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O que o Brasil deve fazer? 

Acesso e qualidade são aspectos inseparáveis para que o direito à educação infantil seja garantido a todas as 
crianças e famílias no Brasil. Para isso é preciso:

•	 Universalizar, até 2016, o atendimento das crianças de 4 e 5 anos na educação infantil. Ampliar as 
vagas em creches para atender, no mínimo, 50% da população de até 3 anos até o quinto ano de 
vigência do novo Plano Nacional de Educação e universalizar o atendimento da demanda manifesta 
por creche até o último ano de vigência do Plano. 

•	 Manter programa nacional de construção, reestruturação e aquisição de equipamentos para a rede 
pública de educação infantil, assegurando que os entes federados compartilhem responsabilidades 
financeiras conforme sua capacidade arrecadatória. 

•	 Prever para as instituições de educação infantil espaços físicos com padrões de infraestrutura que 
correspondam à diversidade das crianças, suas características físicas e psicológicas e às atividades 
de educação e cuidado.

•	 Garantir tempo integral no atendimento às crianças de 0 a 3 anos de idade em estabelecimentos de 
educação infantil. A família é que pode optar pelo regime parcial ou integral.

•	 Ampliar o aporte financeiro à educação infantil, com base nos cálculos do Custo Aluno-Qualidade 
(CAQ), para aumentar o número de escolas e de matrículas em creche, pois os recursos previstos no 
Fundeb (Fundo da Educação Básica) são insuficientes para atender as crianças de 0 a 3 anos ainda 
fora da creche.

•	 Implementar propostas curriculares e políticas educacionais capazes de articular a educação infantil 
e o ensino fundamental, de forma a preservar as especificidades da faixa etária de 0 a 6 anos, com 
espaços físicos, materiais e brinquedos adequados, e evitando rupturas abruptas entre a primeira e 
a segunda etapa da educação básica, sobretudo na alfabetização. 

•	 Garantir, por meio de programas de formação de profissionais e de materiais didáticos e pedagógi-
cos, o reconhecimento e a valorização das diferenças de gênero, étnico-racial, religiosa, cultural e de 
pessoas com deficiência na educação infantil.

•	 Garantir ao profissional de educação infantil o ingresso nos sistemas públicos de ensino por meio 
de concurso público, alcançando as mesmas condições de trabalho, planos de cargos e salários dos 
outros professores da educação básica. 

•	 Estabelecer um programa nacional de formação inicial e continuada dos profissionais de educação 
infantil, com a participação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

•	 Implementar o Plano Nacional Primeira Infância, aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente em 14/12/2010 e adotado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, 
prevendo a integração de políticas de educação, proteção, assistência social e saúde para as crian-
ças de 0 a 6 anos.

Plano Nacional de Educação

Encontra-se em tramitação no Congresso Nacional o PL 8035/2010, que dará origem ao novo PNE 
(Plano Nacional de Educação), lei que definirá diretrizes e metas para a educação no Brasil pelos 
próximos dez anos. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação elaborou e apresentou à Câmara 
dos Deputados 85 emendas ao PL, muitas delas com as reivindicações acima. 
Acompanhe e participe: www.pnepravaler.org.br

Participe da Semana de Ação Mundial!
Várias atividades já estão programadas em todo o Brasil e você e seu grupo também podem propor a sua!

Como atividades nacionais da SAM em 2012, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e seus parcei-
ros estão organizando uma Aula Pública e uma Grande Pintura, com o tema Direito à educação infantil 
é coisa séria! Os dois eventos acontecerão em Brasília, nos dias 23 e 24 de maio.

Participe. Mostre que o direito à educação infantil de qualidade 
é coisa séria!

•	 Organize uma “grande pintura” ou uma “aula pública” em seu município, a exemplo do que será feito em 
Brasília. 

•	 Se a educação infantil é um direito protegido na Constituição, ninguém pode ser excluído por falta de vagas. 
Todos podem exigir o direito das crianças. Organize o seu grupo e faça o levantamento da demanda por 
creche e pré-escola na sua cidade, bairro, comunidade. Depois, encaminhe para os órgãos competentes e 
acompanhe. Veja como no blog da SAM: http://semanaacaomundial2012.wordpress.com/

•	 Mães, pais e famílias podem e devem participar da creche e da pré-escola, acompanhando reuniões e o dia 
a dia para conhecer e discutir o projeto pedagógico da instituição.

•	 Conheça os Indicadores da qualidade na educação infantil, instrumento de avaliação coletiva e participativa 
de creches e pré-escolas:  http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/indic_qualit_educ_infantil.pdf 

•	 Participe da Semana Mundial do Brincar, da Aliança pela Infância: www.aliancapelainfancia.org.br

•	 Veja como se engajar na campanha Por uma infância sem racismo: www.unicef.org.br 

•	 Conheça o Plano Nacional Primeira Infância e obtenha o Guia para elaboração do Plano Municipal Primeira 
Infância: www.primeirainfancia.org.br 

•	 Participe da 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, de 11 a 14 de julho, em 
Brasília: www.direitosdacrianca.org.br 

•	 Junte-se ao fórum de educação infantil do seu Estado: www.mieib.org.br

•	 Participe do movimento “PNE pra Valer!”: www.pnepravaler.org.br 

Receba os materiais da Semana.
Saiba como realizar atividades em seu local.
Leia os textos de apoio sobre o tema. 

