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CRIANÇA

Um espaço de tempo...
Um tempo de vida...

Não, apenas, um instante de passagem
Mas, o momento de construção do sempre.

Que – como a natureza
Reivindica brandura
Para ser preservada
E cuidada com amor
Para eclodir em beleza
Como um universo de cor...

Enquanto fala e grita
Compõe a canção da existência.

Enquanto chora
Contesta o sentimento.
Enquanto se movimenta
Clama liberdade.

Enquanto procura o chão
Protege o céu.

Enquanto vive a fantasia
Diz a verdade.

Enquanto indaga dá respostas com sabedoria.

Enquanto suja e se suja
Mostra-se sem embalagem ou mistura.

Enquanto faz é criador.
E criatura em essência pura.

Grandeza absoluta
Que, só no Universo,
Encontra seu seletivo.

É o antes
De cada um de nós
E pena – que não consigamos que seja,
Também, o depois.

Gilda Meirelles



Muda  que  quando  a  gente  muda  o  mundo 

muda com a gente A gente muda o mundo na 

mudança da mente E quando a mente muda a 

gente anda pra frente E quando a gente manda 

ninguém  manda  na  gente  Na  mudança  de 

atitude  não  há  mal  que  não  se  mude  nem 

doença  sem  cura  Na  mudança  de  postura  a 

gente  fica  mais  seguro  Na  mudança  do 

presente  a gente  molda o futuro. Até quando 

você vai levando porrada? Até quando vai ficar 

sem fazer nada? Até quando você vai ficar de 

saco  de  pancada?  Até  quando  você  vai 

levando?

Trecho de Até Quando, de Gabriel, o pensador



RESUMO

Esta pesquisa integra o Projeto Políticas Públicas e Educação da Infância em Goiás: história,  
concepções,  projetos  e  práticas e  está  vinculada  à  linha  de  pesquisa  Formação  e 
Profissionalização  Docente  do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 
Federal de Goiás. No contexto de reorganização econômica e reajustamento político e social, 
novas experiências evoluíram para a forma de “acumulação flexível”, ou seja, flexibilidade 
dos processos de trabalho, dos mercados, dos produtos e padrões de consumo que afetaram 
diretamente as políticas educacionais e dentre elas, as políticas voltadas ao atendimento às 
crianças  de  0  a  6  anos  de  idade.  Se,  neste  momento,  é  importante  acompanhar  o 
desenvolvimento das iniciativas para a área, essa pesquisa, particularmente, buscou conhecer 
as políticas públicas para a Educação Infantil no Estado do Tocantins que se realizam neste 
contexto e analisá-las à luz de um referencial teórico de orientação dialética. Contribuíram 
para o diálogo autores das áreas da sociologia, economia, história e educação como, Bourdieu, 
Chesnais,  Arrighi,  Guiraldelli,  Gentili,  Rosemberg,  Barbosa.  Para coleta  de informações  e 
análise  dos  dados  da  pesquisa  foi  necessário  fazer  uso  de  diferentes  procedimentos. 
Envolvemo-nos  com  análise  documental  da  legislação  pertinente,  estudos  bibliográficos, 
incursões  tanto  nos  documentos  oficiais  como  nas  discussões  recentes  da  comunidade 
científico-acadêmica e instituições próprias que lutam e defendem um ideal qualitativo para a 
Educação Infantil sob o ponto de vista dos direitos da criança pequena. Assim, consideramos 
parâmetros “de qualidade para a Educação Infantil”, expressão freqüentemente mencionada 
na literatura oficial (PNE, LDBN e outros), comparando-os, sempre de forma crítica, com a 
realidade  local,  com  a  constituição  histórica  do  Estado  e  com  a  discussão  nacional.  A 
investigação mostrou que, o Estado do Tocantins, gerado e desenvolvido na lógica neoliberal 
capitalista vêm apresentando em sua política e, mais especificamente, na política voltada ao 
atendimento das crianças pequenas, traços representativos de interesses capitalistas sendo, a 
Educação Infantil, afetada no seu desempenho, tanto nos eixos estruturais como de formação 
de professores e financiamento. 

Palavras-Chave: Educação Infantil. Políticas públicas. Estado do Tocantins.



ABSTRACT

This research integrates the Project of Public Politics and Childhood Education in the state of 
Goiás:  history,  concepts,  projects  and  practices  and  it  is  linked  to  the  line  of  research 
Graduation and Professionalization of the Staff of the Post-Graduate Program in Education 
from the Goiás Federal University. In the context of economic reorganization and social and 
political readjustment, new experiences evolved for a form of “flexible accumulation”, or be 
it, flexibility of the work processes, of the markets, of the products and of the standard of 
consumption that directly affected the education politics among them, the politics turned to 
the care of children from the ages 0-6. If, at this moment, it’s important to accompany the 
development of the initiatives in this area, this research, particularly searched to know the 
public politics for the Childhood Education in the State of Tocantins which happened in this 
context and analyze them in the light of a theoretical dialectical orientation. The contributed 
to the dialogue authors in the areas of sociology, economics, history and education such as, 
Bourdieu, Chesnais, Arrighi, Guiraldelli, Gentili, Rosemberg, Barbosa. For the collection of 
information and analyzes of the data it was necessary to use different procedures. Involving 
ourselves with the documental  legislation  of the analyses,  biographical  studies,  incursions 
both in official documents and the recent discussions  of the scientific  academic community 
and institutions that fight and  defend an ideal quality for  childhood education under the point 
of view  of the rights of small  children.   In this way, we consider parameter “quality for 
Childhood Education”,  expression frequently mentioned in official  literature (PNE, LDBN 
and others), comparing them, always in a critical form, with the local reality, with the historic 
constitution of the state and national discussion. The investigation showed that, the State of 
Tocantins, borne and developed in neoliberal logical capitalism has presented in its politics 
and, more specific, in the politics turned to the care of small children, traces of representative 
capitalistic actions being, Childhood Education, affected in its development, not only in the 
structural segments but also in the formation of teachers and financing.

Key-words: Childhood Education. Public politics. The State of Tocantins.
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1 INTRODUÇÃO

O interesse em torno da Educação Infantil não é mero modismo nem um surto isolado 

de  preocupação  social.  As  transformações  históricas  mundiais,  oportunizadas  pelo 

desenvolvimento do capitalismo nos últimos séculos, desencadearam uma série de mudanças 

no  comportamento  social,  destacando-se  vários  elementos  e  aspectos  constituidores  desse 

processo,  tais  como a luta  de classes,  urbanização,  industrialização,  inserção gradativa  da 

mulher  no  mercado  de  trabalho,  mudanças  no  papel  e  de  conceito  de  família,  infância, 

pressões de organismos de defesa dos direitos da criança e do adolescente, entre outros.

O conjunto das transformações econômicas e políticas aumentaram as proporções da 

desigualdade  social  que  se  refletiram  no  sistema  educacional  e  nas  políticas  a  ele 

direcionadas.  Essas  mudanças  foram  ocasionadas,  principalmente,  pela  substituição  do 

modelo de acumulação do capital para a forma de capital “flexível”. Segundo David Harvey 

(2001), o período de 1965 a 1973 “tornou cada vez mais evidente a incapacidade do fordismo 

e do keynesianismo de conter as contradições inerentes ao capitalismo” e o Estado já não 

poderia  garantir  estabilidade ao mercado agravado pela  recessão que se seguiu à crise do 

petróleo.

A mudança tecnológica, a automação, a busca de novas linhas de produto e nichos 
de mercado, a dispersão geográfica para zonas de controle do trabalho mais fácil, as 
fusões e medidas para acelerar  o tempo de giro do capital  passaram ao primeiro 
plano das estratégias corporativas de sobrevivência em condições gerais de deflação 
(HARVEY, 2001, p.139-140).

Neste contexto de reorganização econômica e reajustamento político e social, novas 

experiências evoluíram para forma de “acumulação flexível”, ou seja, passou-se a assumir a 

flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados, dos produtos e padrões de consumo.

François Chesnais (1996) identifica essas características como ações do movimento 

capitalista  que  se  convencionou  chamar  de  mundialização  do capital ou  globalização de 
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mercado e o conjunto de medidas econômicas e de programas políticos adotadas por esse 

movimento  ficaram  conhecidos  como  neoliberalismo. Este  diz  respeito  “às  políticas  de 

liberalização,  de  privatização,  de  desregulamentação  e  de  desmantelamento  de  conquistas 

sociais e democráticas, que foram aplicadas desde o início da década de 1980, sob o impulso 

dos governos Thatcher e Reagan” (CHESNAIS, 1996, p. 34).

A proposta de Estado Mínimo – considerado modelo a ser seguido como medida para 

restaurar a saúde econômica de um país – abrange aspectos centrais como redução do apoio 

ao  Estado de Bem-Estar Social e  o ataque ao salário  real  e ao poder sindical  organizado 

(HARVEY,  1996,  p.158),  ambos  transformados,  pelos  neoconservadores,  numa  “virtude 

governamental”. As conseqüências dessas medidas mostraram-se mais claramente a partir das 

décadas de 1970 e 1980 em várias partes do mundo, ocorrendo a extinção de muitos postos de 

trabalho,  o surgimento de novas profissões,  principalmente  nos mercados  de prestação de 

serviços  (terceiro  setor,  parcial,  temporário  e  subcontratos),  o  achatamento  salarial,  a 

exploração de mão-de-obra feminina, infantil e de minorias étnicas. 

A ampliação da acumulação de capital  e, conseqüentemente,  a exclusão social  têm 

gerado movimentos de uma parte da sociedade que busca diminuir o fosso dessa desigualdade 

promovendo debates e mobilizações internacionais.

No  caso  específico  da  Educação  Infantil,  por  exemplo,  o  governo  brasileiro  tem 

recebido severas críticas quanto ao tratamento dispensado à infância. Em seu Relatório sobre 

a Situação Mundial da Infância em 2001, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) 

ressaltou que apenas 4,2% das crianças brasileiras de zero a três anos estavam matriculadas 

em creches. Entre quatro e seis anos, essa porcentagem cresce para 37,9%, o que, mesmo 

assim,  ainda  é  considerado  um  resultado  insuficiente,  já  que  gastos  de  todos  os  setores 

públicos com Educação Infantil nos colocam atrás de países vizinhos como Argentina (30% 
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menos), Chile (menos da metade) e Alemanha (seis vezes menos), segundo indicam os dados 

da Organização para a Cooperação e desenvolvimento Econômico (Ocde, 1999).

Tais dados demonstram que ainda é preciso falar da importância da Educação Infantil 

para o desenvolvimento da criança neste momento, visto que a desigualdade no atendimento 

começa  antes  de  a  criança  aprender  a  falar.  Segundo  dados  da  Pesquisa  Nacional  por 

Amostragem de Domicílios  (Pnad) de 1998, do Ibge, “cerca de 30% das crianças mais ricas 

estão nas creches1 enquanto apenas 6% das mais pobres estudam”. Isso significa que uma 

criança rica tem 5,4 mais chances de estar numa creche do que uma pobre, ou seja, os que 

mais precisam de creche são justamente os que menos têm acesso a ela.

As mudanças ocorridas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN- 

Lei  n.  9394/96)  e  Plano Nacional  de  Educação  (PNE),  promulgado  em janeiro  de  2001, 

tentaram responder, em parte, às pressões estabelecidas pela sociedade e entidades nacionais e 

internacionais  ao incluir,  obrigatoriamente,  todas as creches e pré-escolas no cadastro dos 

sistemas  públicos  de  ensino  e  exigindo  dos  municípios  e  estados  que  fiscalizem  essas 

instituições. A LDB/96 exige também que os professores das creches e pré-escolas tenham 

como formação mínima a oferecida em nível médio na modalidade Normal (Título VI, art 

62).  Trata-se  aparentemente,  de  uma  importante  conquista  dos  movimentos  sociais  e  dos 

educadores que,  desse prisma, parecem valorizados  quanto à sua formação. No entanto,  é 

preciso  chamar  a  atenção  para  a  proposição  do  próprio  MEC  em formar  os  professores 

preferencialmente em Cursos Normais  Superiores e nos Institutos Superiores de Educação 

(Anfope, 2003). O ideal, porém, seria a formação realizada em curso de Licenciatura Plena, 

em universidades.

Apesar da Constituição de 1998 e da Lei n. 9394/96 ter delegado a responsabilidade da 

Educação Infantil para os municípios e conquistado um espaço maior como nunca visto em 

1 Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I-Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;
II-Pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. (LDBN 9394/96)
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nenhuma outra Constituição, observa-se que o avanço no segmento não está acontecendo de 

forma homogênea em todo o país. Assim, por exemplo, enquanto em alguns estados vê-se 

uma movimentação,  discussão e  mobilizações  para a  implementação  de políticas  públicas 

para  a  Educação  Infantil  já  alcançadas  na  forma  da  Lei,  o  Estado  do  Tocantins, 

aparentemente, não desenvolve o mesmo ritmo.

Um dos fatores que contribuíram para o interesse e a nossa preocupação pela EI foi a 

trajetória  acadêmico-profissional  que  permitiu,  nos  últimos  anos,  verticalizar  nossos 

conhecimentos sobre o campo específico de Educação Infantil e das temáticas que lhe são 

inerentes.  Enquanto  funcionária  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  coordenadora  de 

programas de formação de professores no período entre 2000 e 2002, tivemos oportunidade 

de conviver e  conhecer  realidades  distintas  e únicas  em várias  regiões do Estado.  Assim, 

procurou-se identificar quais são e como se articulam as políticas públicas voltadas para a 

Educação Infantil no Estado do Tocantins a partir da década de 1980 a 2004, tomando-as 

como objeto para essa pesquisa.

A formulação  do problema central  da  pesquisa não ocorreu de modo  aleatório  ou 

repentinamente. Já em 1997 desenvolvemos uma pesquisa sobre Educação Infantil intitulada 

“Ensinar  ou  Educar  na  Pré-escola:  um  estudo  nas  escolas  da  zona  urbana  de  Guaraí 

(PESENTE, 1997) que, com o apoio do Programa Pibic/CNPq, obteve grande repercussão 

dentro  do  Estado  recebendo  o  prêmio  Júnior  Pesquisador na  área  de  Ciência  Sociais 

Aplicadas, Humanas e Letras. Constatamos, após a análise dos dados da pesquisa realizada 

em  1997,  que,  o  ensino  na  Educação  Infantil  no  Estado  do  Tocantins  apresentava 

características  de  atendimento  assistencialista  e/ou  propedêutico,  baseando-se  em  treinos 

ortográficos  e  imposição  de  regras  sociais,  antecipando-se  conteúdos  próprios  do  Ensino 

Fundamental. Utilizavam-se repetitivos exercícios para a criança aprender a correspondência 

grafema-fonema,  ou  seja,  havia  uma  infinidade  de  treinos  caligráficos  e  de  memória  em 
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detrimento de uma abordagem mais ampla da constituição do ser humano, social e ético do 

novo  milênio.  Desde  então,  envolvemo-nos  numa  trajetória  profissional  e  acadêmica  de 

pesquisa e orientação de monografias sempre na área de Educação Infantil o que contribuiu de 

forma decisiva para a compreensão e análise dos dados.

Tais dados revelaram indícios de que seria necessário aprofundar os estudos no Estado 

do  Tocantins  fato  que  se  concretizou  com  a  presente  pesquisa.  Foram  necessárias 

investigações  que perpassaram um levantamento histórico do segmento  no Estado mesmo 

antes  deste  se  firmar  no  cenário  nacional  como  Estado  soberano  (ainda  Goiás), 

acompanhando,  de  modo  sistemático,  sua  trajetória  política,  as  gestões  administrativas  e 

iniciativas pedagógicas presentes nas diferentes propostas até os dias de hoje.

Recorremos a obras de autores como Marx (1988), Pierre Bourdieu (1996, 1998, 2001, 

2002,2003),  Fúlvia  Rosemberg  (2000,2002),  Pedro  Demo  (2002),  Pablo  Gentili  (2001), 

Barbosa (1997, 1999 e 2001) entre outros, para melhor analisar e compreender as informações 

e os elementos observados no Estado, cenário dessa pesquisa.

O Estado do Tocantins é um campo de estudo peculiar face à sua recente autonomia. 

Sua referência passado/presente necessita de um olhar atento e vinculado aos aspectos únicos 

existentes no contexto histórico, compreendendo a realidade em termos de uma dialética de 

dependência recíproca, sem, contudo, desarticulá-los do contexto mais amplo, da totalidade. 

Aceitando-se que uma pesquisa científica não se faz sem o movimento dialético para busca do 

conhecimento,  esta,  sem exceção,  buscou compreender  o objeto de estudo em suas várias 

facetas  dialogando  com  o  concreto  e  com  a  realidade  local,  sem  deixar  de  contrapor 

experiências, teorias e propostas já existentes no âmbito educacional do país.
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Delimitação, instrumentos, método de análise e sujeitos colaboradores

Esta pesquisa teve o intuito de aprofundar o conhecimento sobre a Educação Infantil 

no Tocantins (suas dificuldades, limites e possibilidades) e analisá-la à luz de um referencial 

teórico de orientação dialética. Para coleta de informações e análise dos dados na pesquisa foi 

necessário fazer uso de diferentes procedimentos. Envolvemo-nos com análise documental da 

legislação  pertinente  -  Constituição  Brasileira,  LDB  Nacional,  Leis  Orgânicas,  Planos 

Nacional,  Estadual e Municipal de Educação,  além de outros documentos produzidos pela 

Secretaria  Estadual  do Tocantins  e  por  Secretarias  Municipais  de Educação e  Assistência 

Social de alguns municípios até o ano de 2004. Realizaram-se estudos bibliográficos (livros, 

publicações  científicas,  periódicos,  textos  publicados  a  partir  de  Encontros,  Simpósios  e 

Congressos),  assumindo-se  incursões  tanto  nos  documentos  oficiais  como  nas  discussões 

recentes da comunidade científico-acadêmica e instituições próprias que lutam e defendem 

um ideal qualitativo para a Educação Infantil sob o ponto de vista dos direitos da criança 

pequena. Assim, consideramos alguns parâmetros “de qualidade para a Educação Infantil”, 

expressão  freqüentemente  mencionada  na  literatura  oficial  (PNE,  LDBN  e  outros), 

comparando-os, sempre de forma crítica, com a realidade local e com a discussão nacional.

Como  proposta  de  análise  dialética,  materialista  e  histórica  (fundada  na  realidade 

histórica), foi necessário acompanhar a trajetória dessas políticas desde antes da separação do 

Estado de Goiás,  em 1988,  e  criação  do Estado do Tocantins,  pela  Constituição  Federal, 

acompanhando seus avanços e retrocessos. 

Partindo  do  conhecimento  prévio  da  pesquisadora  e,  sobretudo,  por  indicação  de 

terceiros, localizou-se alguns moradores antigos no Estado e que fizeram parte do processo 

histórico  educacional  do  Estado.  Convidadas  a  participarem de  entrevistas,  essas  pessoas 

contribuíram com relatos orais, fotografias, documentos da época. O tema exigiu pesquisa 
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documental,  verificação de existência  de amparo legal  na legislação estadual  e municipal, 

observação de demonstrativos de gastos, visitas a órgão responsáveis, relatórios e análises 

estatísticas. Realizamos contatos por telefone e correio eletrônico a fim de obter informações 

dos  diferentes  municípios.  Questionários  foram enviados  por  agência  postal  ou  entregues 

pessoalmente;  além disso, foram realizadas observações  in loco em algumas instituições e 

construção de tabelas. 

A falta  de um banco de dados sistematizado nos diferentes municípios e na esfera 

estadual  exigiu  a  construção  de  grande  parte  das  informações  aqui  relacionadas  pela 

pesquisadora. 

Para envio dos questionários, foram selecionadas as principais cidades do Tocantins 

em número de habitantes e representação política: Palmas, a capital, e Araguaína, ao Norte; 

Porto Nacional e Gurupi, ao Sul. As outras cidades – quarenta e nove (49) de um total de 

cento e trinta e nove (139) – a que os questionários foram enviados foram escolhidas por um 

critério  de  distribuição  geográfica,  já  que  todas  apresentam  um  número  semelhante  de 

habitantes e condições de acesso. Dos cinqüenta e três (53) Municípios selecionados para essa 

pesquisa  (Anexo  A),  apenas  quinze  (15)  responderam  ao  questionário  enviado:  Palmas, 

Araguaína,  Gurupi,  Porto  Nacional,  Colinas  do  Tocantins,  Araguatins,  Guaraí,  Itacajá, 

Palmeirópolis, Lagoa da Confusão, Brejinho de Nazaré, Itaporã, Brasilândia,  Lavandeira e 

Ipueiras. Esse número, embora pequeno em relação ao número total (cento e trinta e nove), 

pode  ser  considerado  representativo  visto  incluir  os  maiores  municípios  em  número  de 

habitantes  –  Palmas  (156.000),  Araguaína  (114.948),  Gurupi  (65.034)  e  Porto  Nacional 

(43.035)  como também os  menores,  entre  eles  Brasilândia  (1.923),  Lavandeira  (1.209)  E 

Ipueiras (1.166). 

O  questionário,  considerado  por  nós  como  instrumento  fundamental  para  nossa 

pesquisa, foi desenvolvido com perguntas diretas e objetivas e um pequeno número de duas 
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perguntas  subjetivas,  buscando  compreender  melhor  o  posicionamento  dos  respondentes 

(Apêndice  A).  Durante  a  análise  de alguns  resultados  do questionário  foram selecionadas 

cinco  (5)  cidades  pelo  critério  da  representatividade  e  feitas  visitas  às  Instituições  de 

Educação Infantil. Foram elas: Palmas, Guaraí, Colinas, Brasilândia e Araguaína. Na ocasião 

registramos diferentes contextos, utilizando de resgate visual, de áudio e fotográfico. Foram 

remetidas cinqüenta e três (53) cartas aos municípios selecionados. Curiosamente, dos quinze 

questionários  respondidos  e  devolvidos  pelos  municípios,  encontram-se  Ipueiras  e 

Lavandeira,  respectivamente  sétimo  e  décimo  menores  municípios  do  Brasil,  em número 

populacional, segundo dados do IBGE, em 2000.

Os  demais  municípios,  mesmo  recebendo  convite  para  participarem  da  pesquisa, 

através de constantes chamadas telefônicas, não se manifestaram. 

Após tabulação e análise dos dados foram percorridos alguns municípios obedecendo 

ao critério populacional, utilizando de registros fotográficos e entrevistas aos funcionários de 

algumas Instituições, verificando-se a proximidade dos dados informados e a realidade. 
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Houve  grande  dificuldade  de  obtenção  de  dados/fontes  de  pesquisa  devido  ao 

pioneirismo da iniciativa e pela quase inexistência de documentação sistemática no Estado. 

Foi  necessário  um  exercício  prospectivo  de  informações  na  tentativa  de  fazer  uma 

reconstrução baseada, muitas vezes, na história oral, descrita por pessoas que vivenciaram o 

processo de constituição das políticas voltadas à educação da época analisada. Foi interessante 

observar o entusiasmo dos depoentes  ao participar  da pesquisa percebendo-se como parte 

integrante e importante somente a partir daquele momento. A fim de se preservar a identidade 

desses  sujeitos  decidimos  não  identificá-los  diretamente,  utilizando  a  Letra  “E” 

(entrevistado/a) seguido de um número diferenciador (E1, E 2...).

Muitos  dados  foram  obtidos  através  da  análise  das  informações  fornecidas  por 

membros  das  Secretarias  Estadual  e  Municipal  de  Educação,  pessoas  das  Secretarias  de 

Educação  do  Tocantins/Goiás,  funcionários  das  Secretarias  Municipais  de  Educação  que 

tratam especificamente da educação de crianças de zero a seis anos; autoridades que tiveram 

suas  ações  voltadas  para  a  temática  da  Educação  Infantil  e  que  contribuíram  tanto  com 

depoimentos  quanto  com  fornecimento  de  documentos  pessoais  enquanto  sujeitos  do 

processo.

Nestas  oportunidades  foram  feitas  também  outras  entrevistas  a  professores, 

coordenadores, auxiliares de limpeza e trabalhadoras da cozinha, pois se achou interessante 

complementar  as  informações  já  obtidas.  Também se procedeu ao registro  fotográfico  de 

todas as visitas feitas. Um item, não previsto, mas que se apresentou durante a pesquisa, foi a 

identificação do alto número de crianças sem atendimento no Estado (Anexo A). Partindo de 

uma  indicação  do  questionário  respondido  pelos  municípios  sobre  o  número  de  crianças 

atendidas  pelo  poder  público  municipal,  teve-se  o  cuidado  de  cruzar  esses  dados  com o 

número de crianças com idade entre zero a seis anos por município no Estado. Para obtenção 

desses  dados  foram  necessárias  duas  visitas,  sem  sucesso,  ao  departamento  do  Instituto 
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Brasileiro  de Geografia e  Estatística  – IBGE no Tocantins,  situado em Palmas.  Os dados 

foram obtidos, finalmente, através da base de micro-dados do Censo 2002 solicitada à própria 

central do IBGE. 

Do ponto de vista metodológico,  reafirmamos as idéias de Karl  Marx (1988), para 

quem a investigação tem de apoderar-se da matéria em seus pormenores,  de analisar suas 

diferentes formas de desenvolvimento e de perquirir a conexão íntima que há entre elas. Só 

depois de concluído esse trabalho é que se descreve adequadamente o movimento do real. 

Portanto, o método de pesquisa deve vir acompanhado de toda uma reflexão histórico-social 

procurando-se  entender  seu  movimento  frente  ao  desenvolvimento  humano  e  material  ao 

longo da pesquisa. Já que na perspectiva marxista não há fato social, econômico, político ou 

cultural  que  se  explique  em si,  cabe  à  pesquisa  revelar  a  trama  de  relações  existentes  e 

desvendar a dinâmica que rege e modifica os fenômenos estudados. 

Optamos dissertar sobre nossas reflexões teóricas e nosso processo investigativo nesse 

trabalho  situando-os  em  três  capítulos.  Algumas  questões  nortearam  a  construção  dos 

conteúdos  de  que  trata  os  diferentes  capítulos:  como se  constitui  a  Educação  Infantil  no 

Estado do Tocantins? Qual a trajetória por ela percorrida dos anos de 1980 até hoje? Quais os 

seus limites financeiros, políticos? Qual a perspectiva de avanço e os limites no Estado quanto 

à formação de professores de educação Infantil? 

Para responder a essas questões e mostrar uma perspectiva das ações realizadas no 

Estado  partimos  de  uma  breve  revisão  histórica  da  constituição  da  Educação  Infantil  no 

Brasil,  feita  no  primeiro  capítulo  e  suas  necessárias  mudanças,  principalmente  no  campo 

político  e  legislativo  impelidas  pelas  demandas  capitalistas  que  se  formavam  no  cenário 

internacional e nacional. No capítulo foram observadas as lutas, avanços/retrocessos ocorridos 

na legislação brasileira, fruto de pressões da sociedade emergente e sua classe trabalhadora, 

das mulheres integrando o mercado de trabalho e das famílias que optaram em exigir um 
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atendimento mais digno para seus filhos enquanto trabalham. Discute-se, ainda, o conceito de 

qualidade em atendimento para a Educação Infantil – termo muito presente nos documentos 

oficiais – e sua compatibilidade com a realidade educacional brasileira deixando entrever a 

transmutação  dos  princípios  aplicados  à  administração  científica  e  as  técnicas  de 

gerencialismo ao espaço pedagógico e algumas de suas conseqüências.

O capítulo  também faz uma localização  histórico-espacial  do Estado do Tocantins 

vista  através  da  perspectiva  política  de  sua  constituição.  Entre  as  várias  abordagens 

sociológicas possíveis, optamos em buscar em Bourdieu (2003, 2001, 1998, 1996) algumas 

reflexões e provocações a fim de nos aproximarmos de possíveis explicações sobre a situação 

educacional  do  estado  do  Tocantins.  Nesse  sentido,  sem  abrir  mão  das  importantes 

contribuições de Marx (1988) sobre as classes sociais e suas influências nas relações sócio-

políticas, apropriamo-nos da idéia de Bourdieu sobre as relações de poder e o esforço pela sua 

manutenção  também no  interior  do  próprio  grupo/classe  que  detém o  domínio.  Ou  seja, 

buscamos resgatar em Bourdieu a idéia de que existe um poder organizado horizontalmente, 

entre campos2, no seio do qual acontecem as lutas de forças entre si.

Desse modo, pensamos que:

Propor uma abordagem em termos de espaço social e de campos sociais é dotar-se 
de conceitos e instrumentos que permitem não apenas analisar a posição dos grupos 
nessas relações, mas também compreender a tendência à reprodução da ordem social 
(BONNEWITZ, 2003, p.51-52).

A criação do Estado do Tocantins  se deveu a um comportamento típico ao campo 

político  tocantinense  determinando,  em  muitos  aspectos,  sua  política  educacional  e, 

especificamente, neste estudo, a Educação Infantil. 

No segundo capítulo apresentamos elementos constituintes da realidade tocantinense 

nos  aspectos  relacionados  às  estruturas  físicas  das  instituições  de  Educação  Infantil  e  ao 

2 Campo: grupo unido por interesses comuns; lócus onde se dão as relações de poder; pólos determinados por 
dominantes e dominados de acordo com o capital social (BARBOSA, 2004).
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financiamento  público  para  a  educação  contrapondo-as  ao  que  determina  a  legislação 

educacional brasileira. Para isso utilizamos-nos das informações obtidas pelos questionários 

devolvidos e confirmadas por visitas a algumas Instituições. 

