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RESUMO 
 
 
 Objetivando a orientação aos educadores, mostrando-lhes a importância de valorizar a base 
para o fortalecimento do ensino aprendizagem, focalizando na qualidade do processo 
educacional, faz-se necessário que os sistemas de ensino discutam novas práticas que 
evidencie uma educação infantil com perspectiva futura, que atenda as especificidades das 
crianças de 0 a 5 anos, priorizando as características históricas e o respeito a sua necessidade 
cultural, tomando como base as políticas de na legislação educacional vigente.  Tratando-se 
das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, fica evidente que se propõe a 
melhoria na formação dos educadores preparando-os para a relação com as famílias dos 
alunos. Havendo uma busca constante pela qualidade da educação infantil, priorizando uma 
proposta pedagógica dos estabelecimentos de maneira que desenvolva a linguagem e a 
oralidade do educando. 
 

Palavras Chave: Ensino aprendizagem. Educadores. Qualidade. 

 
 
 
RESUMEN EN ESPAÑOL 
 
Objectivando la orientación a los educadores, demostrándoles la importancia para valorar la 
base, de modo que fortifique la educación que aprende sin perder el foco de la calidad del 
proceso educativo, llega a ser necesario que los sistemas educativos buscan para discutir 
práctico nuevo que las evidencias una educación infantil con la perspectiva futura, que toma a 
cuidado de los especificidades de los niños de 0 los 5 años, sin perder las características 
históricas y el respecto sus diversidades culturales, las políticas que están en la legislación 
educativa eficaz.  Estando sobre las líneas del plan de estudios nacionales de la dirección de la 
educación infantil, es evidente que la mejora en la formación de los educadores está 
considerada preparación de ellos para la relación con las familias de los educandos. Teniendo 
una búsqueda constante para la calidad de la educación infantil, dando la prioridad a una 
oferta pedagógica de manera que desenvolvía  la linguagen y la oralidad   de los estudiantes. 
 

Llave de las palabras: El aprender de la educación. Educadores. Calidad. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Novas perspectivas sobre o desenvolvimento emocional da criança derrubam mitos 

antigos como o tradicional “mimar educa” e, desta forma e sem exageros, é importante que a 

criança seja tocada, abraçada, tratada com extrema paciência e carinho e ouça sempre palavras 

que falem de afeto ternura e de paixão, que despertam ou mesmo que recebam elogios, 

expresso de forma claramente explicita, sobre seu desempenho e conquistas positivas. Nesse 

período, é  fundamental  destacar que o mundo e o tempo das crianças não são o mesmo do 

adulto, esta maneira é necessário mergulhar por inteiro nesse mundo, demonstrando paciência 

de uma verdadeira compreensão.  

É  importante que nesse período a criança seja tratada com carinho. Outro elemento 

importante é respeito integral direito da criança à bagunça com que seus brinquedos ou com 

as almofadas de seu quarto. Os pais e professores necessitam ser transparentes e explícitos na 

definição do que pode e do que não pode. O não dito com firmeza, necessita vir acompanhado 

de repressão e auto-estima, uma criança cresce quando essa se sente importante para o adulto 

e descobre que pode com ele, contar e que tal sentimento ganha reforço quando elogiamos, 

com sinceridade, os bons atos que realiza as coisas bonitas que faz. 

Na Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, é preciso implementar uma 

política de expressão que assegure a universalização do atendimento à demanda de pré-escola 

(4 a 5 anos) e o aumento de vagas em creches (0 a 3 anos) acompanhando o crescimento 

populacional e suprindo, gradativamente, o déficit acumulado, com recursos adicionais para 

tal política de expansão. São necessárias regulamentares todas as creches e pré-escolas, 

profissionalizar os funcionários.  

O conversar e o interagir com a criança pode ser o mais importante fator no 

desenvolvimento inicial do cérebro para aptidão em termos de pensamentos e raciocínio. 

Ainda que o valor da experiência seja relativo, pois não se sabe se os pais profissionais 

liberais não teriam transmitidos aos filhos uma aptidão maior para a linguagem, é importante. 

E experiência de conhecer crianças pequenas é muito interessante. 

