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RESUMO

ESTE  ARTIGO  APRESENTA  A  PRODUÇÃO  DE  POLITICAS  EDUCACIONAIS  NO  MUNICIPIO  DE
CASCAVEL/PR  PARA  EDUCAÇÃO  INFANTIL.  NO  DECURSO  DO  TEXTO  DISCORREMOS  SOBRE  AS
PROPOSIÇÕES BEM COMO AS NECESSIDADES PECULIARES PARA ESTA FASE EDUCACIONAL DE 0 A 5
ANOS,  CUJO  O  OBJETIVO  E  JUSTAMENTE  E  EXPLICITAR  OS  AVANÇOS  DESTE.  METODOLOGIA:
ANÁLISE DE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, PARA ISSO UTILIZAMOS: DOCUMENTOS GOVERNAMENTAIS
DO MUNICIPIO,  FEDERAL E TAMBEM AUTORES COMO ARANAHA (2006),  QUE POR MEIO DOS SEUS
ESTUDOS  NOS  MOSTRA O  PERCURSO  HISTÓRICO.  CONCLUÍMOS  QUE  NO  DECORER  DO  TEMPO
VARIAS  COISAS MUDARAM NA EDUCAÇAO BRASILEIRA,PARA COMPREENDERMOS, TEMOS QUE DAR
ÊNFASE  AO  PASSADO,  PARA ENTENDER  CADA DEGRAU  QUE  FOI  GALGADO  NESSA TRAJETÓRIA,
FORAM VÁRIAS LUTAS E MUITAS CONQUISTAS. A EDUCAÇÃO NO BRASIL ERA PASSADA DE PAI PARA
FILHO E DAS EXPERIÊNCIAS DOS MAIS VELHOS DAS ALDEIAS.  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, POLÍTICAS PÚBLICAS, PERCURSO HISTÓRICO, MUNICÍPIO
DE CASCAVEL.

INTRODUÇÃO

A Educação Infantil é o primeiro ciclo da Educação Básica que auxilia no desenvolvimento

integral da criança, a qual é ofertada gratuitamente em CMEIs e ONGs no Município de Cascavel, o

qual tem políticas públicas para dar suporte a esses centros especializados. Conforme as Diretrizes

Curriculares  para  a  Educação  Infantil,  as  pré-escolas  e  as  creches  têm  de  cuidar,  educar,

proporcionando  o  brincar  para  a  criança,  contribuindo  diretamente  no  seu  desenvolvimento  da

personalidade, da linguagem e na inserção coletiva da criança. 

Falar da Educação de hoje no Brasil,  tem que dar ênfase ao passado, para entender  cada

degrau que foi galgado nessa trajetória,  foram várias lutas e muitas  conquistas.  A Educação no

Brasil era passada de pai para filho e das experiências dos mais velhos das aldeias. Com a chegada

dos portugueses é que veio a educação escrita, trazida pelos Jesuítas, “A Companhia de Jesus”.
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Segundo  Aranha  (1996),  antes  da  chegada  dos  portugueses,  a  comunidade  indígena  era

caracterizada como um modo de produção primitivo.  Com a chegada dos portugueses passou a

vigorar  o  modelo  de  produção  capitalista  (mercantil),  ocorrendo  muitas  transformações  no

pensamento e na forma de agir dos indígenas, seus valores, costumes, crenças e não tinham noção

quanto à relação de produção de bens materiais como; propriedade privada. 

Assim foram até 1759, quando o Marquês de Pombal expulsa os Jesuítas do Brasil, temendo

sua  influência  na  política  e  no  poder  econômico.  Agora  pela  primeira  vez  o  Estado  passa  a

responder pelos rumos da Educação, seu objetivo era substituir a escola que servia aos interesses da

fé, pela escola útil ao Estado.

Segundo Aranha (1996), com a chegada da Família Real, começa o Período Joanino. D. João

VI criou várias escolas. Tomou medidas importantes a respeito da Educação, criando escolas de

nível Superior, para suprir a demanda da necessidade em formar oficiais do exército e da marinha

(para  defesa  da  colônia),  engenheiros  militares,  médicos,  e  abriu  cursos  especiais  de  caráter

pragmático.  No final  do  império  começa  uns  rumores  de  uma  Educação  Democrática,  “escola

nova”.

No Período Imperial,  em 1822 se dá a Independência do Brasil. É estabelecida a primeira

Constituição Brasileira, e em 1834, decidiu-se que as províncias passariam a ser a responsáveis pela

Educação Primária e Secundária. Primeira República, governo de poucos (oligarquia). Outro avanço

deu-se no ano de 1931, quando o governo institui um decreto para preparar o Ensino Secundário e

as universidades, a partir da reforma de Francisco Campos. Efetivam então a reforma, e procuram

organizar  a  Universidade  do  Rio  de  Janeiro,  do  Conselho  Nacional  de  Educação,  do  Ensino

Secundário e do Comercial. Passa o Ensino Secundário a ter dois ciclos: um fundamental de cinco

anos,  e  outro  complementar  de dois  anos,  este  visando à  preparação  para  o ingresso ao  curso

superior. 

O  Manifesto  dos  Pioneiros  da  Educação  Nova  é  publicado  em  1932,  encabeçado  por

Fernando  de  Azevedo  e  assinado  por  26  educadores.  Esse  documento  defende  a  Educação

obrigatória, que seja pública, gratuita e laica, como um dever do Estado, e que seja implantada em

todo território nacional. Este documento representa a tomada de consciência da defasagem entre a

Educação e  as  cobranças  do desenvolvimento.  A reforma do Ensino Fundamental  e  do Ensino

Médio se dá no período mais violento da Ditadura Militar, no governo de Médice.