O questionário se mostrou muito rico em informações relativas à pesquisa. Nem todas, 

no  entanto,  foram  contempladas  nesse  relatório  para  dar  lugar  a  outras  informações 

consideradas mais relevantes, por exemplo, as que denunciaram a situação físico-estrutural 

das unidades, que podem ser observadas no capítulo 2. Essas informações secundárias, mas 

não  menos  importantes,  poderão  ser  aprofundadas  posteriormente  dando  lugar  a  outros 

estudos, em diferentes aspectos da Educação Infantil no Estado do Tocantins. 

O terceiro capítulo trata da realidade tocantinense relativa à formação dos professores 

para  a  Educação  Infantil,  relacionando  as  oportunidades  oferecidas  pelo  Estado  que 

possibilitam um preparo efetivo para o exercício da profissão com as perspectivas de autores 

como Faria e Palhares (1999), Arce (1999), Magalhães (2004), Donald Shön (2000), Gimeno 

Sacristán (2002), Maurice Tardif (2002), entre outros. Os autores deram suporte teórico para 

traçar  um  perfil  do  profissional  de  Educação  Infantil  face  seus  saberes,  seu  caráter 

pesquisador,  reflexivo  e  que  contribui  na  formação  da  sua  consciência  política  e  prática 

pedagógica. A análise desses condicionantes procurou não perder de vista, nesta pesquisa, o 

contexto  histórico  social  capitalista  a  qual  se  atribui  o  estado atual  das  relações  políticas 

educacionais  apresentadas  no  Estado.  Foi  possível,  através  dos  dados  levantados  pela 

pesquisadora, construir uma tabela em que se apresentam os cursos oferecidos em Instituições 

de Ensino Superior no Tocantins (Anexo E).

A conclusão evidencia os entraves da Educação Infantil no Estado do Tocantins, mas 

também aprecia  seu  desenvolvimento  nos  anos  analisados,  refletindo  sobre  os  avanços  e 

retrocessos observados,  o que pode levar ao leitor  e ao profissional  comprometido com a 

23



educação ou com a política educacional voltadas às crianças do Estado uma reflexão sobre 

sua real condição e perspectivas futuras.
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CAPÍTULO I

2 POLÍTICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO NEOLIBERAL – 

AVANÇOS E RETROCESSOS

O  mundo  contemporâneo  sofreu  transformações  significativas  no  seu  modo  de 

produção,  principalmente  a  partir  da  segunda  metade  do  século  XVII  até  hoje.  Esses 

processos,  que  afetaram,  também,  outras  esferas  do  comportamento,  tanto  sociais  como 

econômicas, não poderiam deixar de afetar o plano político e, conseqüentemente, as políticas 

educacionais voltadas às crianças menores de sete anos.

Neste  capítulo  propomos  discutir  brevemente  essas  transformações  do processo de 

acumulação de capital  focalizando a Educação Infantil  no Brasil sob o ponto de vista das 

políticas  a  ela  voltadas,  observando  seu  movimento  ora  acompanhando  as  tendências 

internacionais de forma positiva, ora sofrendo imposições destas mesmas influências que, sob 

um discurso de qualidade total, tem apresentado resultados nem sempre satisfatórios à própria 

criança. Ao final do capítulo, situamos o Estado do Tocantins, cenário onde se localizam as 

discussões  desta  pesquisa,  procurando  estabelecer  possíveis  relações  entre  a  constituição 

histórica do Estado e os pressupostos neoliberais, resgatando o processo de construção de um 

campo político-hegemônico à luz da teoria de Bourdieu. 

2.1 A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL

A criança nem sempre foi considerada parte importante da história. De acordo com o 

historiador Philippe Áriès (1981), até o século XVII, a atenção que se dava à criança era a 

mesma empreendida a um animalzinho de estimação, um ser que servia ao entretenimento dos 

adultos com seus gracejos e “tolices” e, se notados pelos adultos,  é porque eram tratados 

como adultos  em miniatura.  Somente  no século XVIII é que essa perspectiva  começou a 
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mudar e foi concebida a idéia de uma etapa própria do humano: a infância. Em fins do século 

XVIII disseminava-se, por toda Europa, uma pedagogia centrada na criança e no valor da 

infância.  Rousseau  (1999)  exaltava  o  caráter  especificamente  infantil  da  criança  em sua 

cronologia própria, que deveria ser respeitada e incentivada diferencialmente como o germe 

da  personalidade  adulta.  Outros,  como Pestalozzi  (apud CAMBI,  1999)  e  Froebel  (idem) 

muito contribuíram com propostas para a educação da infância, mas, embora essas tendências 

européias  tivessem  uma  concepção  romântica  da  infância  não  se  pode  negar  o  caráter 

ideológico que agregava à educação da criança:

É  na  liberdade  que  Pestalozzi  (como  depois  Fichte  e  Fröbel)  indica  a  função 
sóciopolítico  e,  portanto,  ideológica  da  educação:  a  ação  que  deve  emancipar 
integrando, tornando o sujeito partícipe e responsável na nova sociedade a caminho, 
industrial e liberal (CAMBI, 1999, p. 409).

Froebel,  considerado  como  o  pedagogo do  romantismo,  compara  a  criança  a  uma 

plantinha, que depende da jardineira (a professora), para crescer forte e frutificar. É preciso, 

portanto,  reforçar  na  criança  o  potencial  criativo  e  natural  a  fim  de  conhecê-lo  e  dele 

participar com o sentimento e a arte. Para isso contaria com o apoio de espaços – os jardins-

de-infância – de materiais didáticos (os dados, cubos, esferas e cilindros) tendo o jogo e a 

atividade lúdico-estética como organização central do trabalho.

Importante  notar  que,  enquanto  em  fins  do  século  XVIII,  as  instituições  infantis 

européias abrigavam os filhos das operárias das fábricas, no Brasil as primeiras instituições 

apareceram, quase um século depois, imbuídas de um forte caráter elitista, atendendo a uma 

necessidade de um pequeno grupo social na educação intelectual e moral. Essa perspectiva 

pode ser percebida na preocupação de Menezes Vieira, proprietário do primeiro Jardim-de-

infância privado do país, no Rio de Janeiro, em 1885.

As crianças  no  Brasil  [...]  entregam-se  geralmente  a  brinquedos  aviltantes:  uma 
representa o burro, outra o cocheiro; esta o urbano, aquela o capoeira, uma o negro 
fugido, outra o capitão do mato, etc (apud MONARCHA, 2001, p.16).
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A solução seria, de acordo com esse raciocínio, adotar programas europeus como os 

usados nas salas de asilo francesas e jardins-de-infância alemães que imprimiam uma forte 

tendência para o controle e “moralização” da cultura infantil.

Rui Barbosa, em 1878, emitiu dois pareceres sobre a  Reforma Leôncio de Carvalho. 

Nesses pareceres fez uma abordagem sobre a metodologia dos jardins-de-infância, ou “jardins 

de crianças” (kindergarten) em que visualizava a educação do homem nacional como solução 

para as agitações produzidas pelas mudanças decorrentes do novo “modo de regulamentação” 

para propósitos de acumulação do capital. 

O aumento das indústrias, a emergência das classes médias, a urbanização, mudaram o 

panorama social e cultural do Brasil. O espírito americano e europeu de sociedade civilizada 

contaminou parte dos educadores da época, que afirmaram, daí, a necessidade de promover 

uma  assistência  científica  que,  supostamente,  amparasse  os  operários  e  seus  filhos.  Na 

verdade, porém, essa proposta sustentaria uma pedagogia de submissão –  fato que até hoje 

ainda  permanece,  ou  seja,  dando  um  atendimento  precário  à  criança  pobre  para  ela  se 

acostumar desde cedo à sua condição de classe.

No  início  do  século  XX,  o  modelo  escolanovista  americano  de  John  Dewey 

(disponível  em  www.prossiga.br/anisioteixeira.html)  e  seus  “métodos  ativos”  foram 

importados por educadores brasileiros como Carneiro Leão, Fernando de Azevedo, Anísio 

Teixeira, Lourenço Filho, entre outros (Dewey, 1985).

Ghiraldelli (1985, p. 5) destaca que os ideais de liberdade e democracia, de igualdade 

de  oportunidades  de  estudo  para  todos  fizeram-se  sentir  em  movimentos  que  ficaram 

conhecidos  por  otimismo pedagógico e  entusiasmo pela  educação.  Ambos  tiveram raízes 

comuns  na  ideologia  liberal/burguesa,  para  a  qual  seria  possível  transformar  o  mundo 

simplesmente pela educação.
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É justamente a expressão dessa ideologia que se pode observar, conforme Ruth Drouet 

(1990), em afirmativas como a de Lourenço Filho, para quem o escolanovismo seria uma 

solução  viável  à  transformação  da educação  brasileira.  O objetivo  do  autor  era  de  poder 

incorporar as grandes camadas da população no processo nacional, destacando o Brasil no 

cenário internacional, defendendo, para tanto, a multiplicação das instituições escolares e a 

disseminação da educação.

A  classe  oligárquico-aristocrática  lutava  pela  manutenção  do  ensino  tradicional, 

particular, privilégio da elite e monopólio da igreja. Assim, entre 1932 e 1937, o confronto 

das lutas ideológicas entre escolanovistas e elite (igreja) em questão, encobria um jogo de 

interesses  para  a  manutenção  da  ordem  política  segundo  os  valores  de  cada  camada 

representada. Importante lembrar que o ideário escolanovista, referência para instauração de 

propostas educativas para a primeira infância, já estava presente na publicação do Anuário do 

Ensino do Estado de São Paulo, de 1917 (BARBOSA, 2001).  Como princípio básico desse 

ideário Barbosa (idem, p. 1-2) destaca: “a necessidade de proporcionar o desenvolvimento 

infantil de forma integral, do estudo individualizado e de adaptar os programas a cada tipo de 

aluno”.

Encontros, conferências e reformas estaduais se efetivaram sob a organização de um 

grande número de educadores e intelectuais brasileiros. Dessa movimentação deu-se à criação 

da  Associação Brasileira de Educação (ABE), em 1927, e a publicação do  Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova, em 1932, que defendia a educação como função pública, co-

educação,  ensino laico, gratuito e obrigatório.  Nesse período de renovação do pensamento 

educacional estava presente a instituição da educação pré-escolar, tida como base do sistema 

escolar, mas reforçando sua tendência de atendimento físico e psíquico.

Aqui, convém lembrar que o texto dos pioneiros não defendia a educação infantil. 

Anísio Teixeira propunha que a educação da criança pequena se desse em família,  dada a 
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escassez de recursos (BARBOSA, 1997). Ou seja, contrariando o movimento internacional 

keynesiano de bem estar social, em relação à Educação Infantil no Brasil permanecia a prática 

histórica de renegar a responsabilidade oficial seja para as famílias ou em favor da iniciativa 

privada. 

Mesmo assim, a rápida industrialização do contexto urbano e a falta de infra-estrutura 

em termos  de  saneamento  básico  e  habitação  traziam  consigo  uma  preocupação  com as 

epidemias e com as condições de vida da população operária. A preocupação estava voltada 

mais  com  a  preservação  da  reserva  mão-de-obra  para  as  empresas,  que,  quase  sempre, 

habitava lugares insalubres ou, também para as operárias femininas que não dispunham de 

guarda para seus filhos enquanto iam para as fábricas. Neste ínterim alguns educadores desse 

período como Mário de Andrade, em São Paulo, propuseram “a disseminação de praças de 

jogos nas cidades à semelhança dos jardins-de-infância de Froebel, tal como ocorria em vários 

locais da América Latina, como Havana, Buenos Aires, Montevidéu e Santiago” (OLIVEIRA, 

2002, p.98-99).

Em 1935, foi instalado, em São Paulo, o  Serviço de Parque Infantis, voltado para o 

lazer, saúde física e o bem-estar social,  guarda e alimentação. Visavam acompanhar idéias 

“modernas” de saúde,  beleza,  bondade,  sabedoria,  vitalidade,  coragem e inteligência,  mas, 

principalmente  denunciavam  ainda  o  tratamento  assistencialista  entendido  como  ideal  às 

crianças. Na visão de sanitaristas preocupados com a situação a solução viria na forma da 

criação de creches. O higienismo, a filantropia e a puericultura dominaram a perspectiva de 

educação da criança pequena. O reforço a esse tipo de atendimento veio com a fundação de 

instituições para a proteção materno-infantil. Uma das primeiras instituições a prestarem esse 

tipo  de  atendimento  foi  a  Legião  Brasileira  de  Assistência  (LBA).  Outras  se  seguiram e 

permanecem até hoje como o Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Social do Comércio 
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(Sesc), Organização Mundial para a Educação Pré-escolar (Omep), Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (Unicef) entre diversas outras.

Entendidas como  mal necessário, as creches eram planejadas como instituição de 
saúde,  com  rotinas  de  triagem,  lactário,  pessoal  auxiliar  de  enfermagem, 
preocupação com a higiene do ambiente físico. Por trás disso, buscava-se regular 
todos os atos da vida, particularmente dos membros das camadas populares. Para 
tanto,  multiplicaram-se  os  convênios  com  instituições  filantrópicas  a  fim  de 
promover  o  aleitamento  materno  e  combater  a  mortalidade  infantil  (OLIVEIRA, 
2002, p. 100).

Na creche, as crianças ficariam “guardadas”, protegidas da pobreza das ruas. Quase 

sempre eram coordenadas por instituições privadas ou filantrópicas, onde grupos de mulheres 

socialmente privilegiadas ensinavam hábitos e valores morais supostamente desconhecidos da 

população carente. Barbosa (1999, p.2) evidencia, daí, o perfil idealizado da figura feminina 

no trabalho das creches desde sua Instituição no Brasil:

Por ser considerado lugar de custódia e assistência, utilizou-se de modo claro um 
apelo à biologização da competência educativa feminina, defendendo-se a existência 
de  um  instinto  maternal.  Conseqüentemente,  admitiu-se  que  seus  deficitários 
quadros  profissionais  se  compusessem  quase  que  exclusivamente  de  mulheres 
voluntárias, sem necessitar de qualquer formação específica,  a não ser em alguns 
casos um curso de puericultura, que as preparava para os cuidados físicos básicos 
com crianças pequenas. 

Essa postura até hoje aparece em muitas propostas observadas no panorama nacional – 

a figura da mãe-crecheira – como alternativa de atendimento o que reforça o descompromisso 

do poder público para com a Educação Infantil.

Uma ligeira mudança foi notada nesse cenário somente alguns anos depois. Segundo a 

historiadora  Otaíza  Romanelli  (1985),  no  ano  de  1946,  durante  o  governo  provisório 

instaurado após  a  queda de Getúlio  Vargas,  o  então  ministro  Raul  Leitão,  na esteira  das 

reformas iniciadas por Gustavo Capanema fez uma série de mudanças significativas para a 

educação.  Destacam-se:  a  regularização  do  ensino  primário,  formas  de  descentralização 

administrativa atribuindo competências e responsabilidades aos Estados, Distrito Federal  e 

Territórios, afirmação do princípio de gratuidade, viabilizado pelo Fundo Nacional do Ensino 
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Primário e, ainda, previsão de questões como, carreira, remuneração e formação de normas de 

preenchimento de cargos do magistério. 3

Inspirada  pelos  princípios  ideológicos  liberal-democráticos  da  época  pós-Getúlio 

Vargas, a Constituição de 1946, diferentemente do liberalismo aristocrático visto nos regimes 

anteriores, instituiu os princípios democráticos de direito e garantias individuais inalienáveis, 

com intervenção do Estado para assegurar tais garantias, direito e liberdade a todos.

A política brasileira, na época, acompanhava os ideais preconizados por John Maynard 

Keynes  cujas  idéias  salientavam  a  importância  do  Estado  em  garantir  condições  para  o 

crescimento  da  produção e  do consumo de  massa  e  que  também garantiam um emprego 

relativamente pleno, concepção que ficou conhecida com  Estado do Bem Estar Social. Ao 

assumir  uma variedade de obrigações sociais,  entre  elas  os gastos com seguridade social, 

assistência  médica,  educação,  habitação,  os  governos  complementariam  a  ação  com 

investimentos  públicos  e  “criaria  condições  de  demanda  relativamente  estáveis  para  ser 

lucrativas” (HARVEY, 2001, p. 129) e favorecer o acúmulo de capital.

No entanto, a Educação Infantil só apareceu na forma de lei no Decreto nº 17.698, de 

26 de novembro de 1947, primeiro Decreto relativo a crianças de zero a seis anos que serviu 

de orientação à política  educacional brasileira para a educação infantil  até 1961. Previu a 

criação  de creches  junto  a  empresas  que empregassem mulheres  com filhos  pequenos.  O 

objetivo das creches era fazer um prolongamento do lar, orientação conhecida como “ensino 

tradicional”,  pois  conferem  às  atividades  e  objetivos  oportunidades  de  desenvolvimento 

harmônico, atividades lúdicas, de rotina e higiene.  4

3 Decreto-lei 8.530, de 2 de janeiro de 1946: Lei Orgânica do Ensino Primário; Decreto-lei 8.530, de 2 de janeiro 
de 1946: Lei  Orgânica do Ensino Normal.  Nos anos posteriores  estas medidas,  que, em parte,  beneficiou o 
sistema de  formação  de  professores  para  o  magistério  demonstraram uma grande  dificuldade  de  aplicação, 
revelando sua inadequação à realidade do país. O Curso Normal funcionava com um processo exagerado de 
provas  e  exames,  ensino  não  articulado  com os  demais  ramos  dificultando  o  acesso  às  faculdades  e  não 
admitindo candidatos com mais de 25 anos.
4 As  idéias  educacionais  brasileiras,  neste  contexto,  refletiam  tendências  adotadas  em  outros  países, 
principalmente as defendidas por John Dewey, nos EUA e Maria Montessori, na Itália.
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Assim, impregnado por essa ideologia da época, Clemente Mariani, então ministro da 

Educação (1947),  constituiu uma comissão de educadores,  muitos  deles remanescentes  do 

Movimento dos Pioneiros da Educação cuja luta havia se iniciado por volta de 1920, com o 

fim de estudar  e propor um projeto nacional  para a educação (ROMANELLI,  1985).  Em 

1948, esse projeto dava entrada na Câmara Federal dando espaço a um período de fecundas 

discussões para o cenário educacional brasileiro, mas que somente veio a ser publicado treze 

anos depois, sob o nome de Lei nº 4.024/61 (LDBN/61).

Na lei, no artigo 23 do capítulo I, título VI, instituiu-se formalmente, a Educação Pré-

Primária, destinada a menores de sete anos, colocando o poder público como colaborador das 

empresas,  obrigadas  anteriormente  pelo  Decreto  nº  17.698,  de  1947,  a  garantir  esse 

atendimento.  Esse  decreto  serviu  de  orientação  à  política  educacional  brasileira  para  a 

educação infantil até 1961.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/61 especifica, no artigo 23, que a 

educação pré-primária  “será ministrada em jardins-de-infância  e escolas maternais;  que se 

destina a menores de sete anos” e que “as empresas  que tenham ao seu serviço mães de 

menores de sete anos serão estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou em 

cooperação com os poderes públicos, instituições de educação pré-escolar” (art.24).

A partir da década de 1970, a abertura da economia nacional ao capital estrangeiro e o 

expansionismo industrial  encontraram um sistema educacional  em plena crise.  O governo 

sofria  pressões  internas  e  externas  para  adequar  o  sistema  educacional  aos  princípios 

capitalistas  ocidentais  de  racionalidade,  eficiência  e  produtividade  e  não  havia  número 

suficiente de profissionais com a formação mínima para ocupar os cargos no novo mercado 

econômico, tecnicamente qualificados.

A preocupação com a educação infantil, nesse período, estava ligada ao problema da 

reprovação  em  massa.  Para  reverter  esse  quadro,  propunha-se  instalar  um  currículo 
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propedêutico visando à antecipação da alfabetização e oferecimento de assistência médica e 

alimentícia  para  suprir  também uma  suposta  “carência  cultural  e  protéica”,  carência  essa 

veiculada e teorizada nos meios acadêmicos internacionais e nacionais.

Pode-se  observar  que  as  ações  governamentais  na  educação  continuavam  ainda 

voltadas à população de menor renda, mas seguindo já os princípios neoliberais de mercado5 

(CHESNAIS, 1996), fruto da ideologia neoliberal que já se fazia sentir também no Brasil. 

Nesse  caso  juntou-se  à  função  sanitária  e  assistencial,  a  função  educacional  com caráter 

compensatório e profilático de futuros fracassos escolares. Essa medida visava reduzir gastos 

com a repetência e evasão escolar economizando recursos governamentais. 

É por essa razão que uma concepção de “carência” passa a ser considerada essencial 

no entendimento do fenômeno educativo. Associa-se a ela a idéia de “privação”. A teoria da 

privação cultural trata a criança como culturalmente carente e indica a educação pré-escolar 

como  propedêutica,  uma resposta  para os problemas  do 1º  Grau,  ou seja,  uma  educação 

compensatória, tal como concebida nos Estados Unidos e na Europa. Os Pareceres do CFE 

2.018/74 e o CFE 2.521/75, emitidos entre 1974 e 1975, deixam claro que a campanha por 

mais pré-escolas se dirige à camada dos carentes. Eles indicam a necessidade de se implantar 

“uma verdadeira política de educação compensatória” em que se vise “colocar a grande massa 

de crianças culturalmente marginalizada em nível de relativa igualdade de desenvolvimento 

que desfrutam, pela riqueza do currículo escondido (oculto), as crianças das classes média e 

alta” (KRAMER, 1992, p.102).

Durante toda a década de 1980 prevaleceram esses dois tipos de orientações políticas 

para a educação de crianças pequenas – assistência e educação preparatória. No entanto, as 

transformações ocorridas no mercado internacional, o aumento da tecnologia e a queda de 

5 Denominação  de  uma  corrente  doutrinária  do  liberalismo  que  se  opõe  ao  social-liberalismo  e/ou  novo 
liberalismo (modelo econômico keynesiano) e que retoma a algumas das posições do liberalismo clássico e do 
liberalismo conservador, preconizando a minimização do estado, a economia de mercado com plena liberação 
das forças de mercado e a liberdade de iniciativa econômica (OLIVEIRA, 2003).
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barreiras protecionistas para o comércio influenciaram também as tendências educativas. Isso 

resultou na busca de uma formação mais ampla, integral, fundada na discussão das teorias 

construtivistas no Brasil.

Barbosa (1997), que realizou pesquisa sobre a influência de orientação sócio-histórico-

dialética  na formação  dos  conceitos  nas  crianças  pré-escolares,  identificou  a  contribuição 

dessas tendências. 

Não se pode negar que as diversas leituras das obras de Piaget, Kamii e de Emília 
Ferreiro abriram caminho para uma reflexão profunda sobre as práticas educativas. 
Grande  parte  das  pesquisas  realizadas  sobre  o  desenvolvimento  infantil  fez 
referências  a esses  autores,  cujas obras  encontraram significativa  ressonância  em 
propostas  educativas  desenvolvidas  em  diversas  pré-escolas  e  creches  do  país 
(BARBOSA, 1997, p. 6).

É possível  afirmar  que,  apesar  da importância  das  reflexões  provocadas  por  essas 

tendências,  de  uma  perspectiva  mais  pragmática  buscava-se  no  Brasil  uma  orientação 

pedagógica que atendesse à formação individual autônoma, criativa, flexível e adaptada ao 

novo  modelo  econômico.  As  teorias  denominadas  pelos  educadores  de  construtivistas 

propõem uma ênfase no sujeito epistêmico enquanto autor de seu próprio desenvolvimento. 

Inspiração concebida na idéia de autonomia e individualidade, conceitos esses interpretados à 

luz  do  liberalismo  renovado  no  qual  a  liberdade  individual  coincide  com a  liberdade  de 

mercado: o sujeito pode individualmente escolher por aquilo que quer consumir. Assim, a 

ideologia neoliberal se apossa do construtivismo e da escola para executar seus preceitos.

Ghiraldelli  Jr.  (2002), no entanto,  alerta  que o neoliberalismo “se faz de ingênuo” 

(p.35) apresentando a idéia de uma organização econômica e social harmoniosa baseada nas 

decisões do indivíduo racional livre, quando nessa condição, por definição de sujeito ele pode 

pôr e dispor de sua intencionalidade, mas que, na lógica capitalista se torna um consumidor. 

Nesse contexto,
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A infância deixa de ser uma  fase natural da vida humana e passa a ser um  flash 
corporal autorizado  pela  mídia.  Um  flash que  busca,  nos  segundos  que  dura  – 
repedidos a cada comercial de TV –, recriar a criança como indivíduo, como “ser 
livre”, outrora apresentado pelo humanismo; e como “ser ativo”, outrora apresentado 
pela “sociedade  do trabalho” e,  de certo modo, ainda pela “sociedade científico-
tecnológica”. Todavia, o que temos é, na verdade, mero corpo, mero consumidor. 
Não indivíduo, mas simulacro dele (GUIRALDELLI JR, 2002, p.38).

Quando, a partir da década de 1980, as teorias gerencialistas de Taylor, Ford e Fayol 

passaram, da indústria para as escolas e às pessoas que nela trabalham, trouxeram consigo os 

conceitos de eficiência e eficácia, o que Gentili (1996) criticamente chama de pedagogia do 

fast food. Nesta, a mercadoria é produzida de forma rápida, com normas e regras de controle 

de  eficiência  e  produtividade  oferecendo  qualidade,  limpeza,  serviço  e  preço,  ou  seja, 

produzir mercadoria (no caso, os alunos) a um custo mínimo, utilizando mão-de-obra barata e 

em tempo recorde, tal como prevê o modelo neoliberal de produção.

José  Carlos  Libâneo  (2001)  também  critica  essa  postura  e  acredita  que  falar  em 

qualidade na educação deve ter outro sentido, diferente do conceito da economia empresarial:

Educação  de  qualidade  é  aquela  que  promove  para  todos o  domínio  de 
conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e sociais 
necessários  ao  atendimento  de  necessidades  individuais  e  sociais  dos  alunos,  à 
inserção  no  mundo  do  trabalho,  à  constituição  da  cidadania,  tendo  em  vista  a 
construção de uma sociedade mais justa e igualitária.  Em outras  palavras,  escola 
com qualidade social, significa a inter-relação entre qualidade formal e política, é 
aquela  baseada  no  conhecimento  e  na  ampliação  de  capacidades  cognitivas, 
operativas e sociais, com alto grau de inclusividade (LIBÂNEO, 2001, p.53).

A forma de produzir capitalista tem caracteres cujos objetivos são justificar, impor e  

manter uma  relação  entre  trabalho  e  capital, reforçando  as  estruturas  materiais  para  sua 

sustentação onde o trabalhador é, ao mesmo tempo suporte e apêndice do capital. Não seria 

diferente,  também,  na  educação,  onde  são  observados  o  uso  intencional  de  elementos 

prescritivos, regulativos e instrucionais ao trabalhador. Dessa forma, o trabalho docente que 

presenciamos – alta carga de trabalho,  ausência de oportunidades de formação compatível 

com seu regime de trabalho, excesso de reuniões inócuas em que ao professor são repassadas 
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orientações  para realização  do seu trabalho,  baixa  remuneração,  entre  outros  elementos  – 

contribui para a alienação do trabalhador.

Ao longo do tempo, o trabalho capitalista revela uma desqualificação humana pelo 
trabalho, visto que progressivamente, os trabalhadores, ao se alienarem, perdem a 
autonomia e o controle sobre seu processo de trabalho, a satisfação e o interesse pelo 
mesmo, desqualificando, ao mesmo tempo, trabalho e trabalhador (BRASIL, 2004, 
p.90).

Assim,  o capitalismo mantém suas estruturas de dominação apoiando-se numa das 

principais Instituições sociais, a escola, como veículo para sua disseminação. O uso do rótulo 

qualidade total, é mais um meio de dissimular as reais intenções do capitalismo, diluindo a 

ideologia contida nele em prol da acumulação progressiva do capital e exploração contínua do 

trabalhador.

Durante toda a década de 1990 e até hoje, o discurso da qualidade nas empresas e, 

também, na educação, continua prevalecendo, como norma da sociedade capitalista em busca 

da produtividade e do lucro. Resta aos educadores se conscientizarem em luta para esclarecer, 

que, no caso da educação, esse empreendimento é um investimento a longo prazo, que deve 

ter  um  plano  seguro  e  contínuo  e  ser  apoiado  por  financiamento  adequado.  Sem  esse 

entendimento o futuro da educação brasileira não vislumbra grandes avanços e resultados.

2.2 REESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AS 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL NOS ANOS 90

Como  indicamos  anteriormente,  inúmeras  transformações  ocorridas  no  mundo  do 

trabalho  e  nas  relações  sociais  influenciaram diretamente  na  proposição  e  nas  tendências 

ideológicas das políticas públicas para a educação infantil. Na análise dessas influências nas 

políticas  podem  ser  observados,  dentre  inúmeros,  os  seguintes  indicadores:  redução  da 
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responsabilidade pelo Estado, financiamento da educação e formação de profissionais para a 

educação infantil.

A redução dos gastos sociais e garantias de estabilidade e seguridade, oportunizados 

pela ótica neoliberal, são muito interessantes para seus defensores quando se trata de garantir 

mais  lucros  para  o  capital.  Não  o  são,  entretanto,  quando  aplicados  à  sociedade,  à 

desregulamentação  de  direitos  conquistados  a  duras  penas  pelo  cidadão  brasileiro  na 

Constituição Brasileira de 1988, como o fim do direito à saúde, à educação, à previdência e ao 

emprego.