Elas demonstram agir com inteligências e chamem nossa atenção pelas coisas que 

fazem, pelas perguntas que trazem. Desde seu nascimento, o bebê é confrontado não apenas 

com as características físicas de seu meio, mas também com o mundo de construções 

materiais e não materiais elaborados pelas gerações precedentes, das quais de inicio, ele não 
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tem consciências. Essa construção comporta dimensões objetivas (formas de organização 

social de atividade ou de trabalho, ferramentas ou obras) e dimensões representativas, 

codificadas especialmente pelas das línguas naturais, pelas de significações e de valores 

contextualizados.  

Desde cedo as crianças se envolvem em interações que podem ser entendidas como 

trocas de mensagens. Antes de poderem construir uma lógica narrativa, elas constroem uma 

lógica na ação, por meio de estratégias não verbais. Usam, posteriormente, procedimentos 

como a experiência no ambiente lingüístico, criam procedimentos interferências. Sob a forma 

de provocação e desafios, que oferecem ocasião para testar possibilidades, fazer verificações 

ou justificar ações ou pontos de vistas. Com isso desenvolvem atitudes reflexivas que lhes 

permitem aprimorar os procedimentos da inteligência e aumentar o campo dos 

conhecimentos, os saberes já adquiridas consolidam-se a curiosidade volta para novos 

saberes. 

A construção de significações, a gênese do pensamento e a constituição de se mesmos 

com sujeito se fazem graças às inserções constituídas com outros parceiros em praticas sociais 

concretas de um ambiente que reúne circunstancias, artefatos, práticas sociais e significações. 

Ao interiorizar formas de interações sociais já vivenciadas, o individuo se apropria de 

estratégias para memorizar, narrar, solucionar problemas, etc.  

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

REGULAMENTAÇÃO FINANCIAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

A câmara de educação básica do conselho nacional de educação, no exercício de suas 

atribuições definidas pela lei nº 9.131/95, tem como uma de suas grandes responsabilidades a 

elaboração de Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação básica. 
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O direito à educação básica, consagrada pela constituição federal de 1988, representa 

uma demanda essencial das sociedades democráticas e vem sendo exigido, rigorosamente por 

todos os pais, como garantia inalienável do exercício da cidadania plena. 

A conquista da cidadania plena, da qual todos os brasileiros são titulares supõe entre 

outros aspectos o acesso à educação básica, constituída pela educação infantil, fundamental e 

média. 

A integração da educação infantil no âmbito de educação básica, como direito das 

crianças e suas famílias, deverem do estado da sociedade civil, é fruto de muitas lutas 

desenvolvidas especialmente por educadores e alguns segmentos organizados, que ao longo 

dos anos, vem buscando definir política pública para as crianças mais novas. 

No entanto, uma política nacional que se remeta à dispensável integração do estado e 

da sociedade civil, como co-participantes das famílias no cuidado e na educação de seus 

filhos, ainda não esta definida no Brasil. 

Uma política nacional para a infância é um investimento social que considera as 

crianças como sujeitas cidadãos em processo de desenvolvimento e alvo preferencial de 

políticas. A partir dessa definição, além das próprias crianças de suas famílias, são também 

alvos de uma política nacional para infância os cuidados e educação pré-natal voltados aos 

futuros pais. 

Só muito recentemente a legislação vem se referindo a esse seguimento da educação e 

na própria lei de diretrizes e bases da educação nacional – lei nº 9.394/96 concretamente 

dedicado à educação infantil é bastante sucinta e genérica. 

Dessa forma, confere-se a essas Diretrizes Curriculares Nacionais para os programas 

que cuidem e eduquem as crianças, em esforço conjunto com suas famílias, especial 

importância pelo ineditismo de sues propostos e relevância de suas conseqüências para a 

educação infantil no âmbito público e privado. 

Ao elaborar essas diretrizes, a câmara de educação básica, além de acolher as 

contribuições prestadas pelo ministério da Educação e Cultura, por intermédio de sua 

Secretaria de educação Fundamental e respectiva Coordenadoria de educação Infantil; vem 

mantendo amplo diálogo com múltiplo segmento responsável por crianças, buscando 

compreender anseios, dilemas, visões, expectativa, possibilidades e necessidades das crianças, 

de suas famílias e das comunidades.  

