fluxo de matrículas, por ano. Dados esses que nos permitem
entender os desdobramentos da política da gestão municipal.
Em outro momento analisamos as decisões judiciais do Ministério Público, obrigando
a matrícula em creche. Este órgão tem sido acionado, frequentemente, por famílias na busca
da garantia de seus direitos, no contexto carioca. O Ministério Público é parte do poder
judiciário, integra ações em nome da sociedade para defender os interesses individuais e
coletivos. De acordo com a Constituição Federal/ (BRASIL, 1988, art. 127), o MPF é “
Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis
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O impedimento ao acesso à garantia da Educação para as crianças têm sido o motivo
pelo qual as famílias acessam o MPF, gerando grande número de decisões judiciais.

5.4. Objetivos da Pesquisa

Reiteramos nosso compromisso educacional com os bebês de até 1 ano e 11 meses,
sem desconsiderar a etapa da Educação Infantil de forma integral. Temos os seguintes
objetivos:
Objetivo Geral:
•

Analisar as políticas de Educação Infantil carioca em especial as que envolvem o
atendimento educacional às crianças do Berçário.

Objetivos Específicos:
•

Investigar o fluxo de matrículas de crianças na faixa etária de 0 a 3 anos

(creche), com foco no Berçário, ao longo de oito anos propostos (2009-2016)
•

Observar a política municipal carioca de Educação Infantil (2009-2016), com

foco na creche, quanto à critérios de matrícula, organização da lista de espera e seu
cumprimento
•

Pesquisar a lista de espera para o Berçário, em números totais e por

Coordenadoria Regional de Educação, relativo ao último ano do estudo proposto
(2009-2016)
•

Verificar o quanto a obrigatoriedade da pré-escola pode significar

esvaziamento de investimentos na creche

5.5. Procedimentos de análise

Em todo processo de pesquisa é preciso considerar a relação do sujeito com o objeto,
entendendo que os “dados” não são fruto de mero acaso, mas uma construção que incorpora
elementos da experiência do próprio pesquisador. Não há distanciamento nas análises, uma
vez que a pesquisadora é participante/profissional do mesmo sistema político de Educação
analisado.
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O lugar de pesquisadora implica diretamente nas análises que serão feitas a partir dos
dados. Há aqui uma complexa rede de significações sobre o processo de investigar, algo que
se vive.

5.6. Histórico da Produção dos Dados da Educação Municipal118

O procedimento municipal de análise de dados começa a partir de um quadro
produzido, periodicamente, pela SME/Coordenadoria de Planejamento, chamado de “Turma
/Aluno”. A periodicidade está relacionada a cinco momentos: no início do ano, após o
período de matrículas e, posteriormente, ao final de cada bimestre do ano letivo. Os dados são
retirados de um Sistema de Informações criado pela Secretaria de Educação, chamado de
“Sistema de Controle Acadêmico” – SCA, que é alimentado pelas unidades escolares sempre
que há alterações na matrícula das crianças. O quadro é composto com o quantitativo de
turmas e alunos de cada Coordenadoria Regional, que depois é totalizado e, dessa forma,
produz números gerais do município naquele período. O objetivo é acompanhar o aumento ou
diminuição do número de matriculas de toda a rede.
Tal material não traz informações detalhadas sobre especificidades da Educação
Infantil, que são importantes para a análise desta pesquisa: matriculas por horário parcial e
integral e matricula por grupamentos (Berçário I, Berçário II, Maternal I, Maternal II e Préescola); além disso há outras informações que não compõem o corpus desta pesquisa, uma
vez que se referem ao Ensino Fundamental.
Os dados específicos são obtidos pela Coordenadoria de Planejamento a partir de
solicitação de quadros auxiliares feita à cada unidade, respeitando a periodicidade citada. A
organização e análise dessas informações, chama-se internamente de “Movimentação”.
Portanto, a cada ano, cinco movimentações são produzidas, para o acompanhamento referente
à Educação Infantil.
Em concomitância, os dados sobre esta etapa educacional aparecem em análise interna
e são publicitados no site da Secretaria Municipal de Educação.119Nas planilhas é possível
também encontrar dados sobre as listas de espera para a creche, por Coordenadoria Regional
de Educação. Para análise dos dados do fluxo de matrículas, utilizamos os oriundos à
118

Esta descrição é fruto de um fluxo contínuo de participação da pesquisadora como profissional do sistema
municipal de Educação. Tal vivencia será compreendida neste trabalho como um “estar em campo” ao mesmo
tempo em que se é produtora dos dados do campo.
119
www.rio.rj.gov.br/sme
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Movimentação 00, ou seja, aquela realizada no início do ano, logo após o período de
matrículas. A exceção é o último ano (2016)120, quando utilizamos a Movimentação 01
(primeiro bimestre), em função de ter sido o primeiro quadro de informações produzido.
Nosso critério de escolha se deu por entendermos que as flutuações de matriculas ao longo do
ano são normais e precisávamos de um corte temporal para acompanhar as mesmas. O
resultado é uma forma de entender não só a procura pela rede municipal de Educação Infantil,
como também nos possibilita obter dados sobre a lista de espera para as creches municipais,
por coordenadoria.
O estudo quantitativo relativo às matriculas aconteceu, simultaneamente, às mudanças
ocorridas relativas a flutuação da idade de entrada das crianças à creche, tendo em vista a
inter-relação de ambos. Desta forma, pudemos associar os dados quantitativos ao texto
político que intencionou produzi-los.
O período estudado apresentou mudanças em relação aos grupamentos da creche. Até
2009, a creche estava organizada em quatro grupamentos etários, que a partir de 2010, foram
reduzidos a três, pois os Berçários, originalmente, divididos em I e II, passaram a formar um
único agrupamento.

Quadro 7: Organização dos agrupamentos da Educação Infantil
2009
2010
2011 em diante
Berçário I - 0 a 11 meses
3 meses a 1 ano e 11 meses
Berçário 6 meses a 1 ano
Berçário II – 1 ano a 1ano e
(2010)
e 11 meses)
11 meses
Maternal I- 2 anos a 2 anos e
Sem alterações
Sem alterações
11 meses
Maternal II- 3 anos a 3 anos e
Sem alterações
Sem alterações
11 meses

Assim, elaboramos duas séries históricas, uma para a creche e outra para a pré-escola,
com dados ano a ano, envolvendo os grupamentos de creche, além de diferenciá-las em
matrículas de horário integral e parcial.
Seguimos essa divisão de grupamentos de creche na organização das series históricas,
já que os dados municipais são dessa forma apresentados. O mesmo procedimento aconteceu
em relação à pré-escola, onde trabalhamos os dados sem separação etária, já que são assim
apresentados pela SME/RJ.
120

No ano de 2016, por problemas de sistematização de informações no SCA, a Coordenadoria de
Planejamento não teve como produzir a Movimentação 00. Diante disso, utilizamos a Movimentação 01, por
corresponder aos primeiros dados organizados no ano.
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Dessa forma, conseguimos a totalidade da Educação Infantil, garantindo a
especificidade do olhar para cada segmento, o que nos permitiu tecer as primeiras análises,
aprofundadas posteriormente com o tratamento e a apuração dos dados.
Para fins de análise é importante considerar que nem todas as unidades escolares tem
acesso fácil à internet. Esse fato pode representar dificuldades na transferência de dados
locais para o nível central. Junta-se a isso, a realidade de que as planilhas da SME/RJ são
construídas com dados de toda uma rede extensa, e com diferentes etapas e modalidades
(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos). Tudo isso pode
tornar o documento complexo e longo.
Nosso recorte (Educação Infantil) representa uma parte pequena do documento. É a
planilha relativa à Movimentação 00, que contém as primeiras informações do ano, ou seja, o
somatório entre o número de alunos que a rede já tinha e as novas matrículas, por segmento e
grupamento. No ano de 2016 utilizamos a Movimentação 01, por inexistência da planilha
anterior.

5.7.

Lista de Espera e Decisões Judiciais

Em relação às listas de espera por demanda não satisfeita, optamos por investigar
apenas o ano de 2016. Os dados foram extraídos da planilha de Movimentação 01. A
SME/RJ- Coordenadoria de Planejamento, trabalha com dados referentes a vagas residuais,
ou seja, aquelas que continuam disponíveis após a matrícula e a demanda não satisfeita
expressa em lista de espera. Nos dados municipais, há informações quantitativas sobre cada
instituição que oferece turmas de creche, sejam elas Espaços de Desenvolvimento Infantil,
Creches Municipais ou Escolas Municipais com turmas de creche. Trabalhamos com os
dados brutos por Coordenadoria de Educação e com a totalização final. A partir daí,
separamos a demanda não satisfeita pelo Berçário, sinalizando o tipo de atendimento – se
parcial ou integral. Dessa forma, delineamos a situação do Berçário em relação à creche.
As análises nos permitiram conhecer as áreas da cidade onde mais crianças esperam
por vagas, possibilitando a criação de um mapa de demandas., com informações sobrea
Creche Total e sobre o Berçário em separado.
A preocupação com a falta de vagas na creche relacionada a uma demanda crescente
nos levou a investigar os procedimentos adotados pelas famílias que não conseguem
matricular suas crianças. A prática mais eficaz, de acordo com os dados, é recorrer ao
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Ministério Público - Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - TJRJ, que através de decisões
judiciais garantiu, que algumas matriculas fossem efetivadas, baseados nos direitos das
crianças.
Até o ano de 2012 não encontramos registros dessa natureza, configurando-se num
fenômeno relativamente recente. Os anos de 2013 e 2014 apresentam poucas decisões
envolvendo a creche, o que se acentua em 2015, ampliando-se em 2016. Nos dedicamos a
investigar o ano de 2016, com dados até o mês de agosto, por ter sido ano de maior
representatividade, que culminou com liminar expedida pela 1ª Vara da Infância, da
Juventude e do Idoso, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) pelo juiz
Pedro Henrique de Oliveira, a partir de ação civil pública movida pela Coordenadoria de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Defensoria Pública do Rio.
A liminar determina que, na falta de vagas na rede pública, a matrícula da criança
deveria ser feita em creche conveniada ou privada, dando um prazo de 90 dias para que os
responsáveis das crianças da lista de espera fossem convocados para confirmar o interesse na
matrícula e assim, a matrícula fosse efetivada. Determinou também que aquelas crianças que
não faziam parte da lista de espera (novas demandas) deviam ser atendidas até 30 dias após a
solicitação da vaga. Estipulou multa no valor de R$ 300,00 por criança desassistida por
descumprimento na garantia de vaga
De acordo com o site do TJRJ121
Embora a oferta de creche no Rio esteja a cargo do Município, a decisão do juiz da
1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso também abrange o Estado, já que a
Constituição Federal prevê que os poderes trabalhem em regime de colaboração no
que diz respeito à educação.

Frente a esse cenário, quantificamos tais decisões por Coordenadorias Regionais,
buscando analisar as áreas que concentram o maior número de solicitações dessa natureza,
relacionando-as com dados sobre lista de espera.

5.8. Projetando análises

No capítulo VI apresentamos os dados quantitativos produzidos referentes ao fluxo de
matrículas, bem como listas de espera e decisões judiciais.

121

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/31102
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A partir dos estudos citados, no Capítulo VI realizamos as análises que nos propomos,
dentro dos nossos objetivos de pesquisa.
Para as análises, traçamos comparações com o cenário nacional, usando para tanto,
dados do Censo Escolar122 e do Observatório do PNE123, buscando semelhanças e
distanciamentos da realidade carioca.
Para tanto, usamos todo o percurso político, buscando entender, no contexto da
prática, o que os textos políticos e as influências ajudaram a materializar no que concerne à
garantia de creche, em especial para as crianças até 1 ano e 11 meses na rede pública
municipal do Rio de Janeiro.

122

Sinopse do Censo Escolar de 2015
//www.google.com.br/search?q=observatorio+do+PNE&oq=observatorio+do+PNE&aqs=chrome..69i57j69i6
0l2j0j69i60j0.6104j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
123
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CAPÍTULO VI
O QUE OS NÚMEROS REVELAM

Tudo aqui, quer me revelar
Minha letra, minha roupa
Meu paladar
O que eu não digo
O que eu afirmo
[...]
O que eu procuro
O que eu rejeito
O que eu nunca vou recusar
Tudo em mim quer me revelar
Zélia Duncan

O presente capitulo tem por objetivo apresentar os documentos da prefeitura, organizados de modo a tornar suas análises mais acessíveis. Por se tratar de dados relativos a oito
anos de uma gestão dupla de prefeitura (2009-2016), os anos serão agrupados em período,
nomeados por nós: de Transição (2009- 2010), de Implementação (2011 - 2013) e de Consolidação das Políticas (2014 – 2016).
Ao longo das análises novas questões vão sendo construídas. Elas serão respondidas
no próximo capitulo e estão organizadas ao redor dos seguintes temas:
-

fluxo de matrículas das crianças de até 3 anos, em Creche, em especial, no
Berçário

-

obrigatoriedade da pré-escola & a diminuição de matrículas nos berçários ao
longo dos últimos anos

-

isso significou desinvestimentos na creche?

