
A EDUCAÇÃO INFANTIL NO PLANO NACIONAL... 27

A EDUCAÇÃO INFANTIL NO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
x

I 1

Cristina Lúcia Calicchio Gonçalves Cmvinél1

Resumo

Este artigo propõe algumas considerações sobre política educacional
relacionadas à Educação Infantil no Brasil. Faz uma análise sucinta das diretri-
zes estabelecidas para a Educação Infantil no Plano Nacional de Educação
tentando retirar, das entrelinhas do Plano, as concepções de Estado e seus des-
dobramentos para com este nível de ensino.

Abstract

This paperproposes some consideration about educational poltics related
to Child Education in Brazil. lt makes a detailed analysis about the parameters
establised for Child Education in the Educational National Plan, trying to take
off, from the plan, the conception about the State and its unfold to mis teaching
levei
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São inegáveis os avanços quanto ao arcabouço legal referente à educação
infantil no Brasil. Alguns fatos contribuíram para isto, dentre eles a tomada de
consciência social da importância da infância e o reconhecimento da criança
como sujeito de direitos. Estes avanços legais foram contemplados em docu-
mentos como a Constituição Federal de 1988; o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, de 1990; o Plano Decenal de Educação Para Todos, de 1993; a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9394 de 1996, e finalmente, o Plano
Nacional de Educação de 2001.

O presente artigo pretende discutir, sem a pretensão de um estudo
aprofundado, a educação infantil no Plano Nacional de Educação de 20012. Qual
a concepção de Estado existente na proposta de educação infantil do plano? Que
política pretende o-Brasil para a educação infantil até 2011, prazo de vigência do
Plano? Que perspectivas se abrem para este nível de ensino ao observarmos as
metas e objetivos do PNE?

A Constituição da República promulgada em 1988 é marco histórico para
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-Neste artigo a sigla PNE se refere ao Plano Nacional de Educação de 2001, no Brasil.
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28 Cristina Lúcia CaUcchio Gonçalves Cruvinel
a educação infantil no Brasil. Pela primeira vez ela yem contemplada na seção
de educação como dever do Estado. Da promulgação da lei emerge a necessida-
de de uma nova Lei de Diretrizes é Bases para a educação brasileira. Amplo
debate é estabelecido. Amplo no sentido de participação e também no sentido de
espaço de tempo, pois a promulgação desta nova lei acontecerá somente em
dezembro de 1996. O intervalo de oito anos que se deu entre a Constituição
Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9394/963 possibi-
litou uma arena de conflitos de interesses no que diz respeito a muitas questões
da educação nacional, dentre elas as que se referem à educação infantil.

A redemocratização do Brasil ocorrida nas décadas de 80 e 90 do século
XX estabelece uma reorganização institucional e legal. A promulgação da Cons-
tituição de 1988 e posterior promulgação da LDB n° 9394/96 revelam avanços
da educação infantil nesta nova ordem. Ambas colocarri-na como direito da cri-
ança, embora não obrigatória.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional considera a educação
infantil como primeira etapa da educação básica.

Nesse contexto, talvez pela primeira vez entre nós,
quebra-se aos poucos a segregação da creche (e da
educação infantil) em relação a educação como um
campo de análise e atuação. Não é raro agora ouvir-
mos profissionais de outras áreas e colegas de ou-
tras especialidades de educação tratarem da creche
e dos educadores da creche em seus estudos e pro-
postas de ação.
Creio que é preciso saudar com entusiasmo esses
novos tempos. Os desajustes de linguagem, as difi-
culdades de análise, o desconhecimento dos avanços
obtidos no campo específico da prática e dos estudos
sobre a educação de crianças pequenas não devem
obscurecer o avanço que representa o acolhimento
desse 'primo pobre' da educação no bojo das princi-
pais discussões que hoje se travam na área da pes-
quisa e das políticas. (CAMPOS, 2003)

* Como assinala CAMPOS ainda há muito que fazer para que este direito
da criança, que é legal, se torne real no Brasil.

