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RESUMO 

O presente artigo apresenta os desafios para assegurar o direito das crianças pequenas a acessarem a educação 

infantil. Utiliza como pressuposto teórico e metodológico o materialismo histórico e dialético entendendo que a 

educação infantil ao mesmo tempo em que é assumida como uma das prioridades das políticas públicas também 

se torna alvo do avanço do capitalismo na atualidade, pois permite aos pais venderem sua mão de obra no 

mercado. Foram analisados os Planos Municipais de Educação (PMEs) dos municípios paranaenses que possuem 

sistemas de ensino próprio com o intuito de verificar de que forma estão expressas nesses documentos as 

estratégias de busca da demanda de crianças que estão fora da escola. Os municípios analisados ao realizarem a 

busca ativa identificando a demanda reprimida podem propor ações que efetivem o direito das crianças, uma vez 

que poderão se organizar em torno de uma demanda concreta.  

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Educacionais. Planos de Educação. Educação Infantil. Direito à Educação 

Infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

 O Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, apresenta 20 metas para a 

educação brasileira, a serem perseguidas na década que se finda em 2024. No que diz respeito 

à educação infantil, o PNE estabelece o objetivo audacioso na Meta 1: 

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro 

a cinco anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a 

atender, no mínimo, cinquenta por cento das crianças de até três anos até o final da 

vigência deste PNE. (BRASIL, 2014, p. 49) 

  

 Para que a previsão da Meta 1 logre êxito, o PNE elencou 17 estratégias, as quais 

deveriam ser contempladas nos Planos Municipais de Educação. No entanto, para o presente 

texto, nossas inquietações estão relacionadas ao papel central das estratégias que se dedicam à 

questão do levantamento da demanda.  

 Das 17 estratégias presentes na Meta 1 são cinco as que regulam obrigações relativas a 

esse aspecto, seja o levantamento periódico e publicação da demanda geral manifesta, a 
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identificação e mobilização de grupos específicos, como beneficiários de programas sociais, 

ou ainda a chamada busca ativa de crianças que por razões de pobreza, abandono ou outras 

dificuldades não tenham manifestado intenção de frequência à creche e à pré-escola.   

 Percebe-se que na esfera nacional, o PNE concentrou em grande parte do seu texto a 

premissa da busca ativa. Nos contextos municipais essa questão toma forma em ações 

específicas. Para tanto, questiona-se como essas ações serão colocadas em prática e quais 

interesses a permearão?  

 A identificação da demanda por meio da busca ativa de crianças na idade 

correspondente à educação infantil, mas que ainda não estão matriculadas, contribuirá para 

uma efetiva universalização do atendimento das crianças de 4 e 5 anos, e para o acesso das 

crianças de 0 a 3 anos, quandoas famílias assim o desejarem ou necessitarem? Como esses 

mecanismos de levantamento, estímulo e divulgação da demanda podem tornar o processo de 

matrícula mais transparentes à sociedade evitando a reprodução de práticas clientelistas e 

antidemocráticas nas políticas públicas de educação infantil? Essas estratégias uma vez 

reafirmadas nos PMEs podem colaborar para enfrentar as desigualdades socioeconômicas no 

acesso à creche, por meio do estímulo à matrícula ampliando o percentual de 50% 

estabelecido na meta 1?  

 A partir desses questionamentos, o texto conta com as contribuições de pesquisadores 

da área, tais como: Marx e Engels (1993), Abreu (2004), Cury e Ferreira (2010), Dragone 

(2012), Saviani (2014), Ximenes (2014), e Carvalho (2014) os quais colaboram para o 

entendimento da realidade concreta e interpretação dos documentos legais que orientam as 

ações em prol do cumprimento da Meta 1 do PNE. 

