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RESUMO 
 
O artigo discute as políticas públicas voltadas para a Educação 
Infantil com ênfase no acesso à creche e pré-escola em 
municípios piauienses, considerando o antes e o depois da 
implantação da Emenda Constitucional 59/09 e resulta de 
estudo bibliográfico e analítico de dados oficiais do Censo 
Escolar MEC/INEP. São analisados e discutidos três aspectos: 
as Políticas de atendimento à Infância no Brasil; os efeitos da 
EC 59/09 na oferta da Educação Infantil no Piauí e avanços 
observados no período indicando aspectos que necessitam 
entrar na agenda das políticas públicas municipais voltadas 
para o atendimento à Educação Infantil.  
 
Palavras-chave: Educação Infantil. Políticas Públicas. 
Obrigatoriedade. 
 
ABSTRACT 
 
The article discusses the public policies for Early Childhood 
Education with emphasis on access to childcare and pre-school 
in Piauí municipalities, considering the before and after the 
implementation of the Constitutional Amendment 59/09 and 
results of bibliographical and analytical study of official data 
School Census MEC/INEP. Are analyzed and discussed three 
aspects: the Child to care policies in Brazil; the effects of EC 
59/09 in the provision of early childhood education in Piauí and 
advances made in the period indicating aspects that need to get 
on the agenda of municipal public policies for the care of Child 
Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O atendimento às crianças de 0 a 5 anos e seus direitos, as políticas para a 

educação infantil, a formação e as práticas com as crianças vêm pautando os debates 

educacionais e a ação de diferentes instituições e movimentos sociais nos últimos 25 anos 

no Brasil. A partir do processo de redemocratização do país, na década de 1980, fonte da 

mobilização da sociedade civil organizada, a criança avança nos seus direitos sociais, com a 

garantia do direito á educação prevista na Constituição Federal (1988) e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, explicitados na LDB 9394/96 e no Plano Nacional 

de Educação (PNE). Foram esses marcos legais que definiram a Educação Infantil como 

primeira etapa da educação básica, com responsabilidade atribuída aos municípios, de 

oferecer esse atendimento com prioridade, que embora sem caráter compulsório, a 

Educação Infantil foi definida como um direito das crianças e das famílias sendo o Estado 

obrigado a ofertá-la de acordo com a demanda.  

As mudanças introduzidas nesse quadro legal na última década impactaram a 

Educação Infantil, sem que ao menos tivesse sido consolidada a organização definida na 

LDB 9394/96. Algumas, parcialmente implantadas como a incorporação das creches aos 

sistemas municipais de educação e a formação de professores para essa etapa da 

educação.   Nessa transição, outras mudanças vêm acontecendo nessa etapa da educação: 

a criação do Fundo de Desenvolvimento da Educação e de Valorização dos profissionais da 

Educação Básica (Fundeb) e a nova definição da obrigatoriedade escolar a partir dos 4 anos 

de idade, com a implantação  da Emenda Constitucional nº. 59, de 2009.  Sem dúvida, são 

avanços importantes na medida em que contribuem com a expansão do acesso à EI no 

país, com a melhoria da qualidade dessa etapa da educação envolvendo principalmente, 

professores habilitados para o exercício da docência na Educação Infantil, aporte financeiro 

adequado às demandas, valorização dos profissionais da educação, número de alunos por 

professor e infraestrutura de acordo com as propostas pedagógicas.  

No entanto, a Emenda Constitucional nº. 59, de 2009, que modificou a definição 

de educação obrigatória da etapa do ensino fundamental para a educação básica de 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade tem frustrado os segmentos sociais organizados 

voltados para a conquista do direito à Educação Infantil, revigorando debates sobre as 

políticas públicas de universalização e de obrigatoriedade no atendimento a esse segmento 

da educação. Em face desta problemática, o presente texto concentra-se na análise do 

acesso à creche e pré-escola em municípios piauienses, considerando o contexto de 

implantação da Emenda Constitucional nº. 59/09. 