Muito se avançou no ensino público na Constituição de 1988, na qual fica estabelecido ensino

gratuito  em estabelecimentos  oficiais;  Ensino  Fundamental  obrigatório  e  gratuito;  Extensão  do
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ensino obrigatório e gratuito, progressivamente, ao Ensino Médio; Atendimento em creches e pré-

escolas às crianças de zero a seis anos; Valorização dos profissionais de ensino, com planos de

carreira para o magistério público; etc.

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no  4.024/61, coloca-se a obrigatoriedade

do Estado com a Educação Primária, sem especificar de que forma viriam os recursos. No Art. 26

da referida lei determina-se como será ministrada a Educação Primária que teria duração de 4 a 6

anos no máximo.    

Na transição da Lei  4.024/61 para a  Lei  5.692/71,  há uma mudança  na nomenclatura  do

Ensino Primário para Ensino de 1o Grau,  bem como em sua durabilidade e idade mínima para

ingressar nesta modalidade. Conforme a Lei 5.692/71, no capítulo II Art. 18 e 19:

Art.  18.  O  ensino  de  1º  grau  terá  a  duração  de  oito  anos  letivos  e  compreenderá,
anualmente, pelo menos 720 horas de atividades. 
Art. 19. Para o ingresso no ensino de 1º grau, deverá o aluno ter a idade mínima de sete
anos. 

Na transição da Lei 5.692/71 para a Lei 9.394/96 novamente muda a nomenclatura do Ensino

de 1o Grau para o Ensino Fundamental, mudando de 8 anos letivos para 9 anos letivos e a idade de

ingresso de 7 para 6 anos de idade. Conforme a Lei 9.394/96, na Seção III, Art. 32:

Art.  32.  O ensino fundamental  obrigatório,  com duração  de 9 (nove)  anos,  gratuito  na
escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica
do cidadão, mediante:
§  2º  Os  sistemas  de  ensino  ouvirão  entidade  civil,  constituída  pelas  diferentes
denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso.

Atualmente  o  ensino  é  pautado  na  lei  9.394/96,  dando  o  suporte  para  os  anos  iniciais,

garantindo o direto da criança de ingressar no Ensino Fundamental com 6 anos de idade. 

Segundo o portal do município do Cascavel, o desenvolvimento infantil ocorre por meio do

processo educativo, características humanas são obtidas pela prática educativa. A Educação Infantil

é  a  primeira  fase  da  Educação  Básica,  sua  finalidade  é  propiciar  momentos  adequados  para

proporcionar o desenvolvimento em seus aspectos: intelectual, social, psicológico e físico. 

Conforme afirma o portal de Educação de Cascavel, todo trabalho com crianças de 0 a 5 anos

deve sempre ter um objetivo no seu ensino. Não se podendo esquecer que transmitir conhecimento

para as crianças  é indispensável  para a socialização da infância.  O município  de Cascavel  tem
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algumas  políticas  Educacionais  para  que  a  Educação  seja  de  qualidade,  uma  delas  é  a

implementação do Currículo Pedagógico que comtempla o requisito para a incorporação do Ensino

Fundamental e a Educação Infantil, uniformizando assim as faixas etárias para a Educação Infantil e

o Ensino Fundamental.

Segundo dados do portal atualizados, em agosto/setembro de 2017 o município de Cascavel

conta  com  54  CEMEIs  Municipais,  incluindo  os  do  conjunto  Riviera,  que  juntos  atendem

aproximadamente de 6.636 alunos.

Conforme consta no Portal do Município de Cascavel, o Plano Municipal de Educação de

Cascavel/PR (PME - CVEL) é um documento orientador  que está registrado na Lei Federal nº

10.172/2001  no  seu  Art.  2º,  que  regulamenta  o  Plano  Nacional  de  Educação,  Art.  9º  da  Lei

9.394/96. Este documento é um conjunto de processos educativos, que tem propósito executar por

meio  de  políticas  públicas  que  determinam  os  objetivos  e  as  metas  assegurando  de  maneira

democrática o ensino.

Com duração  de  dez  anos,  são  as  diretrizes  do  Plano  Nacional  de  Educação  (PNE)  que

embasam e orientam as metas e as estratégias do Plano Municipal de Cascavel/PR (PME - CVEL).

No Art. 2º do documento apresentam-se os principais objetivos, como por exemplo,  erradicar o

analfabetismo; melhorar a qualidade de ensino; superar as desigualdades educacionais, destacando a

cidadania, realçando nos valores morais e éticos no que constitui a sociedade e liquidar todas as

formas de discriminação. 

Com a construção do Plano Municipal de Cascavel (PME - CVEL), a Educação obteve e

passou por grandes melhorias, apesar disso, encontra-se longe de efetivar as metas recomendadas

pelos documentos da Educação Brasileira no que corresponde à universalização e ao avanço da

qualidade no atendimento.

Contudo,  a  Educação  Infantil,  por  meio  da  Constituição  Federal  de  1988,  atingiu  muitas

conquistas, a primeira e mais importante foi o direito a Educação. É relevante lembrar que, até os

dias  atuais,  as  reformas  que  ocorreram e  que  foram elaboradas  no  nosso  Sistema  Educacional

Brasileiro  nos  documentos  nacionais,  estaduais  e  municipais  no  que  concerne  à  Educação

auxiliaram e colaboram ainda com o procedimento  de democratização ao acesso à escola.  Mas

mesmo com documentos oficiais como PME, Currículo e LDB 9.394/96 ainda há um número de

crianças que aguardam vagas e que continuam sem o devido acesso.
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