O aprofundamento da analise sobre o papel de Estado e da sociedade civil em relação 

às famílias brasileiras e seus filhos tem evidenciado um fenômeno também visível em outras 

nações, que é o da cisão entre cuidar e educar. Este dilema leva-nos a discutir “a importância 
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da família versus Estado”; “poder centralizado versus descentralizado”; “desenvolvimento 

infantil versus preparação para a escola”; “controle profissional versus parental sobre os 

objetivos e os conteúdos dos programas”. 

Dessa forma, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – 

contemplando o trabalho nas creches e nas chamadas pré-escolas pó centros e classes de 

Educação Infantil para aquelas de 4 a 5 anos, além de nortear as concepções desses programas 

de cuidado e educação com qualidade. 

A partir dessa perspectivas Secretarias tenha clareza e respeito de que as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil são mandatórias para todas as instituições, a 

partir do momento de sua homologação pelo Senhor Ministro da Educação e conseqüente 

publicação do Diário Oficial da União. 

A iniciativa do MSC por meio da ação da coordenadoria de Educação Infantil 

(COEDI) da Secretaria de educação Fundamental (SEF) de produzir e divulgar referencia 

Curriculares para a Educação Infantil é uma importância contribuição para o trabalho dos 

educadores de crianças de 0 a 5 anos, embora não seja mandatórias. Essa proposta do MEC 

vem se integrar aos esforços de varias Secretarias do Estado e Municípios no sentido de 

qualificar programas de Educação Infantil, ficando, no entanto, a critérios das equipes 

pedagógicas a decisão de adotá-la na integra ou associa-la a outras propostas. 

O indispensável, entretanto é que, ao elaborar suas propostas pedagógicas para a 

Educação infantil, os educadores norteiam-se pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

 

 

 Cuidado e Educação no Âmbito Familiar e Público 

 

A história social da criança e da família (1981), obra já clássica de Philipe Áries, 

mostra como o conceito de criança tem evoluído através dos séculos e oscilado entre pólos em 

que ora a consideram um “bibelô” ou “bichinho de estimação”, ora um “adulto em miniatura”, 

passível de encargos e abusos como os da negligencia, do trabalho precoce e da experiência 

sexual. Essa identificação trouxe como conseqüência, através das gerações, grandes injustiças 

e graves prejuízos em relação às responsabilidades conjuntas do Estado, da sociedade civil e 

da família sobre os cuidados de higiene, saúde, nutrição, segurança, acolhimento, lazer e 

constituição de conhecimentos e valores indispensáveis ao processo de desenvolvimento e 

socialização das crianças em idade escolar.  
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A situação apresenta-se mais grave ainda em dois grupos específicos: o de crianças 

portadoras de necessidades especiais de aprendizagem, como as deficientes visuais, auditivas, 

motoras, psicologias, e os destaques originariam de família de baixa renda, que no Brasil 

representa a maior população. 

Para o primeiro grupo, que de maneira gramática é o mais necessita de cuidado a 

educação nessa etapa inicial da vida, há até mesmo enorme carência de dados para que se 

façam diagnósticos preciosos a respeito de demanda por programas qualificados de Educação 

infantil. 

 

 

Essa discrição histórica explica, em boa medida, o tipo de políticas públicas voltadas 

para a infância, que desde o século XIX, abarcaram as iniciativas voltadas para educação, 

saúde, higiene e nutrição no âmbito da assistência. Sem constituir prática emancipatória, a 

educação assistencialista caracterizou-se como uma proposta educacional para os pobres, 

vinculada aos órgãos assistenciais. 

A partir da década de 1960, há uma crescente demanda por instituição de educação 

infantil associada a fatores como o aumento da presença feminina no mercado de trabalho e o 

reconhecimento lingüístico, sócio-emocional e psicomotor, por meio da relação 

desenvolvimento cognitivo-lingüístico, por meio da discussão de teorias originarias 

especialmente dos campos de psicologia, da Antropologia, da psico e sócio-lingüísticas. Com 

isso, os órgãos educacionais passam a se ocupar mais das crianças de famílias de renda media 

e mais alta, seja naquele das crianças pobres. No entanto, muitas vezes ainda se observa uma 

visão assistencialista, como no caso da educação compensatória de supostas carências 

culturais. 