Dentre as críticas mais redundantes que ocorreram no intervalo entre a
Constituição e a LDB estão as que se referiam ao financiamento público da edu-
cação, e em setembro de 1996 acontece a emenda n°14 à Constituição Federal.
Tal emenda determina que a educação infantil é responsabilidade do município,
e que o ensino fundamental tem prioridade nos 25% destinados à educação. Ob-
serva-se que a questão referente ao financiamentc vem três meses antes da pro-
mulgação da nova LDB, ou seja,.quando esta se torna lei as cartas do financia-
mento já estão dadas, e o fato da prioridade para o ensino fundamental será
ponto importante para a redução da expansão da educação infantil, principal-
mente no que se refere à creche. Não se trata aqui de oposição ao ensino funda-
mental, pelo contrário, não teremos jamais uma política educacional séria se
ficarmos medindo forças entre os níveis de ensino. É preciso um olhar crítico e

Utilizaremos LDB para nos referir à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
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observar os avanços que tivemos no que diz respeito ao acesso das crianças e
jovens ao ensino fundamental nestes.últimos dez anos. Resta-nos ainda o desafio
da qualidade, porém esta discussão não se faz pertinente neste artigo.

A educação infantil no Plano Nacional de Educação

O artigo 214 da Constituição Federal determina que a lei estabelecerá o
plano nacional de educação de longa duração, com objetivo de articular e desen-
volver o ensino sem seus diversos níveis e integrar ações do Poder Público.

A LDB n° 9394/96 em eu artigo 9°, inciso I, também se refere à necessi-
dade do plano nacional de educação e atribui à União esta função, em colabora-
ção com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Nas disposições transitó-
rias da referida lei fica determinado que a União terá o prazo de um ano, a partir
da publicação da LDB, para enviar o plano nacional de educação ao Congresso
Nacional. Tal fato não ocorreu neste prazo determinado.

Quanto ao Plano nacional de*Educação, o projeto
ao MEC foi encaminhado ao Congresso nacional
apenas em 12 de fevereiro de 1998. E, dois dias an-
tes, deu entrada na Câmara do Deputados o projeto
dos partidos de Oposição que incorporou a proposta
oriunda do H Congresso Nacional de Educação rea-
lizado entre 6e9de novembro de J 997, em Belo Ho-
rizonte. (SAVIANI, 2004)

Observa-se que a pressão da oposição foi fator determinante para que o
governo da época se manifestasse em relação ao PNE. Ao final do processo foi
aprovado o texto que tomou como referência a proposta apresentada pelo MEC,
apenas incorporando alguns aspectos do projeto de oposição, porém, os vetos
subseqüentes retiraram do texto os pequenos avanços, e em 9 de janeiro de 2001
o Congresso aprova a lei n° 10.172 que regulamentou o Plano Nacional de Edu-
cação. SAVIANI (2004) critica os vetos e diz que o Plano aprovado é "pouco
mais que uma peça de ficção "

O objeto de reflexão deste trabalho é a educação infantil no contexto do
PNE. De início observaremos o item 3 das priosidades estabelecidas no Plano
que se refere à ampliação do atendimento na educação infantil, no ensino médio
e no ensino superior. Este item prevê ainda a extensão da escolaridade obrigató-
ria para crianças de seis anos de idade, quer na educação infantil ou no ensino
fundamental. Observa-se, com relação ao item 3, que a ampliação ainda não se
deu de maneira efetiva, como analisaremos mais adiante. Porém a extensão da
escolaridade já é fato uma vez que em maio de 2005 o artigo 6° da LDB 9394/96
é alterado, passando a ser obrigatória a matrícula das crianças de seis anos de
idade no ensino fundamental. Portanto, a extensão da escolaridade passa a ser no
ensino fundamental e isto se deve, é claro, ao FUNDEF, uma vez que este fundo
só pode ser usado no ensino fundamental.