Para tal os dados foram organizados em Séries Históricas, relativa à pré-escola e à
creche. Realizamos algumas explorações analíticas, a partir do que estamos chamando de
análise flutuante124. Ela ajuda, para que o olhar, num primeiro momento, possa se deixar
conduzir pelo inesperado, pelo modo como os dados se apresentam. Depois, altera e alterna
as ideias iniciais do pesquisador, produzindo possíveis ondulações no próprio formato da
pesquisa. Assim, para chegarmos a questão central de nossa investigação – a creche, em

124

Termo oriundo da Psicanálise (LAPLANCHE, 1998) e ressignificado na Análise de Conteúdos (BARDIN,
2011).
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especial a realidade do Berçário, ao longo dos 8 anos, foi necessária olhar também a préescola, nos anos que compõem o estudo (2009-2016).
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As ondulações nos permitiram, nas séries históricas, observar a mesma variável –
número de matrículas - ao longo dos anos e construir algumas analises iniciais, que geraram
perguntas e novas questões de investigação. Essas perguntas serão formuladas ao longo deste
capítulo e analisadas no capítulo que se segue. Realizamos análises quantitativas com o
auxílio de planilhas do Excel (Anexo 3 e 4).
A pré-escola atende a faixa etária de 4 a 5 anos e nos dados oriundos da prefeitura
aparece como um grande grupamento. Este formato é oposto ao da creche (faixa etária de 0 a
3 anos), subdividido em quatro grupamentos: Berçário I, Berçário II, Maternal I e Maternal
II.
Ao analisar os dados relativos a pré-escola percebemos uma redução do número de
matriculas, que veio se desenhando desde 2010 com uma certa recuperação a partir de 2014.
Será que o crescimento está associado à obrigatoriedade da pré-escola125, prevista na lei
12.796, de 2013? Quanto a creche, se compararmos os quantitativos no ano de 2009 (29.668)
e de 2016 (48.439), observaremos um aumento do número total de matrículas .

No primeiro contato com os dados, observamos a perspectiva quantitativa, ou seja, a
ampliação e diminuição de matriculas. Com o passar do tempo, conseguimos, no “flutuar” do
olhar, extrair informações para além da visão estritamente quantitativa e também verificar os
impactos da obrigatoriedade da pré-escola.
Para ajudar a compreender os dados da Série Histórica, produzimos Tabelas e
Gráficos. As Tabelas, como formas ilustrativas, organizam e possibilitam a interpretação do
trabalho desenvolvido, tendo em vista tratar-se de uma pesquisa que abarca o espaço
temporal de oito anos de uma cidade com números expressivos em seu sistema educacional.
Em complemento às Tabelas e Gráficos, utilizamos figuras extraídas de outros
documentos, como forma de contextualizar e oferecer parâmetros comparativos às nossas
125

LDBEN/96, art.4º, I
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constatações. Os gráficos apontam tendências, facilitando também a apresentação visual dos
dados.

6.1.

Acessando os dados

Inicialmente produzimos uma visão panorâmica da Educação Infantil na cidade do
Rio de Janeiro, no período e 2009 a 2016.
Gráfico 1 – Panorama da Educação Infantil no Rio de Janeiro – 2009- 2016

Fonte: dados da SME/RJ

O Gráfico 1 nos permite ver a discrepância entre os números da pré-escola e da
creche, o que pode ser explicado pela recente história da creche no sistema educativo
(BRASIL, 1996). Ao longo dos anos investigados (2009-2016) o número

médio de

matriculas na pré-escola girou em torno de 62,1% do total de matrículas na Educação Infantil,
enquanto a creche alcançou em média 31,6% do mesmo total.
.
Ao organizarmos, anualmente, os dados de matrículas na Educação Infantil,
encontramos a seguinte proporcionalidade.
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Tabela 12: Comparativo creche e pré-escola

Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Creche
0,26
0,33
0,33
0,38
0,42
0,37
0,42
0,41

Totais
Pré-escola
0,74
0,67
0,66
0,62
0,58
0,55
0,55
0,59

Rede EI
1
1
1
1
1
1
1
1

Fonte: Dados da SME/RJ

A proporção de matrículas na pré-escola ao longo dos anos é sempre maior do que o
número de matrículas na creche, embora percebamos também um crescimento no número de
matrículas na creche, passando de 25,8% em 2009 para 41,3% em 2016.
O Censo Escolar de 2016 nos apresenta a seguinte situação nacional de 2010 a 2015.
Figura 4: Brasil - matrículas na Educação Infantil

Extraído de: http://portal.mec.gov.br/docman/fevereiro-2017-pdf

Relacionamos a realidade local com a nacional, usando como referência dados do
INEP126 (BRASIL, 2016) e encontramos a seguinte situação: - na faixa etária da pré- escola
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(4 e 5 anos), o atendimento escolar nacional é de 84,3%, sendo que 24,3% acontece na rede
privada e na creche (0 a 3 anos), o atendimento nacional é de 25,6%, .
Quando comparamos a situação carioca com a nacional, inferimos que de fato houve
um investimento na Educação Infantil no Rio de Janeiro, que deu suporte ao crescimento do
número de matrículas, comparando pré-escola e creche, apenas. Porém os números deixam
em aberto, as seguintes questões:
- Horário integral ou parcial?
- Quais os grupamentos da creche são privilegiados?
A partir destes primeiros achados, entendemos ser necessário estudar separadamente
os diferentes segmentos da Educação Infantil. O objetivo é obter informações quantitativas
mais detalhadas que nos ajudem a entender a trajetória do atendimento da Educação Infantil
na cidade do Rio de Janeiro, no período de 2009 a 2016.
Embora nosso foco seja a creche e, mais especificamente o Berçário, acreditamos que
é importante conhecer a realidade total da etapa educativa, de todo o contexto, para que os
dados sobre a creche possam ser contextualizados e significados.

6.2.

A pré-escola em foco
Neste item buscamos entender de forma mais clara o desenrolar das ações políticas no

que se refere a esse segmento da Educação Infantil.
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Gráfico 2 - Comparativo de matriculas na pré-escola

Fonte: Dados SME-RJ.

Ao compararmos o total de 2009 (85.404) com o de 2016 (83.044), verificamos uma
queda no número de matriculas. Nesse período o ano de 2014 aparece como uma tentativa de
recuperação. Entendemos que esse movimento está relacionado com a obrigatoriedade da
pré-escola127, prevista na lei 12.796, desde 2013, o que deveria teria impulsionado as
matrículas nesse segmento. No entanto, esses números não alcançaram o ponto de partida de
2009 (85.404).
- Será que todas as crianças em idade de pré-escola estão sendo de fato atendidas?
Esta questão se torna mais relevante quando cruzamos as informações com dados
demográficos e verificamos que a população na faixa etária de 4 e 5 anos é estimada em
151.725128.
No ano de 2011 houve um aumento de 5.679 matriculas em comparação com 2010,
seguido de uma pequena queda em 2012 (menos 680 matrículas em comparação ao ano de
2011). Queda maior vai se verificar em 2013 quando encontramos 2.263 menos matrículas se
comparado ao ano anterior. Estes dados correspondem ao número total de matrículas,
independentemente de serem elas de tempo integral ou parcial.

127
128

LDBEN/96, art.4º, I
Dados censo 2010, dado mais recente.
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Entre 2014 e 2016 há uma ampliação do número de matrículas na pré-escola, no
entanto esse aumento se deu a partir de uma redução do número de matrículas em horário
integral.
Gráfico 3 - Comparativo 2014/ 2015/2016 - horário integral e Parcial – Pré-escola

Fonte: dados SME/RJ

Se dermos destaque aos anos de 2014, 2015 e 2016, verificamos que há a queda no
número de matriculas em horário integral fica mais evidente, além do que o número de
matrículas totais mostre uma recuperação em relação aos anos anteriores.
Utilizando o ano de 2013 como parâmetro (14.397 matrículas em horário integral),
observamos menos 4.013 matrículas em horário integral em 2014 (10.384 matriculas em
horário integral), o que significou um aumento total de 9.383 matrículas.
O ano de 2015, quando comparado à 2014, apresenta uma redução de 1.322
matriculas em horário integral. Esperava-se então, se parcial, um aumento ao menos próximo
ao dobro dessa redução., porém, houve um acréscimo de apenas 1007 matrículas.
O ano de 2016, quando comparado à 2015, apresenta redução de 716 matrículas em
horário integral com um acréscimo de 1.805 matrículas.
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Os três anos juntos apresentam uma redução total de 6.342 matrículas em horário
integral. Para cada matrícula em horário integral extinta, surgem duas novas em horário
parcial. Seguindo esse princípio, verificamos que nos anos assinalados acima (2014, 2015 e
2016) essa lógica foi observada, já que no período houve um acréscimo total de 12.195 vagas,
o que significa quase que o dobro do número de vagas extintas em horário integral.
Os números revelam que para garantir o atendimento obrigatório, a SME/RJ optou por
uma redução de matrículas em jornada integral. Ao compararmos as matrículas em horário
integral do ano inicial da pesquisa (2009) e o ano final (2016), essa redução é claramente
percebida, como apresentada no Gráfico 4.

Gráfico 4 - Comparativo 2009-2016 - Matrículas em Horário Integral na Pré-escola

Fonte: Dados SME/RJ.

Temos elementos suficientes que apontam essa redução como uma tendência. Embora
não seja o foco da pesquisa, as informações produzidas com os dados da pré-escola nos
ajudam a compreender o nosso foco: as matrículas na creche, especialmente no Berçário,
entre 2009 a 2016.
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6.3.

A creche em foco: uma visão geral
Seguimos o mesmo procedimento, extraindo da Série Histórica as primeiras

observações, que nos ajudassem a produzir informações gerais oriundos dos dados sobre a
creche. Construímos gráficos, que nos permitem entender creche em seus segmentos:
Berçário I, Berçário II, Maternal I e Maternal II.
Esta divisão segue a organização da SME/RJ, que até 2009 mantinha a denominação
Berçário I e Berçário II, para distinguir os grupamentos de crianças de até 11 meses e até 1
ano e 11 meses, respectivamente129; porém tal divisão foi extinta na prática no ano de 2010,
embora continuasse presente nas análises quantitativas da SME. Nesta tese, como o foco
principal é entender as políticas públicas voltadas para os bebês de até 1 ano e 11 meses
(Berçário I e II), optamos por manter a divisão dos grupamentos. Dessa forma, o Berçário I
inclui crianças até 11 meses e o Berçário II, crianças até 1 ano e 11 meses130.

Gráfico 5: Visão panorâmica creche

Fonte: Dados SME/RJ
129
130

As idades seguem os parâmetros das resoluções de matrícula que determinam a data de corte para a matrícula
das crianças nos grupamentos.
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Ao observar a creche em si, verificamos uma tendência de crescimento em todos os
grupamentos, em 2010. No entanto, em 2011 notamos queda no número de matrículas no
Berçário I, enquanto os demais grupamentos continuam a crescer. Esta queda apresenta-se
como padrão a ser seguido nesse grupamento, tendo em vista que ao longo dos anos
seguintes, o número de matrículas no Berçário 1 jamais alcançaria o encontrado no ponto de
partida (2009).
Os demais grupamentos (Berçário II, Maternal I e Maternal II) mantém linha
ascendente até o ano de 2014, com queda a partir de 2015. Em 2015 e 2016 essa queda é
acentuada em todos os grupamentos.
- Será uma repercussão da obrigatoriedade da pré-escola?
Em termos do número de matrículas, ao compararmos 2009 (29.668) com 2016
(48.439), observamos um crescimento total de 18.771 matrículas. O que não se distribui de
forma equânime entre os grupamentos.
Gráfico 6: Movimentação de matrículas 2009-2016 creche

Fonte: SME/RJ
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O número de matrículas das crianças no Berçário 1 e 2 juntas, que abrange a faixa
etária de até 1 ano e 11 meses, encontramos em 2009 um total de 8.986 e em 2016, 9.571
matrículas.
Estudos mais específicos apontam que o Berçário 1 (até 11 meses), não segue este
padrão, passando em números brutos de 3.374 matrículas em 2009, para 460 em 2016, o que
significa uma queda percentual de 87%. Tais dados corroboram nossa preocupação inicial em
investigar com especificidade as matrículas nos Berçários.
No Maternal 1 e 2 juntos, as matrículas em 2009 eram 20.682 e em 2016, passaram a
38.868, que correspondem, respectivamente, à 7.181 matrículas no Maternal 1 e 11.005
matrículas no Maternal 2.

Gráfico 7 - crescimento de matrículas comparativo Berçário e Maternal

Fonte: dados SME/RJ

De forma geral, podemos dizer que, comparativamente, o crescimento do Berçário (I e
II) nessa gestão (2009 a 2016) foi de apenas 585 novas matrículas. Já no Maternal (I e II) o
crescimento em números brutos é de 18.186 matrículas. O que parece apontar, que a
intencionalidade política se apresenta bem definida, voltada para a ampliação do número de
matrículas de crianças de maior idade, sem investimento para os bebês (até 1 ano e 11
meses). Verificamos tal situação no Gráfico 8.
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Gráfico 8 - Comparativo entre grupamentos de creche – 2009 e 2016

Fonte: dados SME/RJ

O gráfico acima apresenta o cenário, por grupamento, e permite o entendimento da
transformação e da distribuição de matrículas, de 2009 e 2016. Em comparação à 2009 no
Berçário II, houve um crescimento de 62%. No Maternal I, o crescimento foi de 73%,
enquanto no Maternal II, cresceu 100%. Há aumento de matrículas em todos os grupamentos,
exceto no Berçário I, onde a diminuição drástica de matrículas (86.7%) é percebida.
- Seria resultado da diminuição da faixa etária de entrada na creche?
- Seria resultado do impacto da obrigatoriedade da pré-escola?
- Seria uma decisão política?

6.4.

A creche ao longo da gestão 2009- 2016: estudos específicos

Estas primeiras análises, nos levaram a buscar entender qual a relação existente entre
os dados encontrados em diferentes momentos vividos na implementação de uma política de
governo. A partir de estudos sistemáticos, identificamos e nomeamos três momentos
distintos, que direcionaram nossas próximas analises. São eles: período de transição (20092010), de implementação (2011 - 2013) e de consolidação das políticas (2014 – 2016).
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Esta escolha se deu à medida que nos debruçávamos sobre os dados e percebíamos
peculiaridades que se mantinham por espaços temporais definidos. Similaridades em relação
ao número de matriculas foi os critério utilizado para essa classificação.