 
 

 

                  

 Assim, define-se como instrumentos de análise, os dados do Censo Escolar 

(2013). Desse modo, propõe-se fazer uma análise desses dados, dos mecanismos de 

implantação das políticas públicas voltadas para a obrigatoriedade do atendimento às 

crianças de 0 a 5 anos e das proposições apresentadas na Emenda Constitucional nº. 59, 

de 2009. 

Para atender aos objetivos propostos no presente artigo, inicialmente será feita 

uma reflexão sobre as políticas de atendimento à infância no Brasil; posteriormente 

apresenta-se uma discussão acerca do contexto de aprovação e implementação da Emenda 

Constitucional nº. 59, de 2009 e seus efeitos na oferta da Educação Infantil no Piauí 

considerando indicadores educacionais e os dados produzidos a partir da implantação deste 

dispositivo legal. Por fim, far-se-á as considerações finais. 

2 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À INFÂNCIA NO BRASIL 

 

A educação para crianças menores de 6 anos é um direito constitucional no 

Brasil. De acordo com a Constituição Federal de 1988, os municípios são responsáveis pelo 

provimento da educação dessas crianças. 

A Educação Infantil foi definida como primeira etapa da educação básica pela 

LDB, lei 9.394/96 (BRASIL, 1996), que assegura atendimento gratuito em creches e pré-

escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade (artigo 4º, inciso IV) tendo por base a 

Constituição Federal de 1988, que reconheceu como direito da criança pequena o acesso à 

Educação Infantil em creches e pré-escolas. Com isso, a criança passa a ser tratada como 

sujeito de direitos. Nessa mesma linha, a LDB também, pela primeira vez na história das 

legislações brasileiras, contemplou a Educação Infantil como direito das crianças de 0 a 5 

anos e dever do Estado. Nesse sentido, todas as famílias que optarem por partilhar com o 

Estado a educação e o cuidado de suas crianças terão direito a vagas em creches e pré-

escolas. 

Nessa perspectiva entende-se que a inclusão das creches na Constituição 

Federal de 1988, no capítulo da educação, e na LDB 9.394/96 representou mudanças 

substanciais no que concerne à garantia do direito das crianças à educação, na medida em 

que utilizam o critério idade para distinguir as especificidades da creche e da pré-escola. 

Diante do exposto constata-se que a base das políticas direcionadas à infância é 

determinada em grande parte pelas concepções e funções atribuídas à Educação Infantil, 

pelos fatores sociais e políticos, bem como pelas concepções e visões empreendidas à 

infância ao longo da história. Para uma compreensão sobre a educação da criança de 0 a 5 

anos, torna-se necessário um retrospecto do contexto histórico responsável pela sua atual 

caracterização e por seu desenvolvimento.  



 
 

 

                  

Segundo Khulmann Jr. (1998), no Brasil, o atendimento massivo de crianças em 

creches e pré-escolas tem uma história recente. Foi no final do século XVIII e início do 

século XIX que surgiram essas instituições no país compondo-se da creche e do jardim-de-

infância. Segundo o modelo internacional da época, elas se apresentavam com 

características diferenciadas. 

Existiam as creches de cunho assistencialista, filantrópico, onde o enfoque era a 

guarda, a higiene, a alimentação e os cuidados das crianças, enquanto seus pais 

trabalhavam. Estas funcionavam, em sua maioria, tendo como modelo organizacional os 

asilos, os orfanatos e como população-alvo as crianças das camadas populares. Para 

trabalhar em creches não era preciso formação especificamente pedagógica. Já os Jardins-

de-infância, mantidos pela iniciativa privada, portanto, a serviço das classes mais 

favorecidas, privilegiavam o aspecto mais pedagógico.  