Os programas de educação Infantil reduziram-se a currículos, limitando-se as 

experiências de ensino para crianças pequenas aos domínios exclusivos da educação. Dessa 

forma, ainda não se observa o necessário e desejável equilíbrio entre as áreas das políticas 

sociais voltadas para a infância e a família, como saúde Serviço Social, Cultura, Habitação, 

lazer e esportes articulados pela Educação. Equipes lideradas por educadores, contando com 

Como as famílias na faixa de renda mais baixa (renda per capita 
mensal menor que ¼ do salário mínimo) são aquelas com maior 
numero de crianças (representam 19% da população e recebendo 
apenas 6% do total dos benefícios sociais), o documento 
identifica as crianças de baixa renda como um dos grupos mais 
discriminados dentre os destinatários das políticas sociais no país. 
(Campos, 1992, p. 11-12). 
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médicos, terapeutas, assistentes sociais, psicólogos e nutricionistas, para citar alguns dos 

profissionais que devem participar do trabalho das creches ou dos centros de educação 

Infantil, ainda são raras no país, mesmo nos dias de hoje.  

Assim, no Brasil, creche, ou seja, instituição que se ocupa de crianças de 0 a 3 anos, 

conotado em larga medida e erroneamente como instituição para crianças pobres, vem sendo, 

em conseqüência, muitas vezes, uma instituição que oferece uma educação pobre para os 

pobres. A presença nessa instituição de adultos sem qualificação apropriada para o trabalho de 

cuidado e educação Infantil, a ausência de proposta pedagógica e o alto grau de improvisação 

e sem compromisso com os direitos e as necessidades das crianças e de suas famílias exigem 

atenção e ação responsáveis por parte das secretarias e dos conselhos de Educação 

especialmente os municipais. Tudo isso deve ser feita nos marcos do regime de colaboração 

conforme define a constituição federal de 1998.  

As chamadas pré-escolas, mais freqüentadas pelas crianças de famílias renda media e 

por largo contingente de famílias de mais alta renda, trazem também uma contradição: não 

conseguir qualificar, como precisão, a importância do trabalho com cuidado e educação a ser 

realizado com as crianças, contribuindo, por isso, para diminuir sua relevância no âmbito das 

políticas públicas. 

Embora a lei nº 9.394/96 assim se refira a esse segmento da educação Infantil, o 

conceito de pré-escola acaba por ser entendido com “fora da escola” ou do “sistema regular de 

ensino”, por tanto, em termos de políticas publicas, um “lixo” ou “supérfluo”. 

O art. 2º, inciso II, da LDB/96, ao destacar princípios para o Ensino Fundamental 

como responsabilidade dos municípios, embora cite a Educação Infantil, não o faz com a 

mesma ênfase o que ocasiona para prefeitos e secretários de educação problemas de 

interpretação sobre a atribuição de recursos. 

 

Para dar operacionalidade ao disposto pela LDB quanto ao ensino obrigatório, foi 

necessário criar o Fundeb, que deverá ordenar a atribuição de recursos e a divisão de tarefas 

entre as duas esferas federativas para prover a educação básica. 

Será preciso, daqui em diante, enfrentar o problema da responsabilidade prioritárias 

dos municípios pela Educação infantil, dentro, evidentemente, dos princípios maiores da 

colaboração federativa constitucional, de acordo com art. 30, inciso VI, da constituição 

Federal. Para isso, a própria operação continuava do Fundeb – com seu acompanhamento e 

aperfeiçoamento contínuos – poderá contribuir, em primeiro lugar, tornando mais claro a 

quanto montam os 10% de recursos que ficarão disponíveis aos municípios, uma vez satisfeita 
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considerarem esses montantes à luz da prioridade de provisão de cuidados e educação para as 

crianças. 

A importância da educação Infantil implica a efetivação do art. 30, inciso VI, da 

Constituição federal, do Estatuto da Criança e do adolescente, da Consolidação das Leis do 

trabalho e a presença de outros recursos adivinhos da sociedade. 