6.4.1. De 2009 a 2010: Período de Transição

O primeiro ano de toda e qualquer nova gestão na esfera pública, acontece tal como
planejado pela gestão anterior, não havendo por parte da nova, nenhuma possibilidade de
alteração, tendo em vista que os novos mandatos municipais têm início sempre no primeiro
dia do mês de janeiro do ano subsequente à eleição.
No Rio de Janeiro, o ano de 2009 seguiu como planejado pela gestão anterior. Foi ao
longo daquele ano que foi possível planejar a Educação Infantil municipal para os três anos
seguintes de gestão.
Em 2010, as alterações começaram a ser colocadas em prática. Naquele ano a Portaria
de Matrícula passou a determinar as novas normas de governo a serem implementadas.
Damos destaque a alteração referente à faixa etária do Berçário 1, que na gestão anterior
correspondia às crianças a partir de 0 meses e que passou a ser para crianças a partir de três
meses. A rede municipal construiu e inaugurou 10 Espaços de Desenvolvimento Infantil
(EDI); o que supostamente permitiria o aumento do número de matrículas.
Ainda naquele ano, aconteceu a elaboração do 1ª Plano Plurianual da prefeitura do
Rio de Janeiro131, que trazia em seu anexo III, as seguintes metas para Educação Infantil:
“ampliar o atendimento em creches e pré-escolas, proporcionando um ambiente adequado à
criança em seus primeiros anos de vida, com reflexo em seu desenvolvimento físico e
mental”, e ainda “criar 30.000 novas vagas em creches públicas ou conveniadas até 2012.”
Dentro desses parâmetros, as matrículas se apresentaram da seguinte forma:

131

LEI Nº 5.215, DE 2 DE AGOSTO DE 2010. Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2010-2013, para o
período de 2011 a 2013. Disponível em
http://www.camara.rj.gov.br/controle_atividade_parlamentar.php?m1=legislacao&m2=leg_municipal&m3=leio
rd&url=http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/da65a6361caf879083257f460066ebb6/1d0a3c
48e5a5ea2a032577060072acf8?OpenDocument&Highlight=0,5147
Acesso em 24/11/2016
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Gráfico 9 - Comparativo da creche por grupamento 2009 e 2010 – Período de Transição

Fonte: dados SME/RJ

Enquanto em 2009, havia 3.374 (três mil, trezentos e setenta e quatro) crianças de até
11 meses matriculadas no Berçário 1, em 2010, esse número passou para 3.476 (três mil,
quatrocentos e setenta e seis) crianças. A alteração da faixa etária de entrada na creche (3
meses) não causou impacto no número de matrículas, no entanto já foi um indicativo das
mudanças que começavam a ser planejadas para o atendimento dos bebês. O Berçário II
também apresentou um pequeno crescimento de 363 matriculas.
Já nos grupamentos do Maternal, as mudanças começaram a se tornar mais
significativas. No Maternal I, 1.003 novas matrículas, e no Maternal II, o aumento foi de
2.177 matrículas. Embora o período não trague uma redução de matrículas nos grupamentos
do Berçário, o crescimento nas turmas de maternal já se apresenta expressivo, o que não é
percebido nos Berçários.
Entendemos que o período de transição inaugurou uma tendência que se concretizou
nos anos seguintes, isto é, a política de dar prioridade às crianças maiores, sem atuação
significativa para ampliar o atendimento às de menor idade.

6.4.2. De 2011 a 2013: Período de Implementação da Política

A partir das primeiras ações de 2010, a implementação de uma nova política tem
início no ano de 2011. O ano de 2010 nos servirá de parâmetro e marco de análise das
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transformações. É o momento no qual as intencionalidades políticas se desdobram em ações.
O Gráfico 10 apresenta a situação.
Gráfico 10: Comparativo da creche por grupamento 2011; 2012 e 2013 – Período de Implementação

Fonte: dados da SME/RJ

Observamos que ao longo dos anos, a matricula na creche se amplia, havendo um
crescimento percentual total de 54%.
No entanto, se observarmos a modulação de cada grupamento, verificamos que há
uma queda acentuada no número de matrículas do Berçário I quando comparado com 2010
(3.476). Essa queda se mantém ao longo de todo o período e, a cada ano, há uma ampliação
modesta do número de matrículas, mantendo uma estabilidade quantitativa. Entendemos
esses dados como a implementação da nova política de forma imperativa – de redução de
atendimento - um agravo ao direito das crianças à creche desde o início da vida. Outro
sinalizador desta intenção, foi a nova alteração na Portaria de Matrícula, em 2011,
postergando o ingresso de crianças na creche para os 6 meses de idade.
A ampliação da idade e a redução do número de matrículas tem ainda mais impacto
quando relacionado ao crescimento da rede física. Até o ano de 2013, 98 Espaços de
Desenvolvimento Infantil – EDI haviam sido construídos. Os investimentos realizados na
área, no entanto, não contemplaram os direitos dos bebês até 11 meses, que começaram a ser
alijados da política educacional carioca.
O aumento do número de matrículas na creche nesse período aconteceu em função
dos demais grupamentos (Berçário II, Maternal I e Maternal II), reforçando a política que
começou a ser desenhada em 2010.
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O Gráfico 11 permite-nos acompanhar a movimentação das matrículas nos
grupamentos da creche, ao longo dos dois períodos estudados – Período de Transição (2009 a
2010) e Período de Implementação (2011 a 2013).

Gráfico 11 - Visão geral Creche 2009-2013

Fonte: dados da SME/RJ

No cenário da política nacional, 2013 foi o ano em que aconteceu a alteração da
LDBEN (BRASIL, 1996), trazendo a obrigatoriedade à pré-escola.
Seria essa redução dos Berçários proposital como preparação a rede carioca para
universalizar a pré-escola?
Com a reeleição definida, o ano de 2013 ganhou o status de ano de ratificar as
políticas pensadas, buscando sua consolidação, tendo em vista metas a serem alcançadas com
o término do segundo mandato.

6.4.3. De 2014 a 2016: Período de Consolidação da Política
Com a reeleição em 2012, que assegurou o segundo mandato à prefeitura, a política
iniciada ganhou contornos de consolidação. No entanto, as novas posturas legais que
atravessaram esse período parecem ter influenciado os gestores e suas decisões quanto à
organização da creche. Especialmente os dois últimos anos são os que consolidam as políticas
previamente desenhadas, considerando as premissas nacionais como alterações na
LDBEN(BRASIL,1996) e a aprovação do Plano Nacional de Educação (BRASIL,2014).
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A maior mudança se deu na implementação de creches em horário parcial, que até
2013 só atendiam em horário integral. Esta decisão segue na contramão de estudos e
pesquisas que advogam a ampliação do horário integral essencial para a Educação em geral
(ARAUJO,2015; AQUINO ,2015; SARMENTO,2015) e que dão destaque a esta como uma
das características positivas da Educação Infantil (DIDONET, 2001).
Tal movimento, apresenta-se na contramão da Meta nº 06 do Plano Nacional de
Educação (2014-2024), que determina “oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo,
50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos(as) alunos(as) da
Educação Básica.
Ao longo desse período a distribuição de matrículas, por grupamento do Berçário e
turno, pode ser observada no gráfico abaixo.
Gráfico 12- - Horário Integral e Parcial – Berçários

Fonte: dados SME/RJ

Em 2014, encontramos o mesmo padrão de diminuição das matrículas para o Berçário
I (1020), reafirmando assim o processo iniciado nos anos anteriores; porém, a política trouxe
uma inovação para este e para os demais grupamentos da creche; foram elas as matrículas em
horário parcial.
No Berçário I, em 2014 foram 48 matrículas em horário parcial. Uma prévia do que
seria o ano de 2015, com 272 matrículas em horário parcial, de um total de 1.110 matrículas.
O crescimento percentual do horário parcial, veio acompanhado de diminuição no número de
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matrículas no Berçário I. Os anos de 2014 e 2015 já apontavam para a grande tragédia que a
gestão carioca preparava para os bebês de até 11 meses em 2016 – brusca redução do
atendimento, descumprimento do dever constitucional com as crianças dessa faixa etária.
Queda no número de matrículas (710 a menos que no ano de 2015), sendo que 50% das
matrículas oferecidas eram em horário parcial.
Os anos seguintes, seguiram este mesmo padrão de matrículas em horário parcial. Isto
confirma nossa hipótese anterior de que o ano de 2013 foi utilizado como momento de
repensar metas e redimensionar o atendimento, a fim de acertar o rumo na direção de
consolidação de políticas nos últimos três anos do mandato. A ampliação das matrículas em
horário parcial evidencia essa questão.
O Berçário II, apresentou queda nas matrículas em 2014, quando comparada com o
ano anterior. No entanto, houve grande crescimento em 2015, seguido de redução em 2016.
O crescimento proporcional das matrículas em horário parcial no Berçário I e II
juntos, pode ser observado na Tabela 2:
Tabela 13: Horário parcial – Berçários

Ano
2014
2015
2016

Tempo parcial por ano
Berçário
Integral
Parcial
97%
3%
83%
17%
79%
21%
Fonte: Dados SME/RJ

No Berçário II, embora apresentasse número maior de matrículas que o Berçário I,
também se verificou aumento do percentual de matrículas em horário parcial. O ano de 2015
apresentou um aumento de 14% de matrículas, quando comparado com o ano anterior. A
questão do horário parcial não significou aumento proporcional ao número de matrículas, que
ficaram abaixo do que seria esperado. Ainda que tenha começado de forma tímida, essa
iniciativa mostrou-se uma tendência para todos os grupamentos.
Os estudos realizados sobre o Berçário foram utilizados como base para que
pudéssemos observar as mesmas questões nos grupamentos do Maternal. Nosso propósito é
analisar as questões do Berçário frente à creche como um todo e, posteriormente, comparar
com o conjunto da Educação Infantil.
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Apresentaremos, a seguir, os achados relativos ao Maternal. Embora com uma
quantidade de matrículas superior às matrículas do Berçário, o Maternal não ficou de fora da
política do horário parcial. O Gráfico abaixo nos permite elaborar algumas comparações:

Gráfico 13- Maternal I e II- tipo de atendimento

Fonte: dados SME/RJ

Em 2014, no Maternal I, foram 17.910 matrículas em horário integral e 430 em
parcial, totalizando 18.340 matrículas. Quando comparamos esse número com o total de
matrículas de 2013 (17.028), entendemos que o crescimento foi, em parte, impulsionado
pelas matrículas em horário integral transformadas em atendimento parcial, acrescido de mais
452 matrículas. Em 2015, o ano iniciou com uma queda drástica de matrículas em horário
integral e um aumento substancial no horário parcial. Mesmo assim, o número total de
matrículas não alcançou o total de matrículas do ano anterior. O mesmo cenário repetiu-se em
de 2016.
No Maternal II, encontramos diferenças em relação aos grupamentos já estudados.
Embora o crescimento de matrículas em horário parcial tenha se ampliado ao longo dos anos
(2014 a 2016), o ano de 2014 já inicia com um número de matrículas em horário integral
maior do que o ano anterior (633 a mais), além de 701 matrículas em horário parcial. Em
2015, o aumento de matrículas no parcial (2.917) parece estar relacionado com a diminuição
do número de matrículas em horário integral (menos 1.255). A opção pelo horário parcial
trouxe um aumento real de 961 matrículas em números absolutos. No entanto, 2016, o último
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ano do mandato, a situação do Maternal seguiu o padrão encontrado no Berçário– aumento
substancial no número de matrículas em horário parcial (4.384), mesmo não sendo suficiente
para ampliar o número de matrículas, que, em comparação com o ano anterior, contabilizou
menos 1.511 matrículas. Apesar disso, o Maternal II foi o grupamento de creche com maior
número de crianças matriculadas, o que confirma a hipótese de que a gestão privilegiou as
crianças de maior idade dentro da creche, penalizando com isso, as crianças menores.
Quando observamos os dados percentuais das matrículas em horário parcial no
Maternal I e II juntos, verificamos que eles são muito próximos aos que encontramos no
Berçário, reafirmando o movimento intencional de redução do atendimento em horário
integral.
Tabela 14: Horário parcial – maternal

Ano
2014
2015
2016

Tempo parcial por ano
Berçário
Integral
Parcial
97%
3%
87%
13%
80%
20%
Fonte: Dados SME/RJ

É seguro afirmar que a tendência de ampliação do horário parcial é uma intenção
política. A ampliação de vagas em horário parcial traz o aumento de dados estatísticos de
matrículas, já que cada unidade pode dobrar o número de oferta de vagas. Para esta alteração
não encontramos, em nenhum documento municipal, qualquer tipo de consulta à comunidade
ou ainda justificativa para tal ação. Consideramos uma decisão autoritária e voltada a atender
os objetivos e metas quantitativas da gestão, desrespeitando as crianças, as famílias e a
própria história da creche na cidade do Rio de Janeiro.
O próximo gráfico apresenta a inversão exponencial, correspondente ao número de
matrículas nos diferentes segmentos analisados. Verificamos uma queda significativa do
número de matriculas nos Berçários de uma forma geral e acentuada quando se trata do
Berçário I.
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Gráfico 14: Análise das matriculas nos diferentes
segmentos

Fonte: Dados da SME-RJ.

6.5.