Isso se deu pelo fato da sociedade brasileira se constituir em um quadro de 

desigualdades sociais entre as diversas e antagônicas classes sociais, com uma concepção 

assistencialista, tradicionalmente usada para nortear o trabalho realizado nas creches, em 

especial, naquelas que atendem crianças filhas de famílias de baixo poder aquisitivo, 

contribuindo dessa forma com o ingresso de pessoas sem qualificação profissional 

específica para cuidar das crianças e interagir com elas.  

Comporta realçar que esta situação se manteve ainda por um longo período, 

passando a se modificar somente a partir da década de 1970 com a conquista das creches, 

fruto de lutas feministas, criadas para atender aos interesses das mães trabalhadoras que 

necessitavam dividir a tarefa de educar seus filhos e filhas em espaços diferentes do lar. A 

conquista desses equipamentos e a consequente expansão das creches, nos anos de 1980, 

ocorreram por força dos movimentos sociais que também pediam pela integração entre 

creches e pré-escolas. Com efeito, a junção das duas modalidades de atendimento, 

entendidas atualmente, como Educação Infantil, significa a legitimação do direito da criança 

pequena de ser cuidada e educada em instituições coletivas de Educação Infantil, bem 

como, de ser atendida por profissionais com formação voltada para o trabalho com crianças 

pequenas. Porém, ainda existem dois perfis diferentes de profissionais que atuam nessas 

duas modalidades da educação infantil: nas pré-escolas, as professoras e professores com 

formação no magistério e, depois da LDB 9.394/96, preferencialmente com curso superior, 

que pela Resolução nº. 01 de 15 de maio de 2006 que instituiu as Diretrizes Curriculares do 

Curso de Pedagogia, deveria ser este o curso que, a partir de então, formaria professores 

para a Educação Infantil. Já nas creches, atuam as monitoras e monitores, pajens ou 

auxiliares de desenvolvimento, com pouca ou nenhuma formação. (SILVA & DRUMOND, 

2012). 



 
 

 

                  

No campo da Educação Infantil, é preciso destacar a importância, além da 

Constituição Federal de 1988, do ECA, de 1990, da LDB – Lei nº. 9.394, de 1996 – e das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), de 2009, na 

configuração da defesa em prol da infância e da educação como direito público subjetivo 

inalienável da criança de zero a cinco anos. 

Trata-se de uma demanda social crescente no país, fruto de lutas de setores 

organizados, responsáveis por mudanças substanciais que caminham para uma 

concretização dos princípios previstos em lei.  

A esse respeito Campos (2010) assevera que na história das políticas sociais em 

economias capitalistas, sempre acontecem contradições entre o projeto de educação que se 

refletiu no texto original da Constituição e os projetos gestados em outros setores sociais, 

como o terceiro setor, grupos identificados com interesses econômicos e as diversas 

organizações da sociedade civil, responsáveis por propostas outras de organização da 

educação no país, deslocando assim, metas e objetivos já previstos da definição 

constitucional original. 

Prova disso é a aprovação da Emenda Constitucional nº. 59 de 2009 que 

modificou a definição da educação obrigatória, prevendo a obrigatoriedade da matrícula na 

Educação Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em 

que ocorrer a matrícula. Apesar de sua importância, é importante ressaltar que tal medida foi 

aprovada sem que fosse precedida por uma ampla discussão na sociedade, no meio 

educacional e no próprio Congresso Nacional. Em conformidade com Campos (2010, p.11) 

“essa medida já estava anunciada em metas definidas por uma mobilização de empresários, 

o Movimento Todos pela Educação, que vem exercendo grande influência nas orientações 

da política educacional no País”.  