Assim, o atendimento educacional das crianças de 0 a 5 anos de idade garantido pelo 

art. 208, inciso IV da constituição federal, que estabelece ainda no art. 211 oferta da Educação 

Infantil como uma das prioridades dos municípios, dispõe que estes devem suar 

prioritariamente no Ensino Fundamental e na educação Infantil. Isso significa, claramente, 

que ao lado do Ensino Fundamental figura a educação infantil, em grau de igualdade, como 

prioridade de atuação na esfera municipal. 

Por sua vez, o art. 11, inciso V, da LDB< embora disponha que a oferta da educação 

Infantil seja incumbência dos municípios, fixa como prioridade explicita para essa esfera 

administrativa o Ensino Fundamental, por se obrigatório conforme determina a Constituição 

Federal, arts. 212 e 213 os que não significa, entretanto, que estaria em segundo plano a 

prioridade constitucional relativa à educação Infantil. Na verdade, a LDB enfatiza o Ensino 

Fundamental como prioridade em relação ao Ensino Médio e ao Superior. 

Como a Emenda Constitucional nº 14/96 que criou o Fundef subvinculou 15% do total 

de impostos e transferências à manutenção e ao desenvolvimento do ensino Fundamental, 

restam pelo menos 10%, ou o que resultou da ampliação de recursos vinculados pelas leis 

orgânicas municipais – art. 69 de Lei nº 9.394/96, para a atuação dos municípios na Educação 

Infantil ou no Ensino Fundamental, uma vez que o já citado art. 11, inciso V, da LDB dispõe 

que aos municípios só é permitido atuação em outros níveis quando estiverem atendidas 

plenamente as necessidades de sua área de competência, ou seja, o Ensino Fundamental e a 

Educação Infantil. 

Uma intensa mobilização nacional terá de acompanhar a identificação dos recursos 

municipais, que necessitam contar com o decisivo apoio da imprensa, da mídia eletrônica, 

especialmente radio e televisão e do marketing social: em primeiro lugar para criar um 

consenso com dirigentes municipais e a sociedade sobre a prioridade para a Educação Infantil; 

em segundo lugar para identificar e operacionalizar fontes adicionais de financiamento, 

públicas e privadas, que nos marcos do regime federativo e considerando a responsabilidade 

da sociedade com a Educação infantil, apóiem prefeituras, conselhos municipais, conselho da 

criança e do adolescente, conselho tutelar, ONGs e outras instituições, na provisão desse 
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direito, primeira etapa da Educação Básica, à qual todos os cidadãos, inclusive as mais novas 

e suas famílias, devem ter acesso. 

As dramáticas transformações familiares ocasionando mudanças de papeis para pais e 

mães, a acentuada ausência dos pais no âmbito familiares, a crescente entrada das mães no 

campo de trabalho fora de casa, a forte influencia da mídia e especialmente da televisão, a 

urbanização crescente da população e a transformação de vínculos parentais e de vizinhos, os 

quais raramente são analisados em profundidades e com competência nos citados cursos. A 

pesquisa, o estudo e a analise do impacto de todos aqueles aspectos sobre as crianças e as 

conseqüências sobre seus modos de ser e relacionar-se certamente influenciarão as pedagogias 

e os processos de formação e atualização dos educadores. 

Além disso, os conhecimentos integrados a partir dos campos da Psicologia, 

Antropologia, Psico e Sócio-lingüística, História, Sociologia, Comunicação, Ética, Política e 

Estética são muito superficialmente trabalhados nos Cursos normais e de pedagogia, que o 

que ocasiona uma visão artificial sobre as formas de trabalho com as crianças. Daí surge às 

tendências que atribuem as Didáticas e as Metodologias de Ensino um lugar todo-poderoso, 

como panacéia para o “ensino de qualidade”, derivados de teorias quase milagrosas na 

consecução de resultados educacionais. 

O conhecimento sobre áreas especifica de ciências humanas, sociais e exatas 

acopladas as técnicas cede lugar para o “como fazer” das Didáticas e das Metodologias de 

ensino, que reduzem e deixa de lado o “porque”, “para onde” e “quando” do cuidado e da 

educação com a criança pequena. 