Berçário, Maternal e Pré-escola: comparando a questão do atendimento

Uma vez documentado o crescimento do horário parcial na creche, o estudo
comparativo a seguir apresenta a relação creche x pré-escola. Nessa medida, é importante
relembrar que, ao contrário da creche, a pré-escola é tradicionalmente oferecida em horário
parcial, embora a Meta 6 do PNE (2014-2024) aponte a ampliação do horário integral em
toda Educação Básica.
Tabela 15: Porcentagem de matriculas em horário parcial

Ano
2014
2015
2016

Porcentagem de crianças matriculadas em horário parcial por ano
Integral
Parcial
PréPréBerçário Maternal
Berçário Maternal
escola
escola
97%
97%
87%
3%
3%
13%
83%
87%
88%
17%
13%
12%
79%
80%
90%
21%
20%
10%
Fonte: dados SME/RJ

O panorama geral das matrículas na Educação Infantil, olhado por grupamento e ano a
ano, nos permite identificar o crescimento ou diminuição nas matrículas nos diferentes
segmentos da Educação Infantil.
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Em 2009, o Berçário I, que correspondia a 2,9% das matrículas da Educação Infantil,
seguido do Berçário II, com 4,9%, perfazendo um total de 7,8% das matrículas totais na
Educação Infantil. As turmas de maternal correspondiam a 18% das matriculas e a préescola, 74,2%. Esse é o retrato do primeiro ano da gestão da cidade no primeiro mandato.
Em contrapartida, 2016 apresenta um cenário bastante diverso. Embora o número total
de turmas do Berçário (I e II) represente 8,2% do total de matrículas, apenas 0,4% delas é do
grupamento Berçário I. Estes dados apontam a falta de cobertura de creche para as crianças
até 11 meses. A Pré-escola também apresenta índices menores, apenas 58,3% das matrículas,
o que gera estranheza, tendo em vista a obrigatoriedade imposta por lei. Identificamos o
grande crescimento do número de turmas do Maternal, com o maior percentual ao longo dos
outros anos, 33,1%, o que aponta para a estratégia do governo de ampliar o oferecimento da
creche, apenas para crianças a partir de 2 anos.
Tabela 16: Proporção de matrículas por grupamento

Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

B1
2,9%
3,4%
1,3%
1,3%
1,5%
0,8%
1,1%
0,4%

Proporção de crianças matriculadas
Berçário
Maternal
B2
Total
M1
M2
Total
4,9% 7,8%
8,5% 9,5% 18,0%
5,9% 9,3%
10,7% 12,9% 23,6%
5,7% 7,0%
13,0% 13,7% 26,7%
7,8% 9,1%
13,3% 15,4% 28,7%
8,8% 10,2%
14,0% 17,4% 31,4%
7,8% 8,5%
12,9% 16,0% 28,9%
8,6% 9,7%
13,9% 17,9% 31,8%
7,8% 8,2%
14,5% 18,7% 33,1%

Pré-Escola

Rede

74,2%
67,1%
66,2%
62,2%
58,3%
55,3%
55,3%
58,9%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fonte: dados SME/RJ

6.6.

A Lista de Espera

Uma outra dimensão da realidade carioca, relacionada às políticas públicas de Educação
Infantil diz respeito à demanda por vagas na creche, que na cidade do Rio de Janeiro (como
em grande parte do país) é muito maior do que a oferta de vagas. Essa dimensão é mapeada
pela SME/RJ- Coordenadoria de Planejamento, desde o ano de 2012, na planilha chamada
“Movimentação”, tendo em vista, principalmente, a ordenação do processo de chamada de
crianças para matrícula, em caso do surgimento de uma nova vaga. Há um sistema digital da
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prefeitura, E-creche132, armazena os dados das crianças em lista de espera, de forma
discriminada por instituição educativa que comporta turmas de creche em cada CRE133.
Este aspecto, apesar de não ser objetivo deste estudo, o tangencia.
O Gráfico abaixo reapresenta a planilha de as vagas residuais por unidade escolar, ou seja,
aquelas vagas que não foram preenchidas no momento da matrícula e, ao lado, o número de
crianças em lista de espera. Outro fator relevante a ser considerado é que a cidade do Rio de
Janeiro sofre com a questão da violência e de áreas de conflito dominadas pelo tráfico de
drogas e milícias o que leva muitas famílias não desejarem ou serem mesmo impedidas de
matricular suas crianças em territórios que são considerados rivais.
As listas de espera se formam devido à grande procura por vaga nas unidades de
creche, gerando uma demanda não satisfeita.
Nesta tese, trabalhamos com os dados referentes ao ano de 2016. Não há como fazer
comparativo com o ano de 2009, tendo em vista a inexistência de sistematização de tais dados
naquele ano. O Gráfico 15 expressa a realidade da lista de espera da creche em 2016.
Gráfico 15: Lista de espera creche - 2016

Fonte: dados SME/RJ

132

Sistema de informações gerenciais sobre turmas, alunos e lista de espera, com dados que identificam as
crianças.
133
Não há dados de lista de espera sobre a pré-escola, acreditamos que a razão resida na obrigatoriedade desse
segmento, o que eliminaria a possibilidade da existência de listas de espera.
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É notória a discrepância entre as vagas residuais e a demanda expressa pelas listas de espera,
havendo destaque para a 7ª, 10º e 3º CRE. Mesmo que todas as vagas residuais fossem
utilizadas, em todas as coordenadorias, teríamos ainda uma enorme diferença entre o
oferecido e a real necessidade.
A 7ª CRE134, onde essa discrepância é maior, foi uma das coordenadorias beneficiada
com edificações de EDI – Espaços de Desenvolvimento Infantil. Por ser área geográfica em
expansão e com grande extensão territorial, viveu, nos últimos anos, uma grande expansão
imobiliária, com a construção de condomínios e, em igual proporção ampliação da população
de suas comunidades, o que se reflete na crescente busca por vagas na rede municipal.
A ampliação da rede física com a construção de 32 Espaços de Desenvolvimento ao
longo dos 8 anos de gestão (Capítulo IV), não foi suficiente para suprir a demanda. Aumentos
na oferta de vagas parecem aumentar desproporcionalmente a procura por matrículas. A
sociedade toma conhecimento de seus direitos, mas não consegue a garantia dos mesmos.
Se voltarmos a analisar por coordenadoria e refinarmos os dados para focar no
Berçário e verificarmos o tipo de atendimento – se parcial ou integral, diferente do que
apresentamos até o momento, os dados do Berçário serão compilados de forma única, pois
não obtivemos informações dos dados discriminados por faixa etária. Com a criação de vagas
em horário parcial a partir de 2013, tal informação passou a ser importante e discriminada em
seus documentos. Importante registrar que não constam nos documentos analisados vagas
residuais para o Berçário, o que aponta ainda mais a urgência pela ampliação do atendimento.

134

Bairos de Jacarepaguá; Cidade de Deus; Curicica; Pechincha; Freguesia; Gardênia Azul; Vargem Pequena;
Tanque; Anil; Vargem Grande;. Rio das Pedras; Praça Seca; Vila Valqueire; Taquara; Itanhangá; Barra da Tijuca; Recreio dos Bandeirantes.
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Gráfico 15- Lista de Espera- Berçários por tipo de
atendimento

Fonte: Dados SME/RJ

A demanda expressa por horário parcial é menor que a do horário integral. Isso pode
ser explicado pelo número menor de vagas e instituições que o oferecem. Este mesmo fato
nos permite inferir que a procura por este tipo de atendimento se dê, muitas vezes, por falta
de opção da família, que ao buscar vagas perto de sua residência se depara apenas com
unidades que oferecem apenas horário parcial. É o caso da 9ª CRE, que tem a maior lista de
espera para horário parcial em função de ser a Coordenadoria com mais vagas deste tipo.
A totalização é impactante, pois apresenta um 22.342 (vinte duas mil, trezentos e
quarenta e duas) crianças esperando por uma vaga nos Berçários cariocas no ano de 2016.

6.7.

Decisões Judiciais

Uma outra dimensão da realidade carioca, relacionada às políticas públicas de
Educação Infantil diz respeito às decisões judiciais que ordenam a matrícula imediata de
crianças nas creches municipais. Apesar de haver diversos arranjos familiares e comunitários
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que podem ser utilizados no cuidado e educação da criança pequena, as famílias, muitas
vezes recorrem ao direito constitucional das crianças de terem acesso à creche.
Novamente reconhecendo que este tema não é parte específica de nossa pesquisa,
gostaríamos de destaca-lo por entender que sugere pontos relevantes, circunscritos à nossa
investigação.
Algumas famílias têm buscado garantir o direito das crianças via processos judiciais,
procurando o Ministério Público – Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - TJRJ que ajuizou a
seu favor, por primarem pela observação do direito das crianças.. De acordo com Araújo
(2015, p.32)
É o que podemos denominar de uma “intervenção judicializada” no
processo de matrícula, quando, por determinação de juízes e promotores, as
instituições e as Secretarias de Educação são obrigadas a matricular crianças
por determinação judicial encaminhada pelo Ministério Público, muitas
vezes acionada pelas famílias ou pelos Conselhos Tutelares.

Esse exercício de poder

constrange gestores e diretores de unidade, obrigando

matrículas mesmo que não haja a vaga. As implicações pedagógicas desta ação podem ser
trágicas na perspectiva de queda da qualidade e até mesmo da segurança das crianças, e
cruéis na perspectiva da docência com bebês135.
Por outro lado, o Ministério Público trata de garantir as determinações legais. Entre as
tensões que se estabelecem ente as Secretaria de Educação e o Ministério Público do Rio de
Janeiro, as decisões judiciais tem caráter prioritário, e precisam ser atendidas, sob o jugo de
penalidades.
Em 2016 houve uma imposição decretada por liminar do juiz Pedro Henrique Alves,
da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro (TJRJ)136, que determinou um prazo de 90 dias para que os responsáveis das crianças
da lista de espera fossem convocados para confirmar o interesse na matrícula e assim, a
matrícula fosse efetivada. Determinou também que crianças que não faziam parte da lista de
espera (novas demandas) deviam ser atendidas até 30 dias após a solicitação da vaga 137. Não
bastante, decretou multa por descumprimento na garantia de vaga no valor de R$ 300,00 por
criança desassistida.
O site138 apresenta a decisão, e complementa:
135

Em pesquisa no Scielo e Google Acadêmico, não encontramos pesquisas sobre esse assunto.
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/31102
137
Como trabalhamos apenas com os números de matrícula do início do ano, não temos como confirmar se a
liminar foi cumprida.
138
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/31102
136
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Embora a oferta de creche no Rio esteja a cargo do Município, a decisão do
juiz da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso também abrange o
Estado, já que a Constituição Federal prevê que os poderes trabalhem em
regime de colaboração no que diz respeito à educação.

Tal postura indica que o Ministério Público não só acompanha, mas também exige o
cumprimento dos direitos das crianças. A situação parece longe de um desfecho, tendo em
vista as situações já discutidas neste capítulo.
O Gráfico 16 apresenta os dados das decisões judiciais de 2016, envolvendo a creche
(todos seus grupamentos), que resultaram em matrículas realizadas por ordem judicial nas
creches cariocas.

Gráfico 16: Decisões Judiciais - Creche - 2016

Fonte: Dados da SME-RJ.

Os dados apresentam a realidade da creche no ano de 2016, quando 296 crianças, na
cidade do Rio de Janeiro, foram matriculadas por decisões judiciais, que primam pela
observação de Leis (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988; LDBEN 9394, 1996 e ECA, 1990)
que garantem o direito das crianças à Educação, e mais especificamente, à creche. A 7ª CRE
apresenta o maior número de decisões judiciais. Esse dado está de acordo com o apresentado
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no Gráfico 16, uma vez que essa é a Coordenadoria com a maior demanda não satisfeita por
creche.
A partir dos dados gerais sobre as decisões judiciais, privilegiamos as informações
especificas sobre as decisões judiciais no Berçário. O Gráfico 17 aponta as decisões para esse
grupamento.
Gráfico 17: Decisões Judiciais Berçário 2016

Fonte
: dados SME/RJ

Das 296 decisões judiciais para a creche, 175 (59%) são exclusivamente para o
Berçário, o que reforça nossa compromisso em investigar esse grupamento. Os dados
ratificam a negligência ás crianças com menos de 3 anos.
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CAPÍTULO VII
ANÁLISE: DIÁLOGOS COM AS POLÍTICAS

Quando me perguntam como sobrevivemos a esse tempo, as pessoas se
apressam a falar da esperança. E dizem: pois é, a esperança é a última a
morrer. É isso que se diz. Contudo, não é verdade. A esperança é o mais
frágil dos sentimentos, um dos primeiros a desvanecer. Ela morre, porém,
no sentido que os africanos têm da morte. Quer dizer, ela morre, mas não
fica morta. Continua vivendo entre nós, do nosso lado. E vai comandando,
secreta e subtilmente, processos e destinos. A esperança não é a última a
morrer ainda que possa ser a primeira a matar-nos. E estaremos mortos se
aceitarmos conviver, com cinismo, num mundo em que fazemos de conta
acreditar.
Mia Couto, in 'Pensatempos'

Queremos deixar claras nossas intenções e crenças iniciais. Defendemos o direito à
Educação de todas as crianças, independentemente de sua idade, pois é assim que
determinam os dispositivos legais. Entendemos que a Educação Infantil é a porta de entrada
das crianças nas instituições educativas e que, como etapa unificada composta por creche e
pré-escola, vem passando por desafios impostos com a obrigatoriedade da pré-escola. Nosso
estudo numérico se pauta na hipótese de que esta situação coloca a creche em situação de
desvantagem, especialmente o grupamento do berçário, com crianças na faixa etária de 0 a 1
ano e 11 meses. Neste sentido, para tecermos análises tendo como cenário o sistema de
ensino carioca, olhamos inicialmente para toda a Educação Infantil e, posteriormente,
comparamos os segmentos creche e pré-escola, seguido de uma investigação mais detalhada,
relativa aos grupamentos berçário e maternal.
O período escolhido (2009 a 2016) não traduz nenhuma escolha partidária e sim o
reconhecimento do crescimento da Educação Infantil neste período, sem que estudos
anteriores tenham situado a creche, em especial o berçário e seus bebês nesse movimento
ascendente.
Embora a pesquisadora principal tenha atuado na Gerencia de Educação Infantil, da
Secretaria Municipal de Educação, em análise no período de vigência da gestão estudada, sua
atuação era unicamente como elemento de formação continuada de professores e de
acompanhamento das políticas. A elaboração das políticas acontecia no âmbito da própria
Secretaria de Educação em interlocução com a Casa Civil e a prefeitura. Como em toda
gestão política as decisões aí tomadas, refletiam as influências nacionais e internacionais
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apresentadas nos capítulos II, III e IV nesta tese.
Nosso compromisso ético, ontem hoje e sempre é com as crianças, seus direitos de
terem infância e nela uma Educação, que as respeite e as suas famílias. Desta forma as
análises aqui apresentadas buscam anunciar e denunciar o contexto das políticas educacionais
cariocas que estão relacionadas a seus direitos.