Em seguida o PNE propõe a definição dos seguintes itens:
-Diretrizes para a gestão e o financiamento da educação;
-Diretrizes e metas para cada nível e modalidade de ensino, e
-Diretrizes e metas para formação e valorização e demais profissionais da
educação, nos próximos dez anos a contar da data de promulgação da lei.
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O texto contempla ainda um alerta para que se estabeleçam planos esta-

duais e municipais de educação levando em conta as especificidades locais.
Retomando o foco de reflexão, observaremos o diagnóstico da educação

infantil no PNE.
O texto do diagnóstico inicia justificando a necessidade da educação das

crianças de o-a 6 anos em função
da necessidade da família de contar com uma insti-

tuição que se encarregue do cuidado e da educação
de seus filhos pequenos, principalmente quando os
pais trabaliiamfora, seja pelos argumentos advindos
das ciências que investigam o processo de desenvol-
vimento.da criança. (PLANO NACIONAL DE EDU-
CAÇÃO, MEC, 2001)

Estes argumentos justificam a necessidade de expansão da educação in-
fantil. O diagnóstico do PNE alerta para a necessidade de se ter profissionais
especializados para lidar com a faixa etária de zero a seis anos, além de justificar
que "não são apenas argumentos econômicos que tem levado governos, socie-
dade e famílias a investirem na atenção às crianças pequenas. Na base dessa
questão está o direito ao cuidado e à educação a partir do nascimento " Porém,
segue o texto utilizando-se do argumento social no que diz respeito às "condi-
ções limitantes das famílias trabalhadoras, monoparentais, nucleares, das de ren-
da familiar insuficiente para mover meios adequados para o cuidado e educação
de seus filhos pequenos" (MEC, 2001) Não seria este argumento uma percepção
preconceítuosa que reforça a característica assistencialista da educação infantil,
principalmente no tocante à creche? O texto tenta se redimir disto quando alerta
que "no entanto, é preciso evitar uma educação pobre para crianças pobres e a
redução da qualidade à medida que se democratiza o acesso".

O diagnóstico trata separadamente as faixas etárias d e O a 3 e d e 4 a 6
anos em função de suas especificidades, dentre elas a precariedade de dados.da
primeira faixa. De qualquer modo ele registra que se atende a um número muito
pequeno dos 12 milhões de crianças de O a 3 anos, o que comprovaremos mais
adiante. O texto do diagnóstico coloca também que a maioria das instituições de
atendimento à criança pequena não conta com profissionais qualificados, não
desenvolve programa educacional e não tem espaço físico nem materiais peda-
gógicos adequados. O texto do PNE segue citando a LDB n° 9394/96 que divide
a educação infantil em creche para crianças de O a 3 anos, e pré-escola para
crianças de 4 a 6 anos. Observa-se também que esta lei prevê a adoção de obje-
tivos educacionais para ambas, transformando-as em "instituições de educação,
segundo as diretrizes curriculares nacionais emanadas do Conselho Nacional
de Educação".

Vale ressaltar aqui que o diagnóstico da educação infantil no PNE não
conta com tabelas comparativas. Os dados estão dispostos nc corpo do texto, o
que dificulta sua visualização.

Passemos às diretrizes da educação infantil no Plano Nacional de Educa-
ção.

Reafirmando a necessidade de se investir na educação da criança peque-
na, as diretrizes do PNE recorrem à Declaração Mundial de Educação para To-
dos (Jontien, Tailândia, 1990). Faz-se necessário, neste ponto, abrir um espaço
de retomada do Plano Decenal de Educação de 1993 que teve como referência o
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documento de Jontiên. SAVIANI (2004) faz a seguinte crítica ao documento:

De qualquer modo, o foco central do 'Plano' é o
ensino fundamental, abrangendo, também, a educa-
ção infantil, em especial sua segunda etapa, corres-
pondente á faixa etária dos quatro aos seis anos, isto
é, afasepré-escolar.

Embora o referido 'Plano Decenal de Educa-
ção para Todos' se propusesse a ser instrumento que
viabilizasse o esforço integrado das três esferas de
governo no enfrentamento dos problemas da educa-
Cão, ele praticamente não saiu do papel, limitando-
se a orientar algumas ações na esfera federal Em
verdade, o que prece, o mencionado plano foi formu-
lado mais em função do objetivo pragmático de aten-
der as condições internacionais de obtenção de fi-
nanciamento para a educação, em especial aquele
de algum modo ligado ao Banco Mundial.(p.78)

Teria o PNE, em relação à educação infantil esta mesma finalidade?
O texto das diretrizes para a educação infantil no PNE segue afirmando

que "o investimento em educação infantil obtém uma taxa de retorno econômico
superior a qualquer outro. " Isto pode significar que a educação infantil não é
vista como direito da criança, mas sim como um investimento mercadológico e
esta perspectiva pode dar uma direção às políticas para este nível de educação
que não é o de universalização da oferta, mas sim de uma política residual e de
emergência.