     Como procedimentos metodológicos utilizou-se de pesquisa bibliográfica e 

documental a respeito da temática, bem como à luz das categorias centrais do materialismo 

histórico dialético tentou-se captar os sujeitos envolvidos na pesquisa como seres reais e 

concretos envolvidos num processo histórico protagonizado pelos mesmos. Uma vez que essa 

teoria percebe os homens como homens reais e ativos que pelo desenvolvimento de suas 

forças produtivas pode chegar às suas formações mais amplas, pois: “A consciência jamais 

pode ser outra coisa que o ser consciente, e o ser dos homensé o seu processo de vida real”. 

(MARX; ENGELS, 1993, p. 37). 

 

1. REFLEXÕES ACERCA DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E SEUS 

IMPACTOS NAS POLÍTICAS LOCAIS. 
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 No tocante ao contexto histórico das políticas no Brasil destaca-se um avanço mais 

significativo a partir da década de 1980, período ainda sob a vigência da Lei 5692/71 a qual 

propunha ao governo federal, estabelecer e executar os planos nacionais de educação, mas que 

de acordo com Saviani (2004 p.76) não passaram de “planos setoriais de educação e cultura”.  

Com o fim da ditadura militar e com o advento da redemocratização do país na nova 

república (1986-1989), retomou-se a discussão sobre o modelo de educação nacional por meio 

da elaboração do I Plano Nacional de Desenvolvimento e do chamado plano de “educação 

para todos”. O qual nas ideias de Kuenzer (1990) primou pela fragmentação e descontrole, 

iniciando o processo de descentralização da política educacional.  

Nesse contexto acentuam-se as políticas na área da educação com ações mais 

concretas a partir da aprovação da constituição Federal de 1988, a qual coloca a educação 

como direito fundamental de todos e dever do Estado. 

A partir da eleição presidencial de 2002, que elegeu o sindicalista Luís Inácio Lula da 

Silva, o governo federal pautou suas ações em uma perspectiva mais popular, surgindo o 

modelo de conferências como mecanismo de construção de políticas para os diversos setores 

do estado. No entendimento de Carvalho (2014) a partir da participação popular por meio de 

conferências de educação houve maior inserção de representantes da população na construção 

das políticas educacionais como uma afirmação da democratização pregada no país. Esse 

modelo colaborou para a mobilizaçãodeampla participação popular e dessa forma serviu de 

instrumento para legitimar políticas públicas para a educação. 

 Seguindo esse movimento Ramos e Ronca, (2011), avaliam como um dos eventos 

mais positivos para a política educacional brasileira “a realização da Conferência Nacional de 

Educação (CONAE), no período de 28 de março a 1º de abril de 2010, constituiu-se em 

evento da mais alta importância para a educação brasileira” consolidou-se como espaço 

democrático destacando como tema central do evento o documento intitulado: Construindo o 

Sistema Nacional Articulado de Educação: O Plano Nacional de Educação, Diretrizes e 

Estratégias de Ação. O referido documento assume como princípio básico que a educação é 

direito de todos e dever do Estado. 

Esse entendimento corrobora a defesa de que cumpre ao Estado propiciar condições 

para que todos os brasileiros tenham acesso a uma educação de qualidade. Como resultado 

dessa mobilização, em 26 de junho de 2014 a presidente Dilma Russef sancionou o Plano 

Nacional de Educação, aprovado sob a Lei nº 13.005/14 em 25 de Junho de 2014, o qual 

marca histórica e politicamente a educação brasileira, principalmente em relação aos 
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compromissos declarados de democratização, universalização e investimentos do Estado para 

a educação. 

No Brasil a implementação de políticas e programas reveste-se de maior 

complexidade, pois tanto a União como os Estados e Municípios são entes federados com 

autonomia e por isso agem de acordo com interesses e prioridades locais. Essa constatação 

toma mais força ao se verificar que muitos encaminhamentos dados nos PNEs anteriores 

(2001-2011 e 2011-2020) não foram cumpridos, delegando ao atual PNE o compromisso 

histórico de melhoria da educação brasileira em todos os seus níveis e modalidades. 