Nesse cenário em que se confrontam as diferentes forças sociais e políticas é que se 

pode compreender o debate em torno da Educação Infantil  no Brasil. Vitórias arduamente 

conquistadas,  como o espaço destinado à Educação Infantil  na Constituição de 1988 e na 

LDBEN /96, ficam seriamente comprometidas.

Se, por um lado, nesses documentos a Educação Infantil é reconhecida como primeira 

etapa da Educação Básica,  de outro lado,  o deslocamento  da sua responsabilidade  para o 

poder público municipal e às famílias reitera a política neoliberal de  Estado Mínimo, como 

intenção  de  reduzir  despesas  através  da  descentralização  das  atividades  que  antes  eram 

exercidas pelo Estado sob uma suposta outorga de autonomia.

A Educação Infantil ganhou grande espaço na legislação brasileira a partir da Lei de 

Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  –  LDBN/96  sendo  reconhecida  como  parte 

integrante  da  educação  e  primeira  etapa  da  Educação  Básica.  No  entanto,  a  dicotomia 

existente entre a legislação e a prática permanece:

No caso da educação infantil, conhecer a legislação é importante não apenas para se 
buscar  a  efetivação  de  direito  das  crianças  de  zero  a  seis  anos  de  idade,  como 
também para se ter uma idéia sobre como o nosso país é tão competente para fazer 
boas leis quanto é para não cumpri-las. (CORREIA, 2002, p.14).
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Mesmo após ter sido incluída oficialmente no sistema de ensino e, salvo a iniciativa de 

alguns poucos municípios dirigidos por gestores mais preocupados com uma política séria em 

relação à criança pequena e onde a pressão de marcos sociais se mostra mais sistemática, 

ainda permanece a noção de uma proposta assentada nos objetivos de guarda, assistência e 

alimentação ou de ensino propedêutico,  antecipando conhecimentos (atividades) do Ensino 

Fundamental.

Vale ressaltar que a legislação relativa à Educação Infantil não é orgânica, isto é, não 

se dispõe até hoje de um conjunto de leis e decretos voltados especificamente para o seu 

funcionamento,  ocasionando  contradições  em  muitos  aspectos,  como  por  exemplo:  a 

LDBN/96  reconhece  o  dever  do  Estado  no  oferecimento  de  um  sistema  de  ensino 

especialmente  destinado  a  essa  etapa.  No  entanto,  essas  determinações  são  omissas  e 

superficiais, não apresentando formas de viabilizar, na prática, o atendimento, delegando a 

responsabilidade  ao  poder  municipal  ou  estimulando  iniciativas  privadas  a  assumirem  o 

desafio através de diferentes modalidades de convênio. 

O Art. 205 do Capítulo III da Constituição Federal Brasileira (1988) determina que a 

educação é  um direito  de todos  e dever  do Estado.  Mas,  o  art.  4º  do Título  III  da LDB 

determina  que  a  educação  seja  obrigatória  somente  no  Ensino  Fundamental,  omitindo  a 

responsabilidade  sobre  a  Educação  Infantil,  que,  quando  “oferecida”,  é  vista  como  uma 

benevolência dos órgãos públicos. 

A  versão  preliminar  do  Plano  Plurianual (PPA),  2004/2007,  do  Ministério  da 

Educação, reconhece em seu texto que:

Na Educação Infantil, que constitui a primeira etapa da educação básica, abrangendo 
creches e pré-escolas,  também são evidentes problemas de qualidade e equidade. 
Além da iniqüidade evidenciada no acesso a esse atendimento, que é muito mais 
elevado para crianças de famílias de renda maior e com escolaridade dos pais mais 
alta, as condições da oferta também são desiguais. O espaço físico e as instalações, 
que  muitas  vezes  são  compartilhadas  com  escolas  de  ensino  fundamental,  são 
precários e inadequados à faixa etária (MEC/SE/SPO/CPS, 2003a, p. 6).

38



O Plano,  elaborado  sob dados  fornecidos  em relatórios  pelos  próprios  organismos 

internacionais – Unesco, Unicef, BM – continuam refletindo as idéias impostas por estes, de 

uma assistência baseada no atendimento físico, não educacional. Nesta parte do texto do PPA 

acima citado, sequer é mencionada a palavra educação, a não ser o nome da instância.

A Constituição Federal de 1988 dedica, no seu capítulo III, o direito à educação de 

crianças de zero a seis anos (art.208, IV). No entanto, a maior parte das verbas destinada ao 

segmento provém de órgãos de assistência, conferindo a elas o caráter próprio a que se dispõe. 

Para piorar o quadro, o governo federal, pressionado por órgãos multilaterais a quem 

deve  cumprimento  de  obrigações,  como  o  FMI  e  Banco  Mundial,  têm  alimentado  o 

referencial  neoliberal  de  política  de  Estado Mínimo criando  programas  sociais  supletivos 

como, por exemplo, o  Programa Atenção à Criança6, no qual incentiva o voluntariado (ou 

seja, mão-de-obra não qualificada e sem recebimento de salário) no trabalho direto voltado às 

creches  e  pré-escolas.  De acordo com dados do PPA, 2000-2003,  93% do orçamento  do 

Programa Atenção à Criança encontra-se sob a gestão da Secretaria de Estado de Assistência 

Social ocasionando um permanente embate entre esta Secretaria e a Secretaria de Educação.

Outra  proposta  do  PPA  –  o  Programa  Educação  na  Primeira  Infância 

(MEC/SE/SPO/CPS,  2003a), anunciado  como  “programa  de  colaboração  aos  municípios” 

promete prestar assistência técnica e financeira “aos pais” na tarefa de educar e cuidar de seus 

filhos, retirando-se novamente a competência da escola e do Estado de bem fazê-lo, além de 

retomar  a  concepção  elitista  e  preconceituosa  já  observada  antes,  na  época  higienista  da 

instituição  das  primeiras  creches  públicas  no  Brasil,  ou  seja,  uma  oposição  classista  de 

privilegiados – cultural e economicamente – prestando assistência a pobres.

Esse Programa assumiu como  Objetivo setorial assegurar assistência educacional  à 

primeira infância carente. Queremos chamar atenção para o quanto é constrangedor situar a 

6 Programa previsto no Plano Plurianual 2000-2003 que tem como objetivo assegurar o atendimento a crianças 
carentes de até 6 anos em creches e pré-escolas.
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permanência  de  tais  termos  discriminatórios  num documento  oficial  que  visa  justamente 

completar  a república e a abolição por  meio da educação de qualidade para todos. Tal 

descuido já ocorrera antes, no texto da Constituição de 1937, artigo 129, que instituía um 

“ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos carentes”. Nestes casos, é 

possível afirmar que o Estado comete “um ato lesivo aos princípios democráticos, instituindo 

a discriminação social, através da escola” (ROMANELLI, 1985, p.153).

De modo geral, a Educação Infantil, apesar de ter aumentado quantitativamente sua 

participação na LDB ainda enfrenta muitos problemas de ordem interpretativa dificultando 

sobremaneira  sua aplicação.  Se,  por um lado,  a LDB/96 reconhece o dever do Estado no 

oferecimento de um atendimento especialmente destinado a crianças menores de sete anos, 

muitas  vezes  essas  determinações  são omissas  e  superficiais  não  apresentando formas  de 

viabilizar, na prática, o atendimento, delegando a responsabilidade ao poder municipal.

O  art.4º  do  Título  III  da  mesma  LDB/96  determina  à  obrigatoriedade  somente  o 

Ensino Fundamental omitindo sua responsabilidade sobre a Educação Infantil, que, quando 

oferecida (art.11 §V), é vista como uma “benevolência” do Estado. Ao deixar de incluir a 

obrigatoriedade desta etapa educativa, a própria Lei perde parte de seu efeito, isto porque faz 

com que as providências quanto à garantia desse direito constitucional não sejam eficientes, 

reforçando a concepção de Educação Infantil como “favor”.
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Diversos e importantes  documentos  foram produzidos na década de 1990, seja via 

Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC)  ou  em  parceira  deste  com  representantes  da 

sociedade civil, em especial as que estiveram vinculadas à Comissão Nacional de Educação 

Infantil7.

O MEC lançou um documento que traçava as diretrizes para uma política de formação 

de recursos humanos que destacou:

(1)  Formas  regulares  de  formação  e  especialização,  bem  como  mecanismos  de 
atualização dos profissionais de Educação Infantil deverão ser asseguradas;
(2) a formação inicial, em nível médio e superior, dos profissionais de Educação 
Infantil deverá contemplar em seu currículo conteúdos específicos relativos a essa 
etapa educacional;
(3)  a  formação  do  profissional  de  Educação  Infantil,  bem  como  a  de  seus 
formadores, deve ser orientada pelas diretrizes expressas neste documento;
(4) condições deverão ser criadas para que os profissionais de Educação Infantil que 
não possuam a qualificação mínima, de nível médio, obtenham-na no prazo máximo 
de oito (8) anos (MEC/SEF/Coedi 1994b, p. 19).

Também  outro  documento,  Política  Nacional  de  Educação  Infantil (1994a)  prevê 

normas para a ratificação da categoria como “... o adulto que atua seja na creche, seja na pré-

escola,  deve ser  reconhecido  como profissional  e  a  ele  devem ser  garantidas  condições  de 

trabalho,  plano  de  carreira,  salário  e  formação  continuada  condizentes  com  o  papel  que 

exerce.” (MEC/SEF/DPE/Coedi, 1994a, p. 15).

7 Com o objetivo de viabilizar o processo de discussão da proposta e subsidiar a implementação da política, foi 
instituída a Comissão Nacional de Educação Infantil, em 1993, integrada inicialmente pelas seguintes entidades, 
sob a coordenação da primeira: Secretaria de Educação Fundamental (SEF/MEC), Departamento de Políticas 
Educacionais (DPE/SEF/MEC), Secretaria de Projetos Educacionais  Especiais (Sepespe/MEC), Ministério da 
Saúde (MS), Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub),  Conselho Nacional  dos Secretários 
Estaduais  de  Educação  (CONSED),  União  Nacional  dos  Dirigentes  Municipais  de  Educação  (Undime), 
Organização Mundial  de Educação Pré-escolar  (OMEP/BRASIL),  Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef), Legião Brasileira de Assistência (LBA), Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda),  Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (Cbia),  e,  Conferência Nacional  dos Bispos do 
Brasil (Cnbb) /Pastoral da Criança. Em janeiro de 1994, foram incorporados à Comissão Nacional de Educação 
Infantil  a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco, a Fundação de 
Assistência ao Educando - FAE e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - Inep. Para prestar 
apoio técnico e operacional à Secretaria Executiva da Comissão, exercida pela Coordenação Geral de Educação 
Infantil, do Departamento de Políticas Educacionais da SEF, foi instituído Grupo de Trabalho com a participação 
de técnicos do Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro e da Delegacia do MEC em Minas Gerais.
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Iniciativas federais, como os Referenciais  Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (Rcnei)  elaborados  pelo  MEC  e  divulgados  em  fevereiro  de  1998,  pretenderam 

“iluminar” o trabalho de construção de currículos e projetos já que esta obrigação é atribuída 

aos  municípios  e,  conforme  a  LDB/96,  às  próprias  instituições  que  oferecem  Educação 

Infantil. No entanto, em muitos lugares do país observa-se o caráter paliativo ou mesmo nulo 

dos Rcnei, já que grande quantidade de professores tem dificuldades de compreensão até da 

linguagem  utilizada,  em  parte,  segundo  nosso  ponto  de  vista,  devido  ao  baixo  nível  de 

formação de profissionais que, muitas vezes, sequer cursaram o Ensino Médio. Na época do 

lançamento  do  documento  preliminar  dos  Referenciais,  vários  especialistas  na  área, 

profissionais e entidades científicas como a Anped emitiram pareceres acerca da proposta. 

Dentre  as  críticas  apontadas  pelos  pareceristas  aos  Rcnei  sobressaem-se:  excesso  de 

detalhamento  da  estrutura  –  títulos  e  subtítulos  –  prejudicando  a  compreensão  do  todo, 

excessiva extensão do documento, tornando-o cansativo, além da falta de unidade estilística 

(por vezes explicando demais, por vezes, omitindo). Outro aspecto observado no documento é 

a falta de clareza a quem se destina: se aos gestores e equipes técnicas ele se apresenta de 

forma repetitiva e pouco aprofundada. Se aos professores – em geral com pouca formação – é 

pouco esclarecedor e confuso (CERISARA in: FARIA, 2003, p.26).

Além dos documentos já referidos e dos Referenciais foram emitidos outros relativos à 

legislação  Infantil,  alguns  em  sentido  inverso  ao  desejado.  Por  exemplo,  a  Resolução 

CNE/CEB 01, de 20 de agosto de 2003, admite a formação em Nível Médio, na modalidade 

Normal como formação mínima para atuar na Educação Básica retrocedendo o disposto na 

LDB 9394/96 que exigia, como prioridade, a formação em nível superior. 

Como se pode observar os diferentes temas que vêm compondo o debate acerca da 

Educação Infantil se articulam de modo contraditório, sendo positivos para a área quando, por 

exemplo, observamos a inclusão de artigos direcionados especificamente ao atendimento das 
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crianças  de zero a  seis  anos  na LDBN/96 como nunca ocorrera  antes  em nenhuma outra 

LDBN. No entanto, são negativos do ponto de vista da continuidade da desqualificação do 

profissional que deve atuar com crianças menores de sete anos, por exemplo.

Não podemos negar que as lutas e avanços do segmento foram significativos neste 

período, mas ainda insuficientes. Os resultados provenientes das discussões de educadores e 

pesquisadores  comprometidos  com a  Educação  Infantil,  em parceria  com universidades  e 

centros de pesquisa, fundamentaram a produção desses documentos através do MEC e da 

Coordenadoria  Geral  de  Educação  Infantil  até  1998.  Os  objetivos  desses  documentos 

aparecem definidos como tentativas de consolidar a concepção de uma política educacional de 

qualidade,  que ultrapasse  a  visão assistencialista  ou propedêutica  preconizada  por  tempos 

anteriores. 

Por outro lado,  organismos  internacionais  de apoio a  países subdesenvolvidos  têm 

imposto reformas exatamente em um eixo contrário. O Banco Mundial, por exemplo, órgão 

financiador  e  viabiliza  dor  da  “erradicação  da  pobreza”  dos  países  subdesenvolvidos 

(STIGLITZ,  2002,  p.53),  juntamente  com  outras  agências  como  Unesco  e  Unicef,  vêm 

influenciando as reformas educacionais para a Educação Infantil no Brasil. Essas orientações 

têm afetado a distribuição de recursos, os gastos e o tipo de atendimento, como por exemplo, 

a  Portaria  nº  2.854,  de  19  de  julho  de  2000,  da  Secretaria  de  Assistência  Social  que 

regulamenta serviços de apoio à criança pequena, concorrendo com a LDBEN pela execução 

e planejamento das ações na área. Nesse sentido,

A  entrada  do  Banco  Mundial  na  área  da  Educação  Infantil  na  década  de  90 
ressuscita  o  mesmo  modelo  anteriormente  preconizado  pela  Unesco  e  Unicef. 
Preconizam-se  ações  para  prover  o  desenvolvimento  infantil  (e  não  educação 
infantil), como estratégias de combate à pobreza e melhoria de eficácia no ensino 
fundamental. Considera-se que a expansão deve ocorrer através de programas ‘não-
formais’,  a  baixo  custo,  através  da  participação  da  comunidade  (ROSEMBERG 
apud FULLGRAF, 2002, p.36-37).
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O paradoxo vivido entre os esforços dos educadores e as políticas implantadas através 

do  foco  dos  organismos  multilaterais  revela  o  abismo  existente  entre  a  lei  e  a  prática 

favorecendo  ações  voluntárias,  informais  e  de  baixo  custo,  reduzindo  cada  vez  mais  a 

participação  e  conseqüente  responsabilidade  dos  poderes  do  Estado,  compatíveis  com as 

políticas de Estado Mínimo, típicas do neoliberalismo. Além do mais, percebe-se que há uma 

nítida tendência à privatização das iniciativas educativas para as crianças menores de sete 

anos (VIEIRA, 2004).

Essa  redução  de  ação  do  Estado  nas  políticas  sociais  tem  afetado  diretamente  a 

Educação Infantil no tocante também ao seu financiamento. Foi criado, em 1998 o Fundo de 

Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental  e  Valorização  do  Magistério 

(Fundef), que tem como finalidade redistribuir,  de acordo com o número de matrículas no 

Ensino Fundamental, 25% das receitas municipais e estaduais de impostos à manutenção e ao 

desenvolvimento do ensino (BRASIL/MEC - FUNDEF, 2004). Porém, o Fundef prioriza o 

Ensino Fundamental deixando a Educação Infantil de ter um fundo especial suficiente para 

suprir  suas  necessidades  de  funcionamento  com  um  nível  adequado  de  qualidade, 

equipamentos, instalações e profissionais habilitados e competentes.

Atualmente está em discussão a substituição do Fundef pelo Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) que se propõe a atender toda a Educação 

Básica8. No entanto, a Educação Infantil, em especial a creche (0-3 anos) fica “de fora” do 

Fundeb. Isso tem sido motivo de discussões no Comitê Nacional de Políticas de Educação 

Básica – Conpeb9, criado em agosto/2004 pelo MEC.

O Comitê, que se reuniu em Brasília para discutir estratégias de ação e seu próprio 

regulamento,  representou uma tentativa de estabelecer canais de diálogo entre a sociedade 

8 Art. 21. A educação escolar compõe-se de:
I- educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;
II- educação superior. (LDBN/96)

9 O Comitê é composto por representantes de várias entidades como Mieib, Consed, Undime, Unesco, Anped, 
Anfope, Cnte, Consed, entre outros.
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civil,  representado por diferentes entidades e o governo federal.  É bom lembrar, por outro 

lado, que tal diálogo não têm sido fácil, dado a luta de forças que marca a relação entre os 

representantes  dos  empregadores  e  investidores (como  por  exemplo,  Undime/Consed, 

Unesco/Unicef)  e  os  representantes  acadêmicos  científicos  (Anped/Anfope)  e  os  próprios 

trabalhadores da educação (por exemplo, o CNTE).

Entre as temáticas destacadas pelo Comitê para discussão e encaminhamentos estão a 

Educação Infantil, projeto de Educação de Nove Anos e a Formação de professores. Quanto a 

essa última, há uma disputa posta no campo a qual já se anunciava em meados da década de 

1990.

Conforme nossa análise, até hoje, o que tem sido visto em relação à Educação Infantil 

é  que,  mesmo  os  objetivos  previstos  na  lei  ainda  não  saíram do  papel.  Questões  como 

formação,  plano  de  cargos  e  salários,  currículos,  entre  outras  não  estão  sendo,  de  fato, 

efetivadas  como  deveria,  pois  o  texto  da  LDB  é  vago  e  superficial,  preconizando  que 

condições deverão ser criadas, mas sem definir quais as responsabilidades, de quem e como 

deixando entrever-se, sob esse aspecto, a fragilidade da Educação Infantil que ainda não se 

consolidou como área educacional fundamental (BARBOSA, 2001).

As questões em torno das políticas públicas para a educação infantil em seus vários 

aspectos estão longe de se extinguir e o quadro geral não é animador. É necessário discutir a 

problemática tantas e sob tantos focos forem precisos já que a ausência, desarticulação e/ou 

falta  de estrutura de políticas  voltadas  para a Educação Infantil  carece  de maior  atenção, 

principalmente  num  contexto  econômico  como  o  brasileiro,  em  que  as  bases  teóricas 

neoliberais fundamentam-se no discurso da qualidade total, da competitividade, eficiência e 

produtividade.  Esses conceitos,  aliados  a uma má vontade política,  pois  os resultados dos 

investimentos em educação só se percebem “em longo prazo e não são evidentes a todos” 
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(CAMPOS, 2003,  p.  190)  pode  ter  conseqüências  devastadoras  para  a  Educação  Infantil, 

contribuindo para aumentar o fosso das desigualdades e da exclusão social.

A proposta econômica neoliberal e as políticas de Educação Infantil vêm apresentando 

relações  dicotômicas.  Se,  de  um  lado  as  pressões  da  sociedade  moderna clamam  por 

atendimento  digno e  de  qualidade  para  seus  filhos,  na  prática  parece  estar  havendo uma 

dificuldade no entendimento do que seriam esses termos. 

2.3 DOS DIREITOS AOS PADRÕES DE QUALIDADE EM EDUCAÇÃO INFANTIL

Mobilizações mundiais promovidas por diversos grupos sociais têm contribuído para o 

reforço às políticas de proteção às crianças,  jovens e adolescentes expressas em debates e 

documentos  que  resultaram  de  fóruns  internacionais  como  a  Conferência  Mundial  de 

Educação para Todos, em Jomtien, Tailândia, em 1990 e o  Fórum Mundial de Educação 

para Todos, em Dakar, no Senegal, em 2000. No documento aprovado intitulado Marco de 

Ação de Dakar foram assumidos vários compromissos para que, em 2015, toda criança jovem 

e  adulto  tenha  o  direito  de  se  beneficiar  de  uma  educação  de  qualidade,  termo  esse 

impregnado da idéia de qualidade total.

A  Revolução  Industrial  tornou  as  organizações  mais  complexas,  maiores  e 

desorganizadas.  O  avanço  tecnológico  e  a  necessidade  de  atualização  por  parte  das 

organizações trouxeram novos problemas que ameaçavam sua eficiência e competência.  O 

conceito  da  qualidade  total surgiu  a  partir  da  Escola  de  Administração  Científica 

desenvolvida  inicialmente  por  Frederick  Winslow  Taylor  (1856-1915)  agregando 

posteriormente  as  idéias  de  Henry  Ford  (1863-1947).  Também  a  Escola  do  Processo 

Administrativo ou  Teoria  Clássica de  Henri  Fayol  (1841-1925)  contribuiu  para  o 
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aprimoramento do debate em torno da conceituação de qualidade, sempre em uma linha de 

preocupação gerencial e com o aumento da acumulação do capital industrial10. 

A Administração Científica, de Taylor, que até hoje tem alguns de seus postulados em 

uso nas organizações modernas, tem 5 (cinco) princípios básicos: os gerentes devem assumir 

toda  a  responsabilidade  pela  organização  do  trabalho,  ao  invés  dos  trabalhadores;  a 

determinação da forma mais eficiente de realizar uma tarefa deve ser feita através de métodos 

científicos; os cargos devem ser providos por pessoas previamente selecionadas; o trabalho é 

executado eficientemente quando os trabalhadores são treinados; e a fiscalização do trabalho 

assegura o cumprimento dos procedimentos e o alcance dos resultados.

Dessa perspectiva, entende-se que a remuneração deva ser baseada na produção (por 

peça produzida, por exemplo) só que com planos de incentivo e prêmios, a partir da superação 

de tempos padrões na produção. Ademais, prevê-se centralização (para pequenas empresas é 

absoluta,  mas  para  as  grandes  a  descentralização  deve  ser  admitida);  hierarquia  (série  de 

chefias);  ordem  (um  lugar  para  cada  pessoa  e  cada  pessoa  em  seu  lugar);  eqüidade 

(combinação  da  complacência  com  a  justiça);  estabilidade  do  pessoal  (a  rotatividade  de 

pessoal tem impacto negativo para a organização);  iniciativa (capacidade de visualizar um 

plano e assegurar o seu sucesso); e união do pessoal (esforços para estimular a harmonia).

Harry Braverman (1987) admite que, enquanto o taylorismo preocupava-se com as 

tarefas, com a relação trabalhador/produto, a Teoria Clássica de Administração preocupou-se 

com a organização como um todo. Fayol  e os demais clássicos formularam uma estrutura 

organizacional  ideal  e  pressupunham que  se  tal  estrutura  fosse  atingida,  o  trabalho  seria 

simples, impessoal e racional. Assim, formulou os princípios de administração ideal: divisão 

do trabalho (especialização para aumentar a eficiência); autoridade e responsabilidade (não se 

concebe  autoridade  sem responsabilidade);  disciplina  (obediência,  assiduidade  e  respeito); 

10 Recomendamos o trabalho de Antunes (2001) para ampliar a compreensão do trabalho e suas contradições, 
metamorfoses, lutas sociais e relações capitalistas.
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unidade de comando (o agente deve receber ordens de um único chefe); unidade de direção 

(convergir  os esforços para os mesmos objetivos); subordinação do interesse particular  ao 

interesse  geral;  remuneração  do  pessoal  (diversas  formas:  por  dia,  por  tarefa,  por  peça, 

prêmios etc, desde que fosse justa e garantisse a satisfação dos empregados e da organização).

O fordismo, que também influenciou a administração científica e as formas gerenciais 

de trabalho, (Braverman, 1987), é considerado uma das inovações mais revolucionárias no 

processo de trabalho, devido à introdução da linha de montagem na indústria automobilística 

americana11. Adotou três princípios básicos: princípio da intensificação (diminuir o tempo de 

duração com o emprego de equipamentos e matéria-prima e a rápida colocação do produto no 

mercado); princípio da economicidade (reduzir ao máximo o estoque de matéria-prima em 

transformação);  e  princípio  da  produtividade  (aumentar  a  capacidade  de  produção  do 

empregado através da especialização e da linha de montagem).

Essa discussão na esfera da administração foi traduzida para o campo educacional, 

contagiando  a  forma  de  pensar  esse  campo  com  os  modelos  empresariais.  Desse  mote, 

passou-se a admitir,  sobretudo após os anos 80,  que uma idéia  de “padrão de qualidade” 

passasse a dirigir os projetos de escolas e outras instituições educativas, inclusive aquelas que 

atendem crianças menores de sete anos.

Observa-se  que  a  legislação  brasileira  não  ficou  à  margem  desse  processo  de 

interlocução político-econômica com a Educação Infantil. Como já aludimos anteriormente 

nesse nosso trabalho,  a  Constituição Brasileira de 1988 reconheceu,  pela  primeira  vez,  o 

direito à educação infantil, opção da família e dever do Estado, deixando de estar vinculada 

exclusivamente à Assistência Social e integrando as políticas de educação.

A LDB/96, por sua vez, trouxe em seu texto que a educação infantil (oferecida em 

creche para crianças de 0 a 3 anos e pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos) é a primeira etapa 

11 Inaugurada em 1903, a Ford Motor Company, passou a produzir o Modelo T em 1908. O sucesso com a venda 
do produto foi tamanho que Ford teve que rever os métodos e o processo produtivo.
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da educação básica e integra ao sistema de ensino. Também definiu a responsabilidade para 

esse  nível  ao  poder  público  municipal  e  exigiu  formação  mínima  para  o  exercício  do 

magistério naquela etapa.

Por sua vez, afinando com a Declaração de Jomtien que exigia o estabelecimento de 

metas e políticas para a educação de todos os níveis a LDB/96 indicou a criação de um Plano 

Nacional de Educação (PNE) que, aprovado em janeiro de 2001, com vetos presidenciais, 

estabelece diretrizes para dez anos.

O  PNE  traz  em  seu  bojo  vinte  e  seis  metas  para  a  educação  infantil  entre  elas 

ampliação de ofertas, padrões de infra-estrutura e programas de formação de professores de 

educação infantil. O termo “parâmetros de qualidade” está fortemente presente no texto do 

Documento  (metas  10,  19  e  23)  12,  refletindo  a  tendência  mundial  em  quantificar  o 

atendimento.  Qualidade  é  um  termo  subjetivo,  “questão  dúctil  e  polissêmica”,  segundo 

Zabalza  (1998,  p.9),  e  tem vários  significados  subjacentes  ao  ponto  de  vista  de  quem o 

proferiu,  nesse contexto,  do mundo globalizado e instruído por orientações de organismos 

multilaterais.  Revela-se, dessa ótica,  como uma avaliação estatística,  de oferta,  de suposta 

preocupação  de  paises  desenvolvidos  com  os  números  que  expressam  os  resultados  da 

intervenção  educacional  dos  países  subdesenvolvidos.  Percebemos,  ainda,  uma  clara 

dicotomia entre a visão do que seja educação de qualidade para os educadores e o conceito de 

qualidade para aqueles responsáveis pela vida econômica e política, do mundo dos negócios, 

onde  qualidade se traduz em  produtividade e  menor custo. Talvez um dos entraves para a 

educação seja, justamente, o fato de que a maioria dos ocupantes dos cargos de liderança e de 

decisão nas políticas educacionais não seja educadores. 

12 Meta 10. Estabelecer em todos os municípios, no prazo de três anos, um sistema de acompanhamento, controle 
e  supervisão  da  Educação  Infantil,  nos  estabelecimentos  públicos  e  privados,  visando  ao  apoio  técnico-
pedagógico para a melhoria da qualidade e à garantia do cumprimento dos padrões mínimos estabelecidos pelas 
diretrizes nacionais e estaduais.
Meta  19.  Estabelecer  parâmetros  de  qualidade dos  serviços  de  Educação  Infantil,  como referência  para  a 
supervisão e a avaliação, e como instrumento para a adoção das medidas da qualidade.
Meta 23. Realizar estudos sobre o custo da educação infantil com base nos parâmetros de qualidade, com vistas 
a melhorar a eficiência e garantir a generalização da qualidade do atendimento (PNE/2003). Grifos nossos.
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Essa visão econômica típica do modelo neoliberal reflete-se na própria movimentação 

e na produção documental de Agências Multilaterais, como por exemplo, a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco. 