No âmbito dessa discussão, Didonet (2014) analisa o contexto de implantação 

desse novo dispositivo e declara que o debate foi evitado, para não atrasar a tramitação da 

Proposta de Emenda Constitucional - PEC 277-A, que visava à excepcionalização 

progressiva dos recursos da União vinculados à Manutenção e ao Desenvolvimento do 

Ensino, afirmando ainda, que a questão da extensão da obrigatoriedade da frequência à 

pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos de idade e à escola aos adolescentes até 

dezessete anos é um tema alheio à referida PEC. Ainda, segundo o autor, as imperfeições 

de redação no novo artigo 208 da Constituição Federal, sequer puderam ser corrigidas. 

Com efeito, a obrigatoriedade da pré-escola, aos 4 e 5 anos de idade, demandou 

uma imposição aos pais, na medida em que estes passam a ter a obrigação de matricular 

seus filhos nessas idades. Assim, entende-se que a matrícula e a frequência compulsória à 

pré-escola envolve questões conceituais e pedagógicas que carecem de um debate mais 



 
 

 

                  

qualificado acerca das razões que levam os pais a colocar seus filhos de 4 e 5 anos em uma 

instituição de Educação Infantil. Diante dessa problemática questiona-se: obrigar os pais a 

colocar seus filhos de 4 e 5 anos numa pré-escola garante o acesso e a universalização da 

Educação Infantil? Tal obrigatoriedade contribui com o desenvolvimento de uma Educação 

Infantil de qualidade e que respeite os direitos, as necessidades e as fases do 

desenvolvimento da criança?  

A respeito desses questionamentos, Didonet (2014) apresenta os seguintes 

argumentos: quando não são obrigados, os pais estão demandando Educação Infantil para 

seus filhos, por necessidade ou por conhecerem o valor dessa educação para o 

desenvolvimento e a aprendizagem das crianças ou os sistemas de ensino é que não estão 

dando conta de atender a toda a demanda.  Sabe-se da problemática da falta de vagas na 

Educação Infantil, sobretudo, na creche, levando-nos a indagar se seria necessário o Estado 

impor essa obrigação aos pais, quando na verdade é o próprio Estado que não vêm 

cumprindo o seu dever de garantir o direito à Educação Infantil. 

Diante desse quadro constata-se que não se trata de omissão dos pais ao negar 

um direito das crianças à pré-escola, conforme prevê o inciso I art. 208 da EC nº. 59, pois 

não há dúvida de que, havendo oferta acessível e de qualidade, as famílias recorrerão à 

Educação Infantil. Conclui-se, portanto, que a questão não está na demanda, mas na oferta. 

Considerando o impacto da Emenda Constitucional n.º59/09, em relação ao direito da 

criança á educação, questiona-se: Como tem sido a implantação das políticas educacionais 

voltadas para a obrigatoriedade e a universalização do atendimento na educação infantil no 

Piauí?  

 

3 OS EFEITOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 59/09 NA OFERTA DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL  NO PIAUÍ 

 

O tema da obrigatoriedade da matrícula de crianças de 4 e 5 anos de idade na 

Educação Infantil (Emenda Constitucional n.º 59/2009) demonstra um interesse nacional 

mais forte pela Educação Infantil, já que parte dela, ou seja, a pré-escola entra para o 

campo da obrigatoriedade, visando com isso, a sua universalização.  

Contudo, conveniente se faz rever o histórico da tramitação da Proposta de 

Emenda Constitucional- PEC nº. 277-A/2008, que teve sua origem no Congresso Nacional e 

pautou inicialmente, o fim da Desvinculação dos Recursos da União (Senado Federal). 

Contudo, ao tramitar na Câmara dos Deputados, à PEC 77-A/2008 foi incluído o substitutivo 



 
 

 

                  

que tratava do aumento da obrigatoriedade da educação básica, que passaria a ter duração 

de quatorze anos e se tornaria obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade.   

O tema da obrigatoriedade da matrícula de crianças de 4 e 5 anos de idade na 

Educação Infantil não é consenso entre pesquisadores da área e militantes de movimentos 

sociais da educação, como por exemplo, o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do 

Brasil (Mieib), pois se,  por um lado, parece que se alcançou aí uma conquista para a 

Educação Infantil, por outro, se tem a incerteza do que pode acontecer com as crianças de 0 

a 3 anos de idade (Flores; Santos; Klemann, 2010).  