Considerando que atualmente a diferença de oportunidades de acesso em muitos 

municípios é bastante presente, percebe-se que o exercício do direito à educação infantil no 

Brasil é fortemente marcado por uma discriminação em função de questões econômicas e 

sociais.  

Nesse sentido Ximenes e Grinkraut, (2014) consideram que as estratégias que 

estabelecem parâmetros para a regulamentação e aplicação das obrigações de levantar e de 

publicar a demanda manifesta podem representar avanço no que se refere à equalização, pois 

terá impacto direto nos direitos da sociedade com relação à escolarização básica. 

Concebendo as políticas públicas para a educação como uma área de conhecimento 

que tem avançado rapidamente nos últimos anos, e que se declara ainda como campo de lutas, 

o estudo da trajetória dos PNEs nos permite tomar para exame um tema que aparece como 

demanda dos diversos grupos da sociedade, gestores, professores, pais e comunidade. 

 Nesses termos verificar como a agenda política pode ser incorporada e transformada 

pela sociedade, por meio da participação nas ações, pode colaborar para uma 

responsabilização coletiva pela implementação das previsões legais e, consequentemente, pela 

garantia de uma educação para todos. 

 

2. ASPECTOS GERAIS SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

 Neste ponto do trabalho a ideia central é demonstrar como diferentes autores 

contribuem para uma compreensão da educação infantil no contexto histórico e político e 

como o diálogo entre eles propiciam a reflexão dialética entre o que se pensa para essa área e 

as ações propriamente ditas.  

 Os autores Kramer, (2011) e Kuhlmann Jr, (1998) mostram que a educação infantil no 

Brasil passou por momentos distintos e estabelecem uma linha divisória entre a tendência 
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assistencialista, anterior à Constituição Federal de 1988, e a tendência educacional, prevista 

nos encaminhamentos dados por aquela Carta Magna. 

Abreu (2004, p. 04) endossa que na Constituição e legislação educacional vigentes até 

1988, o atendimento às crianças até 6 anos não era concebido como uma atividade de natureza 

educacional. Predominava a concepção segundo a qual se tratava de um atendimento de 

caráter predominantemente ou exclusivamente assistencial. 

Rosemberg apud Bento (2012), afirma que a Constituição Federal de 1988 é a 

referência para as políticas sociais contemporâneas para a educação infantil, instituindo pela 

primeira vez no país, que as crianças com menos de 7 anos têm direito à educação em creches 

e pré-escolas com isso o país empenhou-se em elaborar leis referentes as políticas 

educacionais que ordenam a educação infantil. 

A Constituição trata a educação como um direito social fundamental, e reconhece a 

educação infantil como parte da educação básica, indicando a necessidade de progressiva 

universalização em alguns seguimentos do ensino. 

Recorrendo a história é possível perceber que, mesmo sendo atendida nos moldes 

assistencialista, a educação infantil enquanto alvo de movimentos sociais já suscitava 

discussões na esfera jurídica conforme destaca Rosembreg (2012), que a partir da segunda 

metade do século XX a educação e o cuidado da criança pequena, que já fazia parte da agenda 

de movimentos sociais, suscitando reivindicações, disputas e negociações por concepções e 

recursos entre atores sociais. 

Filho e Nunes (2013) destacam como avanço na educação infantil a aprovação da lei 

8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual inseriu as crianças no mundo 

dos direitos e contribuiu para a construção de uma nova visão da criança, a criança cidadã. 