Até os anos 1970, os assessores dessa agência para a elaboração de políticas eram 

Piaget, Zazzo, Wallon, nomes respeitados no mundo inteiro por suas pesquisas e produções na 

área  educacional.  Nos  anos  1980  e  1990,  com  as  modificações  ocorridas  no  mundo  do 

trabalho  e  ampliação  do  processo  de  capital  flexível,  era  dos  mercados  e  networks, os 

assessores da Unesco foram sendo substituídos por representantes da área de planejamento e 

da  economia  e  suas  concepções  de  qualidade,  produtividade  e  eficiência  elaboradas  por 

formações  nos  princípios  da  Administração  Científica.  Podemos  perceber  essa  influência 

claramente na administração Fernando Henrique Cardoso, FHC, eleito em 1994, que, como 

contrapartida aos empréstimos recebidos junto aos Organismos Multilaterais – FMI na área 

econômica, e BM na área educacional –, se comprometeu a adotar determinadas orientações 

economicistas que preconizavam investimentos no Ensino Fundamental e na ampla difusão de 

programas “não-formais”, voluntariado e baixo investimento para a Educação Infantil.

O Brasil incorporou, nas propostas políticas educacionais de FHC, cânones do BM 

(De TOMMASI,  WARDE, ANDRADE,  1996)  e  teve  como ministro  da  educação,  Paulo 

Renato, economista de formação. Isso se traduziu na preocupação em reverter números e nas 

propostas práticas, a adoção de Programas de baixo custo, "não formais”, como é o caso do 

Programa  de  voluntariado  “Amigos  da  Escola”.  A grande  maioria  dos  programas  trata  a 

Educação Infantil como resíduos e sucata,  pois, “é com resíduos que se trata a população 

considerada  resíduo”  (DEMO,  2002,  p.  16).  Também,  como  observa  Rosemberg  (apud 

CORREA, 2003, p. 96) uma “iniciação precoce” da falta de atendimento, precário, política 

pobre para o pobre, para ele “ir se acostumando”.
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Isso se  traduziu  na contabilização  visível  do processo:  exploração  de mão-de-obra 

barata, não-profissionalização do cuidado e da educação e criação de categorias profissionais 

e salários diferenciados.

A estratégia do BM (maior agência internacional  que orienta e subsidia programas 

para  a  infância)  de  criar  postos  de  trabalho  para  a  mulher  de  baixa  renda  através  da 

institucionalização do cuidado e da educação de crianças em seus próprios lares, pode ser 

vislumbrada no  Plano Plurianual13.  Trata-se, a nosso ver, uma orientação perigosa, pois a 

tarefa  de  educar  deve  ser  efetivada  em  Instituições  próprias  e  feita  por  profissionais 

qualificados para isso. Essa atitude do PPA também representa uma regressão às conquistas já 

alcançadas como, por exemplo, a de se eleger a escola como espaço central dessa formação e 

também das famílias de o exigirem.

Esse  processo  de  implementação  de  Programas,  de  natureza  paliativa,  e  de  uma 

política  de  contenção  de  demandas  para  a  Educação  Infantil,  propagou-se  para  diversos 

Estados  e Municípios  brasileiros.  Cada um deles,  à sua maneira,  absorveu as propostas e 

expressaram posições frente a elas. 

É preciso esclarecer que a preocupação com essa temática nesse nosso estudo não é 

simplesmente combater ou criticar as tímidas ações na área. Tampouco se pretende negar suas 

ainda  tímidas  contribuições  nos  municípios  onde  foram  implantadas.  Nosso  intuito  é 

compreendê-las, discuti-las e redefini-las de forma a contribuir para a compreensão do termo 

“qualidade”  sob  o  ponto  de  vista  da  criança  e  da  família  assistida,  desvelando-se  suas 

contradições históricas e sociais.

Entendemos que o conceito de qualidade, quando aplicado à educação precisa fugir à 

lógica da quantificação por se tratar de seres humanos e em processo de construção histórica e 

cultural.  É  um  conceito  construído  socialmente  e  não  pode  ser  analisado  apenas  sob 

13 ...“Faz-se  necessária  a  ação  do  Programa  Educação  na  Primeira  Infância,  que  visa  não  só  subsidiar 
financeiramente os pais na sua tarefa de educar e cuidar de seus filhos, como também orientá-los na forma de 
como fazê-lo” (PPA 2004/2007).   
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parâmetros  numéricos.  Ou  se  tem  qualidade  ou  não  tem.  O  conceito,  embora  amplo, 

abrangendo  quesitos  como  formação,  estrutura,  currículo,  não  pode  ser  mensurado  por 

critérios  como  “baixa”  ou  “alta”  qualidades.  É  sob  esse  ponto  de  vista,  incorporando  os 

condicionantes geográficos, históricos e políticos, que analisaremos os resultados encontrados 

na observação das políticas existentes no Estado do Tocantins, lócus de nossa investigação e 

de nossa atuação.  

2.4 O CENÁRIO ONDE SE SITUA NOSSA PESQUISA – O ESTADO DO TOCANTINS

O mais recente Estado do Brasil, Tocantins, foi criado pela divisão da parte norte do 

Estado de Goiás pela Constituição de 1988, em cinco de outubro, e implantado em 1º de 

janeiro de 1989. O artigo 13, do Ato das Disposições Constitucionais diz:

Artigo 13- É criado o Estado do Tocantins, pelo desmembramento da área descrita 
neste artigo, dando-se sua instalação no quadragésimo dia após a eleição prevista no 
§ 3º, mas não antes de 1º de janeiro de 1989.
§1º O Estado do Tocantins integra a Região Norte, limita-se com o Estado de Goiás 
pelas divisas norte do município de São Miguel do Araguaia, Porangatu, Formoso, 
Minaçu, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Campos Belos, conservando a leste, 
norte e oeste as divisas atuais de Goiás com os Estados da Bahia, Piauí, Maranhão, 
Pará e Mato Grosso.
§2º  O  Poder  Executivo  designará  uma  das  cidades  do  Estado  para  sua  Capital 
provisória  até  a  aprovação  da  sede  definitiva  do  governo  pela  Assembléia 
Constituinte.

§3°  O  Governador,  o  Vice-Governador,  os  Senadores,  os  Deputados  Federais  e 
Estaduais  serão  eleitos  em  um  único  turno,  até  setenta  e  cinco  dias  após  a 
promulgação da Constituição, mas não antes de 15 de novembro de 1988, a critério 
do  Tribunal  Superior  Eleitoral,  obedecias,  entre  outras  às  seguintes  normas;  (...) 
(Constituição Federal/1988).

Para sede da Capital provisória foi escolhida a cidade de Miracema do Tocantins. Já 

em novembro,  foram realizadas  as  eleições  para  o  legislativo  e  o  executivo,  sendo  José 

Wilson Siqueira Campos eleito o primeiro Governador do Estado, tendo como vice, o juiz 

federal aposentado Darci Coelho.
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Ilustração 1 - Mapa político do Brasil demonstrando o desmembramento do Estado de Goiás, em 1988.

A capital definitiva, Palmas, foi instalada em 1º de janeiro de 1990 à margem direita 

do  rio  Tocantins.  Os  poderes  executivo,  legislativo  e  judiciário  foram  transferidos  de 

Miracema para a nova Capital, e, em menos de dois anos já atraíra 30 mil pessoas vindas de 

todos os cantos do País. 

O Estado do Tocantins possui uma área de 278.420,7 km2 e conta com uma população 

de 1.157.098 (IBGE, 2000).  Apresenta características climáticas e físicas tanto da Amazônia 
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Legal quanto na zona central do Brasil, com duas estações: seca e chuvosa. O clima é tropical 

e a vegetação predominante é o cerrado,  que cobre 87,8% da área total  do Estado,  sendo 

dotado de grande potencial  hidrográfico,  a bacia do rio Tocantins - Araguaia, maior bacia 

hidrográfica  brasileira,  e  apresentando  possibilidades  de  desenvolvimento  turístico  e 

transporte  hidroviário.  Apesar  de  a  economia  ter  a  pecuária  extensiva  como  atividade 

predominante,  os recursos hídricos favorecem a produção agrícola,  atividade em expansão 

que tem a soja como carro-chefe. 

Os maiores  de seus  139 municípios,  de acordo com o Censo 2000, do IBGE, em 

número de habitantes são: Palmas (137.355), Araguaína (113.143), Gurupi (65.034) e Porto 

Nacional (44.991). A população é heterogênea devido à inclusão, no grupo habitacional pré-

existente,  de migrantes  vindos  do Sul  do país  e  das  regiões  Norte  e  Nordeste.  O Estado 

registra também uma população indígena estimada em 5.275 índios, distribuídos entre sete 

grupos. O grupo indígena mais numeroso é o dos Krahôs, com população de l.280 habitantes, 

que ocupa área de 302.533 hectares demarcada pela FUNAI, nos municípios de Goiatins e 

Itacajá.  Os  Xerentes representam o  segundo  grupo  em tamanho,  com população  de  l.l35 

habitantes e ocupam área de l67.542 hectares, no município de Tocantínia (IBGE/  Governo 

do Estado do Tocantins).  Como podemos observar, a diversidade étnica, cultural e social e a 

diferença  de classes é  uma característica  presente,  fato esse que promove um movimento 

específico no Estado e na configuração dos diferentes campos sociais e políticos.

O poder  exercido  pelo  campo político,  como mostra  Bourdieu  (2003), só pode  se 

efetivar  na sociedade  se  estiver  unido  por  uma “estrutura  mental”,  que  impõe princípios, 

regras, visões e divisões aceitas por todo os integrantes do grupo. Esse papel unificador cabe à 

cultura  –  que  se  afirma,  reforça  e  legitima  na  instituição  escolar  –,  uniformizando  os 

procedimentos dos indivíduos numa sociedade sempre a favor da vontade do Estado, isto é, a 

favor da monopolização do universal por alguns.
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2.5  A  FORMAÇÃO  DE  UM  CAMPO  POLÍTICO  E  SUAS  ESTRATÉGIAS  PARA 

MANUTENÇÃO DO PODER

Milton  Santos,  no  livro  O Brasil:  território  e  sociedade  no  início  do  século  XXI  

(2001), utiliza a análise feita a partir da organização territorial para explicar a ocupação e 

interiorização do povoamento do Estado do Tocantins, na época, início do século XIX, ainda 

Goiás14.

A comarca de São João da Palma foi criada em 1815 por iniciativas políticas que, sob 

o discurso progressista, prometiam trazer integralização e autonomia, entre outras vantagens 

para o povo. Na verdade, o futuro Tocantins já contava com grandes oportunidades lucrativas, 

principalmente  pelo  ouro  e  pela  criação  de  gado.  Além disso,  lideranças  políticas  viam 

também grande futuro na exportação de produtos, dentre eles o açúcar, algodão em pluma, 

fumo em rolo, carne salgada, babaçu (e seus oitenta subprodutos) para o mercado europeu15. 

No  contexto  internacional,  o  capitalismo  e  o  modelo  econômico  de  mercado  em 

ascensão, encontravam-se em plena fase de expansão na sua forma cumulativa e exploratória. 

Seus efeitos se fizeram sentir nas propostas políticas expansionistas e integralistas citadas por 

Santos (2001).

Em 1920, continha um milhão de cabeças de gado  vacum e a produção agrícola foi 

calculada  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatístico  (IBGE)  em mais  de 25  mil 

toneladas. Os municípios nortenses com maior rebanho eram Boa vista (159.508 cabeças de 

gado), Pedro Afonso (139.911) e Natividade (115.440). Ainda hoje encontramos depoimentos 

de pessoas que vivenciaram, naquela época, o transporte feito em lombo de burros e a marcha 

de imensas tropas conduzindo o gado pelas poeirentas estradas do cerrado. A cidade de Pedro 
14 Milton Santos diz que a interiorização do povoamento nos Estados de Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e, 
incluindo nessa categoria, o Tocantins, ainda Goiás, foi devida, de um lado à mineração e, de outro à criação de 
gado nas fazendas, pela ação das entradas que partiam geralmente de Pernambuco e da Bahia e das bandeiras 
que vinham de São Paulo.
15 A fruticultura está em ascensão, o abacaxi produzido na região, além de atender parte do mercado interno, é 
exportado para mercados europeus como a Holanda, França, Itália, Dinamarca, entre outros.
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Afonso abrigou, em 150 anos de história, principalmente entre o início do século e 1960, um 

intenso movimento portuário com botes e batelões16 oferecendo oportunidade de exploração 

ainda maior mediante a exportação pelo rio Tocantins, via  Porto de Conde, em Belém do 

Pará, caso fossem dedicados à região medidas políticas e investimentos adequados.

Na esteira  do espírito  desenvolvimentista  efetivado no Brasil  na década de 1950, a 

construção da rodovia Belém-Brasília ou BR-153, foi o marco de um projeto de ação para 

reverter a disparidade econômica das regiões Norte e Sul do país. Internamente, contribuiu 

para transformações estruturais na economia e urbanização local. A cidade de Pedro Afonso, 

por  exemplo,  conheceu  a  decadência  de  seu  comércio  e  população  com a  construção  da 

rodovia. Cerca da metade de sua população – que na época contava com 10 mil habitantes 

migrou  pra  cidades  recém  criadas  pela  rodovia  como  Guaraí  e  Araguaína  e  suas  rotas 

hidroviárias  (Porto  Nacional-Lajeado,  Tocantínia-Pedro  Afonso-Carolina,  Carolina-

Tocantinópolis-Belém)  foram  desativadas.  Em  compensação,  surgiram  várias  cidades  às 

margens da nova rodovia (BR- 153), aumentando em grande número o movimento Norte-Sul.

Os movimentos políticos em prol da separação do Estado se intensificaram a partir de 

1960 com a criação de comitês como o Pró-Tocantins, a Comissão de Estado dos Problemas  

do Norte Goiano (Conorte) e a Casa do Estudante do Norte Goiano (Cenog). 

Nesse cenário, em 1963, José Wilson Siqueira Campos, que já havia tentado se tornar 

conhecido  como  soldado  da  borracha (PÓVOA,  1999,  p.89)  por  sua  ação  política  na 

Amazônia, depois de ter andado por vários lugares (cinco anos no Rio de Janeiro e dezoito em 

Campinas,  São Paulo)  chegou à  região  do Tocantins  e  viu excelente  oportunidade política 

colocando a criação do Estado como meta principal de seus sucessivos mandatos. O Estado do 

Tocantins,  naquela  época,  era um campo fértil  de possibilidades  e seus habitantes,  em sua 

maioria,  não oferecia  resistência  nem tampouco constituía  um grupo social  sólido; havia  o 

habitante indígena das tribos apinajé, krahô, xerente, javaé, karajá e o caboclo, que remonta à 

16 Tipo de embarcação para transporte de cargas e passageiros
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época  colonial  brasileira,  descendente  de bandeirantes  paulistas,  entradas  pernambucanas  e 

baianas, jesuítas, fugitivos escravos negros – o próprio município de Arraias originou-se de um 

quilombo  –  e  que  habitavam  as  redondezas  ribeirinhas  e  alguns  poucos  fazendeiros, 

latifundiários, em sua maioria.

Esse cenário é interessante para analisarmos a formação do campo tocantinense e seus 

reflexos na configuração de suas políticas educacionais. Para tanto, a teoria de Bourdieu (2003) 

parece-nos  ser  legítima  no  sentido  de  emprestar-nos  algumas  reflexões,  ainda  que 

consideremos as especificidades do estado de Tocantins.

Como mostra Bourdieu (idem),  no mercado da política  os consumidores estão tanto 

mais condenados à  fidelidade  indiscutida às marcas conhecidas e à delegação incondicional 

nos seus representantes quanto mais desprovidos estão de competência social  para a política. 

Esta perspectiva talvez explique a trajetória do jovem que, em menos de dois anos se elegeu o 

vereador  mais  votado por Colinas  de Goiás e,  sob a bandeira  “libertária”  e “progressista”, 

concorreu e ganhou, em 1970, a cadeira de Deputado Federal, sendo reeleito por quatro vezes 

sempre sustentando a causa da criação do Estado do Tocantins como plataforma política.

A afirmativa de Bourdieu sobre o campo político nos oferece elementos importantes 

para refletirmos esse processo:

Esse combate por ‘idéias’ e ‘ideais’ que é ao mesmo tempo um combate por poderes 
e, quer se queira quer não, por privilégios, está na origem da contradição que obsidia 
todos  os  empreendimentos  políticos  ordenados  com vista  à  subversão  da  ordem 
estabelecida: todas as necessidades que pesam sobre o mundo social concorrem para 
fazer  com  que  a  função  de  mobilização,  que  necessita  da  lógica  mecânica  do 
aparelho, tenda a preceder a função de expressão e de representação, que todas as 
ideologias  profissionais  dos  homens  de  aparelho  reivindicam e  que  só  pode  ser 
realmente assegurada pela lógica dialéctica do campo (BOURDIEU, 2003, p. 202).

Assim como em outros campos estudados por Bourdieu, o campo político também se 

configura como  campo de luta concorrencial em favor de uma  moeda. As disputas dentro 

desse  campo  são  geradas  pelos  embates  existentes  entre  os  envolvidos  arbitrariamente 

localizados  em  pólos:  produtores  e  consumidores,  mandantes  e  mandatários.  O  campo 

57



político  é  o  lugar  onde  os  agentes  lutam  por  interesses  próprios:  os  mandantes  pela 

permanência  no  poder  e  todas  as  regalias  que  ele  acrescenta  -  as  vantagens  materiais:  o 

monopólio  da  utilização  dos  recursos  públicos  objetivados  –  exército,  política,  finanças 

públicas, postos de comando etc. – e as vantagens simbólicas, isto é, de fazer ver e fazer crer, 

de predizer e de prescrever, de dar a conhecer e de fazer conhecer.

Para  isso  o  homem  político  ou  o  partido  utiliza-se  de  todo  um  conjunto  de 

procedimentos e conhecimentos relacionados ao  habitus.  Resgatando essa categoria teórica 

em Bourdieu, Setton (2002) conclui que aquele abrange um sistema de esquemas individuais, 

socialmente constituído de disposições estruturadas (no social) e estruturantes (nas mentes), 

adquirido nas e pelas experiências práticas (em condições sociais e específicas de existência), 

constantemente orientado para funções e ações do agir cotidiano.

Nas palavras do próprio Bourdieu (1996, p. 21-22):  “habitus é o princípio gerador e 

unificador  que retraduz as características  intrínsecas  e relacionais  de uma posição em um 

estilo de vida unívoco, isto é, em um conjunto unívoco de escolhas de pessoas, de bens, de 

práticas”. O próprio autor admite que “uma das funções dessa noção de habitus é dar conta da 

unidade de estilo que vincula as práticas e os bens de um agente singular ou de uma classe de 

agentes” (idem, p. 21).

Desse  modo,  percebemos  que,  na  política  usam-se:  da  palavra,  da  redação,  da 

manipulação da assembléia, do crédito, do carisma, e o agente social que ocupa esse cargo 

supõe um domínio próprio; do corpus de saberes específicos, da arte da retórica e do tribuno e 

da habilidade  do  debater,  necessária  nas relações  entre  os  profissionais.  Já  os mandantes 

ocupam essa posição pela entrega de si ao partido, uma outorga de poder que acredita estar 

sendo uma representação dos seus próprios interesses.

A instituição dos interesses políticos se faz, dessa ótica, pela arte da dissimulação, ou 

seja,  da “possibilidade  de  imporem  os  seus  interesses  de  mandatários  como  sendo  os 
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interesses dos seus mandantes” (BOURDIEU, 1996, p.168) e encobrir os ganhos específicos 

que o campo político assegura, seja em forma de capital econômico, social ou simbólico.

Apesar  das  lutas  incessantes  existentes  dentro  de  qualquer  campo,  essas  lutas, 

opositoras ou não, servem para re-alimentar o campo. Bourdieu explica que 

Os partidos, como as tendências no seio dos partidos, só têm existência relacional e 
seria vão tentar definir o que eles são e o eles professam independentemente daquilo 
que são e professam os seus concorrentes no seio do mesmo campo (BOURDIEU, 
2003, p. 178).

 Neste contexto,  então,  podemos afirmar  que a campanha pela criação do Estado do 

Tocantins  e  a resistência  por parte  do governo Federal  serviu de espaço ideal  para o jogo 

político e o efeito de campo adverso. É memorável a foto do principal defensor da causa em 

greve de fome como protesto contra o veto ao seu Projeto de Lei, em 1985. 

                    

Foto 1 - Siqueira Campos em greve de fome pelo veto ao seu projeto de Lei pela criação do Estado do Tocantins, 

1985.

O governo Federal,  ao tentar bloquear uma ação política,  paradoxalmente colaborou 

para  a  criação  de um mito,  de um político  que passa a  imagem de  “defensor  incansável” 

formando uma espécie de  cultura esotérica  e que parece abusar do distinguo, de matizes, de 
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sutilezas, de agudezas que passam despercebidos aos olhos dos  não-iniciados. (BOURDIEU, 

2003, p. 178).

O  capital  político,  que  é  uma  forma  de  capital  simbólico,  é  um  crédito  que  os 

mandantes conferem ao político pela crença, pelo reconhecimento das suas próprias vontades e 

interesses. Ao eleger um político ele se torna um representante.

Por outras palavras, a palavra do porta-voz, deve ser parte da sua força de elocução à 
força (ao número) do grupo para cuja produção como tal ele contribui pelo acto de 
simbolização, de representação; ela tem o seu princípio no acto de força pelo qual o 
locutor investe no seu enunciado toda a força para cuja produção o seu enunciado 
contribui  ao  mobilizar  o  grupo que  se dirige.  É o que  se vê bem na lógica  tão 
tipicamente política da promessa, ou melhor, da predição: verdadeiro self-fulfilling 
prophecy, a palavra pela qual o porta-voz anuncia uma vontade, um projecto, uma 
esperança  ou,  muito simplesmente,  um porvir  a  um grupo,  faz o  que ela diz na 
medida  em  que  os  destinatários  se  reconhecem  nela,  conferindo-lhe  a  força 
simbólica  e  também material  (em forma  de  votos  e  também de  subvenções,  de 
quotizações ou de força de trabalho ou de combate, etc.) que lhe permite realizar-se. 
É porque basta que as idéias sejam professadas por  responsáveis políticos, para se 
tornarem em idéias-força capazes de imporem à crença ou mesmo em palavras de 
ordem capazes de mobilizar ou de desmobilizar (BOURDIEU, 2003, p. 187).

A concretização  do projeto  político,  fonte  do debate  entre  as  forças,  se  deu com a 

criação do Estado em 1988, desde então, o partido que se afirmou como grande responsável 

pelo  feito  –  teve  a  seu  favor  o  uso  da  máquina  oficial,  que  imprime  e  distribui  grande 

quantidade de material cujo teor tende a reforçar a figura de Siqueira Campos, como homem 

perseverante e determinado (GOVERNO DO TOCANTINS, História Viva, p. 16). 

Sobre  esse  processo  de  relação  de  auto-projeção  e  reconhecimento  da  autoridade 

pública,  cabe lembrar a afirmativa de Bourdieu (2003, p.188) “mandatário  unido aos seus 

mandantes por uma espécie de contrato racional - o programa - ele é também um campeão, 

unido por uma relação mágica de identificação àqueles que, como se diz, põem nele todas as 

esperanças”.  No caso do Tocantins,  a legitimação da aposta  política  envolve uma intensa 

campanha oficial em prol da divulgação da mais nova unidade da federação como “o Estado 

das oportunidades”, “onde o sol nasce para todos” sem distinção de classe social.
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2.6 O ESTADO DAS OPORTUNIDADES MANTÉM UMA POLÍTICA NEOLIBERAL?

Embora já tenha nascido globalizado o capitalismo adquiriu, nos últimos anos uma 

nova roupagem: rompimento das barreiras econômicas mundiais, o uso das novas tecnologias, 

a  internação do espaço ao campo econômico,  ou seja,  a instauração do fenômeno que se 

denomina globalização ou mundialização.

O capital, que antes era o motor de popa sob a forma acumulada, adquiriu uma nova 

configuração. Tornou-se flexível e muitas vezes deixou de ser papel para tornar-se virtual, 

plástico, em transações tão rápidas que sequer passam pelas mãos dos donos.

A política neoliberal impõe, pelas forças da economia, que os paises submetam-se à 

sua lógica sob o discurso midiático-político das supra necessidades de se estar inserido na 

“globalização”.  Nesse sentido,  podemos dizer  que, “a economia que o discurso neoliberal 

constitui como modelo deve certo número de suas características, pretensamente universais, 

ao fato de estar incrustada (embedded) em uma sociedade particular”. (BOURDIEU, 2001, p. 

29).

Bourdieu descreve a imposição de um modelo econômico que,  no nosso ponto de 

vista, se inscreve apto. Como se pode observar, a exposição político midiática que se realiza 

no Estado do Tocantins é uma forma pedagógica de disseminar o pensamento neoliberal. Sob 

o  emblema  de  progressista  (Palmas,  a  cidade  moderna  e  ecológica,  do  conhecimento,  do 

futuro e outros) há a tendência quase certa de se formar um senso comum de ser o único 

caminho a ser trilhado e ideal. O tempo nas fazendas, nas tribos, é diferente do tempo nas 

cidades. No entanto, pouco se questiona sobre a qualidade de vida desses extremos levando-se 
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a tomar como superior o ritmo alucinante  das metrópoles  (onde se realizam os negócios) 

como padrão a ser seguido. 

De fato, o mercado mundial é uma criação política: A “globalization” econômica não 

é um efeito da mecânica das leis da técnica ou da economia, mas o produto de uma política  

implementada por um conjunto de agentes e de instituições (BOURDIEU, 2001, p.101), para 

a obtenção de lucro. Guiar-se por essa política é eleger o dinheiro e o poder como valores 

universais  a  serem  seguidos.  Entendendo-se  que  o  mundo  é  composto  não  só  de  bens 

materiais, mas também por pessoas, esse conceito tende a retirar a essência do ser humano 

que, necessariamente precisa conviver e não apenas consumir.

Em vários locais,  nas propagandas oficiais,  em placas e letreiros vê-se hoje escrito: 

Tocantins – O Estado da Livre Iniciativa e da Justiça Social. Neste lema há, no mínimo, um 

sério conflito ideológico: a “livre iniciativa” propagada por Hayek (1990) reflete a idéia da 

mínima  intervenção  estatal  e  de  abertura  de  mercados,  própria  da  forma  estrutural  do 

capitalismo conhecido como acumulação flexível. Esta nova configuração, que surgiu após a 

crise do fordismo e do Welfare State, na primeira metade da década de 70, se apóia na tese da 

liberdade econômica como também liberdade social. Hayek (1990) delibera, por exemplo, que 

segundo as  idéias  neoliberais,  o dinheiro  é  um dos  maiores  instrumentos  de  liberdade  já 

inventado pelo homem.  Fundamentando a teoria que, se lutamos por ele é porque este nos 

permite escolher de forma mais ampla como melhor desfrutar os resultados de nossos esforços. 

Fazendo uma leitura  crítica  desse processo,  autores como Chesnais (1996),  Harvey (2001), 

Rifkim (2001), entre outros, denunciam que esta nova configuração do capitalismo ainda mais 

selvagem e mais avassaladora, na verdade, tem um só objetivo: explorar mais e melhor.

A expressão Estado da Justiça Social remonta, segundo Morggridge (1976) às idéias 

do  economista  inglês  John  Maynard  Keynes,  que,  1939,  escreveu  para  o  jornal  New 

Statesman:
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Trata-se de saber se estamos preparados para deixar o estado do  laissez faire  do 
século XIX a fim de ingressar numa era de socialismo liberal; por socialismo liberal 
entendo um sistema em que podemos agir como uma comunidade organizada por 
propósitos comuns e promover a justiça social e econômica, ao mesmo tempo em 
que respeitamos e protegemos o indivíduo, sua liberdade de escolha,  sua fé,  sua 
mente e a expressão dela, seu empreendimento e sua propriedade (KEYNES apud 
MORGGRIDGE, 1976, p.36).

Essa  idéia  de  justiça  social suscitada  por  Keynes,  no  entanto,  cai  por  terra  hoje, 

quando se observa a globalização de mercados e as contradições impostas pelo capitalismo e 

as estratégicas que o sustenta na busca de uma “estabilidade financeira” – diga-se, para alguns 

apenas.

Bourdieu (1996) ressalta essa capacidade do Estado ser um campo de luta específico 

que mantém as armas que garantem sua posição de poder:

O Estado é resultado de um processo de concentração de diferentes tipos de capital, 
capital  de  força  física  ou  de  instrumentos  de  coerção  (exército,  polícia),  capital 
econômico,  capital  cultural,  ou  melhor,  de  informação,  capital  simbólico, 
concentração que, enquanto tal, constitui o Estado como detentor de uma espécie de 
metacapital,  com poder  sobre  os  outros  tipos  de capital  e  sobre  seus  detentores 
(BOURDIEU, 1996, p. 99).

Coincidentemente, esse mecanismo de manutenção de poder do Estado se apresenta no 

Estado do Tocantins onde se observa o uso da máquina estatal para (re) produzir a partir da 

escola, material didático sobre a criação do Estado. Desse modo, a própria análise que se tem 

feito da produção do Estado na área educativa muitas vezes se confunde com propagandas e 

imagens divulgadas por aquele. Nem sempre, portanto, as informações veiculadas no Estado 

podem ser confiáveis, sendo fundamental a pesquisa para desvelar a realidade.