Site: www.campanhaeducacao.org.br 
Email: sam@campanhaeducacao.org.br
Tel.: (11) 3159-1243 (fixo Embratel) e (11) 8156-0246 (TIM)
Skype: campanhaeducacaobrasil

Comitê Técnico: Ação Educativa, Aliança pela Infância, Cedeca Ceará, Fundação Abrinq-Save the Children, 
Instituto C&A, Mieib (Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil), RNPI (Rede Nacional Primeira 
Infância), Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), Unesco, Unicef

Realização:

Tel: (11) 3159-1243
E-mail: sam@campanhaeducacao.org.br
Site: www.campanhaeducacao.org.br

Parceria: Apoio:
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O que é a Semana?
A Semana de Ação Mundial é uma iniciativa da Campanha Global pela Educação e acontece desde 2003 
para exigir que os governos cumpram os acordos internacionais da área, entre eles o Programa de 
Educação para Todos (Unesco, 2000). No Brasil, a Semana é coordenada pela Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, em parceria com outros movimentos, organizações e redes. Em 2012, a SAM 
acontece ao mesmo tempo em que a Semana Mundial do Brincar, da Aliança pela Infância. 

Educação infantil

A Constituição de 1988 e outras leis definem a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, 
como um direito da criança e de sua família e um dever do Estado. A matrícula na pré-escola será obrigatória a 
partir de 2016, ou seja, se os responsáveis legais não matricularem as crianças de 4 e 5 anos de idade na pré-
-escola e se os administradores públicos não garantirem vagas de qualidade para todos, poderão sofrer punição. 
Já a matrícula em creche não é obrigatória, mas é um direito da criança e da família, e o poder público deve 
assegurar o acesso aos interessados. 

A educação infantil de qualidade é um direito para as crianças no 
presente e...

•	 Considera a concepção de criança como sujeito histórico, social, produtor de cultura, ativo e criativo. 

•	 Respeita o modo como as crianças aprendem e a diversidade das infâncias. 

•	 Integra cuidado, aprendizagem, interações e brincadeiras como elementos inseparáveis da educação.

•	 Envolve a participação dos profissionais, das crianças, das famílias e das comunidades. 

Desde que nascem as crianças são cidadãos de direitos, singulares, seres sociais e históricos, produto-
res de cultura. A criança não é apenas um corpo que precisa de cuidados, tampouco uma mente vazia 
que precisa ser preenchida. Não é um adulto em miniatura, mas um ser humano em crescimento e em 
desenvolvimento e que precisa ter os seus direitos garantidos e respeitados.

Acesso e qualidade

•	 Pesquisa que avaliou 150 instituições de educação infantil de seis capitais brasileiras concluiu que 
quase a metade das creches e 30,4% das pré-escolas da amostra têm nível de atendimento ina-
dequado. Infraestrutura, atividades e interação com as crianças, materiais e brinquedos disponíveis 
foram alguns dos aspectos considerados.1

•	 As secretarias de educação ainda não adquiriram conhecimento mais especializado sobre bebês e 
crianças pequenas, os prédios e o mobiliário são planejados segundo o modelo escolar tradicional e 
os materiais pedagógicos não são apropriados para a creche. 

Qualidade em educação é um conceito dinâmico, que depende de circunstâncias históricas, políticas, 
sociais e culturais. Assim, cada comunidade, município, estado ou país pode definir, de tempos em 
tempos, o que considera qualidade na educação infantil. Mas, atenção! Respeito à diversidade não 
significa aceitar condições adversas que podem afetar os direitos básicos da criança. 

Desigualdades na educação infantil

Apenas 18,4% das crianças brasileiras de 0 a 3 anos e 81,3% das crianças de 4 a 6 anos têm acesso à educa-
ção infantil2. No entanto, recortes de renda, campo e cidade e regiões do Brasil revelam o quanto essa média 
esconde desigualdades:

 
•	 20,2% das crianças de 0 a 3 anos que moram na zona urbana frequentam a creche, mas a taxa 

cai para 8,8% na zona rural. Entre as famílias mais pobres, apenas 11,8% das crianças são 
atendidas em creches. Já entre as famílias mais ricas, a taxa sobe para 34,9%. 

•	 Enquanto na região Sul 24,1% das crianças de 0 a 3 anos frequentam a creche, na região 
Norte este índice cai para 8,2%. 

•	 19,9% das crianças brancas nesta faixa etária têm acesso à creche; entre as crianças negras, 
o acesso cai para 16,6%.  