As conquistas de garantias legais colocaram a educação infantil na pauta de diversas 

discussões que contribuíram para que a educação infantil passasse a integrar o sistema de 

ensino desde 1996. A Lei nº 9394/96 prevê a educação infantil como primeira etapa da 

educação básica e compreende as creches, para crianças de até 3 anos de idade e as pré-

escolas, para crianças de 4 e 5 anos. A LDBEN 9394/96 traz novas orientações em seus 

Artigos: 29, 30 e 31 que salientam que educação infantil deve primar pelo desenvolvimento 

integral da criança, consequentemente, as instituições que oferecem a educação infantil 

passam a ser entendidas como instituições educativas, ao invés de assistenciais (MOTTA, 

2004). 
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 Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96), a 

educação infantil adquire reconhecimento no campo educacional e ganha dimensão 

pedagógica para atender as especificidades da criança. 

 Nesse contexto, a natureza da Educação Infantil e o princípio da autonomia 

assegurado pela Constituição e pela LDB 9394/96 tornam um desafio a tarefa de desenhar 

propostas de política educacional que auxiliem os profissionais a fazerem das creches e pré-

escolas um ambiente de aprendizagem para a criança. 

Filho e Nunes apud Kramer (2013) defendem que foi ancorado neste preceito que a 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil DCNEI (2010). 

As novas orientações pedagógicas contidas nas DCNEI (2010) são necessárias em 

função das mudanças ocorridas nas concepções a respeito da educação infantil desencadeadas 

pela reordenação das políticas públicas. 

 Assim a elaboração de um novo PNE interfere nos rumos da educação infantil, 

requerendo que os atores envolvidos no processo iniciem um novo capítulo na direção de 

como compreender a nova dimensão da educação infantil e articulá-la com os objetivos e 

metas do novo PNE.  

A partir da sanção do PNE, os Estados e Municípios tiveram que criar ou adequar seus 

Planos de Educação em consonância com as diretrizes e metas estabelecidas por ele.  

Com relação ao tema eleito para esta pesquisa, interessa-nos conhecer o conteúdo da 

meta 1, a qual deve ser atingida com relação a educação infantil, na perspectiva da elaboração 

dos PME. 

O PNE elenca dezessete (17) estratégias que podem levar ao cumprimento da meta ao 

êxito. 

 De acordo com o documento Brasil, (2014, p. 09):  

 

[...] elaborar um plano de educação no Brasil, hoje, implica assumir 

compromissos com o esforço contínuo de eliminação de desigualdades que 

são históricas no País. Portanto, as metas são orientadas para enfrentar as 

barreiras para o acesso e a permanência; as desigualdades educacionais em 

cada território [...].  

  

 Ximenes e Grinkraut (2014) destacam que o novo PNE envolve-se num arcabouço 

constitucional, legal, ou seja, todas as disposições do PNE, principalmente suas metas e 

estratégias, precisam ser interpretadas conforme a Constituição. Assim, esclarece que o direito 

à educação infantil, sendo uma prerrogativa constitucional, não depende de regulamentações 
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para ser exigível, já que seu conteúdo básico pode ser extraído diretamente do texto da 

Constituição. 

 Cury e Ferreira, (2010, p. 4 - 11) esclarecem que “universalizar significa ato ou efeito 

de tornar-se comum, universal, geral e nesse sentido corresponde à meta da educação para 

todos”. “Já a obrigatoriedade não estando mais vinculada a etapa de um ensino específico 

(fundamental) e, sim, a uma faixa etária que compreende dos 04 aos 17 anos, nos leva ao 

seguinte raciocínio: a criança, obrigatoriamente, deve ingressar na pré-escola com 4 anos de 

idade [...]”. 

 Nas observações de Dragone, (2012) os níveis de exclusão do atendimento escolar são 

mais evidentes na educação infantil, de acordo com dados estatísticos. Esses dados 

evidenciam que o direito ao acesso à educação ainda é mitigado no Brasil pelo poder público, 

sendo que o sistema escolar não contempla a todos. Destaca ainda que a concretização dos 

direitos sociais se dá por meio da ampliação da ação do Estado. 