7.1.

Os primeiros achados da Pesquisa
Neste capítulo buscaremos responder os questionamentos que realizamos ao longo

desta tese. Ao fazê-lo, estamos priorizando algumas questões percebidas, em detrimento de
outras, pois sabemos que não damos conta da imensa possibilidade de análises e
interpretações que este trabalho oferece.
Para responder a tais questões, produzimos dados a partir dos números oficiais,
encontrados no site da Secretaria Municipal de Educação e nos documentos internos da
Coordenadoria, relativos ao período posterior às matrículas, ou seja, as primeiras informações
da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro sobre a quantidade de alunos
matriculados na Educação Infantil naquele ano letivo que se inicia, por Coordenadoria
Regional de Educação e por grupamento. Também analisamos as construções de Espaços de
Desenvolvimento Infantil ao longo das duas gestões. Em relação às listas de espera e às
decisões judiciais, nossas análises referem-se unicamente ao ano de 2016.
Ao longo das análises preliminares realizadas no Capítulo VI, dividimos o tempo total
da gestão (2009-2016) em três períodos, a fim de demarcar as ações políticas que
caracterizavam aquele período. Assim, nomeamos os dois primeiros anos da gestão de
Período de Transição (2009 - 2010) e os seguintes de Período de Implementação (2011 2013) e Período de Consolidação (2014 a 2016). Neste capítulo, optamos por tecer análises
por gestão (período de 4 anos) ou seja – 2009 a 2012 e 2013 a 2016, a fim de garantir o
alinhamento com os Planos Estratégicos da Prefeitura (RIO DE JANEIRO, 2009 e 2013);
com o objetivo de verificar se as Metas previstas foram alcançadas.
Ao analisar os dados apresentados no Capítulo VI, verificamos que a matrícula total
da Educação Infantil cresceu. Eram 115.072, em 2009 e em 2016 o número total de
matrículas passou para 131.483. O que significou, que em oito anos 139, houve um aumento de
16.411, acréscimo de 14,26% do total inicial, quantitativo muito pequeno se considerarmos o

139

As analises incluem os dados de 2009 e de 2016, por isso 8 anos.
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investimento feito em novas construções para a Educação Infantil. A explicação, pode estar
relacionada com a mobilidade de vagas dentro da rede municipal. Em 2009, a pré-escola
encontrava-se diluída em escolas exclusivas de pré-escola e turmas espalhadas por todas as
onze Coordenadorias, em escolas regulares. A creche já funcionava, majoritariamente, em
prédio exclusivo, com algumas turmas de maternal espalhadas entre as escolas da rede. Com
a inauguração dos Espaços de Desenvolvimento Infantil - EDI, muitas dessas escolas
deixaram de oferecer os grupamentos de Educação Infantil, que foram sendo transferidos
para as novas construções. Assim, os EDI foram apresentados como novas vagas, quando, na
verdade, serviram também de espaço para alocar turmas existentes em outras unidades. A
pesquisa concluiu que de 2009 a 2016 foram construídos 190 EDI e 38 adequações em
prédios já existentes. No entanto, a SME/RJ alterou a nomenclatura de todas as unidades
educacionais para criança de até 5 anos, denominando-as EDI. Dessa forma, encontramos nos
registros oficiais a quantidade de 508 EDI.

7.2.

Fluxo de Matrículas e a construção de Espaços de Desenvolvimento Infantil –

EDI 2009 a 2012

Uma das marcas do primeiro período de gestão (2009 a 2012) foi a criação dos
Espaços de Desenvolvimento Infantil, edificações que impactaram a rede física da Educação
Infantil carioca. Esperava- se que essas construções causariam impacto também no número
de matrículas, foco de nosso segundo item de análise.
Os EDI ganharam papel de destaque com crescimento no número de unidades. No
entanto, a estratégia incluía a adaptação e/ou modificação de unidades (creches e escolas) que
já atendiam a Educação Infantil, que ganharam o status de EDI. Ao se referir aos EDI a SME
não faz distinção entre os prédios adaptados e as novas construções. Portanto, o impacto em
termos de novas matrículas é menor, uma vez que nem todos os EDI significaram novas
vagas na rede municipal.
O Gráfico abaixo aponta o número de unidades construídas acompanhando o
crescimento do período analisado -(2009 a 2012)
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Gráfico 15: Construção de EDI 2009- 2012

Fonte: dados SME/RJ

Observamos o “fluxo de matrículas” da série histórica comparando-as com as Metas
presentes no documento. Nossa razão para esta segunda etapa foi a falta de clareza de onde
estão sendo alocadas as novas vagas. A análise do fluxo de matrículas nos permite conhecer a
realidade da Educação Infantil nos anos estudados, tendo em vista as novas construções.

O Gráfico a seguir, ilustra esta situação.
Gráfico 16:Matricula na Pré-escola 2009-2012

Fonte: Dados da SME/RJ
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Apesar do crescimento do número de unidades no período, isto não significou
aumento no número de matrículas em equidade para todos os segmentos. A pré-escola
apresentou queda acentuada de matrículas totais (considerando turno parcial e integral), o que
aponta um paradoxo: enquanto o número de unidades cresce, o de matrículas diminui.
Por outro lado, a creche (Gráfico3) apresentou resultado inverso ao da pré-escola, com
aumento de matrículas. A pesquisa aponta que a construção dos EDI, no período de 2009 a
2012, acabou por privilegiar as crianças da faixa etária de até 3 anos140?

Gráfico 17: Matrículas na Creche 2009-2012

Fonte: dados SME/RJ
A partir de tais dados, buscamos respostas a indagação - o crescimento da creche
traria reflexos no grupamento do Berçário?
Ao compararmos os números de matrícula do Berçário I e do Berçário II, as
flutuações apontam, mais uma vez, situações distintas entre os grupamentos. O Gráfico 4
apresenta as matrículas nos Berçários I e II, ao longo dos 4 anos da primeira gestão.

Utilizamos a referência dos 3 anos para contemplar as diferenças na faixa etária de entrada. Em 2009 – 0
meses; em 2010- 3 m3ses e em 2011-6 meses.
140
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Gráfico 18: Matrículas no Berçário I e II

Fonte: Dados da SME/RJ

Em 2011, ano em que 24 novos EDI foram inaugurados, o Berçário I apresentou a
primeira queda brusca do período. Queda que se manteve em 2012, mesmo com a construção
de mais 41 EDI, um forte indício de uma política que negligenciou as crianças mais novas.
Já o

Berçário II, apresentou ampliação de matrículas, reforçando nossa tese de que as

crianças maiores são privilegiadas na execução das políticas educacionais.
Os dados nos apresentam a realidade da Educação Infantil carioca, frente ao discurso
de expansão que dava o tom das propagandas eleitorais. A diminuição nas matrículas da Préescola e aumento no número de matrícula total da Creche, escamotearam uma realidade cruel
para as crianças menores- redução das matrículas - evidência de um município cada vez mais
descompromissado com os bebês.

7.2.1. Metas e resultados do período de 2009-2012: o primeiro Plano Estratégico

O Plano Estratégico (RIO DE JANEIRO, 2009) da prefeitura traçou metas ambiciosas
que foram divulgadas amplamente à sociedade, via mídia local. De acordo com Ball (1994,
p.19)
Políticas não lhe dizem normalmente o que fazer, elas criam circunstâncias
nas quais a gama de opções disponíveis para definir o que fazer são
estreitadas ou alteradas; ou metas ou resultados particulares são definidos.
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O referido Plano apresentou como metas criar 30.000 novas vagas em creches
públicas ou conveniadas, além de 10.000 novas vagas141 em pré-escolas públicas até 2012.
Uma vez que a proposta implicava acréscimo, a comparação com o ponto de partida foi
fundamental. O movimento distinto dos dois grupamentos conta a história da Educação
Infantil no período. A Tabela abaixo apresenta os resultados da Creche e da Pré-escola no
período
Tabela 15: Comparativo 2009-2012

Ano

Creche

Pré-escola

Total Ed. Infantil

2009

29.668

85.404

115.072

2012

44.458

73.112

117. 570

Diferença

14.790

(-)12.292

2,498

Fonte: Dados da SME/RJ

Os dados gerais, comparados com a realidade de 2009, revelam que houve um
acréscimo de apenas 2.498 matrículas na Educação Infantil.
Os dados da Tabela 1 nos indicam que a Meta referente à Pré-escola não foi
alcançada. Ao invés de criar 10.000 novas matrículas, o município do Rio de Janeiro teve
uma redução de 12.292, quando comparado a 2009.
Em relação à creche, o acréscimo de 14.790 matrículas também está longe da Meta
estipulada de 30.000 novas vagas em creches públicas e conveniadas.
Para que o cálculo fosse fiel ao que a Meta determinava, incluímos na discussão o
total de matrículas em creche na rede conveniada. A tabela abaixo apresenta os dados.

Tabela 16: Creches conveniadas

Creche
ANO

Creche

Total

Pública

Conveniada

2009

29.668

13.817

43.485

2012

44.458

17.619

62.077

Diferença

14.790

3.802

18.592

Fonte: Site do FNDE
141

O documento refere-se a vagas e não a matrículas. Nesse trabalho, assumimos que as matrículas são representativas da política, uma vez que a demanda por Educação Infantil não está satisfeita e as vagas residuais
tendem ficar ociosas, uma vez que não atendem a necessidade da população.
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A Tabela acima aponta que o município do Rio de Janeiro não alcançou a meta de
criar 30.000 novas vagas em creche, criando desse total somente 49,3%, no período de 2009 a
2012, quando olhamos apenas para a rede pública e 61,97% se considerarmos também a rede
conveniada.
A estratégia de criação dos Espaços de Desenvolvimento Infantil, produziu acréscimo
no número de crianças matriculadas, na Educação Infantil, especialmente na creche, mas não
o suficiente para que as Metas fossem alcançadas.
O ano de 2012 representou o final do primeiro mandato e início do período eleitoral.
As propagandas políticas sobre feitos positivos da gestão da prefeitura, foram enfatizadas na
busca da reeleição, nelas os EDI - Espaços de Desenvolvimento Infantil, geraram
expectativas na população, que ansiava por uma creche de qualidade142. Acresce-se a isso,
que naquele mesmo ano a prefeitura recebeu o primeiro repasse de verbas do Proinfância,143
o que possibilitou a ampliação da rede, com a construção de seu modelo próprio de
edificação.
O apelo visual dos prédios e seus equipamentos foi bastante veiculado nas mídias
como uma das políticas mais importantes de governo. Promessas de expansão e continuidade
foram feitas. De acordo com Gomes e Setton (2016, p.855)
(...), os profissionais de marketing político não vendem apenas candidatos;
vendem também representações sobre racionalidade, organização e
estratégias de comunicação que fazem uso. Associam eficácia eleitoral à boa
comunicação e à boa imagem (...)

As artimanhas político-ideológicas que criaram uma boa imagem dos feitos
anteriores, ajudaram a fortalecer o desejo da população de continuidade política.

Um

mecanismo do marketing que colocou a Educação de crianças como argumento para se
manter no poder.
Ainda em 2012, acirravam-se os debates sobre a obrigatoriedade da pré-escola144,
determinada na Constituição Federal (BRASIL, 1988), a ser alterada na LDBEN 9394
(BRASIL, 1996), o que impunha aos municípios novas formas de arranjo na Educação
Infantil. Esse movimento de idas e vindas é identificado por Ball (2001, p.102)
142

As propagandas veiculadas apresentavam imagens dos EDI e falavam em qualidade, comparando-os inclusive com creches da rede privada. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=zncqzqdOy38;
https://www.youtube.com/watch?v=L-ZLEoFNEtk
https://www.youtube.com/watch?v=6yKhRz2m45E
143

No valor de R$7.504.499,70 em parcela única disponível em
http://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.LIBERACOES_01_PC?p_ano=2016&p_programa=BW&p_uf
=RJ&p_municipio=330455
144
EC 59 de 11/11/2009
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A maior parte das políticas são frágeis, produtos de acordos, algo que pode
ou não funcionar, elas são retrabalhadas, aperfeiçoadas, ensaiadas, crivadas
de nuances e moduladas através de complexos processos de influência,
produção e disseminação de textos e, em última análise, recriadas no
contexto da prática. (2001, p. 102).