•	 Entre as crianças de 4 a 6 anos da camada mais rica, 93,6% estão na pré-escola; a taxa cai 
para 75,2% na camada mais pobre.

•	  83,1% das crianças de 4 a 6 anos da zona urbana frequentam a escola; na zona rural a taxa 
cai para 73,1%. 

Considerando a obrigatoriedade da pré-escola a partir de 2016, e a demanda de 50% de cobertura 
em creche até o último ano de vigência do novo Plano Nacional de Educação, estima-se a necessi-
dade de construção de 39 mil unidades de educação infantil. Por meio do ProInfância, o MEC prevê 
a construção de 6 mil unidades nos próximos quatro anos. É necessária uma estratégia muito mais 
audaciosa, que envolva todos os entes federados, para garantir o atendimento a todas as crianças. 

Profissionais da educação infantil

•	 Dos quase 2 milhões de docentes na educação básica, 369 mil trabalham na educação infantil, 
sendo 97% de mulheres; somente 48,1% possuem nível superior; outros 41,3% têm apenas 
o nível médio e 10,7% são leigos.4

•	 Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para atuar na educação infantil é preciso ter 
nível superior em curso de licenciatura, sendo aceito o magistério de nível médio. A lei tam-
bém garante aos professores da educação infantil os mesmos direitos dos outros docentes da 
educação básica. 

•	 Sobretudo nas creches, persistem cargos com nomenclaturas herdadas da assistência (educa-
dor infantil, monitores, recreadores, agentes e auxiliares de creche, pajem, etc.). Com isso, se 
dispensa a formação exigida na lei e não se paga o piso salarial nacional do magistério. 

Com o senso comum equivocado de que atua em um “segundo lar”, formação inicial e continuada insufi-
cientes, remuneração e carreira rebaixadas em relação aos outros professores da educação básica, a profes-
sora de educação infantil ainda não tem sua identidade profissional consolidada, com a principal função de 
incentivadora, facilitadora e propiciadora da aprendizagem e do desenvolvimento da criança. 

Educação infantil e diversidade

•	 Estudos têm demonstrado o impacto das atitudes e dos símbolos na reprodução de preconceitos 
desde a infância. Essa forma “silenciosa” de discriminação pode ser notada na diferença de trata-
mento, com a tendência a desvalorizar e dar menos atenção às crianças negras. Além da equidade 
de acesso às crianças negras, é preciso adotar práticas pedagógicas e materiais que valorizem a 
diversidade étnico-racial no cotidiano das creches e pré-escolas.3 

•	 Dados preliminares do Censo da Educação Básica 2011 mostram que tem avançado a inclusão 
de crianças com deficiência na educação infantil. Entre 2007 e 2011, o número de matrículas em 
classes especiais diminuiu em 33%, passando de 64.501 para 23.750. Por outro lado, cresceu 
em 15,6% o número de crianças com deficiência matriculadas no ensino regular: de 24.634 para 
39.367 em 2011. Mas ainda faltam recursos materiais, humanos e formação específica para melhor 
atender as crianças com deficiência.

•	 De acordo com o Censo Escolar 2010, 22.048 crianças indígenas de 4 a 6 anos de idade frequenta-
vam a escola, um pequeno crescimento em relação a 2007, quando 18.389 crianças estavam ma-
triculadas. Para garantir o direito das crianças indígenas à educação de qualidade desde a primeira 
infância, é preciso oferecer às escolas estrutura adequada e melhorar o acesso a material didático 
específico e a formação dos professores, de modo a valorizar a cultura dos povos indígenas e o 
ensino intercultural. 

As condições inadequadas de infraestrutura e de formação dos profissionais nas instituições públicas 
e conveniadas reproduzem e reforçam desigualdades sociais. Muitas vezes, o ambiente da creche ou 
da pré-escola não é diferente da casa das crianças ou do entorno, dando poucas oportunidades para 
que elas desenvolvam novas habilidades e acessem conhecimentos diversificados. 

Avaliação na educação infantil

Segundo a legislação brasileira, nessa etapa a avaliação deve considerar uma concepção de desenvolvimento in-
tegrado da criança, e por isso, deve ser processual, sistemática e contínua. Com base na observação, na reflexão 
sobre o desenvolvimento de atividades e de projetos, nas descobertas das crianças, a avaliação tem objetivos 
de diagnóstico e jamais de classificação, promoção ou retenção. A finalidade é a redefinição das estratégias 
metodológicas, comparando cada criança apenas com ela mesma.5 

1. Pesquisa Educação Infantil no Brasil: Avaliação Qualitativa e Quantitativa, Fundação Carlos Chagas, julho de 
2010.

2. Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) com dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) 
de 2009.

3. Subsídios para o desenvolvimento de práticas pedagógicas promotoras da igualdade racial na educação 
infantil, Ceert (Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades).

4. Sinopse do Professor 2009, Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais).

5. LDB (Lei 9.394/1996); Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, Brasília: MEC, SEB, 2010; 
Parecer do Conselho Nacional de Educação n. 20/2009.
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