A vasta bibliografia existente no mercado, Braverman (1987), Demo (2002), Arrighi 

(1996), Apple (2003), entre outros, dispõe de dados que confirmam cada vez mais o fosso 

existente entre uma categoria/classe que tem acesso à tecnologia, à educação, a oportunidades 

e outra grande massa de desempregados, famintos e sem casa, comida, emprego, terra e outros 

expropriados. 
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O futuro do mercado de trabalho previsto por Apple (2003), está em torno de 95%, nos 

próximos anos para a prestação de serviços. Isto está causando efeitos locais e mundiais em 

todas  as  áreas  desde  o  consumo  e  constituição  das  classes  sociais,  até  as  propostas 

educacionais. Presenciamos, por exemplo, o aumento dos chamados “desempregados de alto 

nível” e aumento do comércio informal e autônomo, ao mesmo tempo em que acompanhamos 

a ênfase na livre iniciativa (privatização) no campo da educação. Nesse intenso e complexo 

movimento de disputas entre grupos e classes sociais, gerando interesses políticos-ideológicos 

díspares e antagônicos em boa parte de seus constituintes, destacamos o poder da  mídia na 

relação da idéia do público-privado. Um exemplo dessa estratégia capitalista é a construção 

de Palmas, capital do Tocantins. Inaugurada em maio de 1989 no meio do cerrado, à margem 

do Rio Tocantins, conta hoje com 180.000 habitantes, crescendo, segundo estatística oficial, a 

um índice de 9% ao ano. A cidade construída artificialmente dentro de um espaço temporal 

recorde dispõe também de um vasto investimento em propaganda, assim como todo o Estado. 

Anunciado  como  produto  de  consumo,  o  Estado  vem atraindo  colonizadores  nacionais  e 

internacionais. Trata-se de um espetáculo financiado pela máquina política, afinal, “quanto 

mais  o  capital  político  se  institucionaliza  em  forma  de  postos  a  tomar,  maiores  são  as 

vantagens de entrar no aparelho” (BOURDIEU, 2003, p. 195). No entanto, o que se observa 

nos jornais, na prática e no dia-a-dia da capital é que no Estado que promete justiça social e 

onde o sol nasce para todos,  essa é uma utopia exagerada ou proposital a fim de que uma 

minoria detentora de privilégios possa se manter no poder e desfrutar de todas as vantagens 

que o campo político proporciona.

O Estado do Tocantins, nascido no momento capitalista histórico mundial e ideologia 

neoliberal reproduz-se e vem se desenvolvendo segundo seus pressupostos. Desse modo, as 

políticas públicas para a educação também sofrem seus efeitos. Nosso interesse se concentra 
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sobre  o  alcance  dessa  ideologia  e  como  ela  se  apresenta  no  Estado  do  Tocantins, 

principalmente no atendimento as crianças menores de sete anos.

CAPÍTULO II

3  POLÍTICAS  PÚBLICAS  PARA  A  EDUCAÇÃO  INFANTIL  NO  ESTADO  DO 

TOCANTINS

As estatísticas oficiais reconhecem o Estado do Tocantins como um dos que mais têm 

se desenvolvido no país, comparando seu avanço desde sua criação, em 1988, até os dias de 

hoje. Embora esse avanço possa ser observado em várias áreas, ainda está distante de alcançar 

uma posição  que  possa  ser  considerada  ideal,  adequada  ou  satisfatória.  Abriga  hoje  uma 

grande diversidade econômica,  social  e cultural  – migrantes de várias regiões do país que 

chegam ao Estado em busca de novas oportunidades de trabalho, de condições de vida. 

Assim, em todas as áreas, o Estado luta para acompanhar as transformações advindas 

com o  progresso, pagando a dívida de ser um Estado ainda em vias de estruturação numa 

economia  globalizada.  A educação  no  Estado  também está  em processo  de  consolidação 

assim como todas as outras áreas – Saúde, Economia, Planejamento, Turismo, Administração, 

entre outras. Nesse sentido, apresenta diversas contradições históricas e sociais, que refletem, 

em última instância, a luta de classes e entre grupos.

No capítulo,  discutimos essa dinâmica do Estado do ponto de vista de sua política 

educacional,  dando destaque às iniciativas para a Educação Infantil  no período de 1980 a 

2004. Nos diferentes tópicos resgatamos informações e dados de nossa investigação empírica 

e documental, buscando analisá-los e sintetizá-los de modo sistemático e dialético.
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3.1 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NO TOCANTINS – DE 1980 A 2004

Há tempos o Estado do Tocantins enfrenta dificuldades para efetuar uma política de 

Educação equiparada a outros estados do país. A distância geográfica dos grandes centros 

aliados a outros entraves, como falta de energia elétrica, saneamento básico e comunicação, 

constituíram-se historicamente em atrasos também para o desenvolvimento educacional  da 

região. Através de relatos de participantes de nossa pesquisa, foi possível recompor algumas 

cenas do cotidiano vivido por esses sujeitos. Uma das falas, de E1, instiga-nos a refletir sobre 

a memória como registro da história da escola pública no Estado de Tocantins.

Eu lembro até hoje. Teve um dia que, quando a gente pensa que não, só a cobra no  
canto  da  sala  (sic).  (E1,  ex-aluna  de  Curso  Normal  em  1980,  Entrevista  em 
ago./2004).

Segundo  depoimentos  colhidos  entre  alguns  informantes  protagonistas  da  história 

educacional  no Estado para  essa pesquisa,  as  escolas,  por  volta  de 1980,  eram de palha, 

tinham bancos de madeira, luz de lampião. Era assim a rotina da primeira turma do curso 

Normal  em Guaraí,  por  exemplo,  que  funcionava  nos  apenses  da  Casa  Paroquial.  Havia 

energia  elétrica,  mas  essa faltava  com freqüência,  tanto  que dois  lampiões  já  ficavam de 

sobreaviso  no  canto  da  sala.  As  condições  eram  difíceis  e  faltava  quase  tudo:  material, 

professores, casas de alvenaria. 

A Secretaria de Educação do Estado ficava em Goiânia e processos simples,  como 

registro  de  diplomas  ou  contratação  de  funcionários,  demoravam  até  um  ano  para  se 

efetivarem.  Não  havia  ensino  infantil  nem  creches  naquela  época.  Alguns  alunos 

freqüentavam a pré-escola agregada ao sistema estadual, mas eram poucos. Os professores, 
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grande  maioria  sem  formação  específica,  foram  sendo  qualificados  através  do  Projeto 

Lumem17, feito à distância, com provas mensais e professores “de fora”.

Os alunos eram demais e as aulas funcionavam nessas salas de pau a pique (sic),  
mas era um problema grande porque amanheciam cheias de fezes e as serventes  
tinham ainda que limpar e o Jales Machado18 prontinho já. Já tava tudo pronto e  
não tinha vindo ninguém pra inaugurar. O prefeito era o Doutor Euclides. Aí eu  
falava assim: - Vamos Dr. Euclides passar pra lá. – Não, tem que esperar o pessoal  
pra vir inaugurar. Aí sabe o que a gente começou a fazer? Cada dia que a gente  
chegava  lá  na  sala de  palha  arrancava  um pau,  arrancava  uma folha  e  fomos  
tirando aos poucos. Aí, trouxemos uma turma, depois outra, até que todo mundo 
veio pro Jales. (E2, Entrevista, ago./2004).

Questionada sobre a presença de alunos pequenos, de zero a seis anos, na escola, E2 

mostra o corte pela idade, critério econômico para a entrada na escola:

Não, era proibido. O menino já entrava com sete anos, sabe por quê? Eram poucas  
as salas de aula e se começasse a colocar com cinco, seis anos, não teria lugar pra  
colocar os que já tinham sete, oito.

A partir de 1987, algumas prefeituras ofereceram Educação Infantil para crianças a 

partir  de  quatro  anos.  Os  “treinamentos”  eram feitos  por  técnicos  vindos  de  Delegacias  

Regionais  de  Ensino que  haviam sido,  por  sua  vez,  treinados  em Goiânia.  Muitas  salas 

funcionavam  em  regime  multisseriado,  ou  seja,  uma  única  professora,  geralmente  com 

formação apenas um pouco acima da dos alunos, ensinava simultaneamente várias crianças 

em diferentes níveis, incluindo pré-escolares, na mesma sala de aula.

Entre 1988 e 1992, de setenta e duas escolas municipais em Guaraí, apenas dezoito 

ofereciam atendimento pré-escolar, pois a prioridade era o Ensino Fundamental. Conforme E3 

(ago./2004) havia uma precariedade nas condições físicas das Unidades e, ainda, problemas 

17 Projeto  Lúmen:  curso  de  suplência  profissionalizante  que  foi  oferecido  de  1974  até  1997  pela 
Superintendência de Educação a Distância da Secretaria Estadual de Educação para formação de professores 
leigos,  em exercício,  do  Estado  de  Goiás.  O  acompanhamento,  assessoramento  e  avaliação  ficavam  sob  a 
responsabilidade desta Superintendência. A avaliação do Projeto Lúmen acontecia ao longo do processo, sendo 
que, ao final de todas as etapas vencidas,  o candidato deveria ser avaliado através de atividades coletivas e 
individuais, e ainda provas escritas elaboradas, aplicadas e  corrigidas pela Superintendência.
18 Escola Estadual Jales Machado
18
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de ordem financeira no processo de repasse de recursos e na contratação de pessoal, marcada 

por uma relação de compadrio.

Essa realidade de Guaraí espelhava em grande parte o que ocorria à época com outros 

municípios tocantinenses, nos quais a Educação Infantil foi pensada como algo dispensável. 

Na década de 1990 o Estado do Tocantins sentiu os reflexos das pressões exercidas já em 

outros  estados  brasileiros  pelos  movimentos  sociais,  pela  Constituição  de  1988,  e  por 

documentos  do  próprio  MEC  que  exigiam  maior  atenção  em  relação  àquela  etapa 

educacional.  Levantamentos  foram feitos através  da Delegacia  do Ministério da Educação 

(Demec) que mantinha uma Unidade em Palmas, capital do Estado. A função principal da 

Demec nessa época era dar suporte na elaboração de projetos e supervisionar a aplicação de 

recursos financeiros, enviando relatórios ao MEC.

O pessoal da Demec era concursado (sic),  mas para entrar  no MEC podia ser  
qualquer nível superior; então tinha engenheiro, tinha tudo e eu era a única da área 
da educação, então eu ficava com esses programas e foi assim que a Educação 
Infantil  caiu  de  pára-quedas.  Não  tinha  uma  coordenação  específica  (E4,  
depoimento em set/2004).

Em 1996, atendendo solicitação de Ângela Barreto que assumira a Coordenação da 

Coedi e que funcionava dentro da Secretaria  de Ensino Fundamental  (SEF), a Demec foi 

convocada a  participar  do  Encontro Regional  de Educação Infantil  da Região Norte,  que 

aconteceu em Belém. Durante três dias discutiu-se o  estado da arte em relação à educação 

infantil em cada Estado.

O Estado  do  Tocantins,  rápida  e  improvisadamente,  reuniu  as  parcas  experiências 

desenvolvidas no Estado e enviou uma pequena equipe para apresentar algumas atividades 

pedagógicas desenvolvidas no Estado. 
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Foto 3 - Participação da equipe técnica enviada pelo Estado do Tocantins no Encontro Regional de Educação 

Infantil da Região Norte-1996.

O Encontro foi um preparatório para o IV Simpósio Latino Americano de Atenção à  

Criança de 0 a 6 anos e do II Simpósio Nacional de Educação Infantil que se realizaria em 

Brasília, em setembro, também 1996. De volta desse Simpósio, o grupo técnico da Demec, 

incentivado  pela  Secretária  do  Ensino  Fundamental  do  MEC,  resolveu  organizar  o  I  

Seminário  de  Educação  Infantil  no  Estado  do  Tocantins o  qual  contou  com o  apoio  da 

Secretaria de Educação Estadual.

Assim,  reuniram-se  representantes  da  Demec,  Secretaria  da  Ação  Social  (SAS), 

Secretaria  da  Educação  (Seduc)  e  Universidade  do  Tocantins  (Unitins)  e  realizou-se,  em 

outubro de 1997, o primeiro e único seminário especificamente voltado à Educação Infantil 

no Estado (Anexo B). Sua pauta foi abrangente refletindo os diversos enfoques praticados na 

época,  referenciados  por  atendimentos  específicos  da  Assistência  Social  expressos  em 

palestras como Pressupostos para uma política em Assistência Social de Educação Infantil e 

Programas da Política Nacional de Saúde que contemplam a criança de 0 a 6 anos além de 

abranger  áreas  pedagógicas  –  como a  oficina  Expressão plástica  e  gráfica  em educação 

infantil aplicada à literatura (Anexo C).
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As palavras de uma das técnicas da Demec mostram a situação nova colocada para a 

Educação  Infantil  na  década  de  1990,  envolvendo-se  algumas  iniciativas  que, 

contraditoriamente,  destacavam  aquela  etapa  como  necessária,  ao  mesmo  tempo  em que 

colocava na esfera da reprodução das relações de marginalidade. O trabalho dessa equipe, por 

um tempo, foi percorrer alguns municípios orientar prefeitos, dar cursos por regionais.

Fomos do Bico do Papagaio (região extremo-norte do Estado), a Arraias (extremo-
sul). Era a gente mesmo que dava os cursos (pelo MEC). Recebíamos somente a  
diária e usávamos basicamente sucata. Ao final deste seminário chegou a ser criado 
o Fórum Permanente de Educação Infantil que teve ainda umas duas reuniões. O  
MEC, então, pedia um monte de outras informações (E4, depoimento em set/2004).
                         

           

Foto 4 - Técnicas da Demec/TO realizando curso em Araguaína, 1997.

Esse trabalho desenvolvido, mesmo restrito, foi interrompido pela extinção da Demec, 

em  199819,  por  motivo  de  reestruturação  feita  dentro  do  próprio  MEC  e,  devido  à 

responsabilização dos municípios pela Educação Infantil conforme a Lei 9394/96. Esta etapa, 

19 Devido à extinção da DEMEC todos os documentos e relatórios referentes à educação infantil, como os outros 
foram incinerados, demonstrando certo descaso com a historicidade da educação nacional.
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aos poucos, também foi sendo abandonada pelo Estado e pela própria Secretaria de Educação 

Estadual.

A  Coordenação  de  Educação  Infantil,  criada  pela  Secretaria  Estadual  em  1995, 

também foi extinta em 1999. Essa coordenação dava suporte às escolas em vários aspectos, 

desde o fornecimento de material pedagógico até material impresso, apostilas em consonância 

com o que se difundiam, na época, orientações piagetianas “aplicadas” à Educação Infantil.

Capa Apostila produzida pela Coordenação de Educação Infantil da Secretaria Estadual de Educação - 1997. 

Desde então, não foram mais efetuadas ações pela Secretaria Estadual de Educação a 

não ser o treinamento para uso dos  Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (Rcnei) ocorridos em 2.000 sob o nome de Parâmetros em Ação.  O Programa, com o 
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apoio pedagógico da Universidade do Tocantins (Unitins), realizou encontros mensais para 

estudo  dos  módulos  dos  Referenciais  e  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais com  o 

objetivo de tematizar, problematizar e discutir a prática pedagógica dos professores da rede 

pública. Foram feitas exceções em relação aos professores de Educação Infantil e aberta a 

participação de profissionais das redes municipais nos encontros.

O Programa do MEC de Formação de Professores em Exercício (Proformação), em 

parceria  com os  municípios  e  o  Estado,  constitui-se  em um curso  de  nível  Médio,  com 

habilitação  em  Magistério  na  modalidade  a  distância,  destinado  aos  professores  sem 

habilitação mínima que atuam nas quatro séries iniciais, classes de alfabetização e pré-escola 

e habilitou até o ano 2.000, seiscentos e seis professores no Estado do Tocantins. Encerrado o 

convênio, a Secretaria da Educação não se dispôs a renovar o contrato argumentando não ter 

mais professores sem habilitação.

Cabe destacar que, segundo pudemos constatar, não existe uma equipe que represente 

a Educação Infantil, que conheça e defenda seus propósitos e particularidades. Há um grupo 

formado por nove (09) pessoas na Coordenadoria de Ensino Fundamental, que está iniciando 

as  discussões  para  implementação  do  Ensino  Fundamental  de  Nove  Anos,  proposta  do 

Governo Federal  prevista  na Lei  de Diretrizes  e  Bases  de  1996 e  meta  do Ministério  da 

Educação determinada pela Lei nº 10.172/2001. 

Em  visita  à  Secretaria  de  Educação  para  fins  dessa  pesquisa  foi  realizada  uma 

entrevista  coletiva  com aquela  equipe  a  quem perguntamos  como serão desenvolvidos  os 

conteúdos a serem “aplicados” às crianças de seis anos e que agora farão parte do Ensino 

Fundamental. Uma das técnicas afirmou veementemente: “será alfabetização, com certeza!” 

O  documento  disponibilizado  pelo  MEC/SEB  –  Ensino  Fundamental  de  Nove  Anos-

orientações gerais – deixa claro essa preocupação:

(...) não se trata de transferir para as crianças de seis anos os conteúdos e atividades 
da tradicional primeira série, mas de conceber uma nova estrutura de organização 
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dos conteúdos em um Ensino Fundamental de nove anos, considerando o perfil de 
seus alunos (BRASIL. Ensino Fundamental de Nove Anos-versão preliminar, 2004, 
p.17).

A  entrevistada  também  relembrou  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  

Educação Infantil,  nos quais  estavam incluídas  as crianças  de seis  anos,  dentre  muitas,  o 

cuidado em:

Promover em suas práticas de educação e cuidados a integração entre os aspectos 
físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais da criança, entendendo 
que  ela  é  um  ser  total,  completo  e  indivisível.  Dessa  forma,  sentir,  brincar, 
expressar-se, relacionar-se, mover-se, organizar-se, cuidar-se, agir e responsabilizar-
se são partes do todo de cada indivíduo (BRASIL, Resolução CEB/CNB nº. 02/99).

Uma tendência  à  antecipação  de conteúdos  às  crianças  de  seis  anos  já  havia  sido 

identificada em 1997, quando Pesente (1997) realizou uma pesquisa no Estado do Tocantins 

intitulada  Ensinar  ou  educar  na  pré-escola  -  um estudo  nas  escolas  da  rede  urbana  de 

Guaraí.  A pesquisadora concluiu que as pré-escolas encontravam-se em estágio indefinido, 

sem  objetivos  claros  e  que  as  escolas  não  demonstravam  conhecer  os  pressupostos  que 

fundamentavam uma proposta pedagógica própria para a fase pré-escolar e, se conheciam, 

ficavam apenas no discurso, sem aplicação prática. Constatou-se também que a implantação 

das pré-escolas não era precedida de um planejamento adequado ao contexto sócio-regional, 

desenvolvendo.  assim,  diversas atividades  no atendimento  ao aluno,  sem um consenso do 

trabalho realizado e demonstrando diferentes visões de objetivos. A prática mais comum, na 

época, era a antecipação da escolaridade, com alfabetização sistemática e repetitiva, uso de 

cartilhas  e  extensas  cópias  mimeografadas.  Outra  prática  comum  era  o  atendimento 

exclusivamente assistencial, de “pajeamento”, sem qualquer direção pedagógica.

Também Barbosa, no mesmo ano, defendia em tese de doutorado que:

(...)  a leitura e a  escrita  podem ser ensinadas  na Pré-escola.  Entretanto,  como já 
havia  ressalvado  o  próprio  Vygotsky,  a  criança  não  deve  continuar  apenas 
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condicionada  à confecção  de conteúdos vazios  e  ideologicamente  definidores  da 
dominação de algumas classes ou grupos sociais. É preciso que a leitura e a escrita 
sejam consideradas no bojo das necessidades e atividades da criança e se mostrem 
relevantes na sua formação crítica diante das suas condições de existência social e 
cultural (BARBOSA, 1997, p.129).

Essa  indefinição  quanto  ao  trabalho  pedagógico  a  ser  desenvolvido  na  pré-escola 

continua em grande parte do Tocantins ainda hoje. Porém, assim como Barbosa (2001), não 

defendemos que a Educação Infantil seja meramente preparatória para o Ensino Fundamental. 

Barbosa  (idem)  se  manifesta  preocupada  com a  transposição  das  “funções  escolares”,  da 

forma mais tradicional  para a Educação Infantil.  Porém, a autora chama a atenção para a 

necessidade de, ao manifestar-se contra essa escolarização precoce do processo com crianças 

pequenas, não nos coloquemos opositores da escola, instituição histórica e que deve manter 

algumas de suas funções, ou seja, não se pode assumir a dicotomia escola versus Educação 

Infantil. Muitas vezes, ao criticar a escolarização, usa-se isso como pretexto para se defender 

a permanência da visão hegemônica assistencialista na Educação Infantil.

Importante  destacar  que  na  história  da  Educação  Infantil  brasileira  a  perspectiva 

assistencial e a própria atuação do Ministério da Ação Social sempre esteve presente. Embora 

a LDB, desde 1988, reafirme o compromisso educacional com a criança de zero a seis anos, 

os  programas  assistenciais  continuam sendo estendidos  às  crianças  consideradas  parte  da 

população carente. Assim, no Tocantins, há um conflito de ações e responsabilidades entre as 

duas  Secretarias,  a  de  Educação  –  que  não  oferece  apoio  suficiente,  nem  mantém  uma 

coordenação como está previsto na LDB/96 e no PNE20 e a Secretaria do Trabalho e Ação 

Social (Setas) que tenta suprir as necessidades daquele segmento.

De acordo com nosso levantamento de dados, a Secretaria do Trabalho e da Ação 

Social do Governo do Estado do Tocantins, dentro da Diretoria da criança e do adolescente 

conta com duas pedagogas que elaboraram uma Proposta de Formação Continuada que está 

20 Meta 25 do PNE: Exercer a ação supletiva da União e do Estado junto aos Municípios que apresentem maiores 
necessidades técnicas e financeiras, nos termos dos art. 30, VI e 211, §1º, da Constituição Federal.
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sendo  desenvolvida  em  todo  o  Estado.  O  objetivo,  segundo  o  projeto,  é  promover  a 

qualificação do atendimento à criança em creches através de atualização e capacitação dos 

educadores  infantis  com  as  concepções  teórico-metodológicas  baseadas  no  Referencial  

Curricular  Nacional  para  a  Educação  Infantil,  além  de  utilizarem  outros  autores.   Os 

Municípios do Estado, na proposta, foram agrupados em quatro pólos: Araguaína, com 70 

participantes, Guaraí, 40, Palmas, 70 e Gurupi, 40 participantes. A carga horária, de 176 horas 

foi dividida em quatro etapas sendo o curso destinado aos coordenadores ou professores de 

Creches. 

As duas pedagogas propuseram a montagem de apostilas que foram reproduzidas pela 

Setas com vários textos relativos ao atendimento à criança pequena, contemplando concepção 

de  criança,  objetivos  da  educação  infantil,  socialização,  cuidados  biológicos  a  noções  de 

primeiros  socorros.  Embora  a iniciativa seja interessante,  percebe-se que o trabalho  é um 

recorte e agrupamento de vários autores – da área educacional, sociologia, psicologia, entre 

outros  –  sem conexão  clara  e  adaptação  à  realidade  tocantinense.  Em visita  a  Setas,  as 

responsáveis pela capacitação e organização dos módulos demonstraram grande interesse pela 

nossa pesquisa e solicitaram-nos a manutenção de contato e até orientação e reconhecendo a 

falta de suporte em relação ao trabalho por elas desenvolvido.

A União Nacional de Dirigentes Municipais (Undime), seção Tocantins, que também 

deveria dar apoio às prefeituras, está restringindo seu trabalho ao repasse de informações do 

MEC, divulgação de projetos federais e encaminhamento à assessoria jurídica educacional 

mantida  pela  Associação  Tocantinense  dos  Municípios  (ATM).  A secretária  executiva  da 

Undime,  em entrevista,  disse  que  mesmo os  levantamentos  requeridos  pelo  MEC são de 

difícil execução pela falta de retorno dos municípios (Entrevista, jun./2004).
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A Undime, no Estado, não mantém um banco de dados sobre a Educação Infantil e se 

negou a fornecer o cadastro das prefeituras para efeito desta pesquisa, não respondendo, até o 

momento de finalização desta pesquisa os requerimentos enviados.

De acordo com o Ibge/Pnad/2002, há 182.944 crianças de 0 a 6 anos no Estado do 

Tocantins. Destas, 9.405 (MEC/Inep/Seec/2002) estão matriculadas em creches e pré-escolas 

particulares. As restantes, 36.676 (MEC/Inep/Seec/2002), freqüentam instituições municipais 

ou estaduais. Isso quer dizer que a maioria, 136.863 (74,81%) não está matriculada, seja em 

Creches ou Pré-escolas.

Revendo a primeira meta do PNE, que se refere à ampliação da oferta de Educação 

Infantil até 2006 para 30% (população de 0-3 anos) e 60% para a população de 5 e 6 anos, 

observa-se  que  o  Tocantins  dificilmente  alcançará  essa  meta,  visto  que  está  atendendo 

somente 25% da população de 0-6 anos.

Um dos dados alarmantes observados por essa pesquisa foi o número de crianças fora 

das  Instituições  de  Ensino21 (seja  na  Creche  ou  Pré-escola).  O Município  de Itacajá,  por 

exemplo, está atendendo somente 3% da sua população de 0 a 6 anos, abrangendo a rede 

pública e as instituições privadas, Gurupi atende 16,29%, o que representa um número de 

7.760 crianças sem qualquer atendimento. O Município que está obtendo melhor desempenho 

é Porto Nacional, cerca de metade de sua população de 0-6 anos (44,56%) freqüenta uma 

Instituição, seja ela pública ou privada. Os outros municípios pesquisados mantêm uma média 

de 30% podendo-se deduzir que há um número elevado de crianças menores de sete anos no 

Tocantins sem atendimento. Importante destacar, ainda, que as crianças menores de 3 anos 

recebem menor atenção quanto à necessidade desse atendimento.

3.2 ASPECTOS RELACIONADOS À ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESTADO DO TOCANTINS
21 Especialmente, nesta pesquisa, os termos escola ou Instituição de Ensino se referem àquelas indicadas à faixa 
de idade de 0-6 anos, indiscriminadamente.
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A segunda, terceira e quarta metas do PNE para Educação Infantil fazem referências a 

padrões  mínimos  de  infra-estrutura  que  assegurem  o  atendimento  das  características  das 

distintas faixas etárias e das necessidades do processo educativo quanto a:

a) espaço  interno,  com  iluminação,  insolação,  ventilação,  visão  para  o  espaço 
externo, rede elétrica e segurança, água potável, esgotamento sanitário;

b) instalações sanitárias e para higiene pessoal das crianças;
c) instalações para preparo e/ou serviço de alimentação;
d) ambiente interno e externo para o desenvolvimento das atividades, conforme as 

diretrizes curriculares e a metodologia da educação infantil, incluindo o repouso, 
a  expressão  livre,  o  movimento  e  o  brinquedo;  mobiliário,  equipamentos  e 
materiais pedagógicos;

e) adequação às características das crianças especiais (PNE, 2003, p.43).

O MEC divulgou em 2004, através da Secretaria da Educação Infantil e Fundamental 

(Seif) em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, um estudo preliminar sobre 

a  arquitetura  ideal  destinada  à  Educação  Infantil,  reconhecendo  ser  esse  um  espaço  de 

extrema influência na aprendizagem, na integração sujeito-ambiente e na adequação funcional 

do trabalho pedagógico. Além desses documentos, há preocupação com o espaço físico no 

documento  de  nome  Subsídios  para  credenciamento  e  funcionamento  de  instituições  de  

educação  infantil  (BRASIL,  1998b)  e  também no  Referencial  Curricular  Nacional  para 

Educação  Infantil  (BRASIL,  1999a)  como  um dos  elementos  associados  à  execução  das 

propostas pedagógicas.

De uma forma  geral,  conforme  as  respostas  aos  questionários  propostos  em nossa 

pesquisa,  os  municípios  do  Tocantins  reconhecem não  terem feito,  ainda,  as  adequações 

necessárias  estabelecidas  pelos  documentos  oficiais.  As  condições  físicas  estão  entre  os 

padrões considerados de risco. Alguns municípios, como Lavandeira, mencionam que cerca 
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de 1/3 de suas instalações podem ser caracterizadas como  ruins.  Em Araguaína,  70% das 

instalações foram consideradas péssimas. Um pequeno número de municípios mantém uma 

ou duas instalações consideradas modelo, que funcionam como “cartão de visitas” do trabalho 

que deveria ser regra, não exceção, como é o caso de Palmas em que se destaca o Centro de 

Educação Infantil Cantiga  de  Ninar,  e  Araguaína  – onde  se  localiza  a  Instituição  Nossa 

Senhora Perpétuo Socorro. 

A prefeitura de Palmas mantém um total de 32 (trinta e duas) Instituições que fazem 

atendimento a crianças de zero a seis anos,  sendo que (8) oito são creches e pré-escolas, 

simultaneamente, e 4 (quatro), exclusivamente creches. O  Centro Educacional Cantiga de  

Ninar é uma das três instituições consideradas modelo pela Prefeitura Municipal. Inteiramente 

pública, foi selecionada aleatoriamente dentre as três indicadas pela Secretaria de Educação 

para visita pela pesquisadora em outubro de 2004. Na ocasião observamos vários aspectos da 

rotina das crianças e professores, além de aspectos pedagógicos e estruturais.

A Instituição, localizada no bairro periférico Aureny III, atende um total de trezentos e 

oitenta e duas (382) crianças em Creche e Pré-escola, funcionando das sete às dezessete horas 

e oferecendo cinco refeições: café da manhã, lanche, almoço e lanche da tarde e janta. As 

crianças  matriculadas,  oriundas  do  próprio  bairro,  tomam  banho  na  Instituição,  recebem 

uniformes lavados, fraldas, e mamadeiras individuais (as menores). Mantém berçário, lactário, 

fraldário, nutricionista, atendimento médico e psicológico. O ambiente é agradável, mantém-

se em excelente estado de conservação e está adaptado ao tamanho dos pequenos, desde o 

mobiliário-cadeiras, mesas, refeitório, até as peças do banheiro destinado ao pré-escolar.
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Foto 5 - Criança do pré-escolar do CEI Cantiga de Ninar em banheiro adaptado (Palmas, out./2004).