O prefeito, reeleito, deu continuidade à política de gestão inaugurada em 2009,
ajustando-a às novas influências, como veremos na análise do próximo período (2013-2016)

7.3- Metas e resultados do período de 2013-2016- o segundo Plano Estratégico

A continuidade da gestão fez com que a política de expansão da rede física ganhasse
novo impulso. Mais EDI foram construídos, face as novas demandas e as metas de outro
Plano Estratégico. O Gráfico 5 nos dá a dimensão dessa ampliação

Gráfico 19: Construções EDI 2013-2016

Fonte: dados da SME/RJ

No Capitulo III, apresentamos programas de financiamento da Educação Infantil
oriundos do governo federal, que significaram recursos para a prefeitura do Rio de Janeiro.
Em 2012, foi transferida a quantia de R$7.504.499,70, recursos vinculados ao Proinfância
(BRASIL, 2007). Ao longo dos anos subsequentes duas outras transferências do fundo foram
feitas.: em 2014 o total foi de R$189.369,95 e em 2016, várias parcelas somando R$
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5.560.940,37. Tais recursos, de acordo com suas regulações, podiam ser direcionados à
construção de prédios para Educação Infantil de prefeituras com modelos arquitetônicos
próprios. No Rio de Janeiro tais recursos foram utilizados para impulsionar as construções
dos EDI.
Ainda em 2014, o município recebeu a transferência de recursos do programa Brasil
Carinhoso, no montante de R$ 34.787.057,79145, verba está destinada à uso exclusivo com a
creche.
As análises que seguem nos ajudam a verificar se o uso desses recursos produziu
crescimento de matrículas em todos os grupamentos da Educação Infantil, ou, se mais uma
vez, alguns grupamentos foram privilegiados em detrimento de outros.
Em função dessa indagação analisamos o fluxo de matrículas relativo à segunda
gestão. O Gráfico 6 apresenta a situação das matrículas na Pré-escola.

Gráfico 20: Matrículas na Pré-escola 2013-2016

Fonte: dados da SME/RJ

Os dados apontam um aumento nas matrículas da pré-escola, especialmente de 2013
para 2014, o que creditamos à obrigatoriedade determinada na LDBEN/96 (BRASIL,
1988)146 , a partir de Lei 12.763(BRASIL, 2013). No ano de 2014 o crescimento das
matrículas não parece ser reflexo direto das novas construções, que naquele ano foi de 11
novos EDI. O mesmo podemos dizer do ano seguinte, quando 5 novos EDI foram
145

Todos esses dados estão disponíveis em:
http://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_result_pc
146
Artigo 4ª, inciso I a
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construídos, sem alterações significativas nas matrículas da pré-escola. Em 2016, poderíamos
esperar um crescimento que acompanhasse os novos espaços, porém a pré-escola teve um
aumento tímido no número de matrículas.
Na creche, a trajetória é, mais uma vez, distinta. Há significativas mudanças como o
Gráfico a seguir aponta:

Gráfico 21: Matrículas na Creche 2009-2016

Em 2013, a rede municipal já contava com 80 EDI construídos, e mais 18 inaugurados
ao longo do ano, que significaram um aumento de 6.156 matrículas na creche. Ao longo da
segunda gestão, especificamente no ano de 2014, começam as matrículas em horário parcial.
Em 2015, o tímido aumento coincide com o baixo número de EDI construídos- apenas seis. A
estratégia do atendimento em horário parcial não conseguiu impedir a forte queda no número
total de matrículas do segmento, ocorrida em 2016.
Quando colocamos comparamos a queda no número de matrículas em creche com o
crescimento do número de matrículas na pré-escola, temos indícios de que, no Rio de Janeiro,
entre 2014 e 2016, a Lei 12.796 (BRASIL, 2013), que altera a LDBEN/9394 (BRASIL,1988)
provavelmente trouxe impacto à creche, reduzindo o atendimento.
Ao colocarmos o Berçário no foco de nossas análises, evidenciamos a ampliação das
intenções já expressas no período da gestão anterior. O Gráfico abaixo apresenta tais dados:
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Gráfico 22: Matrículas no Berçário Total

Fonte: dados SME/RJ

No Berçário, acompanhando o percurso da creche, a queda no número de matrículas
foi

ainda mais acentuada quando comparada com a pré-escola, mesmo com o aumento

gradual de matrículas em horário parcial. No entanto, o cenário da totalidade deste
grupamento ainda pode ser melhor analisado, com os dados apresentado no Gráfico 9.

Gráfico 23: Matriculas Berçário II 2013-2016

Fonte: dados SME/RJ
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A estratégia de oferecer horário parcial, estendida a este grupamento, não foi
suficiente para conter a queda do número de matrículas. Em termos de diminuição do
número de matrículas, este grupamento só perde para o Berçário I, que apresenta queda mais
dramática de 2015 para 2016. Em nenhum outro grupamento o decréscimo de matrículas foi
tão intenso.

Gráfico 24: Matrículas Berçário I 2013-2016

A realidade do Berçário em relação à expansão da rede física é de extrema fragilidade,
evidenciando ausência de ação política em favor das matrículas dos bebês, mesmo com o
recebimento de verba federal relativa ao programa Brasil Carinhoso (BRASIL, 2012).
Nossas análises apontam que o investimento carioca em construções de EDI, nos dois
períodos de gestão, privilegiou, na creche, os grupamentos de Maternal I e II, com crianças
na faixa etária de 2 a 3 anos, em detrimento de matrículas para os bebês.
Esse desenho político teve início ainda na primeira gestão, tendo consolidado suas
ações ao final do último mandato. Tais dados corroboram com a nossa percepção de que as
crianças mais novas têm sido negligenciadas nas políticas educacionais cariocas.

7.3.1 O segundo Plano Estratégico (2013 a 2016)

Nossas próximas análises contemplarão a meta única para Educação Infantil, já que o
novo Plano Estratégico (2013 a 2016) não apresentou metas específicas por segmento.
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A meta para a Educação Infantil, traçada no segundo Plano, amplia a do anterior, com
o compromisso de criar 60 .000 novas vagas em toda a etapa.
Realizamos o mesmo procedimento de análise do período anterior, ou seja,
comparamos os resultados da matrícula de 2009 (ano inicial da gestão), com as de 2016, ano
final da gestão. Essas análises, iniciadas no Capítulo VI, aqui são comparadas com a meta
traçada.
Na Tabela a seguir apresentamos a visão geral da Educação Infantil carioca.

Tabela 17: Comparativo 2009-2016

Segmento

Creche

Pré-escola

Total

2009

29.668

85.404

115.072

2016

48.439

83.044

131.483

Diferença

18.771

(-) 2.360

16.411

Fonte: dados da SME/RJ

Ao analisarmos a Educação Infantil como um todo, observamos um crescimento de
16.411 matrículas, calculo realizado tendo como referência o ano de 2016.
Dividindo a meta por segmento da Educação Infantil e colocando o foco na pré-escola
, notamos que não houve crescimento, e sim uma perda significativa referente a 2.360
matrículas.
Colocando a creche no centro das análises, notaremos que houve crescimento, mas
aquém do objetivado pela gestão municipal. Os resultados analisados de forma conjunta
(creche e pré-escola) ou separados por segmentos, estão distantes da meta de 60.000 vagas,
registrada no documento.

7.4.

Crianças fora da creche

As análises feitas acima dão significado a discussão iniciada no Capitulo IV, sobre as
listas de espera para a creche. A partir dos dados dessa lista referente ao ano de 2016 147,
construímos um mapa com as demandas da creche para aquele ano.
Examinar a lista nos possibilitou estabelecer relação entre a demanda não satisfeita, a

147

Dados gerenciais da SME/RJ
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diferença entre a proposta da meta e a realidade da mesma.
A Figura a seguir apresenta a demanda para a creche e também a demanda específica
para o Berçário, por Coordenadoria Regional de Educação.148.

Figura 5: Mapa das demandas por CRE - 2016

A primeira informação que extraímos do mapa é que os investimentos em creche e
148

Os dados sobre as listas de espera não fazem distinção etária no grupamento do Berçário, portanto, seguimos
o mesmo padrão lidando com a possibilidade de termos crianças de 6 meses a 1 ano e 11 meses.
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prioritariamente no Berçário, precisam ser ampliados , uma ação inversa a efetivada pela
gestão municipal até 2016.
A demanda não satisfeita é vultosa e espalhada por toda a cidade. Os números
expressam a realidade daquelas famílias que fizeram inscrição para uma vaga. No entanto,
inferimos a possibilidades de que a demanda seja ainda maior, frente a questões como: i. há
ainda lugares da cidade distantes geograficamente das instituições, o que pode ter feito com
que famílias não tenham procurado por matrículas ; ii. há lugares com maior procura do que
outros, talvez porque apresentem maior número de instituições; iii. o desconhecimento do
processo de inscrição, iiii. falta de acesso ou pouco habilidade no uso de computador e
internet, já que o processo é digital e iiii. a exclusão de crianças com menos de seis meses à
época da inscrição.
O Berçário ocupa lugar de destaque na lista de espera. Na 1ª CRE, 61% da lista de
espera; na 2ª CRE, 50%; na 3ª CRE, 46%; na 4ª CRE, 72%; na 5ª CRE, 29%; na 6ª CRE,
77%; na 7ª CRE, 27%; na 8ª CRE, 42%; na 9ª CRE, 52%; na 10ª CRE, 39% e na 11ª CRE,
51%.
Os dados das listas de espera anunciam uma realidade que não atende aos direitos e
necessidades das crianças, ou das famílias que queiram incluí-las na instituição educativa.
São muitas crianças à espera de uma vaga, cujo prognóstico sequer é favorável,
especialmente porque o tempo da infância é diferente do tempo do adulto. As crianças
crescem e as demandas para a creche acabam rapidamente sendo substituídas por outras, com
prejuízos em seus direitos. O tempo de duração da creche é pequeno – apenas 3 anos - mas
muito significativo quando entendemos a importância das relações que lá se estabelecem, da
ampliação das experiências, da garantia do direito à brincadeira e da garantia à vivência da
infância.
É nesse lugar da falta que encontramos a educação dos bebês na cidade do Rio de
Janeiro, na gestão 2009-2016. Mais do que silenciados e ignorados, os bebês têm sido
subalternizados (SARMENTO, 2005), sempre aguardando que alguém decida a seu favor. É
nessa expectativa, que famílias vem recorrendo ao Ministério Público para ter seu direito
assegurado.
Nos propomos a um estudo articulado entre a lista de espera e a relação das decisões
judiciais, para que possamos de fato entender o movimento, as tensões e a participação das
famílias enquanto agentes políticos que buscam os direitos de suas crianças.
As famílias são agentes da política, que assumem um papel crítico e reivindicatório,
com importante papel na reformulação e reorganização dos processos políticos. Os dados

180

registram essas transformações, que se dão por força judicial. Há intervenções, embates e
tensões, como Ball ( 2016) anuncia. Segundo o autor (p.92) ‘Esses críticos são portadores de
uma história coletiva e são, à vezes, irritantes para a política,” pois não aceitam as
determinações de forma fácil.
A Tabela a seguir demonstra que embora o número de decisões judiciais seja
expressivo, é pouco significativo em relação à demanda.

Tabela 18: Demandas e decisões Judiciais

Demanda
CRE

por va-

Decisões

gas no

Judiciais

berçário

Demanda
por vagas
na creche

Decisões
Judiciais

1ª CRE

2463

11

4244

48

2ª CRE

744

34

1487

45

3ª CRE

2694

13

5932

22

4ª CRE

1135

2

1855

4

5ª CRE

809

1

2755

4

6ª CRE

1060

3

1830

4

7ª CRE

4064

49

15.219

115

8ª CRE

7737

2

5555

4

9ª CRE

1511

3

5042

5

10ª CRE

2997

46

7780

27

11ª CRE

723

11

1404

18

Total:

25.937
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53.103

296

Não tivemos acesso ao número de pedidos que se transformaram em decisões judiciais
favoráveis à criança, obrigando a matrícula na instituição. No entanto podemos perceber que
não há um padrão. As Coordenadorias com maior lista de espera, tendem a ter mais decisões
judiciais que as outras.
Acreditamos ser uma tendência cada vez maior de participação do Ministério Público
no acompanhamento de matrículas das crianças da Educação Infantil, com as famílias tendo
maior acesso à informação e lutando por direitos.
Nesse sentido, recordamos Ball (2002), quando afirma que o processo de

181

implementação de políticas não é diretamente um reflexo das intenções iniciais, mas sim algo
que, no contexto da prática, é construído com interferências de todos os envolvidos. Em
relação a creche, o Ministério Público ganha papel de destaque, pois vem interferindo na
garantia dos direitos das crianças pequenas e suas famílias.

7.5.

Vulnerabilidade ou direito?

O Município do Rio de Janeiro criou critérios para selecionar a matrícula na creche,
na tentativa de atender a população mais vulnerável.
O conceito de vulnerabilidade faz parte dos estudos que envolvem o Desenvolvimento
Social e a Economia, e ganhou destaque nas Ciências Sociais a partir de ações e estudos
capitaneados pelo Banco Mundial na década de 1990 (MARANDOLA Jr.; HOGAN, 2006),
para relatar situações relativas à pobreza.
Embora na perspectiva do Direito não seja possível utilizar critérios para dizer quem
terá ou não acesso à Educação, muitos debates têm sido feitos em relação a esse tema,
especialmente por entidades não governamentais. É o caso da Rede Nacional de Primeira
Infância – RNPI, que se auto define em sua página eletrônica149 como
uma articulação nacional de organizações da sociedade civil, do governo, do
setor privado, de outras redes e de organizações multilaterais que atuam,
direta ou indiretamente, pela promoção e garantia dos direitos da Primeira
Infância – sem discriminação étnico-racial, de gênero, regional, religiosa,
ideológica, partidária, econômica, de orientação sexual ou de qualquer outra
natureza.