Sobre essa problemática Flores, Santos e Klemann (2010, p.49)  pontuam: 

 

 Os três entes federados, de acordo com a legislação brasileira, em regime de 
colaboração, já eram obrigados a ofertar vagas para a matrícula das crianças de 
0 a 5 anos de idade em instituições públicas de ensino; 

 A obrigatoriedade, agora da família, de matricular seus filhos nas instituições de 
educação infantil não pode ser usada como justificativa para camuflar a omissão 
do Estado em relação ao cumprimento de seus deveres e à garantia do direito 
do ser humano à educação; 

 A obrigatoriedade não garante a universalização nem a qualidade da educação 
infantil; 

 A obrigatoriedade não deve implicar a valorização da pré-escola em detrimento 
da creche.  

   

A Emenda Constitucional n.º 59/09, aprovada sem uma discussão mais 

aprofundada sobre as implicações e dilemas que envolveria a aplicação da lei coloca uma 

polêmica que vem provocando discussões e debates importantes no campo da Educação 

Infantil. Tornar parte desta, obrigatória (pré-escola de 4 e 5 anos) e outra parte não (creche 

de 0 a 3 anos) tem levado a sociedade organizada a discussão de questões fundamentais 

como: o direito da criança ao atendimento a educação e a unidade pedagógica da Educação 

Infantil (creche e pré-escola). 

Tal dispositivo legal opera mudanças que incluem desde a redução de recursos, 

à definição da obrigatoriedade pelo critério idade do aluno e não mais pelo critério da etapa 

do ensino correspondente. Contribuindo com essa discussão, Campos (2010, p. 11) aponta 

que no “Brasil, um dos efeitos que o conjunto dessas medidas parece causar é a tendência 

de crianças cada vez mais jovens serem deslocadas para as etapas seguintes da educação, 

sem que as escolas e as práticas educativas sejam antes adaptadas para as especificidades 

de suas faixa etária”.  

Constata-se, portanto, uma tendência à priorização do atendimento à pré-escola, 

mesmo antes da cisão na Educação Infantil, conforme podemos verificar na tabela abaixo, a 

partir de dados do Censo Escolar (INEP, 2013), quanto ao atendimento da Educação Infantil 

– creche e pré-escola, nos últimos seis anos, apontam: 

 



 
 

 

                  

Tabela 1: Atendimento da Educação Infantil no Brasil 

Ano Creche Pré-Escola Total 

2007 1.579.581 4.930.287 6.509.868 

2008 1.751.736 4.967.525 6.719.261 

2009 1.896.363 4.866.268 6.762.631 

2010 2.064.653 4.692.045 6.756.698 

2011 2.298.707 4.681.345 6.980.052 

2012 2.540.791 4.754.721 7.295.512 

2013 2.730.119 4.860.481 7.590.600 
Fonte: Inep, 2013.   

Comparando os dados de matrículas das crianças da pré-escola em relação às 

matriculas das creches, em todos os anos, há uma grande distância entre estas, mostrando 

que mesmo quando não era obrigatória a pré-escola, nos anos anteriores a 2009, é 

priorizada em detrimento da creche, e os aumentos das matrículas da creche ao longo dos 

anos não são significativos para diminuir as distâncias entre as matrículas das duas 

modalidades da Educação Infantil. No entanto, percebe-se que apesar da forte tendência 

em priorizar o atendimento na pré-escola, o crescimento das taxas de matrículas da creche 

foi maior do que da pré-escola, mesmo no período da obrigatoriedade, conforme os dados a 

seguir: na creche de 2007 para 2008 o crescimento foi de 10,89% enquanto na pré-escola 

foi de 0,75% com tendência negativa para os 3 anos seguintes, conforme registra-se: entre 