Dessa forma, ao planejar propostas curriculares dentro dos projetos pedagógicos para a 

educação infantil, é muito importante assegurar que não haja uma antecipação de rotina e 

procedimentos comuns às classes de educação fundamental, a partir do 1º ano, que não seriem 

aceitáveis para as crianças mais novas. 

Contudo, é responsabilidade dos educadores do centro de Educação Infantil, situados 

em escolas ou não, em tempo integral ou não, propiciar uma transição adequada do contexto 

familiar ao escolar nessa etapa da vida das crianças, uma vez que a educação fundamental 

naturalmente sucederá à educação infantil, aconteça essa classe escolar ou não e em períodos 

continuo ou não. 

Alem disso, quando há professores qualificados, horários e calendário para as 

instituições educacionais, férias e proposta pedagógica que atendam a esses objetivos, é 

ilógico defender que se trabalha numa “pré – escola”, pois o que de fato acontece é o trabalho 

em instituições que respeitam e operam com competência programas de cuidado e educação 
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com a criança de 4 a 5 anos, mas intencionalmente voltados para cuidado e educação em 

complemento ao trabalho da família. 

Os programas a serem desenvolvidos em centros de educação infantil, ao respeitarem 

o caráter lúdico, prazeroso das atividades e o amplo atendimento às necessidades de ações 

planejadas, ora espontâneas, ora dirigidas, ainda assim, devem expressar umas 

intencionalidades e, portanto, uma responsabilidade correspondente, que deve ser avaliada, 

supervisionada e apoiada pelas secretarias e pelos conselhos de educação, especialmente os 

municípios, para verificar sua legitimidade e qualidade. 

Dessa forma, estado, sociedade civil e família passam a descobrir múltiplas estratégias 

de atender, acolher, estimular, apoiar, cuidar e educar as suas crianças. 

Ao analisar as razões do estado, da sociedade civil e das famílias quando propiciam 

educação infantil, pode-se cair facilmente em argumentos sociológicos a respeito das 

transformações e das necessidades das famílias, em particular de pais e mães que trabalham e 

tem uma carreira ou plano profissionais, exigindo tempo longe dos filhos, entregues as 

creches ou classes escolares. 

Pode-se pensar em argumentos econômicos de diminuição de custos escolares, ao se 

contatar que os índices de repetência e evasão diminuem quando os alunos da educação 

fundamental são egressos de boas experiências em educação infantil. 

Mas há de se pensar na própria natureza dos afetos, dos sentimentos e das capacidades 

cognitivo-lingüístico, socioemocionais e psicomotoras das crianças, que exigem política 

públicas para si e suas famílias, propiciando-lhe a igualdade de oportunidade de cuidados e 

educação de qualidade. 

Esse é, pois o grande desafio que se coloca para a educação infantil: construir um 

espaço e um tempo em que, de 0 a 3 anos, haja uma articulação de políticas sociais que, 

lideradas pela educação, integrem desenvolvimento com vida individual, social e cultural, 

num ambiente onde as formas de expressão, dentre elas a linguagem verbal e corporal, 

ocupem privilégios num contexto de jogos e construtivamente, cuidando educando. E para as 

crianças de 4 a 5 anos, que haja uma progressiva e prazerosas articulação das atividades de 

comunicação e de ludicidade com o ambiente escolarizando, no qual desenvolvimento, 

socialização e constituição de gradualmente com ambiente distintas daquelas da família, para 

a Educação Fundamental. 

Decisões sobre a adoração de tempo parcial ou integral no cuidado e na educação das 

crianças de 0 a 5 anos requerem, Poe parte das instituições, flexibilidade nos arranjos de 

horários, de maneira a atender tanto as necessidades das crianças quando às de suas famílias. 
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A parceria entre profissionais, instituições e famílias são o que propiciará cuidado e 

educação de qualidade e em sintonia com as expectativas do que buscam essas instituições. 

 

 

 A lei Nº 9.394/96 e a Educação Infantil 

 

A LDB/96, a própria Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 

1990 consagram as crianças de 0 a 5 anos “sujeitos de direitos”. 