A rede, em sua página eletrônica informa que sua missão é articular e mobilizar
organizações e pessoas para defender e garantir os direitos da Primeira Infância – criança de
até seis anos de idade. – e para isso conta com representatividade de diferentes parceiros.150
Em 2010, a RNPI elaborou e publicou o Plano Nacional da Primeira Infância. Entre
diversos elementos que compõem o olhar para a infância encontra-se a Educação Infantil.
Entre os objetivos e metas propostos neste documento, encontramos: “Implantar,
progressivamente, o atendimento em tempo integral para as crianças de 0 a 5 anos e onze
149

http://primeirainfancia.org.br/quem-somos/ - acesso em 15/11/17
o CECIP- Centro de Criação de Imagem Popular ; Aldeias Infantis SOS Brasil, Avante – Educação e Mobilização Social, Fundação Abrinq, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto Alana, Instituto Viva Infância,
MIEIB – Movimento Interfóruns de Educação Infantil no Brasil, Pastoral da Criança e Undime – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação.
150
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meses, dando prioridade, nessa progressão, às crianças em situação de vulnerabilidade.”
Nesse sentido, entendemos que o discurso de vulnerabilidades vem ganhando terreno
apoiado em argumentos como (RNPI, 2010, p.6)
Considerando que nos ambientes de miséria – que afeta cerca de 15% da população
brasileira – e de pobreza, que atinge 27% de pessoas – a proporção de crianças
pequenas é maior do que nos ambientes socioeconômicos mais aquinhoados, e que,
inversamente, é naqueles ambientes que o atendimento é mais precário, que as
crianças têm menos chance de frequentar uma creche e uma pré-escola, a exclusão
no início da vida está causando uma sequência de exclusões que vão se agravando e
consolidando ao longo dela.

Quando olhamos para as políticas públicas pensadas para creches do Rio de Janeiro
no período de 2009 a 2016, verificamos posturas carregadas de concepções que compõem o
ideário dos organismos internacionais, e dos modelos de eficácia que direcionam as práticas
neoliberais. As escolhas políticas são representativas do ideário do Banco Mundial, o que
pode ser percebido na publicação de Evans e Kosec (2011, p.3).
Intervenções no Desenvolvimento da Primeira Infância são essenciais (...).
Esses programas beneficiam mais os pobres do que os demais e os pobres
precisam muito desses benefícios. Intervenções na Educação desempenham
um papel chave. As creches e as pré-escolas oferecem oportunidades para a
estimulação cognitiva e não cognitiva e para o desenvolvimento. Essas
oportunidades podem ajudar as crianças no sucesso acadêmico e no acesso
ao mercado de trabalho futuro.

Ao selecionar a entrada na creche, o município carioca colabora para reforçar a
concepção do Banco Mundial de que creches públicas são destinadas às famílias de baixa
renda, estabelecendo e reconstruindo discursos políticos que desconsideram o fato de a
Educação ser, antes de tudo, um direito social e humano. Esta escolha gera consequências,
como complementa Rossetti-Ferreira e colaboradores (2002, p. 90):
[...] não podem, porém, ser reduzidas a uma ajuda aos que necessitam, a
uma Educação para a submissão e exclusão, pois essas políticas podem
colaborar para a construção de uma cidadania assistida e tutelada. Elas
devem ter como objetivo a promoção da autonomia e o exercício da
cidadania, para que esta seja responsável e competente. Uma Educação de
qualidade como um direito é o instrumento básico para alcançar esses
objetivos. A Educação e o cuidado infantil devem ser propostos como meio
de inclusão social, oferecendo condições que permitam a construção de uma
cidadania emancipada. Tais considerações nos dão a certeza da importância
da luta pela Educação Infantil para as crianças, como sujeitos que são hoje,
da concretização de direitos já previstos e de compromisso com a Infância.

O compromisso com as crianças cariocas não pareceu ser o foco das intenções
políticas na gestão dupla do período de 2009 a 2016.

183

7.6. Ampliando o foco

Os achados até aqui relatados podem ser relacionados com outros elementos.
Privilegiamos o PNE 2014-2024 (BRASIL, 2014), a Lei 12. 796/2013 (BRASIL, 2013)

7.7. Quanto à Meta 1 PNE (BRASIL, 2014)

Tomamos os dados de 2016 como referência e os relacionamos com a Meta 1 e com a
Estratégia 1.17, do PNE 2014-2024 (BRASIL, 2014).
A primeira parte da Meta, relativa à Pré-escola determina a universalização do
segmento até o ano de 2016. Buscamos dados oficiais que pudessem ser comparados aos
nossos, para verificar se o Rio de Janeiro atendeu ao pressuposto legal. Escolhemos os dados
do site do Observatório do PNE151, que tem como proposta, acompanhar a execução das
metas do plano.
No referido site do Observatório do PNE, no dossiê da cidade do Rio de Janeiro,
verificamos vários itens assinalados como “sem dados”152 e em outros casos encontramos,
apenas, parte dos dados solicitados. Por exemplo somente a porcentagem de crianças de 4 a 5
anos que frequentaram a pré-escola, de 88% no ano de 2010
Pela falta de informações consistentes não foi possível afirmar a universalização.
Faltam informações relativas aos demais segmentos e demais anos. Além disso, de acordo
com os dados da nossa pesquisa, houve uma redução no atendimento.
A segunda parte da Meta 1, que trata da ampliação das creches, de acordo com o
Observatório do PNE, em 2010 a cobertura atingia 33, 9%. Também registra que no ano de
2016, 73,4% das creches pertenciam à rede privada, enquanto apenas 26,6% integravam a
rede pública153. Desse cenário inferimos que ainda há necessidade de expansão para que o
atendimento da Meta 1 seja alcançado, o que sinaliza o quão distantes as crianças cariocas,
em idade de creche, estão do acesso educacional garantido.
No site do observatório encontramos dados sobre o horário integral (Estratégia

151

http://www.observatoriodopne.org.br/pne/dossie-localidades acesso em 13/12/2017
Porcentagem de crianças de 4 e 5 anos na escola, população de 4 e 5 anos total e por acesso à escola, porcentagem de crianças de 0 a 3 anos na escola e população de 0 e 3 anos por acesso à escola.
153
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil/dossie-localidades acesso 13/12/2017
152
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1.17154) da Educação Infantil na cidade do Rio de Janeiro até o ano de 2014, apresentados na
Tabela 6.

Tabela 19: Horário Integral Educação Infantil- RJ
Ano

Total

2011

46,5%

51.763

2012

51,4%

60.720

2013

55,5%

68.128

2014

49,8%

66.022

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

As informações referem-se à toda a Educação Infantil. O site também informa o

percentual na creche pública carioca.

Tabela 20: Horário Integral na Creche
Total

Ano
2011

99,9%

38.102

2012

99,7%

46.199

2013

100%

51.668

2014

96,9%

51.511

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

A creche no Rio de Janeiro até antes de 2014 era oferecida em horário integral, A
partir de 2014, as matrículas em horário parcial alteram esse cenário.
As informações do Observatório do PNE vão ao encontro das nossas, corroborando e
reforçando a fidedignidade dos nossos dados. Nesse sentido, ampliamos as informações do
site, com detalhamentos do ano de 2014 e novas informações sobre 2015 e 2016, incluindo
também a pré-escola.
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Estimular o acesso à Educação Infantil em tempo integral, para todas as crianças de 0 a 5 anos, conforme
estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
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Tabela 21: Horário parcial - Educação Infantil - 2014-2016

Ano

Horário Parcial
Berçário

Maternal

Pré-Escola

3%
2014

3%

2015

17%

2016

21%

87%
13%

88%

20%

90%

É evidente que o “estímulo ao acesso creche em horário integral “como determina a
Estratégia 1.17 está cada vez mais distante da rede municipal carioca, uma vez que em todos
os grupamentos percebemos uma tendência do aumento de matrículas em horário parcial.
Preocupados com esse cenário, traçamos projeções para os próximos 10 anos, até
2024, ano final da vigência do atual PNE (BRASIL, 2014).

Tabela 22: Projeção de horário parcial- rede municipal carioca

Ano

Horário Parcial - Projeção
Berçário

Maternal

Pré-Escola

2017

30%

28%

91%

2018

39%

36%

92%

2019

48%

44%

93%

2020

57%

52%

94%

2021

66%

60%

95%

2022

75%

68%

96%

2023

85%

76%

97%

2024

94%

84%

98%

Fonte: a autora
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7.8.

Quanto ao financiamento

A etapa da Educação Infantil é a mais dispendiosa dentre todas as outras etapas da
Educação Básica, fato reconhecido ao serem criados fatores de ponderação para cálculo do
FUNDEB (BRASIL, 2007). Também é inegável a contribuição federal com verbas destinadas
a esta etapa. Apresentamos a seguir a Tabela 8, construída a partir de dados sobre os recursos
recebidos para Educação Infantil pelo município do Rio de Janeiro (Brasil Carinhoso e
Proinfancia). Selecionamos

recursos de destinação exclusiva para a etapa, que foram

discutidos ao longo do capítulo. Não apresentamos resultados do FUNDEB por sua
abrangência para toda a Educação Básica.

Tabela 23: Recursos recebidos

ANO

FONTE
Brasil Carinhoso

2012

Proinfância
7.504.499,70

2013
2014

34.787.057,79

2015

31.704.700,38

189.369,95

2016

5.560.940,37

Total

13.254.810,12
Fonte: dados do FNDE

Reconhecemos que as últimas décadas tem sido de maior visibilidade da etapa da
Educação Infantil, com recursos e programas específicos para ela. No entanto, deixamos uma
questão: estarão sendo os recursos utilizados para todas as crianças?

187

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os "olhos" com que "revejo" já não são os "olhos" com que
"vi". Ninguém fala do que passou a não ser na e da perspectiva
do que está passando.
Paulo Freire

Justificar o óbvio parece ser necessário no tempo histórico atual e, portanto, o faremos
por dois caminhos. O primeiro deles, o da legislação. Nos capítulos iniciais desta tese, foram
citados alguns artigos principais da Constituição Federal (BRASIL, 1988), porém o artigo 5º,
deixamos para recuperar neste momento final.

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Seguimos com o artigo 26º da Declaração dos Direitos Humanos “ Toda pessoa tem
direito à educação” (UNICEF,1948). A LDBEN (BRASIL, 1996), art 4º, inciso II também
determina:
O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia
de:
I-[...]
II- educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade.

Estas deliberações legais, aqui realinhadas, sustentam a ética de seguirmos lutando
pelo direito das crianças à Educação, inclusive dos bebês.
O segundo caminho, o caminho de defesa das infâncias, da alegria; pelas experiências
positivas de interação, valorização de suas singularidades e pelo respeito à vida.
Este estudo nos possibilitou atuar nos dois caminhos, entendendo o direito pela via da
legislação como promotor de direitos mais amplos e o direito das crianças vivenciarem
positivamente suas infâncias.
Talvez o maior desafio tenha sido pesquisar algo que fez parte do cotidiano da
pesquisadora principal. Encontramos respaldo na abordagem teórica escolhida que trabalha
com o conceito de “atuação em política” (BALL, 2016), estudando o papel desenvolvido por
diversos atores, dentre eles os pesquisadores. É nesse sentido, que entendemos ser possível
pesquisar algo tão próximo da atuação do pesquisador, quando ele próprio compreende suas
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implicações no processo pesquisado; o que pode ser bastante doloroso. De acordo com Ball
(2016, p. 21) “[...]as políticas são repletas de emoções e de tensões psicossociais. Elas podem
ameaçar ou perturbar a autoestima, o propósito e a identidade. Elas podem entusiasmar,
deprimir ou afligir”.
Ao longo da investigação, foram apresentados fatos e dados que nos afetam e causam
dor, pois nossa história profissional esteve o tempo todo, imbricada com o tema estudado. Por
outro lado, nos traz a esperança e a possibilidade de pensar e contribuir na construção de
caminhos de transformação.
A pesquisa nos fez lidar com a constatação de ruptura entre o proposto nas políticas
educacionais cariocas e o texto político, na materialização de tais políticas em matrículas,
edificações novas e adaptadas, mas, principalmente, na histórica ausência de vagas (contexto
da prática). Analisamos as contradições presentes entre a retórica dos proponentes (aquilo
que é dito), a legislação e outros documentos (aquilo que é escrito) e a efetivação nos espaços
educativos (aquilo que é feito). Essas dicotomias entre o falado, escrito e feito são elementos
comuns em políticas públicas e não se fez diferente nas cariocas. As análises localizaram esta
realidade dentro do nosso escopo principal - Educação Infantil com o nosso recorte central: a
creche e, prioritariamente, o berçário.
Um trabalho com políticas tem consequências para a vida de todos. Assumimos essa
responsabilidade de contribuir para um novo olhar sobre o direito dos bebês à Educação, já
que nosso objetivo foi investigar as políticas públicas de Educação Infantil na cidade do Rio
de Janeiro, em especial aquelas que se traduzem, ou não, em matrículas para Creche Berçário. Analisamos para tanto o fluxo de matrículas na Educação Infantil no período de
2009 a 2016 – gestão dupla municipal, assim como outras políticas que têm interferência
direta nesta questão.
Entendemos que o papel de pesquisador está sempre sujeito a críticas, num processo
em que se expõem posicionamentos sobre ideias dos pesquisadores e de outras partes.
Esperamos que nossos achados, cuidadosamente analisados, possibilitem reflexões sobre os
fatos, os direitos e que apontem para a criação de novas políticas educacionais que de fato
considerem os bebês.
Acreditamos que um trabalho de pesquisa não se encerra nele mesmo, precisa ser
divulgado e discutido, partilhando os conhecimentos produzidos, com o cuidado de que os
dados analisados repercutam em efeitos positivos para as crianças.
Ao longo desta tese, privilegiamos analisar políticas e Leis nacionais e do município
do Rio de Janeiro, que afetavam diretamente a Educação Infantil e que nos permitiram tomar
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como foco de estudo o Berçário. Fizemos escolhas, exploramos algumas possibilidades de
análise, sabendo que outras estavam sendo deixadas para futuros aprofundamentos.
O objetivo foi chamar atenção para a situação dos bebês nas políticas de Educação
Infantil e contribuir para o debate em torno das políticas públicas nacionais e locais,
buscando compreender o porquê e de que forma estados e municípios, influenciados por
agentes internacionais, priorizam suas ações e (re)definem prioridades.
Em linhas gerais, estudar políticas públicas de Educação Infantil, com foco nas
creches municipais e especificamente os Berçários, nos obriga a compreender melhor a quem
elas se dirigem e quais as tensões sociais e institucionais aí encontradas. Não se pode negar o
elevado custo exigido no manejo de uma creche, tendo em vista suas especificidades. Sendo o
município o responsável por seu oferecimento, dificuldades econômicas e de pessoal sempre
estarão presentes nesse processo.
Embora a Lei aponte para o regime de colaboração entre os entes federados, a
incumbência municipal nem sempre é apoiada pelo estado e pela União, sob pena de se tornar
justificativa para atendimentos precários ou mesmo inexistentes.