2008/2009 a creche registrou um crescimento de 8,25%, enquanto na pré-escola foi de 

2,03%; de 2009 para 2010 a creche apresentou um acréscimo de 8,87% ao passo que na 

pré-escola foi 3,58%, já entre 2010 e 2011, registrou-se um acréscimo de 11,33% , 

correspondentes a 234 mil novas matrículas na creche, enquanto que na pré-escola, houve 

um decréscimo de 0,22%. Esse declínio nas taxas de atendimento à pré-escola, seria, 

principalmente, em decorrência da acomodação das matrículas de crianças de 6 anos no 

Ensino Fundamental. Entre os anos de 2011/ 2012 e 2012/2013 essa tendência de 

crescimento nas taxas de matrículas na creche em relação à pré-escola se mantém.  

Nesse sentido, Campos e Campos (2012), afirmam que é fundamental 

superarmos a matriz histórica que orientou a constituição dos direitos sociais no Brasil, 

como lugar de cidadania restrita, não efetivando a dialética em que o alargamento do direito 

de alguns é obtido a partir do encolhimento do direito de outros. 

A obrigatoriedade das matrículas das crianças de 4 e 5 anos, fixada na 

Constituição/88, expressa “uma concepção desenvolvimentista da criança e da infância, 

além do caráter propedêutico da educação infantil, compreendida como um momento 

fundamental de “investimento” no desenvolvimento da criança” (AQUINO e 

VASCONCELLOS, 2012, p.91). Atribuindo assim, o caráter propedêutico para a pré-escola, 

como preparatória para as fases posteriores de desenvolvimento e aprendizagem e, 

portanto, preparatória para o ensino fundamental. Tal política não valoriza a Educação 



 
 

 

                  

Infantil, na sua função de cuidar e educar a criança biopsicossocial, que produz história e 

cultura. 

Outros dados que se considera importantes na análise do atendimento à 

Educação Infantil é a correlação matrícula com a população por faixa etária, conforme 

segue:  

 

Tabela 2 – População-alvo e matrícula na Educação Infantil 

Ano 0 a 3 anos Matriculas 

nas creches 

Taxa 

cobertura 

4 a 5 anos Matricula 

na pré-

escola 

Taxa 

cobertura 

 
2007 10.956.920 1.579.581 14,4% 5.928.375 4.930.287 83,1% 

2008 10.726.657 1.752.736 16,3% 5.765.405 4.967.525 86,1% 

2009 10.536.824 1.896.363 17,9% 5.644.565 4.866.268 86,2% 

2010 10.925.824 2.064.653 18,8% 5.802.254 4.692.045 80,2% 

2011 10.485.209 2.298.707 21,8% 5.698.280 4.681.345 82,1% 

Fonte: Inep, 2013. 

Embora os dados acima mostrem um crescimento da taxa de matrícula na 

creche, quando comparados à população de 0 a 3 anos, ficam muito aquém das 

necessidades de matrícula das crianças. O que demonstra um quadro de negação do direito 

da criança à educação e de exclusão social, quando as que têm menos acesso à Educação 

Infantil  são as crianças de maior vulnerabilidade, com mães que trabalham e não tem com 

quem deixar os seus filhos/filhas, deixando-os/as muitas vezes com avó, vizinhos ou com 

outras crianças maiores, em lugares muitas vezes precários. 

O atendimento à pré-escola tem as maiores taxas médias de cobertura em 

relação à creche, entretanto, segundo o Censo de 2010, a taxa média de cobertura da 

educação infantil é de 43%, com uma população de 16.184.172 de crianças de 0 a 5 anos e 

matrícula de 6.974.052, mas quando passamos para as unidades da federação, temos 

grandes discrepâncias em relação à demanda atendida de crianças de 0 a 5 anos de idade 

nas matrículas na educação infantil, com os mais baixos atendimentos o Distrito Federal 

16,3%, Amapá 20% e Goiás 20,4%, e os mais altos os estados de Santa Catarina 44,1% e 

Espírito Santo com 42,9%%. (IBGE, 2011, p.39).  