 A partir das discussões apresentadas é possível inferir que a educação infantil enfrenta 

grandes desafios no que se refere ao acesso e a universalização. Por isso, a identificação da 

demanda no processo de acesso e universalização da educação infantil ganha centralidade no 

presente estudo, pois se entende que tais aspectos podem colaborar no construto teórico e 

social sobre a relevância da obrigatoriedade nessa etapa da educação básica.  

 

3. ESTRATÉGIAS PARA A IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA REPRIMIDA NO 

PLANO ESTADUAL E NOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO  

 Como resultado da ampliação de direitos educacionais que decorreu da Constituição 

Federal de 1988 e culminou na elaboração dos Planos de educação, os estados e municípios, 

ficaram obrigados de, até o ano de 2016, a promover a universalização da educação infantil 

para as crianças na faixa etária entre quatro e cinco anos de idade. 

 As conquistas referentes á educação infantil são resultado de lutas e engajamentos 

políticos de diversos setores da sociedade, movimentos sociais que lutam para que a criança 

seja reconhecida como cidadã e que seus direitos sejam efetivados. 

 O movimento criado em torno do Plano Nacional de Educação – 2014 age no sentido 

de pressionar os governos em todas as esferas a fim de garantir a efetivação daquilo que já 

está posto no plano legal. 

 Para entender as questões postas no início do presente texto, foram analisados os 

Planos Municipais de Educação de 14 municípios paranaenses, os quais já constituíram 
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Sistemas de Ensino Próprios e que, portanto, se autodeclararam em suas leis locais como 

autônomos para gerir as questões educacionais sob sua responsabilidade.  

 Para a análise a ser empreendida, entende-se que Meta diz respeito à: 

 

[...] descrição das ações específicas quantificadas que irão apoiar a 

consecução dos objetivos. A meta deve sempre apresentar as seguintes 

características: estar relacionada claramente a um problema que se quer 

resolver, [...] estar na esfera de possibilidades, em termos humanos e 

materiais. (PME PINHAIS, 2015, p. 15) 

 Já as Estratégias: 

[...] emanam dos objetivos, [...], para cada objetivo deve ser gerado de duas a 

quatro estratégias expressivas, listadas de acordo com uma ordem racional 

ou de prioridade. Devem ser suficientemente amplas para englobar o que se 

deseja fazer [...]. (PME PINHAIS, 2015, p. 16) 

 

 

 A efetivação de ações concretas, consubstanciadas a partir das metas e estratégias do 

PNE, bem como a política do Estado e dos PME, realizadas em regime de colaboração, 

podem representar avanço no que diz respeito universalização e a qualidade da educação 

infantil. Esse avanço pode contribuir para a superação das desigualdades historicamente 

construídas nesse campo, uma vez que as políticas de atendimento às crianças pequenas 

costumam ser pensadas principalmente para sanar as dificuldades encontradas pela classe 

trabalhadora em encontrar local adequado para deixarem os filhos enquanto produzem sua 

existência. 

 A seguir analisamos por meio dos quadros elaborados, como estão dispostas as 

estratégias de identificação das demandas nos PMEs dos municípios que tem sistemas de 

ensino próprios com Leis específicas disponíveis na web. 

 Destacamos que dos 399 municípios, 14 já instituíram Sistema Próprio de Ensino, dos 

quais 12 disponibilizam documentos em suas páginas oficiais na internet.  

 

Quadro 1 – Estratégias de identificação da demanda reprimida na educação infantil – PNE- 

2014 e PEE/PR - 2015 

 

 

 

 

PNE - 2014 

 

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;  
 

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; 
 

Fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso e da permanência 
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das crianças na Educação Infantil, em especial dos beneficiários de 

programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e com 

os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância. 

 

Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação 

infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção á infância, preservando o direito da família em relação ás crianças 

de até três anos de idade. 

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;  

 
 

PEE- 2015 

 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e os municípios, 

a realização periódica do levantamento da demanda manifesta para acesso à 

Educação Infantil em creches e pré-escolas, como forma de planejar e 

verificar o atendimento desta faixa etária. 
 