 O art. 1º da LDB define que: A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na família, nas convivências humanas,... ““, e seu art. 2º afirma que: A educação 

desenvolve na família e do Estado,... pressupondo sempre a correlação entre os esforços de 

ambos – a família e o Estado. 

De acordo com o Centro Escolar MEC, a matrícula na Educação infantil e nas classes 

de Alfabetização em 1996 foi de 5.714.313 crianças, sendo que 1.317.980 tinham 7 anos ou 

mais, correspondendo a 23% da matricula. 

Em 1998, a matrícula foi de 4.917.619 crianças, verificando-se um decréscimo de 

796.684 crianças, ou seja, de 14%. 

Também em 1998 o número de crianças com 7 anos ou mais foi de 786.17, 

correspondendo a 16% do total da matrícula nas classes de Educação Infantil e de 

Alfabetização. 

Na verdade, as estatísticas existentes sobre Educação Infantil são mais simuladoras do 

que indicadores, pois incluem um significado contingentes de criança que pela sua idade e por 

direito deveriam estar matriculados no Ensino Fundamental. Por outro lado, não registram 

creches não cadastradas pelo censo do MEC. 

Assim, o decréscimo da matricula pode ter sido apenas uma transferência para o 

ensino fundamental de crianças indevidamente matriculado em classes de alfabetização ou 

mesmo de educação infantil. 

Em relação à educação infantil, é muito importante considerar, como alguns analistas 

o fazer, que é insuficiente de oportunidade em instituição pública, as famílias inúmeras vezes 

têm uma percepção equivocada e de seu papel com as crianças, bem como com relação ao das 

instituições para crianças de 4 a 5 anos. Isso sem contar com a ausência de apoios eficazes 

para exercer suas responsabilidades de cuidados das empresas, das associações de classe e das 

organizações não-governamentais, para citar algumas. 
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A própria Lei nº9. 394/96, em seu art. 4º, incisivo IV, vem garantir o dever do estado 

com a educação escolar pública, efetivada mediante a garantia de atendimento gratuito em 

creches e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade, e em seu art. 12, incisos VI e VII, 

preconiza que os estabelecimentos de ensino devem articula-se com as famílias e as 

comunidades, criando processo de integração da sociedade com a escola. 

A lei propõe caminhos de interação intensa e continuada entre as instituições de 

educação Infantil e as famílias, o que perspectiva a serem exploradas pelos sistemas 

educacionais de maneira criativa e solidaria em regime de colaboração. 

Quando menores as crianças, mais as famílias necessitam de apoio das áreas de 

política sociais integradas, principalmente as de saúde e desenvolvimento social, articuladas 

pela educação, que nos referimos a todas as famílias e suas crianças, visando a uma política 

nacional que priorize seus direitos a cuidados e à educação. 

Essa política nacional deve incluir toda a etapa de cuidados e educação pré-natal aos 

futuros pais. 

Será muito lenta e parcial a conquista por uma política nacional caso a imprensa, a 

mídia eletrônica – o radia, a televisão, a internet – e os profissionais de marketing social esteja 

ausente desse processo. 

Em conseqüência, a política nacional para crianças de 0 a 5 anos a sua família far-se-á 

com o apoio e a participação de todos os segmentos da sociedade, especialmente o dos 

profissionais da comunicação e da informação, dos conselhos municipais, conselhos tutelares, 

dos juízes da vara da infância e das associações de pais, entre outros. 

Ao analisar a questão das propostas pedagógicas, a lei atribui grande importância ao 

papel dos educadores em sua concepção, desenvolvimento, avaliação e interpretação com as 

famílias, como se depreende dos art. 13, incisivos, I, II, e VI e 14, incisivos I e II. 

É indisponível enfatizar a importância da formação e da atualização em serviços dos 

educadores. Os cursos de formação de docentes para a educação infantil nos níveis médio e 

superior devem adaptar-se, com a maior urgência, às exigências de qualificação dos 

educadores para as crianças de educação infantil, considerando as transformações familiares e 

sociais, as características sempre mais acentuadas da sociedade de comunicação e informação 

e suas conseqüências sobre as crianças, mesmo as de mais baixa renda. 