Há estímulo visual em todos os detalhes: nas cores da pintura do prédio e na decoração 

das paredes. Foram observados os cardápios e preparo dos alimentos, feito em condições de 

higiene e  também aspectos  da rotina das crianças  que se mostraram adequadas  para cada 

idade. 

              

Foto 6 - Crianças do pré-escolar do CEI Cantiga de Ninar em sala de aula.
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Duas ou três professoras atuam nas turmas, esse número varia conforme o número de 

crianças  nas  salas,  em  média  de  30,  ou  nas  atividades  desenvolvidas  no  momento.  As 

situações  de  aprendizagem e  aquisição  da  linguagem escrita  e  oral  estão  de  acordo com 

postulados interacionistas que colocam as crianças em condições de descoberta e participação 

do processo. 

Todas as professoras que lidam diretamente com as crianças têm a formação exigida 

pela LDB/96, incluindo nesse universo as profissionais do berçário. Outras estão em processo 

de conclusão de curso superior. A formação continuada acontece semestralmente realizada 

por técnicos da própria Secretaria ou contratação de profissionais de outros Estados. Como 

pode ser observado, o conteúdo dessa formação envolve vários aspectos desde fundamentos 

legais  ao  atendimento  à  criança,  orientação  para  elaboração  de  projetos  pedagógicos  à 

fundamentação teórica do ambiente pedagógico (Anexo D). O resultado pôde ser observado 

na  prática  cotidiana  desenvolvida  na  creche,  no  ambiente  físico  como  a  adequação  do 

mobiliário preconizada por Maria Montessori, o ambiente alfabetizador de Emília Ferreiro, os 

espaços e o estimulo à atividade cognitiva e das interações sociais, inspiradas em Jean Piaget, 

Vygotsky e Wallon.
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Foto 7 - Professora do maternal desenvolvendo atividade com nomes próprios no CEI Cantiga de Ninar.

Observamos  que,  em  várias  paredes,  há  produção  dos  alunos  e  as  salas  estão 

amplamente  decoradas.  Há  o  cantinho  da  música,  dos  brinquedos,  da  leitura,  com  as 

professoras orientando as brincadeiras e as crianças tendo livre acesso aos livros. 

          

Foto 8 – Disposição de materiais lúdicos na CEI Cantiga de Ninar, em Palmas.

No berçário há colchões individuais, ventilação e música ambiente. As mamadeiras 

são feitas no lactário e entregues por um profissional especialmente destinado a essa função. 

Há fraldas em número suficiente e lavanderia na Instituição. Também há ambientes externos 

que são utilizados em situações lúdicas, orientadas e acompanhados pelas professoras.

A escola mantinha, em outubro de 2004, uma lista de espera de vaga de mais de 300 

interessados, o que demonstra uma demanda reprimida a ser considerada pelas iniciativas do 

município.  Segundo  E5,  responsável  pela  Gerência  da  Educação  Infantil  na  Secretaria 

Municipal  de Educação de Palmas em entrevista  realizada (set/2004),  um dos fatores que 

dificultam atender à demanda se deve ao alto índice de crescimento demográfico da cidade, 

sempre superando os projetos de ampliação.
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Em entrevista publicada no Jornal do Tocantins (em 16/2/2005), G. S. de J., diretora 

da  creche  Sonho  Encantado,  outra  Instituição  considerada  modelo,  a  creche  atende  400 

crianças, mas tem uma lista de 680 mães aguardando. As crianças chegam às 7h30 e saem às 

17h30. Para conseguir vagas nas creches do município a Secretaria implantou um sistema de 

seleção: os pais interessados têm que comprovar o recebimento de até 2,5 salários mínimos e 

vínculo empregatício da mãe reforçando, mais uma vez, uma política de exclusão. 

As demais Instituições de atendimento da capital, excluindo essas três “modelo” pela 

Prefeitura  apresentam-se  com  uma  estrutura  de  padrão  médio  a  baixo,  sendo  a  maioria 

encontrada  no  Estado.  Não  oferecem  condições  satisfatórias,  nem  estruturais,  nem 

pedagógicas  o  que  certamente  têm relação  com o que a  própria  constituição  histórica  do 

campo da educação Infantil no Brasil.

Do ponto de vista do trabalho desenvolvido nessas instituições, as professoras, embora 

na  sua totalidade  atendendo à  exigência  da formação mínima  estipulada  por  lei  -  Ensino 

Médio modalidade Normal – em geral não apresentam segurança no trabalho pedagógico que 

desenvolvem,  permanecendo  a  prática  da  antecipação  de  conteúdos,  e  de  alfabetização 

sistemática,  prática essa muito comum no Brasil.  Nesse caso, a Educação Infantil  apóia o 

currículo propedêutico por acreditar que o letramento das crianças, quanto mais cedo se der, 

melhores resultados apresentariam no Ensino Fundamental. Sobretudo até a década de 1990 

observaram-se intensas tentativas de alfabetização em que as crianças eram submetidas ao uso 

de cartilhas, várias folhas de exercícios mimeografados em que ela, exaustivamente, tinha que 

cobrir.  Muitas  crianças  conseguiam  decorar  letras  e  decodificar  algumas  delas,  mas,  a 

maioria,  apresentava  um  desempenho  de  leitura  sofrível.  Estudos  posteriores  foram 

responsáveis por uma alteração curricular que mudou um pouco esse panorama22, apesar de, 

22 Ferreiro, Teberosky, Wallon, Piaget, Vygotsky e outros foram responsáveis por uma mudança de paradigma 
mudando o foco do aprendizado infantil colocando a criança como agente participativo do processo.
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em muitos  lugares permanecer  as práticas  sistemáticas  da alfabetização,  deixando de lado 

outras tantas possibilidades de um trabalho mais rico e mais dinâmico com a criança.

Apesar das recomendações de se ampliar o currículo da Educação Infantil feitas pela 

LDB/96, pelos Rcnei e grande volume da literatura na área, atualmente acredita-se que, no 

Tocantins, isso ainda ocorra também, pela deficiência na formação dos professores, que não 

dispõem  de  cursos  de  formação  inicial  nem  continuada  suficiente  (Anexo  E  -  cursos 

disponíveis no Tocantins). A maioria dos professores, nessas condições, reclama por maiores 

oportunidades  de  formação,  sabem  de  suas  deficiências,  mas,  pouco  consegue  mudar  a 

realidade  em que  vivem.  A própria  condição  profissional  a  ele  imposta,  baixos  salários, 

excesso de trabalho, diluição do poder sindical, características da política neoliberal, contribui 

para a permanência do quadro apresentado. 

Segundo Antunes (2001, p.53), “trata-se de um processo de organização do trabalho 

cuja finalidade essencial,  real, é a  intensificação das condições de exploração da força de 

trabalho”.  As reformas estruturais que o capitalismo moderno assumiu para acumular mais 

em detrimento do trabalhador23 podem ser claramente observadas.

Algumas  das  repercussões  dessas  mutações  no  processo  produtivo  têm 
resultados imediatos no mundo do trabalho: desregulamentação enorme dos 
direitos do trabalho, que são eliminados cotidianamente em quase todas as 
partes  do mundo  onde há produção industrial  e  de  serviços;  aumento  da 
fragmentação no interior da classe trabalhadora; precarização e terceirização 
da força humana que trabalha; destruição do sindicalismo de classe e sua 
conversão num sindicalismo dócil, de parceria (ANTUNES, 2001, p.53).

As condições de trabalho assim impostas reduzem as possibilidades de participação do 

trabalhador  no  processo,  contribuindo  para  sua  alienação  e  exploração.  Transforma-o  em 

técnico, reprodutor das ordens superiores, ou seja, de quem comanda o capital. O trabalhador, 

no ofício de professor, quase sempre desempenha seu papel de executor em condições de 

trabalho  extremamente  desfavoráveis,  tanto  nos  aspectos  físicos  das  instalações  como 

23 Ver Apple (2003), Arrighi (1996), Braverman (1987), Chesnais (1996), Rifkin (2001), Stiglitz (2002).
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psicológicas.  È o que pudemos observar  na maioria  das Instituições  que pesquisamos em 

Tocantins.

 

      

Foto 9 - Turma pré-escolar da Escola Mul. Luís de Camões em alfabetização.

As Instituições não mantém fraldário, enfermaria, lactário (com exceção da escola em 

Palmas), espaço destinado à expressão artística, musical, nem quadra de esportes. A maioria 

compreende como espaço de recreação aquela configurada como quintal, ou seja, um espaço 

vago, sem nenhum planejamento arquitetônico. Quase todas dispõem de parquinho, horta e 

biblioteca,  mesmo  que  em  condições  precárias,  o  que  certamente  é  um  indicador  da 

contradição na luta complexa pela melhoria de qualidade de atendimento de acordo com as 

necessidades  das  crianças.  Afirmamos  que  tal  contradição  abrange  a  luta  cotidiana  por 

melhoria,  ao  mesmo tempo,  que se  tem de  adaptar  à  falta  de  recursos  e  de mobilização 

coletiva, para mudar.
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Nota-se  que  o  espaço  do  quintal acomoda  a  proposta  de  ‘recreação’,  idéia  esta 

defendida  geralmente  na  Educação  Infantil  como  ‘direito’.  Brincar  é  tido  como  direito 

fundamental da infância, tomando-se essa atividade de vários pontos de vista. Para Froebel, o 

brinquedo:

Dá alegria, liberdade, satisfação, repouso interno e externo, paz com o mundo (...). 
O brinquedo espontâneo  da  criança  revela  a  vida  interior  futura  do  homem.  Os 
brinquedos da infância são os germes de toda a vida posterior (apud ANGOTTI, 
2002, p.19).

Foto 10 - Espaço destinado à recreação na Creche Municipal Leôncio de Sousa Miranda, interior do Estado. 

Barbosa (1997) complementa essa análise com a perspectiva de Vygotsky e seu grupo 

e de Wallon, para quem a brincadeira seria 

Uma atividade fundamental para esse processo, implicando não apenas em domínio 
corporal  e  construções  simbólicas,  mas  também  no  domínio  de  instrumentais 
concretos  que  serão  úteis  para  a  criança  nas  relações  que  estabelece  com  sua 
realidade. Brincar, nesse caso, não apenas se mostra importante para a construção da 
imaginação e da fantasia  (aqui  não se fala  que o jogo é só ficção,  mas também 
constrói ficção), como também é um meio de apropriação de formas culturais e de 
atuar pela criança (BARBOSA, 1997, p. 131).
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A brincadeira, portanto, deveria ocupar um dos espaços privilegiados da pedagogia 

infantil  no  Estado  do  Tocantins,  fundamentada  teoricamente  ao  contrário  da  concepção 

comumente adotada de recreação livre. A foto nº 10 ilustra a realidade encontrada na maioria 

dos espaços destinados à criança pequena no Estado, ou seja, um mero espaço físico, sem 

qualquer intervenção ou finalidade pedagógica, sem infra-estrutura, quase sempre em mau 

estado  de  conservação,  limitando  as  possibilidades  de  um  trabalho  pedagógico  mais 

adequado. De modo contraditório esses espaços são usados pela criança para construírem suas 

formas de “livre expressão”.

Outros aspectos estruturais que comprometem a qualidade do atendimento de crianças 

pequenas  compreendem,  também,  os  relacionados  ao  processo  viabilizador  do 

desenvolvimento integral da criança como a relação adulto/criança. 

Não basta colocar crianças nas Instituições. É preciso oferecer um atendimento digno, 

tanto do ponto de vista do aluno como do professor. Assim, a razão adulto/criança mostra-se 

importante  porque,  além de relacionar-se com as condições  necessárias para que todas as 

crianças sejam ouvidas e respeitadas em todos os seus direitos, relaciona-se também com as 

próprias  condições  de trabalho a que são submetidos  os  profissionais  que atuam na área, 

especialmente as professoras.

Não  há  lei  que  determine  a  quantidade  específica  da  relação  professor/aluno.  Em 

documento elaborado pela Comissão do Conselho Nacional de Educação (Brasil, 1998), com 

a finalidade de subsidiar os Conselhos Estaduais e Municipais na definição de critérios para a 

regulamentação  e  funcionamento  das  instituições  de  educação  infantil,  aparece  como 

recomendação a seguinte relação adulto/criança:
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Fonte: MEC/SEF, 1998. 

Podemos concluir que é considerado consenso, mesmo por parte dos órgãos oficiais, a 

necessidade  de  agrupamentos  em pequeno  número  para  atender  as  reais  necessidades  da 

criança pequena e do próprio professor. No entanto, o que vemos na realidade tocantinense é a 

tendência a assumir uma política de redução de custos, colocando-se um número elevado de 

crianças sob a responsabilidade de uma única professora. Como média, foi identificado que as 

creches estão aplicando a relação de 22,6 crianças de 0-3 anos por professor (quando deveria 

ser 12/1) e as pré-escolas 25/1 professor. 

Em relação às pré-escolas a razão criança/adulto pode ser considerada boa embora 

tenham sido identificadas algumas turmas acima desse referencial, mas, em relação às creches 

os dados encontrados chegam a ser alarmante. Como dar atenção individual à criança, suprir 

suas necessidades, sem que outras tantas fiquem reclamando igual atenção?

A  Legislação  Estadual  (Lei  1.360/2002)  que  dispõe  sobre  o  Sistema  Estadual  de 

Ensino  e  o  Plano Estadual  de  Educação não  mencionam o assunto.  Percebemos  que  isso 

acontece  no  Tocantins  não  só  pelo  descaso  das  autoridades,  reforçando  a  prática  de 

“agrupamento” de crianças tão antiga no Brasil, processo que barateia o atendimento, com 

também por falta de pressão política das famílias interessadas que não têm como consciência 

os direitos já garantidos em forma de Lei. 

Além  do  mais,  como  não  há  ainda  uma  normatização  específica  por  parte  dos 

Conselhos  Municipais  sobre  a  razão  adulto/criança,  isto  não  tem  merecido  atenção  das 

Instituições.     
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Foto 11 - Crianças observadas na Creche no interior do Estado: horário do sono coletivo.

Em 1995, Maria Malta Campos e Fúlvia Rosemberg publicaram, por intermédio do 

próprio MEC dentro da Coordenação Geral de Educação Infantil o documento Critério para 

um  atendimento  em  creches  que  respeite  os  direitos  fundamentais  das  crianças 

(BRASIL,1995) . O documento, que teve sua origem num projeto de assessoria, foi discutido 

no  I  Simpósio  Nacional  de  Educação  Infantil,  em  Brasília  e,  depois  disso,  recebeu 

colaborações  de vários especialistas  para elaboração do texto final.  Nele  são apresentados 

critérios relativos à organização e ao funcionamento das creches, dando atenção especial às 

práticas  adotadas  no  trabalho  direto  com  as  crianças  baseadas  em  experiências  exitosas 

desenvolvidas no Brasil e em países mais desenvolvidos. A segunda parte do texto explicita 

critérios  relativos  às  normas  políticas,  programas  e  sistemas  de financiamento  de creches 

governamentais e não-governamentais e foram desenvolvidos a partir de discussões nacionais 

e  internacionais  sobre os direitos  das crianças  e a qualidade  dos serviços  voltados para a 

população infantil. 
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Outras  publicações,  como a de Zabalza  (1998)  opõe-se às  políticas  públicas  como 

aquelas delineadas no Tocantins, envolvendo questões básicas de espaços, disponibilidades de 

materiais,  formação  de  pessoal  e  financiamento;  quesitos  reconhecidos  nos  documentos 

oficiais, mas não aplicados na prática.

Segundo  Campos  (2003),  o  motivo  pela  falta  de  interesse  em  investimento  na 

educação é que os resultados só são percebidos em longo prazo e não são evidentes a todos, 

razão pela qual se privilegia uma ou outra escola, tida como “modelo”, programas isolados, 

pois,

(...) têm visibilidade mais rápida e disseminada, descontínuos, no tempo e no espaço, 
não  são  universalistas,  sendo  possível  circunscrever  seus  beneficiários,  o  que 
permite  que  por  vezes  programas  com  pequena  cobertura  ganhem  destaque 
incompatível com suas reais dimensões (CAMPOS, 2003, p.190).

Em outras palavras, investir em Educação Infantil demanda recursos, não dá retorno 

rápido, não é visível na mídia eleitoral e não há determinações explícitas na Lei de quem paga 

a  conta,  portanto,  passível  de receber  a política  de  Estado Mínimo sem que haja  maiores 

cobranças,  seja  por  parte  da  sociedade,  seja  pela  falta  de  uma  política  séria  de 

responsabilidades e avaliação.

3.3 DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESTADO DO TOCANTINS

Sem excluir qualquer um dos aspectos abordados para se garantir padrões de qualidade 

em Educação Infantil, como formação de professores, infra-estrutura, demanda e atendimento, 

entre  outros,  um item sem o qual  nenhuma outra  política  se  sustenta  é  o  relacionado ao 

financiamento.  Para  análise  destes  dados,  no  Tocantins,  foram tomados  como  referência 

vários  textos  de  Dourado  (1999),  e  Rosemberg  (2000  e  2002),  além  de  textos  oficiais 

publicados em periódicos, dentre eles a revista  Em Aberto (MEC/INEP/2001). Além disso, 

contemplamos os estudos de Castro e Barreto e a análise do Fundo de Manutenção do Ensino  
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Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef) e seu substituto, o  Fundeb,  este último 

em processo de discussão.

Embora,  durante  a  pesquisa,  ao  perguntarmos  sobre  financiamento  da  Educação 

Infantil, os entrevistados se voltassem imediatamente à preocupação com os recursos para a 

compra da merenda, sabe-se que esses gastos envolvem muito mais do que a alimentação: 

equipamentos, local, pessoal, sistema de avaliação, formação, remuneração.

Mesmo  em  tempos  de  reordenamento  da  política  neoliberal,  no  qual  o  papel  de 

provedor  do  Estado  vem  diminuindo  cada  vez  mais  e  sendo  substituído  pela  função 

reguladora  e  por  uma  concepção  gerencialista  da  educação,  em  todos  os  documentos  – 

Constituição Federal (art. 30, inciso VI e 211, §1º), LDBN/96 (art. 9, III), PNE (meta 25) – 

prevê-se a prestação de assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios e exercer a função redistributiva e supletiva. Os textos, que não explicitam quais 

seriam esses mecanismos nem as condições de prestação de assistência, deixam um espaço 

muito vago que não foi preenchido no Estado do Tocantins. Assim, o que se observa, no 

momento, é um Estado jovem, sem experiência acumulada na área educacional e que vem 

sofrendo as conseqüências da falta de uma orientação mais efetiva na implantação de suas 

políticas, principalmente as referentes à Educação Infantil. 

O Fundef,  cuja  criação  pretendia  promover  a  justiça  social  em todas  as  partes  do 

Brasil,  a  efetiva  descentralização  e  a  melhoria  da  qualidade  da  educação  e,  ainda,  a 

valorização do magistério público não se efetivou na prática por vários motivos. O Brasil, país 

“não-hegemônico em um mundo globalizado, em que as políticas neoliberais de esvaziamento 

da  capacidade  de  intervenção  do  Estado  combinaram-se  com a  sociedade  pós-industrial” 

(CAMPOS, 2003, p.186), está acumulando, cada vez mais, as dívidas de uma sociedade onde 

o desemprego e a exclusão constituem características comuns.
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Em Tocantins pode-se observar claramente esse processo. Cerca de 70% da população 

de 0 a 6 anos continua sem atendimento o que não se constitui exemplo de política eqüitativa 

e democrática. Em todas as cidades que visitamos na pesquisa – Palmas, Brasilândia, Colinas 

do  Tocantins,  Guaraí  e  Itaporã,  as  principais  queixas  e  conseqüentes  sugestões  foram 

aumentos nas verbas e apoio técnico, já que, diretamente, o que tem chegado às secretarias, 

são  os  R$  0,17  (dezessete  centavos)  calculados  por  criança/dia  repassados  pelo  Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e que representa, em média, apenas 2% 

do gasto total da educação com as crianças. O Fundef não explicita quanto se deva gastar com 

educação  Infantil,  apenas  recomenda  que,  dos  25% arrecadados  pelo  Fundo,  15% sejam 

aplicados no Ensino Fundamental e os demais 10% prioritariamente, em educação infantil. A 

expressão  prioritariamente por  não  ser  contundente,  pode  indicar,  também,  que  não  se 

aplique  nada  em Educação  Infantil.  É  preciso  mencionar,  além disso,  que  a  maioria  dos 

pagamentos são feitos diretamente pelas Prefeituras sem que as Secretarias tenham sequer 

conhecimento e controle sobre seus gastos, conforme ficou demonstrado pela pesquisa.

Outra atribuição do Fundef, do PNE e da LDB/96 é a valorização dos profissionais do 

Magistério. Foi identificada grande disparidade entre salários dos professores que atendem 
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crianças,  conforme  pode  ser  observado  no  gráfico: 
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Fonte: Questionários respondidos pelos municípios participantes da pesquisa

O  gráfico  demonstra  valores  médios  da  remuneração  feita  aos  profissionais  de 

Educação Infantil no Tocantins, mas, há uma grande variação encontrada nos vencimentos. 
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Nos salários dos professores encontramos valores entre R$ 260,00 a R$ 1.213,40 para uma 

carga  horária  de  40  horas,  sendo  que  a  escolaridade  varia  de  (mínima)  Ensino  Médio, 

modalidade Normal, a Superior. A grande média no Estado está entre R$ 659,85 contra uma 

média nacional de R$ 1.072,0024. Para os diretores, os valores variam de R$ 435,59 a R$ 

1.592,00 e entre os Coordenadores: de R$ 277,00 a R$ 1.213,40. Conforme nossa análise, os 

municípios empreendem políticas salariais heterogêneas e, a grande maioria (74%), não adota, 

ainda, um plano de cargos e salários, contradizendo o que estipula a LDB/96. 

Em relação aos custos educacionais, estes que envolvem também mamadeiras, fraldas, 

brinquedos, entre tantos outros gastos com Educação Infantil, a média, conforme Rosemberg 

(2002, p.50-51) é de US$ 68,00/mês/criança nos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento  Econômico  (OCDE).  Este  número  cai  para  US$10,00/mês/criança  nos 

países subdesenvolvidos. No Tocantins,  conforme informações de algumas Secretarias que 

responderam a essa questão  está  sendo gasto cerca  de  US$13,22.  Alguns Municípios,  no 

entanto, anunciaram valores inferiores a US$2,00.

Como  haviam identificado  Luce  e  Farenzena  (In  DOURADO, 1999)  em pesquisa 

realizada no ano de 1998 sobre as fontes e recursos financeiros e custos educacionais no Rio 

Grande do Sul, há imensas distorções nos resultados apresentados:

Variações significativas, nas redes municipais e nas escolas, sejam nos valores do 
custo/aluno/ano, seja na sua distribuição entre categorias e subcategorias. Este fato 
encaminha  para  o  questionamento  da  validade  para  a  formulação  de  políticas  e 
normas, a utilização de qualquer valor médio e geral associado a custo/aluno/ano, no 
atual estado do conhecimento desta matéria na realidade brasileira (p. 81).

A falta de uma política mais explícita em relação a financiamento e a criação de um 

Fundo  que  dê  recursos  próprios  à  Educação  Infantil  deixa  claro  o  descompromisso  e  o 

desrespeito com as crianças pequenas no Brasil e seu reflexo no Tocantins.

24  Conforme quadro 19 do documento “Balanço do primeiro ano de implantação do FUNDEF” (Brasil, 1999, 
p.33).
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O Fundeb, previsto para substituir o Fundef ainda em 2005 não acena com melhorias 

significativas  para a  Educação Infantil.  Embora  amplie  seu atendimento  a  toda  Educação 

Básica (incluindo assim a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), o que se 

observa é que o Fundo pretende incluir as crianças de seis anos que, originalmente pertencem 

à Educação Infantil na proposta  Ensino Fundamental de Nove Anos (2004).  As crianças de 

zero a cinco anos continuariam assim, sem um fundo próprio.

A viabilidade e o sucesso do Fundeb dependem de uma maior disponibilidade geral 
de recursos para a educação. Temos que sair do patamar de 5% para 7% do PIB, 
conforme  pede  o  PNE.  Ou  até  mais,  num primeiro  momento,  para  viabilizar  o 
pagamento da grande dívida social, na educação infantil e na EJA (MONLEVADE, 
2004, p.5).

Enquanto isso, o que se percebe são tentativas frágeis, paliativas, incompletas e de 

qualidade questionável que, ao invés de promover a tão propalada igualdade social, contribui 

para novos processos de exclusão, pois são destinados aos pobres e às famílias carentes, em 

todos os sentidos.

Solange Magalhães (2004) faz, em tese de doutorado, interessante abordagem sobre a 

construção da criança cidadã e os desafios impostos pela sociedade contemporânea face às 

presentes  de  imposições  de  uma  educação  voltada  para  o  futuro, e  para  o  mercado  de 

trabalho reforçando antigas concepções de uma educação da infância sem levar em conta os 

reais  interesses da criança,  mas voltada a objetivos econômicos,  como em outras fases da 

história da educação brasileira.

A questão da relação entre financiamento e poder público é analisada também por 

Vieira (2004, p. 113) que denuncia “a parceria com instituições privadas no oferecimento de 

serviços educacionais. A privatização da educação é, nesse contexto, um dos mecanismos da 

reforma educacional que corresponde aos princípios mercadológicos e um dos componentes 

centrais  da  reforma do Estado”.  Pablo  Gentili  (1998),  também confirma  essa tendência  e 

completa ser a educação, um dos setores mais fortemente submetidos ao ajuste feito pelas 
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políticas de redução do gasto público pelo programa de privatizações ocorridas a partir da 

década de 1980. 

Colocada desse modo, essa estratégia resolve dois problemas para o Estado: libera-o 

de gastos com educação e contribui para a manutenção da estrutura dominante, pois, somente 

os filhos  da elite  terão condições  de pagar  mensalidade  escolar.  Aos demais,  detentor  de 

menor capital econômico resta esperar vaga nas Instituições públicas.

Analisamos, até o momento, alguns fatores relevantes para a construção do conceito 

de qualidade em Educação Infantil preconizados pelos textos oficiais do PNE e LDB como, 

estrutura  física  das  Instituições  e  financiamento.  No  entanto,  um  outro  elemento  da 

composição desses parâmetros é a formação dos profissionais que atuam diretamente com as 

crianças de 0 a 6 anos. Devido à posição que percebemos desse fator no atendimento a essa 

fase, optamos fazer um estudo mais minucioso sobre o assunto no Estado do Tocantins.
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CAPÍTULO III

4 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR NO ESTADO DO TOCANTINS

A formação do professor, assunto polêmico e presente na discussão das políticas para 

a Educação atualmente, vem ganhando espaço devido à compreensão da importância do papel 

do profissional atuante. O mundo contemporâneo traz em seu bojo mudanças profundas nas 

concepções  do  papel  da  educação  e  do  professor  frente  às  novas  demandas.  As 

transformações ocorridas no mundo do trabalho, as pesquisas acerca de desenvolvimento e 

aprendizagem, os avanços na sociedade do conhecimento e tecnologia e da comunicação vêm 

exigindo um profissional cuja formação não foi nem está sendo suficiente para acompanhar 

vários processos dessa mudança. 

De fato, tais exigências devem, no caso do Brasil, serem interpretadas à luz de uma 

leitura crítica sobre o processo histórico que tem impelido o Estado, desde a década de 1970, 

a  colocar  no  centro  de  sua  política  as  Reformas  Educacionais  e,  mais,  a  Formação  de 

Professores. Ambas temáticas relacionadas ao processo de internacionalização da cultura e do 

aperfeiçoamento  do  sistema  capitalista  de  produção  observando  as  relações  trabalho  e 

condições sob a ótica do trabalhador e do Estado. Se, para o Estado a concepção de condições 

favoráveis de trabalho anda, cada vez mais, alinhada à concepção do neoliberalismo, para o 

profissional  e  para  o  professor,  no  nosso  caso,  podem estar  sendo  reproduzidos  ainda  e 

sempre  o  duelo  já  preconizado  por  Marx  e  Engels  em  1848  (2002)  entre  burqueses  e 

proletários pela manutenção do poder e mais especificamente, no Tocantins, com a anuência 

dos trabalhadores.

No capítulo, buscamos destacar alguns argumentos postos no âmbito da formação e na 

atuação  docente,  bem  como  os  debates  e  os  limites  colocados  à  Educação  Infantil  e  à 

formação de seus professores em Tocantins.
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4.1 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR REFLEXIVO E O CONTEXTO TOCANTINENSE

Os estudos sobre formação de professores vêm, a cada dia, ganhando maior espaço no 

processo de debate sobre a qualidade na educação.  Donald Shön, ex-professor de Estudos 

Urbanos (MIT), EUA, foi colaborador de várias reformas curriculares nos cursos de formação 

de  profissionais.  Shön  (2000)  ressaltou,  em  seus  estudos,  a  valorização  da  formação 

experencial na construção do conhecimento que se realiza “através da reflexão, conhecimento 

tácito, presente nas soluções que os profissionais encontram em ato” (PIMENTA, 2002, p.19). 