 

 

 

Fonte: Plano Nacional de Educação 2014 e Plano Estadual de Educação do Paraná 2015. Organizado pela autora  
(2016). 

 

 O que propõem os PME dos Municípios com Sistema de ensino próprio no que se 

refere às Estratégias de identificação da demanda.  

 

 

Quadro 2 – Estratégias de identificação da demanda reprimida na educação infantil – Planos 

Municipais de Educação - por município analisado – 2015 

 

 

 

Londrina 

Criar e publicizar a partir do primeiro ano e durante a vigência do PME 

mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches; 
 

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; 
 

 

 São José dos Pinhais 
 

Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil 

de 0 a 3 anos em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância, preservando o direto das famílias de baixa renda. 
 

Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda 

por creche, para população de até 3 (três) anos, e pré-escolas como forma de 

planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta 
 

       Araucária 

 

O texto diz: “Contemplada na estratégia 4.3” 

(Não encontrada no Plano) 

      

 

                    Ibiporã 

 

Manter a realização periódica, em regime de colaboração com órgãos públicos e 

entidades particulares, de levantamento da demanda por Cmei para a população de 

até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da 

demanda manifesta;  
 

Manter, no decorrer da vigência deste PME, normas e procedimentos de consulta 
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pública da demanda das famílias por Cmei; 

 

 

Guarapuava 

Propiciar que o Município, com a colaboração da União e do Estado do Paraná, 

realize e publique a cada ano, levantamento da demanda manifesta por Educação 

Infantil em Creches e Pré-Escolas como forma de planejar e verificar o 

atendimento; 
 

 

 

 

Curitiba 

Realizar, anualmente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por 

creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e 

verificar o atendimento da demanda manifesta, tornando-a pública. 
Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil, 

para ingressá-las na escola em parceria com órgãos públicos de assistência social, 

saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da família pela 

matrícula em relação às crianças de até 3 (três) anos. 
 

Realizar e publicar a cada ano, dever do município com a colaboração da União e 

do Estado, levantamento da demanda manifesta por educação infantil em creches e 

pré-escolas, como forma de planejar e verificar o atendimento. 
          

 

       

 

Paranaguá 

 

Levantar a demanda reprimida dos Centros Municipais de Educação Infantil 

(CMEIs) e Centros de Educação Infantil (CEIs) de crianças de 0 a 3 anos e de 4 a 

5 anos de idade, através de dados estatísticos e fontes oficiais de crianças ainda 

não matriculadas no município, visando a ampliação, construção e manutenção de 

novas instituições de ensino em regime de colaboração com a União e o Estado na 

busca da melhoria do atendimento à população infantil de 4 a 5 anos até 2016 e, 

no mínimo 50% de atendimento de 0 a 3 anos de idade até o final da vigência 

deste PME; 
 

Aderir às normas, procedimentos e prazo estabelecidos pelo MEC para definição 

de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches; 
 

 

 

 

         Pinhais 

 

Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à Educação Infantil 

de 0 (zero) a 3 (três) anos em parceria com órgãos públicos de assistência social, 

saúde e proteção à infância, preservando o direito das famílias de baixa renda. 
 
Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda 

por creche, para população de até 3 (três) anos, e pré-escolas como forma de 

planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta. 
 

 

       Cascavel 

 

Implementar mecanismos para consulta prévia e informada da demanda de 0 

(zero) a 3 (três) anos da população do campo, a partir da aprovação do PME - 

CASCAVEL; 

       

     Ponta Grossa 
 

Não explicitado no Plano 

        

      Sarandi 
 

Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda 

por creche, para população de até 3 (três) anos, e pré-escolas como forma de 

planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta. 
 

     

 

      Toledo 

Realizar, anualmente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por 

creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e 

verificar o atendimento da demanda manifesta, tornando-a pública. 
 

Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil, 

para ingressá-las na escola em parceria com órgãos públicos de assistência social, 

saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da família pela 

matrícula em relação às crianças de até 3 (três) anos. 
 

 

Fonte: Planos Municipais dos Municípios analisados. Organizado pela autora (2016) 
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Na perspectiva do PNE (2014-2024): 

 
[...] o planejamento envolve [...] orientar os meios e as estratégias para atingir os fins 

previamente definidos, com o objetivo de aproximar a realidade do ideal expresso 

pelo modelo. [...] a fim de promover a interação e coordenação entre os diversos 

setores da administração para um coerente processo de intervenção na realidade 

[...].( BRASIL, 2014, p. 10). 

  

 No que concerne ao planejamento fica claro que os objetivos do PNE apontam ações 

concretas entre os governos de acordo com as realidades locais.  Porém a partir da análise dos 

Planos Municipais é possível indicar que não houve a manutenção das estratégias de busca de 

demanda reprimida, conforme indicado no Plano Nacional de Educação aonde cada município 

precisa contemplar as sua especificidades, mesmo existindo a sugestão de um alinhamento 

entre o PNE, PEEs e PMEs. 

Podemos indicar uma contradição, uma vez que o PNE busca identificar e alcançar 

todas as crianças com vistas à universalização, mas os municípios encarregados de gestarem a 

educação infantil, não possuem recursos financeiros e humanos para atender essa clientela. 

As crianças atendidas não representam a totalidade da demanda conforme aponta o 

PME do município de Paranaguá: 

Levantar a demanda reprimida [...] visando a ampliação, construção e manutenção 

de novas instituições de ensino em regime de colaboração com a União e o Estado 

na busca da melhoria do atendimento à população infantil de 4 a 5 anos até 2016 

[...]. (PME PARANAGUÁ, p. 4) 

  

 Fica subentendido que as estratégias de busca e levantamento da demanda objetivam 

organizar as instituições para receber as crianças de quatro e cinco anos. Mas será que haverá 

tempo? Nesse caso esta não seria uma ação diagnóstica, a ser realizada antes da elaboração do 

PME para se tornar garantia no PME finalizado? Quais benefícios estas estratégias 

representam para as crianças e as famílias? 

  Os PMEs não respondem claramente às questões sobre os objetivos da busca 

da demanda uma vez que não apontam ações para a efetivação de matrículas ou garantia de 

vagas.  Em alguns casos as palavras mecanismos, normas e procedimentos não deixam claro 

qual ação será realizada para buscar as crianças que estão fora da escola.  Isso ocorre com os 

Planos nas três esferas: Federal, Estadual e Municipal. 

 Com exceção dos PMEs de São José dos Pinhais, Curitiba e Pinhais que apontam a 

articulação com outros órgãos públicos para realizarem as ações de busca como, a secretaria 
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deassistência social, saúde e proteção à infância, os demais não especificam como pretendem 

realizar a tarefa de identificar as crianças ainda não atendidas.  

Nesse sentido o estudo das estratégias que assegurem o direito das crianças a 

acessarem a educação infantil, principalmente aquelas que se encontram em locais 

desprovidos de atendimento, permite a compreensão de que a articulação das políticas 

educacionais com as demais políticas sociais locais pode garantir a equidade educacional por 

meio do exercício da articulação entre o PME e as estratégias propostas no PNE. 

Porém, ações melhor especificadas, bem como condizentes com o objetivo das 

estratégias, como estas que preveem a redução das desigualdades não foram explicitadas nos 

textos. Apenas o Plano do município de Cascavel aponta a necessidade de alcançar as crianças 

camponesas, por exemplo: implementar mecanismos para consulta prévia e informada da 

demanda de 0 a 3 anos da população do campo, a partir da aprovação do PME. O Plano do 

município de Pinhais demonstra uma preocupação mais acentuada com a preservação dos 

direitos das crianças que provém das famílias de baixa renda.  