De acordo os dados da sinopse do Censo Escolar (2013) em relação ao 

atendimento da Educação Infantil no Piauí possibilita analisar o desenvolvimento da oferta 

dessa etapa da educação, nos últimos cinco anos, a partir da implantação da 

obrigatoriedade da educação a partir dos 4 anos de idade, considerando os dois segmentos 

– creche e pré-escola. 

 



 
 

 

                  

Tabela 3 – Atendimento da Educação Infantil no Piauí 

Ano 

Urbana Rural 

Creche Pré-escola Creche Pré-escola 

2009 18.853 53.655 6.961 18.853 

2010 19.435 50.709 7.325 19.435 

2011 20.955 50.805 7.262 20.955 

2012 23.313 49.589 7.476 23.313 

2013 23.866 51.565 7.665 23.866 
Fonte: Sinopse Estatística 2009-2013/INEP (adaptado) 

 

Ao analisar os indicadores de oferta da Educação no Piauí foi possível constatar 

que embora tenha registrando-se um crescimento ano a ano na evolução do atendimento na 

creche, nos últimos cinco anos e comparando com os dados de matrículas das crianças da 

pré-escola, em todos os anos, ainda há uma grande diferença entre estas, mostrando que a 

tendência em priorizar a pré-escola em detrimento da creche é também uma realidade de 

estados como o Piauí, não diferindo das taxas médias de atendimento em nível nacional. 

Comparando os dados do atendimento da pré-escola no Piauí com os dados da Tabela 1, 

observa-se que ambas mostram um declínio nas taxas de matrícula na pré-escola nos anos 

de 2010, 2011 e 2012, o que nos leva a inferir que seria, principalmente, em decorrência da 

acomodação das matrículas de crianças de 6 anos no Ensino Fundamental.  Entre os anos 

de 2011/ 2012 e 2012/2013 essa tendência de crescimento nas taxas de matrículas na 

creche em relação à pré-escola se mantém, o que pode estar relacionado com a expansão 

da rede física, pois como afirma Campos e Campos (2012, p.18), “é preciso considerar 

iniciativas governamentais como o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamento para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (PROINFÂNCIA), que se 

destina à ampliação das redes públicas apoiando a construção de novas unidades, além da 

aquisição de equipamentos”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises aqui empreendidas, tanto no cenário Nacional quanto regional 

(piauiense), indicam omissões do poder público na condução das políticas para a educação 

das crianças pequenas.  

No Brasil, de acordo com os dados analisados antes e depois da implantação da 

Emenda Constitucional 59/09 verifica-se que a obrigatoriedade da matrícula de apenas uma 

das modalidades da educação infantil, vem se sobrepondo ao direito da criança à educação, 



 
 

 

                  

com uma grande tendência à priorização da pré-escola em detrimento da creche. Temos, 

em 2010, apenas uma taxa média de matrícula na educação infantil em relação à 

população-alvo de apenas 43%, retrato que demonstra a grande dívida do Estado Brasileiro 

com a educação das crianças pequenas do país. 

No caso do Estado do Piauí os efeitos da EC 59/09 trouxeram vários impactos para a 

oferta da Educação Infantil, entre os quais destaca a cisão da mesma, na medida em que a 

pré-escola alcança o patamar de prioritária, ressaltando sua importância educacional, 

enquanto que a creche, não obrigatória, perde relevância. Com efeito, essa dicotomização 

da educação infantil pode levar os sistemas de ensino a alocar mais recursos para a parte 

mais substancial e com isso expandir o atendimento e os recursos financeiros para a pré-

escola, deixando a creche em plano secundário.   
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