Assim,  através  do  que  Shön  denomina  “reflexão  sobre  a  ação”, o  profissional  tem 

oportunidade  de  criar,  construir  novas  soluções,  novas  propostas,  configurando  um 

conhecimento  prático  e  uma nova proposta  de  formação:  o  professor  pesquisador  de sua 

prática. 25

A concepção de Zeickner (1998) sobre a prática reflexiva é seguida por vários autores 

brasileiros, para quem cabe  ao professor um papel ativo na formulação dos objetivos e meios do 

trabalho e na construção do conhecimento sobre o próprio ensino.

Em se tratando de saberes que compõem a prática há, para Maurice Tardif (2002), 

diferentes tipos:

O saber docente se compõe, na verdade, de vários saberes provenientes de diferentes 
fontes.  Esses  saberes  são  os  saberes  disciplinares,  curriculares,  profissionais 
(incluindo  os  da  ciência  da  educação  e  da  pedagogia)  e  experenciais  (TARDIF, 
2002, p.33).

Os  saberes  da  formação profissional,  ainda  segundo Tardif,  são  constituídos  pelo 

conjunto  de  saberes  transmitidos  pelas  instituições  de  formação  de  professores  (escolas 

normais  ou faculdades  de  ciências  da  educação).  Esse conhecimento  erudito  chamado  de 

25 A importância do caráter pesquisador na construção da formação do professor tem sido debatida por Elliot 
(1998) Stenhouse (1984 e 1987),  Tardiff  (2002).  No Brasil  por vários  autores  entre  eles Selma G. Pimenta 
(2002), Libâneo (2002).
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ciência, por conquistar a respeitabilidade das academias, visa não só a formação teórica dos 

professores, mas também procuram incorporá-la à prática docente.

Os  saberes disciplinares correspondem aos diversos  campos  do conhecimento  que 

emergem da tradição cultural  e dos grupos sociais produtores de saberes. Sua apreensão é 

importante,  pois  se  trata  de  conhecimento  acumulado  através  do  tempo  e  sua  aquisição 

permite avançá-lo ou mesmo superá-lo.

Os saberes curriculares  apresentam-se  sob  a  forma  de  programas  escolares.  São 

definidos  a  partir  de uma lógica  de  modelo  cultural  que  se  pretende  atingir;  assim,  seus 

objetivos, conteúdos e métodos são executados a fim de que a população escolar atinja esse 

ideal de cultura e formação.

De certo modo essas afirmativas de Tardif e dos outros autores a que nos referimos 

anteriormente tem sido incorporadas às discussões e propostas de formação oficializadas pelo 

Governo Federal  e  por  alguns  Estados e  Municípios.  Entendemos,  porém,  que a idéia  de 

“professor reflexivo” e de sua real  função sócio-cultural  tem sido reinterpretada à luz dos 

interesses  particulares,  de  tendências  pedagógicas  e  de  linhas  políticas  assumidas  pelos 

diferentes governos. Exemplo desse movimento complexo e dinâmico e, até, paradoxal é o 

retrocesso  observado  no  atual  governo  brasileiro  durante  a  proposição  de  um  Exame de  

Certificação para professores da Educação Básica (BRASIL, Portaria N. 1.403, 2003), que 

esteve,  conforme denunciado pelo  Fórum Nacional  em Defesa da Escola Pública (2003), 

assentado em um discurso de “autonomia” intelectual do professor e no seu desejo de saber e 

de obtenção de mérito pelo esforço e domínio do conhecimento. 

Devido ao fato de ter sido constatado um alto número de professores sem habilitação 

mínima exigida,  o MEC, em parceria com o Estado do Tocantins e com quinze dos seus 

municípios,  implantou,  em 2.000, o  Programa de Formação de Professores em Exercício  
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(Proformação)  26 que  capacitou  660  professores,  oriundos  principalmente  da  área  rural. 

Concomitante  a  isso  a  Secretaria  da  Educação  e  Cultura  firmou  um  acordo  com  a 

Universidade do Tocantins (Unitins)  27, e implantou o Programa de Graduação em Regime 

Especial (PGRE), para habilitarem os professores do Estado em Licenciatura Plena para o 

exercício do Magistério. Os encontros, realizados em módulos, ocorrem nos meses de janeiro 

e julho, épocas das férias escolares. Estão sendo habilitados cerca de 2.343 professores nos 

cursos  de  Pedagogia,  Matemática,  Biologia,  História,  Geografia,  Letras,  Pedagogia,  com 

habilitação em Supervisão e Orientação Educacional; Ciências, com habilitação em Física, 

Química,  Biologia  e  Matemática;  História  e  Normal  Superior.  É  oferecido  somente  aos 

professores da rede pública do Estado e é gratuito a esses professores.

Há ainda, no momento, outra experiência de formação em serviço, o  Curso Normal 

Superior Telepresencial (Educont) 28. Este curso, destinado à formação de professores da rede 

pública para atuarem no Ensino Fundamental,  se baseia no Artigo 81 da Lei 9394/96 que 

prevê a organização de cursos ou de instituições de ensino experenciais. Não se reconhece 

como modalidade à distância, pois exige 75% de freqüência dos alunos em sala de aula. O que 

este curso se diferencia dos demais é a ausência física do professor que transmite suas aulas 

através de circuito fechado de TV às tele-salas tendo auxílio somente de um tutor. Abrange 

26 O Proformação é um curso de nível Médio, com habilitação em Magistério na modalidade à distância, 
destinado aos professores sem habilitação mínima que atuam nas quatro séries iniciais, classes de alfabetização e 
pré-escola.
27 A Fundação Universidade do Tocantins nasceu em 21/02/1990 sob a forma multicampi, em sete municípios do 
Estado, visando fortalecer o acesso dos cidadãos tocantinenses ao ensino superior. Oferece cursos de graduação, 
pós-graduação, capacitação e, também, desenvolve pesquisas e projetos que visam o crescimento econômico e 
social  do  Tocantins.  Em 2002,  através  do Decreto  Estadual  nº.  1.672,  a  Universidade  se  reestruturou  para 
fomentar  a  pesquisa,  extensão  e prestar  serviços  de ensino voltados para  o  desenvolvimento de métodos e 
processos de educação e capacitação; formular e executar programas de desenvolvimento especial de ensino nos 
seus  diversos  níveis,  abrangendo  cursos  regulares,  de  pós-graduação,  supletivos,  especiais,  telepresenciais, 
modulares a distância ou em regime especial, decorrentes de exigências ou demandas do planejamento estadual 
ou regional, de forma direta ou através de parcerias com os mais diversos órgãos ou instituições, na cidade de 
Palmas,  ou  em  conformidade  com  a  modalidade  escolhida  (disponível  em 
http://www.educon.com.br/2005/instituicoes_parceiras.htm,).
28  A Sociedade Civil de Educação Continuada Ltda. É uma empresa do ex-ministro Luiz Carlos Borges da Silveira, criada 
em 1999, em parceria com várias instituições que oferece cursos à distância para todo Brasil em cursos de capacitação, 
graduação e pós-graduação. 
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uma parceria da Unitins com a TV Palmas e a Secretaria da Educação, em convênio com a 

Educon/PR. Os alunos, cerca de 4.000 em todo o Estado pagam mensalidade e matrícula.

Dos  três  cursos  citados,  somente  o  primeiro,  o Proformação,  passou  por  uma 

avaliação  externa,  realizada  por  professores  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP)  e  da 

Pontifícia  Universidade  de  Católica  de  São  Paulo.  A  pesquisa,  realizada  em  2003  pelas 

professoras Bernadete Gatti  (PUC-SP), Vera Placco (PUC-SP) e Marly André (USP/PUC-

SP),  mostrou  que  os  docentes  que  participam  do  Proformação registraram  mudanças  na 

prática  do  ensino,  com a  utilização  de  recursos  e  metodologias  variadas.  Verificou-se:  a 

utilização de jogos e atividades concretas com os alunos, a preocupação dos professores com 

o  atendimento  a  alunos  em  diferentes  níveis  de  desenvolvimento,  utilização  dos 

conhecimentos prévios dos alunos na prática pedagógica, mudanças na postura do professor 

em relação ao aluno e mudanças nos planos de aula que “estão mais ricos”, diversificando as 

formas de ensinar. 

Apesar  de reconhecermos,  no entanto,  a  importância  do Proformação para aquelas 

pessoas  que  moram muito  distante  das  cidades  mais  próximas  (há  casos  de  até  quarenta 

quilômetros), que não tinham tido ainda tido oportunidade de, pelo menos, ter algum outro 

contato com qualquer forma de aperfeiçoamento profissional, o caráter emergencial, isolado e 

sem continuidade, não permite o aproveitamento total do investimento. A maioria dos alunos 

certificados  pelo  Proformação,  após 2002,  não teve nenhuma outra  proposta  de formação 

continuada, entendendo os municípios que já cumpriram com sua obrigação de proporcionar a 

certificação mínima exigida por lei.

Os demais cursos também têm recebido severas críticas de seus próprios beneficiados. 

Em estudos realizados nestes cursos foram observadas dificuldades quanto ao ritmo elevado 

de aulas em períodos extra-escolares (o Regime Especial funciona durante as férias e feriados 

prolongados)  e  ao  distanciamento  e  falta  de  integração  aluno/professor  observado  no 
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Telepresencial. Apesar de contar com um tutor em sala de aula, muito não são formados na 

área do curso, dificultando o diálogo, o debate e a construção de idéias, pois as dúvidas dos 

alunos  são  anotadas  e  enviadas  ao  professor  sendo  respondidas  somente  num  momento 

posterior,  alguns  dias  depois,  através  de  contato  por  fax,  fone  ou  correio  eletrônico 

(ARAÚJO, 2002).

José  Carlos  Freire  (2002)  pesquisou  os  limites  e  possibilidades  do  Curso  de 

Licenciatura em Regime Especial. Vários problemas foram identificados, traços contraditórios 

existentes entre o âmbito do que foi prometido no seu projeto e as práticas formativas geradas 

no  contexto  de  sua  implantação.  Para  identificar  essas  distorções  Freire  realizou  uma 

avaliação  geral  do  curso  na  ótica  dos  professores-alunos  e  também  dos  professores-

formadores. 

Dentre as declarações mais perturbadoras colhidas na pesquisa de Freire estão as que 

revelam grande dose de espontaneísmo, identificada na ausência de um trabalho sistemático 

de orientação e acompanhamento da coordenação pedagógica da Unitins, levando o professor-

formador a preparar seu Plano de Curso independentemente do projeto pedagógico do curso 

de Licenciatura em Regime Especial. A estrutura modular e intensiva do curso também foi 

altamente  criticada.  Entendemos  que  houve  uma  precipitação  do  Governo  do  Estado  em 

implantar esse tipo de proposta de formação. Apesar da Lei 9.394/96 ter determinado um 

prazo para que até o ano 2007 todos os professores em exercício estivessem formados, haveria 

tempo mais que suficiente para propor essa formação de outras formas.

Para Freire:

A opção da Unitins em organizar  o  curso em regime modular  concentrados nos 
meses  de  janeiro  e  julho,  ministrando-se  10  horas/aula  diária,  acarretou  num 
aprendizado aligeirado, e, portanto, fragmentado dos conhecimentos necessários que 
os professores-alunos teriam que possuir para ampliar a compreensão de sua prática 
docente,  especialmente  aquela  vinculada  ao  ofício  do  ensinar.  Achamos  que  a 
formação docente dos professores-alunos poderia ter sido pensada de outra maneira, 
respeitando os ritmos de desenvolvimento humano e de aprendizado dos sujeitos 
envolvidos no projeto (FREIRE, 2002, p. 109-110).
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Analisando essa prática através de nossa ótica percebe-se a intenção lógica do Estado 

em  garantir  seu  aparato  de  poder  contando  ainda  com  a  anuência  do  próprio  mandante 

(eleitor)  que acredita  essa forma “não tem outro jeito de ser, porque a gente viu que tem 

pessoas do Estado todo e de repente a pessoa lá do sertão não tem outro jeito de fazer o curso 

de graduação senão dessa forma” (FREIRE, 2002, p. 109).

                  
Foto 12 – Professores Cursistas se preparando para participar de Formação em Regime Especial no 
Estado. Janeiro de 2003.

Outro problema identificado por Freire (idem) no curso refere-se ao distanciamento do 

professor formador  cujo contato com os alunos  só ocorre  durante  o período em que está 

ministrando  aulas,  nos  meses  de  janeiro  e  julho.  No  período  restante,  as  atividades  de 

complementação  de  estudos  e  da  disciplina  de  estágio  supervisionado  acontecem  sob  a 

orientação  e  o  acompanhamento  de  professores  tutores,  que,  por  sua  vez,  não  têm  uma 

formação  específica,  têm  pouco  contato  com  os  alunos  e  apresentam  um  alto  grau  de 

rotatividade.
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Gostaríamos de acrescentar a relevância de que seja percebida a contradição que se 

instaura  nesses  Projetos/Programas  de  formação:  se  a  avaliação,  como  no  caso  do 

Proformação,  é  bastante  animadora  por  um lado,  de  outro  não  há  garantias  efetivas  de 

transformação  quanto  à  estrutura  físico-política  e  pedagógica  da  escola  pública  onde  os 

professores atuam. Ou seja, a avaliação de cada Programa em si não poderia prescindir de 

uma análise dos investimentos concretamente direcionados para a Educação Básica pública. 

Além do mais, esses Programas que deveriam ser apenas “emergenciais”, acabam por 

ser uma proposta compensatória, assumindo um caráter definitivo, perdendo-se o horizonte de 

defesa  dos  direitos  ao  Ensino  Superior  para  todos.  Corre-se  o  risco  de  estabelecermos 

impressões de que as coisas estão bem resolvidas, como anunciam DE TOMMAZI, WARDE 

e HADDAD (2000). 

Segundo o pensamento de Bourdieu (1996), a produção dessa crença é feita de forma 

intencional com o fim de reforçar a manutenção do poder pelo Estado:

O  Estado  contribui  de  maneira  determinante  na  produção  e  reprodução  dos 
instrumentos de construção da realidade social. Enquanto estrutura organizacional e 
instância reguladora de práticas, ele exerce permanentemente uma ação formadora 
de  disposições  duradouras,  através  de  todos  os  constrangimentos  e  disciplinas 
corporais  e  mentais  que  impõe  e  inculca  todos  os  princípios  de  classificação 
fundamentais,  de  acordo  com  o  sexo,  a  idade,  a  “competência”  etc.,  e  é  o 
fundamento da eficácia simbólica de todos os ritos institucionais, de todos os que 
operam no funcionamento  do sistema escolar,  lugar de consagração,  no qual  se 
instituem, entre os eleitos e os eliminados, diferenças duradouras,  freqüentemente 
definitivas,  à  maneira  daquelas  instituídas  pelo  ritual  de  ampliação  da  nobreza 
(BOURDIEU, 1996, p. 116).

Podemos afirmar que os projetos para formação de professores que existem, hoje, no 

Estado de Tocantins,  apesar  de levarem a crer  que  algo está sendo feito,  não passam de 

Programas, sem continuidade, sem acompanhamento de seu alcance na prática pedagógica, 

sem inserção numa política educacional mais séria e comprometida com as transformações do 

sistema educativo.
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No contexto  das  discussões  pela  democratização  da sociedade  brasileira  ocorridas, 

principalmente a partir dos anos de 1980, promoveram-se amplas reflexões na perspectiva de 

se pensar e fazer educação. Dentre os diversos temas debatidos pela sociedade civil, Governo, 

representantes  da  educação,  intelectuais,  Helena  de  Freitas  (2002)  elucida,  no  campo  da 

formação de professores de Educação Infantil as reformulações curriculares que, apesar de 

prosperarem  com  base  nas  concepções  mais  progressistas  e  avançarem  na  exigência  de 

formação mínima, ainda cria. 

Um fértil  debate  que  se prolonga  até  os  dias  de hoje,  em que  se pese  todas  as 
tentativas de definições e amarras legais atuais no sentido de desfigurar o curso de 
pedagogia  com um curso  de  formação  de  professores  profissionais  da  educação 
(FREITAS, 2002, p.141).

Sem querermos prolongar a discussão dessas competências de formação – se no Curso 

de Pedagogia ou Normal Superior – ou dimensionar a qualidade da formação que se produz 

nesses cursos,  queremos chamar a atenção para Tocantins,  onde,  apesar de apresentar  um 

aumento estatístico na certificação de professores exigido pela Lei  9394/96,  em relação à 

formação de professores de EI pode ser observado um movimento inverso. Tem-se reduzido, 

ao  longo dos  anos,  as  possibilidades  dessa  formação.  Cursos,  Seminários  e  propostas  de 

formação continuada oferecidas pelo Governo Federal  e Estadual  nas décadas  de 80 e 90 

constituem-se hoje, conforme dados de nossa pesquisa em oportunidades isoladas oferecidas 

eventualmente  pelas  Secretarias  Municipais  de  Educação.  Essa  prática  pode  estar  sendo 

ocasionada pela falta de orientação ou controle dos órgãos superiores – Secretaria Estadual de 

Educação e MEC que deveriam, como designa a LDB/96 (Art. 9 e 10, Título IV), prestar 

assessoria técnica e financeira aos Municípios, o que merece maior atenção e responsabilidade 

pelas autoridades responsáveis no Estado de Tocantins.

Portanto, até hoje, o que se tem visto em relação à Educação Infantil é que, muitos dos 

objetivos previstos na Lei ainda não saíram do papel. Apesar de o discurso oficial reconhecer 
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e regulamentar  a formação e qualificação  do profissional em EI,  há de se suscitar,  como 

observa Magalhães (2004) “um movimento de repensar a” função do educador, destacando a 

necessidade  de  modificações  e  constituição  de  novas  expectativas  de  atuação  docente; 

conseqüentemente, levando a questionar a formação e qualificação daquele profissional (p.62) 

para  que  o  profissional  possa,  realmente,  contribuir  para  a  formação  integral  da  criança, 

propiciando aprendizagens significativas para o desenvolvimento infantil. Quanto ao aspecto 

da  formação  é  importante  conhecermos  o  que  ocorre  de  fato  nos  diferentes  Estados 

brasileiros. No nosso caso optamos em desvelar isso no Estado de Tocantins.

4.2  A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  NO ESTADO DO 

TOCANTINS: LIMITES E CONCEPÇÕES

Se, em outros níveis, as discussões acerca da formação, da valorização da pesquisa e 

da prática no processo de formação de professores estão subsidiando projetos de formação 

inicial e continuada, podemos afirmar que na Educação Infantil esse debate não tem a mesma 

dimensão e natureza. 

O Parecer  CNE/CES n.133/2001 que presta esclarecimentos  quanto à formação de 

professores para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental tentou 

reverter o quadro em que se encontra atualmente ao incluir, obrigatoriamente, todas as creches 

e pré-escolas no cadastro dos sistemas públicos de ensino e exigir dos Municípios e Estados 

que fiscalizem essas instituições. O Parecer exige, também, que os professores das creches e 

pré-escolas  tenham como  formação  mínima  a  oferecida  em Nível  Médio  na  modalidade 

Normal, sendo que a necessária, de fato, é a adquirida em curso de Licenciatura Plena, em 

Universidades e Institutos Superiores de Educação (LDB/96, Título VI, art 62).

No último levantamento feito pelo MEC/Inep/2004, apenas 15% dos professores do 

Estado  do  Tocantins  que  trabalham  com  Educação  Infantil  possuem  formação  em  nível 
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Superior. Enquanto isso, o Estado forma seus professores como pode. Dispõe de dez Institutos 

de  Ensino  Superior  (Anexo  E),  dentre  eles,  oito  voltadas  à  educação,  mas  nem  todos 

contemplam,  em  sua  grade  curricular,  disciplina  que  trate  de  formação  para  atuar  em 

Educação Infantil.

Além de a carga horária ser inexpressiva, não atendendo na quantidade de horas e na 

profundidade necessária, ainda há de se questionar a concepção de criança e de educação dos 

próprios  professores  para que  possa ser  trabalhado e  constituído  um projeto de formação 

adequado ao Estado.

A  Educação  Infantil  ainda  não  abandonou  a  tradição  assistencialista  renegada  às 

crianças, o que configura ainda uma confusão teórico-metodológica. Em pesquisa já realizada 

no Tocantins por Pesente (1997) sobre a atuação docente na pré-escola, observou-se que, em 

muitas escolas, não há uma definição clara de objetivos que o segmento deve contemplar. A 

maioria dos professores cita o documento Rcnei, distribuído pelo MEC como uma das poucas 

propostas pedagógicas que eles conhecem. Não há uma expectativa ou prática de pensar o 

próprio currículo de acordo com a realidade local. Segundo J. Gimeno Sacristán, “ninguém 

pode dar o que não tem” (2002, p. 85).  Portanto, fica difícil o professor adotar uma prática 

segura na Educação Infantil se ele não tem uma formação adequada ao seu trabalho.

A Undime,  após  a  transferência  da  responsabilidade  da  Educação  Infantil  para  os 

municípios,  tem aumentado seu apoio aos Municípios de um modo geral.  No entanto, sua 

atuação fica comprometida face à disponibilidade insuficiente de agentes para atuarem em 

cursos  e  projetos  de  formação  indicando,  assim,  instituições  externas  ao  Estado  que, 

geralmente  vêm  com  uma  proposta  pronta,  receituária  e  modelar.  A  Undime/Tocantins 

resume seu trabalho à  intermediação  junto aos municípios  para a execução de Programas 

Federais29, levantamento de dados e assessoria jurídica.

29 Como os PCNs, Bolsa Alimentação, Brasil Alfabetizado e outros.
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Outros órgãos também realizam Programas  de capacitação  e  formação continuada, 

como a Secretaria de Ação Social do Estado (Anexo F), quando estes Programas deveriam 

estar  a  cargo  da  Secretaria  de  Educação.  Tais  Programas  atendem  somente  76  dos  136 

municípios do Estado e são ações isoladas. 

O  governo  federal  propôs  o  Programa  de  Formação  Inicial  de  Professores  em 

Exercício  na  Educação  Infantil  –  Proinfantil (BRASIL,  2005)-  previsto  para  iniciar  no 

segundo semestre  de  2005.  Neste  projeto,  cerca  de  25.000 professores  de  creches  e  pré-

escolas que não têm formação deverão habilitar-se para o magistério. Essa formação, segundo 

o projeto, terá a mesma estrutura do  Proformação: modalidade a distância, com estudo de 

módulos  e  professores  tutores,  funcionando  por  meio  de  convênios  com  os  estados  e 

municípios interessados. O Programa terá uma fase piloto em Sergipe, previsto para iniciar a 

partir de julho de 2005. 

Esse “Programa”, na falta de um projeto de formação inicial  mais consistente pelo 

Estado,  se  apresenta  como  uma  proposta  de  formação  já  analisada  e  condenada  por 

experiências  de  formação  no  Estado  do  Tocantins  anteriormente  e  a  insistência  de  sua 

implantação revela a pouca importância que o Estado dá à qualidade da formação oferecida, 

apenas cumprindo as determinações do Banco Mundial que, nas palavras de Iria Brzezinski 

[s.l.; s.n.].

São decorrentes do propósito do sistema de obedecer cegamente aos preceitos do 
neoliberalismo  e  aos  financiadores  externos  que  vêm  impondo  reformas 
educacionais aos paises da América Latina,  no intuito de que esses ingressem na 
lógica do mundo globalizado (p.01).

O modelo para formação de professores adotado pelo Brasil, então tomou a forma de 

certificação  e privilegia dados quantitativos30 pretendendo causar impacto aos financiadores 

externos das políticas educacionais. 

30 Como pode ser observado nos documentos.  Balanço do primeiro ano do FUNDEF.  Brasília:  INEP-MEC, 
maio, 1999 e GATTI (2003).
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Em Tocantins, devido à falta de orientação e articulação entre instâncias (Estaduais, 

Municipais e Federais) tem-se observado uma letargia nas ações do segmento. A Constituição 

Federal prevê no seu artigo 211 que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino”. No entanto, no Tocantins 

essa  ação  é  superficial  e  os  municípios  desenvolvem propostas  isoladas  e  quase  sempre 

inexistentes, sem supervisão e orientação.

A Secretaria da Educação do Tocantins não conta com uma coordenação de Educação 

Infantil e as únicas propostas de formação em andamento são o Programa de Capacitação à 

Distância para Gestores Escolares (Progestão), desenvolvido em convênio com prefeituras 

do Estado, voltado a diretores e coordenadores da rede pública e ampliado a interessados da 

Educação Infantil; e o Programa de Atendimento à Criança (PAC) 31 que está desenvolvendo 

um curso de formação continuada para educadores infantis em setenta e seis municípios do 

Estado divididos em quatro pólos e em quatro módulos. 

Quanto ao PAC, está sendo planejado e executado por duas pedagogas através  da 

Secretaria  do  Trabalho  e  Ação Social.  O objetivo  do  Programa é  formar  uma equipe  de 

facilitadores que agirão, posteriormente, junto aos professores que trabalham em creches do 

Estado. Os municípios, divididos em quatro pólos estratégicos (Araguaína, Guaraí, Palmas e 

Gurupi), disponibilizam materiais de apoio (TV, vídeo, retro-projetor), instalações, despesas 

financeiras  dos professores facilitadores  para deslocamento  até  as  cidades-pólo e  material 

pedagógico (cópias, colas pincéis, etc.). Tem uma carga horária de 176 horas divididas em 

quatro etapas e está em andamento. 

No momento em que a LDBN/96 definiu a Educação Infantil como parte integrante do 

sistema  educacional,  primeira  etapa  da  Educação  Básica,  cresceu  também a  preocupação 

referente à formação do profissional que atua com crianças pequenas. Entende-se que, uma 

31 O PAC é um programa de Gestão Estadual, Municipal e Entidades Não-Governamentais conveniados ainda 
com a SETAS.
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formação  adequada  viabiliza  um  atendimento  também  adequado  às  especificidades  da 

infância, entre a indissociabilidade do cuidar e educar crianças de 0 a 6 anos de idade, em 

creches e pré-escolas. Em termos de escolaridade, nossa pesquisa identificou, no Tocantins, 

que praticamente todos os que trabalham no segmento atendem ao disposto na Lei, que aceita 

como formação mínima a obtida em Nível Médio32. 

O  gráfico  a  seguir  indica  a  formação  dos  profissionais  em  Educação  Infantil  no 

Estado.
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Fonte: Questionários respondidos pelos municípios, outubro de 2004.

Notamos que, embora a formação atenda o estipulado em Lei, trabalha-se com padrões 

mínimos,  desfavorecendo o quadro. Outro detalhe em relação à formação dos professores 

identificados pela pesquisa é que os municípios ainda mantêm atuando profissionais formados 

em Ensino Médio fora da modalidade Normal, que é a específica ao Magistério. É possível 

que tais municípios não estejam alerta a esta recomendação, ou não saibam interpretar a Lei 

32 Art. 62 – A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de 
licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 
mínima  para  o  exercício  do  Magistério  na  Educação  Infantil  e  nas  quatro  primeiras  séries  do  Ensino 
Fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. LDB/96.
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adequadamente, concorrendo para equívocos na sua efetuação. Esta deficiência foi observada 

em outros momentos da pesquisa, por exemplo, a resposta dada por um dos municípios de que 

não atendia crianças na faixa de idade da Educação Infantil,  somente a partir  dos seis. O 

ofício,  assinado  pela  Secretária  Municipal  de  Educação,  apresenta  uma  dificuldade  de 

reconhecimento  da  etapa  que  se  destina  a  pesquisa  a  qual  o  município  foi  convidado  a 

participar, já que, se ele atende crianças a partir de seis anos, estas estão dentro do grupo 

pesquisado que vai de 0 a 6 anos e 11 meses. Na verdade o município pode não oferecer o 

serviço de atendimento em creches, mas, o deve fazer aos alunos pré-escolares. 

Em outra ocasião, entrevistando funcionárias da Secretaria de Educação do Estado, 

uma delas respondeu enfaticamente sobre o currículo que seria implementado no Estado às 

crianças de seis anos: “alfabetização, com certeza”! (E5 entrevista em ago./2004). Isso parece 

resultar de um desconhecimento das orientações curriculares feitas pelo MEC à implantação 

do projeto  Ensino Fundamental de Nove Anos  (2004c), documento este que deixa claro e 

chama principalmente a atenção para que não se antecipe os conteúdos dessas crianças, mas, 

que se faça um trabalho observado ao que hoje já vislumbra um atendimento mais voltado ao 

desenvolvimento integral e de várias potencialidades da criança, um currículo variado, lúdico, 

artístico.

A Lei 9394/96 também é clara ao recomendar que todas as instituições de educação 

infantil estejam cadastradas e regularizadas sob a supervisão dos sistemas municipais33. Isso, 

de certa forma, contribuiria para que as Instituições tivessem padrões mínimos de atendimento 

e supervisão. Porém, de acordo com os dados construídos ao longo de nossa investigação, 

poucos municípios no Estado (26,6%) já criaram o Conselho Municipal de Educação, que é 

33 Art. 89, das Disposições Transitórias da LDB/96: "As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser 
criadas deverão, no prazo de três anos, a contar da publicação desta Lei, integrar-se ao respectivo sistema de 
ensino." Desta forma, é claro que a integração das instituições de Educação Infantil ao respectivo sistema de 
ensino.
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condição  fundamental  para  a  prefeitura  acompanhe  as  escolas.  Quarenta  e  seis  por  cento 

(46%)  dos  municípios  contam  somente  com  o  apoio  do  Conselho  Tutelar,  outros 

identificaram alguma orientação  advinda  da Secretaria  Estadual  de Ação Social  (Setas)  e 

outros mais preocupados também com a questão assistencial como, por exemplo, Brejinho de 

Nazaré que mantém parceria com o Conselho Municipal de Alimentação Escolar.

Fonte: Questionários respondidos pelos municípios selecionados, outubro de 2004.