É importante destacar que da forma como estão organizados os PMEs não contribuem 

para ações efetivas que colaborem na superação das limitações de acesso e permanência das 

crianças pequenas na escola, uma vez que a maioria dos municípios analisados apontam que a 

identificação da demanda tem como objetivo apenas planejar e verificar o atendimento.  

Ressaltamos que um Plano de Educação consiste em um caminho possível para a ação, 

o qual precisa partir da realidade local concreta para poder efetivamente transformá-la, pois o 

resultado das ações implementadas impactará a vida dos cidadãos.  Por isso, a realidade deve 

ser o ponto de partida para o planejamento e o ponto de chegada às ações efetivadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise empreendida nos Planos de Educação evidencia que a previsão ocorre de 

forma generalista, pois não aponta a especificidade de cada local. Por isso, as ações políticas 

não se efetivam da forma como foram previstas, ficando no âmbito da previsão. As políticas 

públicas são o resultado da tensão entre reivindicação e possibilidade prática. Os Planos 

apresentam estratégias tênues, pois ao não levantar os dados da realidade, não conseguem 

atingir ou indicar possibilidades concretas para garantir a oferta conforme os anseios da 

população trabalhadora.  

Alguns municípios, com gestão frágil, encontram o caminho mais cômodo para a 

questão, isentando-se da realização de um diagnóstico que contribua para a análise de sua 

realidade educacional e, consequentemente, possa colaborar para o planejamento de 
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estratégias para a superação das atuais dificuldades para o atendimento. E, nessa lógica, a 

compilação do PNE parece ser o caminho menos penoso para cumprir, burocraticamente, a 

exigência de aprovação de seu Plano Municipal de Educação.   

Os Planos de Pinhais e São José dos Pinhais fazem referencia à falta de estrutura e 

física, pessoal, acessibilidade, brinquedos, materiais pedagógicos e outros, para atender a 

população da educação infantil que se encontra ausente do espaço escolar. Isso não quer dizer 

que aqueles que já estão inseridos não estejam privados desses bens, fato que compromete a 

oferta e usufruto de uma educação de qualidade.  

Acredita-se que mobilizações devem munir a população mais afastada de 

conhecimentos acerca da importância da educação infantil como um direito público, 

assegurado constitucionalmente, ou seja, como um dever do Estado. 

As controvérsias que rondam a elaboração e efetivação de Planos Municipais de 

Educação evidenciam uma tensão entre os interesses hegemônicos e as necessidades da classe 

trabalhadora em relação à educação infantil,  

Os planos, em sua maioria, não atingem a singularidade de cada região, pois 

desconsideram as realidades regionais. A ausência de um regime de colaboração entre os 

entes federados complica ainda mais a questão.  

Finalizando essa breve reflexão, entendemos que o município recebeu autonomia para 

elaborar o seu PME, porém apenas identificar a demanda reprimida para planejar e verificar o 

atendimento não o conduz à universalização da educação infantil para as crianças de 4 e 5 

anos. Verificar as crianças entre zero e três anos que estão fora da escola não significa 

efetivamente criar condições para que as mesmas sejam atendidas em instituições de educação 

infantil.  

Dessa forma, e entendendo que a análise apresentada é parcial, indica-se que os Planos 

podem legitimar a marginalização da população de 0 a 5 anos de idade, pois a universalização 

sem estrutura adequada representa oferecer às crianças espaços impróprios para o 

desenvolvimento de atividades educativas. Ainda, a ampliação prevista para as crianças de 0 a 

3 anos de idade pode corroborar medidas focalizadas à vulnerabilidade infantil, excluindo 

parcela dessa população que não se enquadra nos critérios estabelecidos.  

Conclui-se que o Planejamento pode estar distante da realização de ações que 

contribuam para a superação das desigualdades de acesso e permanência das crianças na 

educação infantil.  
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