A integração da educação infantil aos sistemas de ensino é esclarecida nos ART. 17, 

parágrafo único, e 18, incisivo I e II, inclusive no que se refere à rede privada. A respeito 

dessa integração é muito importante verificar o que dizem as disposições transitórias em seu 

art. 89 a respeito dos prazos para que as instituições voltadas às crianças, existentes ou que 
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venham a ser criadas, sejam integrados os seus respectivos sistemas. Isso deverá, portanto, 

acontecer ate 20/12/1999. Pelo estabelecimento no art. 90, ficam também definidos como 

foros de resolução de duvidas os respectivos conselhos municipais, estaduais e em ultima 

instancia, os conselhos nacional de educação. 

A organização de educação infantil deve também atender ao explicitado inicialmente 

nos art. 26, 30 e 31, como também no 23. É muito importante considerações, em consonância 

com esses, o exposto no art. 58, que aborda a oferta de educação especial na educação 

infantil. 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Para a realização e desenvolvimento deste artigo, está sendo necessário observar e 

acompanhar o trabalho dos professores de educação infantil da rede municipal, de inicio foi 

observado a qualificação profissional dos mesmos, onde 90% deles possuem graduação ou 

pós-graduação facilitando a pesquisa desse artigo.  

Depois foram observados currículo e avaliação, que diante do que foi colhido este 

professor ele além de trabalhar de acordo com as necessidades locais eles também seguem o 

trabalho focalizando as necessidades que suas crianças trazem da família e respeitando seus 

conhecimentos prévios. 

 Na da contextualização, a Secretaria Municipal de Educação faz a ponte entre eles 

promovendo eventos como encontros pedagógicos e cursos de aperfeiçoamento de formação 

continuada para melhor desenvolver o potencial desses profissionais que tanto aprendem com 

as facilitadoras do curso, como também com experiências que trocam entre os colegas da rede 

através de novas vivencias pedagógicas. 

Nessa perspectiva observa-se também que existe uma preocupação por parte da equipe 

pedagógica e direção em envolver os pais no processo ensino aprendizagem facilitando o 

trabalho dos educadores, esse processo se dar com reuniões bimestrais, onde esses pais 

procuram acompanhar seus filhos através da observação dos cadernos e se seu filho tem feito 

as atividades da escola. 
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Com essa pesquisa sobre crianças pequenas em várias escolas do município, apontam 

que várias mudanças ocorreram nos primeiros 4 a 5 anos de vida dos seres humanos, que, 

incapazes de falar, locomover-se e organizar-se, ao relacionar-se com o mundo ao redor, de 

maneira construtiva, receptiva, positiva, passam a mover-se e a comunicar-se Poe meio de 

varias linguagens, criando transformando e afetando suas próprias circunstancias de interação 

com pessoas, eventos e lugares. 

Nos últimos anos a educação infantil vem ganhando destaque no cenário educacional 

brasileiro. Há mais crianças matriculadas e uma busca constante por qualidade. 

No entanto, hoje a educação infantil é desafiada a responder ao entendimento de que a 

diversidade humana tão preciosa ocorre o risco de desaparecer em decorrência da 

globalização de economia, com reflexos para as instituições sociais.  

As concepções existentes sobre educação infantil têm pesos políticos próprios, visto 

que os familiares, os educadores, os responsáveis pelas políticas públicas e outros adultos 

alimentam expectativas diversas acerca das habilidades especificas de cada criança e 

estabelecer metas antagônicas em relação do que ela deve alcançar expectativas e metas 

fortemente condicionadas pela classe social da população atendida. 

Em nosso país, a instituição mantida pelo o poder público tem dado prioridade de 

matriculas aos filhos de trabalhadores de baixa renda invocando a noção de risco social. 

O referido artigo ainda está sendo desenvolvido com professores da educação infantil 

da secretaria municipal de educação de Areia Branca, através da observação e 

acompanhamento com as técnicas em educação responsáveis por essa modalidade, na busca 

por uma consolidação e unificação da qualidade do processo ensino aprendizagem da 

educação infantil, como também a atender as metas do município para alcançar um ideb que 

contemple uma educação formal a partir da base.  
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