Nos documentos

analisados, não há clareza sobre a colaboração, especialmente no estado do Rio de Janeiro,
onde sequer há Plano Estadual de Educação atualizado, em conformidade com o Plano
Nacional de Educação (BRASIL, 2014).
A implementação do 1º Plano Estratégico Municipal aconteceu no início da nova
gestão (2009). Nele havia a sistematização de promessas de campanha, dentre elas a de
construção dos EDI – Espaços de Desenvolvimento Infantil, para expandir as vagas para as
crianças de 0 a 5 anos. Embora tenhamos identificado este programa como uma política
incentivada pelo governo federal, as questões de financiamento aparecem e precisam ser
ajustadas à realidade. Os programas Proinfância (BRASIL,2007), ainda em vigor, e Brasil
Carinhoso (BRASIL, 2012) não garantem o custeio das instituições, pois são pontuais e
específicos. O município recebe verba do governo federal, mas o financiamento educacional
local precisa considerar todos os insumos necessários para uma Educação com qualidade.
Pensamos que esse é o papel do FUNDEB (BRASIL, 2006), desde que reveja os fatores de
ponderação para que se aproximem da real necessidade da Educação Infantil e, mais
especificamente, da creche.
A pesquisa aponta que o aumento efetivo do número de matrículas ficou
comprometido, uma vez que as vagas criadas foram mascaradas, pela redução do tempo de
permanência das crianças nas unidades de Educação Infantil: a pré-escola, totalmente em
horário parcial e os grupamentos de creche indo para o mesmo caminho.
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No período de 2009 a 2016, a expansão da Educação Infantil no Rio de Janeiro
mascarou o fato de que alguns grupamentos foram privilegiados em detrimento de outros e
além disso, que as novas vagas criadas significaram o fim de outras já existentes.
De fato, a rede municipal de Educação Infantil cresceu em número de equipamentos
ao longo da dupla gestão analisada (2009 – 2016). Porém, as análises apresentadas ao longo
deste estudo nos permitem afirmar que o ritmo de crescimento não privilegiou a creche,
direito de todas as crianças e, em especial o berçário, que não se constituiu como uma
garantia.
A discussão sobre a idade de entrada dos bebês na creche é historicamente
negligenciada. Apontamos a necessidade de mais estudos e pesquisas que ajudem a defender
o direito das crianças, assim como buscar formas de garanti-los.
O Ministério Público teve papel de destaque na garantia dos direitos infantis na cidade
do Rio de Janeiro, ao se contrapor à grande carência de vagas para a creche, em especial para
as crianças de 0 a 1 ano e 11 meses.
Num país diverso como o Brasil, acreditamos que as Leis devessem considerar as
especificidades de cada um e de todos. Alicerçar o início do atendimento ao período de
licença maternidade da mãe é escamotear tantas outras realidades que precisam ser
contempladas. A mãe trabalhadora informal, a mãe com problemas de saúde, pais que
assumem desde o início a criação dos filhos e tantas outras situações que são importantes e
subjacentes a uma questão ainda maior: o direito de todas as crianças à matricula em um
espaço educativo. Bebês precisam ter seu direito garantido, para que as famílias possam se
posicionar quanto ao desejo ou não de matriculá-los em creche.
Entendemos a importância da Creche no seu binômio cuidar e educar, e por essa razão
precisamos ampliar nossos argumentos em defesa de tais experiências para as crianças.
Consideramos que priorizando critérios de vulnerabilidade como condicionantes à matrícula
em creche, corremos o risco de excluir o direito de outras crianças a essa experiência.
Associar vulnerabilidade à creche significa risco de retornar à concepção de cunho
assistencialista e compensatório, sem garantia de objetivos educacionais. Há falhas na oferta
de vagas que precisam ser resolvidas e não justificadas pela prioridade a quem é considerado
vulnerável. Acreditamos que devam existir programas específicos de apoio a famílias e
crianças nessa condição, mas que os programas sociais não podem suprimir o direito de todas
as crianças à Educação.
Quando associamos os critérios de vulnerabilidade às matrículas na faixa etária do
Berçário, a partir da experiência carioca, temos um vislumbre da penúria em que se traduz o
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atendimento educacional no Rio de Janeiro, um cenário que pode vir a se estender para os
demais municípios que atendem a esse grupamento
Embora não faça parte desta pesquisa, achamos pertinente entender a visão atual da
SME/RJ, como forma de reafirmar nossos temores e, também como prognóstico do que ainda
está por vir. A situação dramática está estampada na declaração do atual Secretário de
Educação da cidade do Rio de Janeiro. Em suas palavras “ a LDB prevê escolarização
obrigatória somente a partir de quatro anos de idade, quando as crianças entram na préescola. Nossas creches oferecem mais do que a LDB estipula, pois recebem crianças a partir
de seis meses”155
O que dizer sobre tamanha deturpação da Lei? A confusão entre obrigatoriedade de
matrícula e obrigatoriedade de oferta de vagas torna-se um jogo de palavras usados na
intenção de quem as profere. Esta postura reafirma o que apontamos ao longo desta tese – o
descompromisso dos setores públicos com as crianças de menos idade, em especial os bebês.
A pesquisa apontou fortes indícios de que a obrigatoriedade da pré-escola trouxe
impactos na creche carioca, especialmente no Berçário. Os bebês são sujeitos invisíveis no
cenário das políticas educacionais, preteridos pela urgência do atendimento às Leis que
privilegiam as crianças com maior idade. Mesmo após um grande investimento específico da
política nacional - Brasil Carinhoso (BRASIL, 2013), Proinfância (BRASIL, 2007) e a nível
local - Espaços de Desenvolvimento Infantil (RIO DE JANEIRO, 2010) e Cartão Família
Carioca (RIO DE JANEIRO, 2011) - as crianças menores são colocadas em segundo plano
nas propostas educacionais.
A situação carioca pode servir de termômetro da realidade no restante do país. Os
dados nacionais analisados apontam as matrículas apenas por faixa etária da creche, sem
discriminar as idades, o que coopera com a invisibilidade dos bebês (0 a 1 ano e 11 meses).
As razões da falta de clareza sobre o período etário de entrada dos bebês no sistema
educativo, nos registros escritos sobre políticas educacionais para as crianças pequenas,
merecem maior investigação e crítica. Ao pesquisar as políticas voltadas à Educação Infantil
fica evidente que alguns grupamentos têm preferência sobre outros na formulação e
concretização de direitos.
A obrigatoriedade do município de oferecer Educação Infantil a todas as crianças de 0
a 5 anos, acaba apagada frente à obrigatoriedade de ter todas as crianças a partir de 4 anos
155

Extraído de uma publicação feita no Facebook em resposta a uma reportagem feita pelo RJ-TV ao longo da
3ª semana de janeiro, sobre a ação da Defensoria Pública na exigência da matrícula em creches. Disponível em
https://www.facebook.com/cesar.benjamin.58/posts/1591326597569379 28/01/18
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matriculadas.
O regime de colaboração ainda não está estabelecido de forma clara na lei e, com isso,
estados podem encerrar sua participação na Educação Infantil, deixando a etapa
exclusivamente com os municípios, tal como ficou explicitado no Plano Estadual de
Educação do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2009).
As constantes mudanças na legislação parecem contribuir para o desequilíbrio
existente na Educação Infantil. Mudança no corte etário (BRASIL, 2009) e na
obrigatoriedade (BRASIL, 2013) cindiram e fragilizaram a Educação Infantil. O PNE
(BRASIL, 2014) acaba por reforçar a divisão ao propor Metas de expansão diferenciadas.
Nesse cenário, a situação do Berçário é, entre todos os grupamentos, a mais frágil.
Analogamente, estamos diante de um cabo com forças díspares em cada ponta. De um lado, a
obrigatoriedade da pré-escola e de outro, o lado mais frágil da creche - o Berçário. Discursos
a favor da obrigatoriedade há muitos, assim como silêncios quando o assunto são os bebês.
As influências internacionais, nacionais e locais que vêm reservando ao Berçário pouca ou
nenhuma atenção, destinam aos bebês e crianças pequenas a categoria de cidadãos de pouca
importância no cenário educativo. Embora o discurso da primeira infância pressuponha
valorização dos primeiros anos de vida, as políticas para este grupo são relacionadas aos
cuidados maternos, desconsiderando contextos e realidades que não são compatíveis com
anseios universais.
Tais dados tornam-se ainda mais importantes quando relacionados com o que Vieira
(2010 p. 250) nos relata
Mesmo com os avanços, a oferta de educação infantil no Brasil vem sendo marcada
por disparidades de acesso em relação à faixa etária, à etnia/cor, à localização
(urbano/rural), à renda familiar e à escolaridade dos pais/responsáveis, sobretudo da
mãe. As crianças mais novas, as mais pobres e as não brancas têm sido as mais
penalizadas (grifo do autor).

Concordamos com a autora, especialmente no que concerne à faixa etária, uma vez
que os dados produzidos tornam evidentes tais disparidades nas creches públicas municipais
do Rio de Janeiro.
Entre o discurso e a sua materialização, percebemos as contradições, que parecem ser
resultado de concepções ainda frágeis sobre as crianças, suas potências e suas necessidades,
especialmente dos bebês, vistos muitas vezes apenas como extensões da mãe. Tais
concepções trazem efeitos na elaboração de políticas num cenário globalizante e marcado por
pressões em torno da teoria do Capital Humano, que colocam a infância no primeiro degrau
da cadeia de produtividade.
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Nesse sentido, evidenciamos outras incoerências que estão presentes nas políticas
públicas de Educação Infantil. Enquanto a LDBEN (BRASIL, 1996) fala da obrigatoriedade
de matrícula da pré-escola e da obrigatoriedade de oferta de Educação infantil às crianças de
até 5 anos, o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014-2024) trata os segmentos creche e
pré-escola de forma diferenciada, em especial quando fala de expansão do atendimento.
Como garantir Educação Infantil a todos, se a meta para a creche é de apenas 50% da
demanda, ainda assim, a ser alcançada no fim do decênio?
As influências dos organismos como o Banco Mundial, cada vez mais difundidas e
presentes nas formulações políticas nacionais e locais precisam ser discutidas e repensadas.
Precisamos abrir canais de diálogos no intuito de garantir às crianças seus direitos e sua
cidadania.
O conceito de criança na Educação e nas políticas educacionais carece de ampliação.
As alusões genéricas não dão conta de privilegiar as diferentes idades e suas necessidades.
Do mesmo jeito, não é possível distanciar políticas que envolvem crianças pequenas da
questão social.

Para além da discussão sobre vulnerabilidade infantil, pensamos ser

fundamental que se considere também o quanto as creches podem estar sendo utilizadas para
tamponar as carências que deveriam ser contempladas por projetos sociais de amparo às
famílias. Dessa forma desobrigando o poder público de sua função primordial: garantir
cidadania a todos. A creche precisa ser uma garantia de todas as crianças, e uma opção das
famílias.
Diante de tal demanda, as questões relativas ao financiamento precisam ser
redimensionadas. Os desafios municipais são grandes e podem ser superados caso o regime
de colaboração seja melhor definido e, de fato, aconteça.
Acreditamos que todos temos influência na elaboração e nos efeitos das políticas.
Portanto, pensamos que nossa contribuição maior seja essa: divulgar nossos achados e
impressões, bem como provocar reflexões que permitam reorganizações no cenário da
Educação Infantil.
Consideramos que o estudo quantitativo das políticas locais contribui para o
fortalecimento da Educação Infantil, produzindo dados comparáveis a outras realidades.
Também permitem um mapeamento dos reflexos das políticas nacionais em interlocução com
as locais.
Estudos como este podem trazer elementos para luta em prol da expansão da rede de
creches, bem como permitem desvelar o quanto as Estratégias do PNE (BRASIL, 2012-42024) tem sido, ou não, acompanhadas e realizadas.

194

Nos colocamos frente a um cenário que precisa ser discutido e analisado através das
questões políticas que o constituem. Diagnósticos e prognósticos servirão como parâmetros
para estudos e novas estratégias políticas.
Por mais que existam desafios, talvez o maior de todos seja ultrapassar a falta de
vontade política para que crianças de todas as idades tenham seus direitos garantidos.

Em

função de fatos como esse, indagamos: na Educação, quem se preocupa com os bebês?
Deixamos aqui essa pergunta, esperando que as respostas venham em forma de ações.
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