As diretrizes para a Educação Infantil no PNE seguem citando a distribui-
ção de competência referente à educação infantil, ou seja, na co-responsabilida-
de das três esferas de governo, colocando que a União e os Estados atuarão
subsidiariamente. Coloca ainda que "as metas estão relacionadas à demanda
manifesta e não à demanda potencial." Para este aspecto o argumento é que a
educação infantil não é obrigatória, mas sim um direito da criança. Faz-se neces-
sário a seguinte reflexão: que política é esta que reconhece o valor educativo da
educação infantil, porém não contempla nenhum programa de esclarecimento e
incentivo à demanda? Isto .pode significar uma política assistencialista e não um
direito da criança?

As diretrizes contemplam ainda a formação de profissionais da educação
infantil recomendando qualificação específica para atuar com crianças de O a 6
anos. Prescreve também a indissolubílidade entre o cuidar e o educar para esta
faixa etária.

O texto das diretrizes é finalizado com a argumentação de que apesar do
reconhecimento mundial em relação à educação infantil, "é preciso, considerar
as condições concretas de nosso país, sobretudo no que se refere à limitação de
meios financeiros e técnicos". Propõe a oferta pública de educação infantil com
prioridade para as crianças das famílias de baixa renda. Mais uma vez é preciso
questionar a visão de educação infantil como direito da criança no PNE, pois o
plano recomenda "uma educação de qualidade prioritariamente para as crian-
ças sujeitas à exclusão ou vítimas dela." Deixa a universalização do atendimen-
to como processo natural e não como, diretriz política, pois termina o texto da
seguinte maneira: "A expansão que se verifica no atendimento das crianças de 6
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e 5 anos de idade conduzirá invariavelmente à universalização, transcendendo
a questão da renda familiar. "

O PNE segue estabelecendo 26 metas e objetivos para educação infantil
com alguns prazos estabelecidos. Numa análise mais precisa pode-se verificar
que quase nenhuma meta foi cumprida até o momento, e poucas têm a possibili-
dade de serem cumpridas até o final do prazo.

Na tentativa de conclusão temporária, levantaremos a lguns
questionamentos quanto à educação infantil no PNE. Qual a concepção de edu-
cação infantil contida num Plano Nacional de Educação que se refere à Declara;
ção Mundial de Educação para Todos para justificar seus objetivos e metas? E
sabido que o Plano Decenal de Educação para Todos foi inspirado nesta declara-
ção e serviu apenas para atender exigências de organismos ínternaciçnais de
financiamento de educação. Estamos incorrendo no mesmo erro?

É possível perceber que o texto utiliza termos como gestão democrática,
participação, cuidado e educação, porém não propõe ações para que isto ocorra.
As metas são, portanto, inócuas.

Por que o Plano não estabelece prazos e fontes de financiamento? Por que
a insistência no atendimento prioritário à criança de renda familiar insuficiente
para promover os meios adequados para o cuidado e educação? Por que a utiliza-
ção de termos como demanda, investimento e taxa de retorno econômico? É
possível que esteja caracterizada uma "desresponsabilização" do Estado brasi-
leiro no que diz respeito à educação infantil.

A prioridade é o atendimento às crianças mais sujeitas à exclusão ou víti-
mas dela, porém as creches atendem a somente 9,4% das crianças de O a 3 anos.
Onde estão as 90,6% restantes? Com seus pais em casa? Com suas babás? Sob os
cuidados de adultos despreparados ou com irmãos pouco mais velhos do que
elas?

Poderíamos inferir, portanto, que Plano Nacional de Educação é a ex-
pressão de uma política residual e de emergência no que diz respeito à educação
infantil. Os objetivos e metas declarados não condizem com os objetivos reais
que parecem ser o de manutenção de uma ordem dual, desigual. É a manifesta-
ção de uma política contraditória que segue a tendência de manutenção da mes-
ma. O desafio que se trava, apesar dos grandes avanços legais, é fazer valer os
direitos das crianças brasileiras a uma educação de qualidade para todos.
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