Como avaliar,  acompanhar,  orientar,  se  os  próprios  municípios  não  determinaram, 

sequer, os critérios de funcionamento das creches e pré-escolas que existem e deveriam estar 

sob sua responsabilidade?  Tais  questões  são fundamentais  para que se  perceba  a  falta  de 

estruturação e implementação das políticas voltadas à Educação Infantil.

Neste momento, em que as discussões sobre formação de professores estão em alta, no 

Tocantins, o espaço para a realização dessa discussão precisa ainda ser conquistado. Em todas 

as concepções atuais estão presentes a necessidade da formação acadêmica, as influências das 

transformações  tecnológicas  e  a  dialética  reflexão/prática/ação.  Devido à  insuficiência  de 
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propostas de formação no Estado, não há como proporcionar, neste momento, oportunidade 

de, como diz K. Zeickner (2000), “pensar” sua prática e transformá-la. 

No  Estado  de  Tocantins,  o  professor  de  Educação  Infantil  tem  tido  pouca 

oportunidade de dominar os saberes destacados por Tardif (2002). Como já foi dito antes, o 

número  reduzido  de  Instituições  de  Ensino  Superior  disponíveis  no  Estado  não  atende  à 

demanda de formação da área. E é certo afirmar, ainda, que em alguns cursos disponíveis no 

Estado as disciplinas voltadas mais especificamente à Educação Infantil estão ausentes ou têm 

carga horária reduzida.   Resta ao professor de Educação Infantil  tocantinense lançar mão, 

muitas  vezes,  de  seus  saberes  experenciais  que,  segundo  Tardif,  são  formados  pela 

experiência prática adquirida individual ou coletivamente. Esses saberes devem fazer parte da 

prática  do  professor,  mas  não  podem  ser  firmados  sem  os  outros  saberes  que  os 

complementam e servem como referencial reflexivo.

As oportunidades oferecidas pelo Estado atendem a uma imposição da Lei e assumem 

a forma de  Programas –  Regime Especial,  Telepresencial,  Proformação,  PAC – mas  sua 

qualidade, já aferida em pesquisas realizadas (FREIRE, 2002 e ARAÚJO, 2002) demonstram 

a precariedade de condições tornando-se programas de certificação e não formação,  como 

deveria  ser.  Entidades  como a  ANFOPE,  ANPED,  ANPAE e  também vários  educadores 

como Faria e Palhares (1999), Arce (2001), Magalhães (2004) criticam o deslocamento do 

lócus de formação do professor34. Isso que constitui em limitações negativas para a formação 

dos professores, tendo o ensino como único eixo, fora das Universidades, feito em Institutos 

Superiores de Educação, sem pesquisa e extensão direcionadas à certificação docente. Como 

comenta  Frigotto  (1996),  as  condições  materialistas  em  que  a  formação,  qualificação  e 

profissionalização humana do educador vêm se efetivando o que, para ele,  deveria  se dar 

numa perspectiva contra-hegemônica, e que deveriam se centrar

34  Decreto nº 3.276 de 16.12.99, que dispõe sobre a formação de professores para atuar na educação básica e dá 
outras providências”.
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Em uma concepção omnilateral de dimensões a serem desenvolvidas que envolvem 
o plano do conhecimento histórico-científico e, igualmente, os planos bio-psíquico, 
cultural,  ético-político,  em termos de responsabilidades  e limites,  em instituições 
específicas  e no conjunto de relações  e  práticas  sociais historicamente dadas em 
sociedades concretas (FRIGOTTO, 1996, p. 399).

Por aproximação, nas condições apresentadas no Tocantins, a formação do trabalhador 

da educação, “como valor de troca, sob as relações capitalistas ou, anterior a elas, relações 

escravocratas e servis é, para a grande massa de trabalhadores, um tormento e um processo 

alienador” (Idem).

Para um observador crítico  é possível  perceber  que as reais  condições de trabalho 

impostas  hoje,  na  educação  em  Tocantins  não  favorecem  uma  efetiva  ascensão  social, 

formação, condições de trabalho e de integridade. Como obter formação profissional se as 

opções a ele oferecidas se mostram na maioria das vezes, sob a forma de cursos emergenciais, 

a distância, pontuais, sem acompanhamento, sem professores qualificados e sem bibliotecas? 

Como  agregar  os  valores  da  formação  disciplinar  se  os  conteúdos,  quando  apresentados 

nesses  cursos,  são  repassados  rapidamente,  em grande  quantidade,  produzindo  um efeito 

inverso,  da  superficialidade  dos  conhecimentos?  Enfim,  como  se  tornar  um  professor 

reflexivo  se  ele  não dispõe  nem de  conhecimento  teórico  suficiente  (impossibilitado  pela 

proposta de formação) ou de tempo para proceder a essa reflexão (pela mesma estrutura da 

proposta de formação, feita nas férias)?

Essas  são  algumas  questões  enfrentadas  no  dia-a-dia  pelo  professor,  e  que, 

infelizmente, nem sempre se percebem como agentes de transformação da realidade em que 

se encontram, produtos da intensa propaganda ideológica da elite que mantém o poder no 

Estado35. 

A  produção  midiática  e  propaganda  oficial  veiculada  no  Estado  tende  a  fazer  o 

indivíduo  desavisado  a  acreditar  que  tudo  vai  bem,  que  o  Estado  está  oferecendo  uma 

35 Para essa afirmação foram considerados os estudos de Marx, Engels, Bourdieu, Frigotto e outros.
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oportunidade  ímpar  de  formação,  que  a  Educação  está  atendendo  a  todos  e  de  forma 

exemplar.  Para  a  maioria  dos  trabalhadores  da  educação,  no  entanto,  permanentemente 

frustrados por sentir que sua atuação não é como deveria ser, são convencidos de que não há 

outra forma de ser, a “culpa” é do aluno, que hoje em dia não quer nada, das famílias, que não 

acompanham mais,  ou seja,  são problemas extra-escolares,  decorrentes  dos novos tempos. 

Afinal, o Estado paga seus funcionários em dia, ainda não implantou um plano de cargos e 

salários, mas está trabalhando nele, oferece cursos para que o professor se certifique,  está 

fazendo sua parte. Se o profissional não quiser sacrificar seus dias de descanso e de ficar com 

a família, suas conquistas trabalhistas como direito a férias, em prol de sua formação, é um 

problema pessoal, não do Estado.

Em relação à Educação Infantil, a ausência de opção de formação do profissional, seja 

inicial ou contínua, disponível no Estado, multiplica sobremaneira os problemas apresentados. 

A  permanência  desse  quadro  compromete  a  qualidade  do  serviço  oferecido  no  Estado  e 

confunde seus objetivos. A própria indefinição de concepção de educação voltada à criança de 

zero a seis anos leva a um conflito  de atendimento,  pois as leis  direcionadas à Educação 

Infantil estão na Constituição Federal no capítulo referente à Educação, mas a maioria das 

instituições no Tocantins ainda está vinculada a associações filantrópicas (convênios) e aos 

órgãos  de  assistência  e  bem-estar  social.  A  maior  parte  das  verbas  também  vem desses 

setores.

A descentralização da atuação municipal existente no Tocantins aliada à falta de um 

projeto  educacional  voltado  para  a  área  tende  a  pulverizar  o  conhecimento  do  professor 

tornando-o  superficial  e  sem  os  rigores  científicos,  marcados  pelo  fazer  espontâneo  e 

irrefletido.

Questões como formação, plano de cargos e salários, currículos, entre outras não estão 

sendo,  de  fato,  efetivadas  como  deveria,  pois  o  texto  da  LDB  é  vago  e  superficial, 
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preconizando que condições deverão ser criadas, mas sem definir quais as responsabilidades, 

de quem e como.

Como definir, então, uma proposta ao profissional de Educação Infantil e, no caso do 

Estado do Tocantins, convencer as autoridades da sua necessidade e mais, para que o direito 

conquistado na lei se efetive na prática?

Para Bourdieu (1996), a consciência não é capaz, por si só, de superar a submissão. 

No caso do professor tocantinense esse desafio se torna maior, falta a esse profissional bem 

como à sociedade civil em geral, ainda uma etapa anterior, a da “tomada de consciência” a 

fim de perceber e perceber-se como sujeito de direitos mobilizando-se para exigir condições 

para efetivar sua formação. 

Talvez esse seja um dos maiores desafios para a Educação tocantinense.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As  recentes  reformulações  ocorridas  no  sistema  produtivo  capitalista  que  envolve 

formas de acumulação, trabalho, organizações políticas, sociais, ações do Estado, entre outras, 

acabaram  por  refletir  conseqüências  para  as  políticas  educacionais.  A  tendência  à 

minimização das competências do Estado, um dos muitos exemplos dessas ações acarretou 

em um declínio no atendimento educacional que, só não alcançou maiores proporções por 

causa das pressões populares e organizações que lutam por uma democratização do poder e 

por direitos conquistados. 

No Brasil,  o Estado nunca assumiu,  de fato, a responsabilização pela educação, na 

maioria  das  vezes,  abrindo  espaço  e  outorgando  essa  competência  a  outras  instâncias, 

religiosas, privadas, desde a década de 1980, que coincide com a abertura de mercados ao 

capital internacional. Observa-se, desde então, um fenômeno interessante: de um lado houve 

grande aumento nos movimentos internacionais pelos direitos humanos, à defesa da criança, 

mulher, minorias, que acabou por contaminar favoravelmente a formulação de Leis, Decretos 

e Estatutos num ritmo e profundidade nunca antes visto. Por outro lado, o Brasil, pressionado 

por organismos multilaterais a quem deve empréstimos, como o FMI, BM, tende a adotar, na 

prática, a ideologia neoliberal que impõe medidas a serem seguidas, atreladas às condições 

dos seus empréstimos.

Para a educação nacional, o que se tem observado é uma melhoria estatística em vários 

setores, que, observadas com mais critério irão desvendar uma realidade diferente do que os 

números apresentam. Programas foram executados e estão sendo aplicados a todo instante: 

TV Escola, Progestão, Proformação, amigos da escola, inúmeras propostas, descontínuas e 

passageiras  agradam  aos  financiadores  dos  fundos  internacionais,  mas  que,  para  o 

profissional,  aos  alunos,  às  famílias,  se  traduzem em práticas  pontuais,  aligeiramento  de 
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formação, superficialidade do aprendizado interferindo diretamente na inserção do indivíduo 

na  sociedade  e  na  democratização  dos  direitos  adquiridos  por  lei  e  no  exercício  real  da 

cidadania.

O Estado  do  Tocantins,  gerado e  criado em plena  era  neocapitalista  brasileira,  de 

abertura de mercados, de privatização de empresas, aceleração do movimento internacional de 

capitais  e  trabalho  que  se  convencionou  chamar  globalização não  fugiu  a  essa  lógica, 

apresentando  as  características  próprias  desse  movimento,  principalmente  na  área 

educacional. 

E,  se  no  plano  educacional,  de  modo  geral,  não  apresenta  resultados  favoráveis, 

quando  se  desloca  o  foco  para  o  atendimento  às  crianças  de  zero  a  seis  anos  então,  o 

panorama piora de perspectivas. A iniciativa do MEC em repassar a responsabilidade pela 

Educação  Infantil  aos  municípios  na  LDB/96  teve  um efeito  degenerativo  no  Estado  do 

Tocantins. Esta recomendação encontrou um Estado que acabara de se constituir e que, até o 

momento, ainda não apresenta condições de se gerir sozinho. A Educação Infantil, então, que, 

como denomina  Rosemberg  (2002)  como a “irmã  caçula  e  pobre do sistema educacional 

brasileiro”,  no caso do Estado de Tocantins se apresenta órfã de cuidados, de atenção, de 

orientação, como pudemos observar pelos dados fornecidos por nossa pesquisa.

O Estado  do  Tocantins,  enquanto  Goiás,  antes  de  1988,  não  dispunha  de  um 

atendimento e acompanhamento para tratar de suas políticas educacionais locais. As propostas 

eram direcionadas somente ao Ensino Fundamental – algumas escolas incluíam atendimento a 

crianças  de 6 anos,  na Pré-escola,  mas essa não era  prioridade – e  as determinações  que 

vinham de Goiânia,  cerca de 1000 a 1500 km, demoravam a chegar tanto no que tange a 

orientações quanto a recursos, dificultando sobremaneira o desenvolvimento e manutenção da 

Educação Infantil.
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Nos primeiros  anos  após  separação  dos  Estados  em Goiás  e  Tocantins,  em 1988, 

houve, no Brasil grande movimentação nas propostas para a Educação Infantil ocasionadas 

por pressões sociais e políticas nacionais e internacionais o que resultou numa atenção maior 

do  MEC  e  que  implicou  na  elaboração  de  vários  documentos  em prol  de  uma Política  

Nacional de Educação Infantil (BRASIL,1994a, BRASIL, 1994b). 

Tocantins,  conseqüentemente,  foi  pressionado  a  manifestar-se  em  apresentar  seu 

comprometimento com a Educação Infantil e suas políticas, o que resultou na participação de 

uma  equipe  da  Demec  e  das  Secretarias  Estaduais  de  Educação  e  Assistência  Social  em 

Congressos Nacionais e Internacionais e na criação de um Fórum Permanente de Educação 

Infantil no Estado. Nesse período (1997) foi realizado o 1° e único Seminário Estadual no 

qual foram tratados assuntos específicos da EI, abrangendo assuntos como, financiamento, 

formas de atendimento (realizado pelas secretarias de assistência) e até propostas curriculares, 

oficinas pedagógicas.

No entanto, após a promulgação da LDBN/96, que transferia a responsabilidade da 

Educação Infantil para os municípios, as poucas iniciativas observadas no Estado retroagiram 

drasticamente. A Delegacia do MEC fechou no Estado e logo depois a Secretaria Estadual de 

Educação que mantinha até então uma Coordenação de Educação Infantil também foi extinta, 

uma espécie de abrupto abandono das esferas estaduais e federais, deixando a EI tocantinense 

em condição ímpar,  sem condições de se reconhecer, autogerir e desenvolver, pois muitos 

municípios não foram preparados muito menos dispõem de recursos técnicos e financeiros 

que os oriente em relação ao atendimento à criança.

O quadro atual não é promissor. As políticas desenvolvidas são pobres e discutíveis, 

tanto por falta  de recursos financeiros  como,  principalmente,  por apresentarem a carência 

organizacional  e  técnica  que  o  segmento  necessita.  As  poucas  iniciativas  encontradas 

dependem principalmente da boa vontade, conhecimento e responsabilidades das autoridades 
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políticas. O que se observa, no Estado, são iniciativas isoladas de alguma ou outra Prefeitura 

ou Secretaria, personificadas, quase sempre, na figura de um Secretário de Educação mais 

sensível e mais qualificado à causa, que empreende esforços para dar à EI o respeito e atenção 

que ela já conseguiu no papel.

De  acordo  com  Torres  (2000),  uma  dos  equívocos  das  políticas  propaladas  e 

financiadas  pelos  Organismos  Multilaterais  (Banco  Mundial,  mais  explicitamente)  e  suas 

propostas para a educação se devem ao  problema estatístico, que, devido à deficiência de 

dados específicos de pesquisa empreendem resultados aproximados, podendo levar a erros de 

interpretação e uma grande margem de erros. Assim, o aprofundamento desse estudo sobre o 

Tocantins,  no  qual  buscamos  observar  diferentes  aspectos  –  histórico,  econômico,  social, 

cultura, institucional etc – pode levar a uma interpretação e compreensão mais segura acerta 

dos empreendimentos e tomada de decisões com relação a prioridades e estratégias políticas 

no campo da Educação Infantil.

Conforme procuramos ressaltar nessa pesquisa com a ajuda da leitura de Bourdieu, a 

constituição política do Estado de Tocantins de deu pela contribuição de vários fatores, dentre 

eles  condicionantes  históricos  e  geográficos,  aspectos  culturais  e  até  formativos  da  sua 

população, já que esta conta, em grande número,  com a presença de emigrantes de outras 

partes  do  Brasil,  tanto  da  região  Norte,  Alagoas,  Maranhão,  Pará,  como do Sul  do país, 

paulistas,  paranaenses,  mineiros,  formando  uma  complexa  heterogeneidade  de  hábitos, 

costumes,  condições  econômicas  e  culturais.  Tais  condições  favorecem  a  implantação  e 

sustentação  de  uma  estrutura  política  que  reforçam  as  relações  de  poder  do  Estado  e 

manutenção da ordem vigente.

É preciso desconfiar dos discursos proferidos que os interesses políticos instituídos 

fazem monopólio e impõem como sendo “interesses da maioria” e, sob um olhar mais crítico, 

dar  valor  à  singularidade  do caboclo,  do indígena,  das  comunidades  negras  existentes  no 
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Tocantins e da sociedade em geral em busca de uma autonomia real,  um  Estado da livre 

iniciativa e da justiça social, slogan pelo qual o Estado quer se fazer conhecido nos letreiros e 

publicações  disponíveis.  Que  a  propagação  desse  ideário  vá  avante  desse  nível 

proporcionando meios para se efetivar na prática educativa de forma viável.

A  partir  daí  será  possível  formular  uma  proposta  política  de  intervenção  segura, 

construtiva e própria, redefinindo a função e importância que a Educação Infantil merece no 

contexto nacional, reiterando o compromisso da educação na concretização de uma sociedade 

democrática, soberana e com autonomia para estabelecer e fazer cumprir suas próprias leis.

Há de se promover, urgentemente, uma discussão acerca da formação, concepção e 

possibilidades  da Educação Infantil  no Estado do Tocantins  e,  diante  disso,  formular,  em 

conjunto  com  os  professores,  dirigentes,  responsáveis,  uma  proposta  política  clara, 

consistente, planejada e dirigida para a realidade local. Levantar a necessidade, a premência e 

a responsabilidade da discussão para a criação de um projeto de Educação Infantil  para o 

Tocantins é o primeiro passo para a superação desta defasagem. Tardia, mas, possível.
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APÊNDICE A

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO

OF. S/N Goiânia, 10 de agosto de 2004.

Senhor (a) Prefeito (a)

Através do presente, solicitamos o preenchimento deste questionário que visa obter 
dados para a pesquisa “Políticas Públicas de Educação Infantil para o Estado de Tocantins”, 
que está sendo desenvolvida pela Prof. ª Eliane Pesente Soares, mestranda do Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás.

As questões estão elaboradas objetiva e discursivamente e deverão ser encaminhadas à 
Secretaria  Municipal  de  Educação  ou  de  Ação  Social,  ou  seja,  onde  as  ações,  em  seu 
município,  estejam sendo desenvolvidas, acompanhadas,  sempre que possível,  de cópia de 
documentos que comprovem as afirmações.

Após o preenchimento, este questionário deverá ser devolvido o mais breve possível, 
e,  para  isso,  segue  envelope  já  endereçado  e  selado.  Quaisquer  informações  adicionais 
poderão ser obtidas através dos telefones (63) 464-2410 ou (63) 9962-2900 ou ainda pelo e-
mail epesente@hotmail.com.

Esta é uma pesquisa de extrema importância posto que se integra ao Projeto Políticas  
Públicas  e  Educação  da  Infância  em  Goiás:  história,  concepções  projetos  e  práticas  
(protocolo 019/2003), devidamente aprovado pelo Comitê de Ética da UFG. No projeto, além 
de contribuir para o resgate histórico das políticas públicas de Educação Infantil no Estado de 
Tocantins, a Prof. ª Eliane possibilitará o acesso aos dados sobre a história dessas políticas do 
Estado de Goiás. A construção de um banco de dados e a análise sistemática destes pode vir a 
subsidiar novas políticas para os dois Estados. Trata-se, portanto, de uma pesquisa de grande 
envergadura, e sua participação é uma oportunidade de expor as atividades desenvolvidas por 
seu município.
 Sem mais, agradecemos antecipadamente a atenção e despedimo-nos respeitosamente.

Prof. ª Eliane Pesente Soares

Exmo. (a). Sr.(a). 
Prefeito (a) Municipal
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QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA APLICADO AS CIDADES

ESTRUTURA

1. Em  que  secretaria  de  seu  município  estão  concentradas  as  ações  voltadas  ao 
atendimento às crianças de 0 a 6 anos?

Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Ação Social

Outras. Quais? ________________________________________________________

2. Qual o número de crianças atendidas por entidades públicas, em seu município?

De 0 a 4 anos: ___________________
De 4 a 6 anos: ___________________

3. Preencha,  em anexo,  o  quadro  referente  às  Instituições  voltadas  ao  atendimento  à 
criança pequena.

4. Indique os materiais pedagógicos usados nas instituições:

Sucata Materiais específicos de empresas especializadas

Livros didáticos Materiais  preparados  pela  própria  instituição  como, 
cópias mimeografadas etc.

Brinquedos Jogos didáticos

Material  para  expressão 
artística

Livros de literatura

Cartilha Lápis e caderno

Instrumentos musicais Material para educação física

5. Marque as opções que as creches ou pré-escolas de sua cidade têm:

Apoio  de  saúde  (médico,  dentista, 
enfermeiro).

Apoio  sociopsicológico  (assistentes  sociais, 
psicólogos).

Nutricionista

6. Existem voluntários trabalhando nas creches e pré-escolas?

Não
Sim. Em 
que 
funções?

Merendeiras Recreadoras Alfabetizadores
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Professores Educadores Coordenação ou orientação 
pedagógica

Outros 
_______________________________________________

7. As  creches  ou  pré-escolas  aplicam  as  orientações  contidas  nos  RCNEI, 
disponibilizados pelo MEC?

Sim Não.  Por  quê? 
______________________________________________________

8. Quanto ao espaço físico das creches de sua cidade, estão presentes:

Fraldário Lactário Enfermaria
        

9. Os estabelecimentos de pré-escola existentes dispõem de:
  

Brinquedoteca ou sala de brincar Oficina de artes

Sala de música Biblioteca

Parquinho Quintal

Horta Quadra de esportes
     

GESTÃO E FINANCIAMENTO

10.  A Educação Infantil está prevista na Lei Orçamentária do Município?

Sim Não. 

11.  Há acompanhamento e avaliação do desempenho das Instituições?
      

Não Sim. Como? 
_______________________________________________________

12.  O município  mantém relação  de  parceria  ou  orientação  com outras  organizações 
(Fóruns, Conselhos etc)?

Não Sim. Quais?
________________________________________________________

13.  Quanto se gasta, por aluno, mensalmente, em seu município?
Recursos municipais: ________________________________________
Recursos estaduais: _________________________________________
Recursos federais___________________________________________
Outros recursos: ____________________________________________Quais?________________
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL

14.  O Município tem plano aprovado e em uso de cargos e salários?

Sim Não. 
15.  Qual a proposta de contratação dos profissionais dirigentes das Unidades?

Análise de currículo concurso indicação
16.  Qual a forma de seleção dos professores das unidades?

Análise de currículo concurso indicação
17.  O Município prevê uma estrutura de carreira aos profissionais da Educação Infantil 

(acesso automático de cargo com melhoria salarial)?
Sim Não. 

18.  Informe  a  tabela  de  remuneração  do  profissional  de  Educação  Infantil  de  seu 
município:

CARGO CARGA HORÁRIA SEMANAL VALOR MENSAL
ASG
Professor
Diretor
Coordenador
Assistente Administrativo

19 Quantos alunos cada professor atende, por turno?

a ) De 0 a 2 anos: 

Até 6 alunos

De 6 a 10 alunos

De 10 a 20 alunos

De 20 a 30 alunos

Acima de 30 alunos

b)De 2 a 4 anos.

Até 6 alunos

De 6 a 10 alunos

De 10 a 20 alunos

De 20 a 30 alunos

Acima de 30 alunos

c) De 4 a 6 anos.

Até 6 alunos

De 6 a 10 alunos

De 10 a 20 alunos

De 20 a 30 alunos

Acima de 30 alunos
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20 Qual o nível de formação dos profissionais de Educação Infantil, no seu município?

Função 1º Grau 
incomp.

1º 
Grau 
compl.

Ensino 
Médio 
incomp.

Ens. 
Médio 
comp.

Ens. 
Médio 
mod. 
Normal

Ens. 
Sup. 
Incomp.

Ens. Sup. 
Completo

Pós-
Graduação 
na área

Diretor
Professores
Assistentes 
Administrativo
s
ASG

21 Há alguma Instituição de Ensino Superior que possibilite alguma formação inicial voltada 
ao profissional da Educação Infantil em sua cidade?

Não Sim.  Qual? 
_________________________________________________________

22 Existem programas ou projetos de formação continuada destinados aos profissionais de 
Educação Infantil de seu município?
    

Não Sim.  Quais? 
________________________________________________________

23. Quem realiza?_______________________________________________________

24. Com que freqüência? 

mensal semestral anual
 

CONCEPÇÕES

25.  Há leis municipais que apóiam a Educação Infantil?

Não Sim. Quais? __________________________________________________

26.  Descreva,  em linhas  gerais,  a  concepção  de  trabalho  docente  adotada  nas  propostas 
pedagógicas para a Educação Infantil de seu município. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

27. Em sua opinião, o que poderia ser feito para a melhoria do atendimento às crianças de 0 a 
6 anos da sua cidade?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Obrigada por responder a esse questionário. 
Sua participação em muito contribuirá na elaboração de uma proposta direcionada à realidade 
da Educação Infantil tocantinense.

Professora Eliane Pesente.
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ANEXO A

CIDADES TOCANTINENSES SELECIONADAS PARA A PESQUISA E CIDADES 
QUE RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO (marcados com*)

1 ALIANÇA DO TOCANTINS

O município foi criado em 10 de janeiro de 1988 e instalado em 1º de janeiro de 1989. Como 
a maioria das cidades no eixo da rodovia Belém-Brasília nos anos 60, a origem da cidade foi 
resultado  das  obras  de  construção  desta  estrada,  quando  muitos  trabalhadores  braçais  e 
retirantes da seca do Nordeste dos anos de 56, 57 e 58 permaneceram ali, fundando um núcleo 
urbano.   É considerado fundador  da  cidade  Tietre  Monteiro  de  Carvalho  que,  aliado  aos 
demais  moradores,  consolidou  Aliança  como  povoado  e  posteriormente  Distrito,  do 
Município de Gurupi. 
Prefeito: Ademir Pereira Luz
Prefeitura: Rua Marechal Rondon, 627 centro CEP: 77.455-000.
Telefone: (63) 377-1142
Localização: Região Sul do Estado
Área: 1.586 km2
Distância de Palmas: 195 km
População: 6.124
Economia: Pecuária Data de Criação: 10/01/1968

2 ALMAS

Com a descoberta do ouro na região, no início do século18, a cidade era distrito do município 
de Natividade.  Conquistou sua independência  política  em 14 de novembro de 1958 e foi 
instalada em primeiro de janeiro de 1959. 
Prefeito: Osmar Lima Cintra
Prefeitura: Avenida São Sebastião, 46, centro. Centro. CEP: 77.480-000
Telefone: (63) 373-1327
Localização: Região Sudeste
Área: 4.106 km2
Distância de Palmas: 300 km
Habitantes: almense
População: 7.883
Economia: Pecuária
Turismo: Arquitetura histórica, turismo ecológico, cachoeiras, lagos, serras e grutas. 
Data de Instalação: 1º de janeiro de 1959
Festa Popular: Festa de São Miguel – Padroeiro da cidade (29 de setembro), Festa do Divino 
(30 de julho) e Aniversário da cidade (11 de novembro). 

3 ALVORADA DO TOCANTINS

A cidade foi criada no dia 11 de novembro de 1963 e instalada em 1º de janeiro de 1964. A 
origem se  deu  com a  abertura  da  rodovia  Belém –  Brasília,  quando vários  trabalhadores 
braçais da estrada formaram um povoado no local. Dentre os pioneiros da cidade, a história 
registra os nomes de Thetotônio Rufino Segurado (Bisneto do ouvidor Joaquim Theotônio 
Segurado), Jorge Figueiras e Júlio Baltazar como fundadores de Alvorada. 
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Prefeito: José George W. Neto·.
Prefeitura: Rua 7 de Setembro, s/n, centro, CEP: 77.480-000.
Telefone: (63) 353-1836
Localização: Região Sul do Estado
Distância de Palmas: 343 km
Área: 1.217 km2
População: 9.308 
Economia: Agricultura (Milho e Soja), Pecuária.
Turismo: Lagoa da Ema
Data de Criação: 11/11/1963.
Festas Populares: São Francisco de Assis – Padroeiro da cidade (04 de outubro), Festejos de 
São Sebastião (20 de janeiro), Festa Junina (24 a 29 de junho) e Aniversário da Cidade (11 de 
novembro). 

4 ANGICO

Criado em 05 de outubro de 1989 e instalado no dia 1º de janeiro de 1993.
Prefeito: Ariolino Ramos Santos
Prefeitura: Rua da Quadra, s/n, centro. CEP: 77.905-000
Fone: (63) 431-1125
Localização: Região do Extremo Norte do Estado
Área:  564 km2
Distância de Palmas: 512 km
População: 2.331
Economia: Pecuária
Turismo: Cachoeira do Ivo e Ribeirão Manso.
Festa Popular: Dia de Santo Reis (06 de Janeiro);  Aniversário da cidade (05 de outubro); 
Festa de Santa Catarina – padroeira da cidade (25 de novembro). 

5 APARECIDA DO RIO NEGRO

Criado no dia 30 de dezembro de 1987 e instalado em 1º de junho de 1989. 
Prefeito: José Martins Barbosa
Prefeitura: Pça. José Eurico Costa s/n, centro. CEP: 77.620-000
Fone: (63) 538-1232
Localização: Região Central do Estado
Distância de Palmas: 80 km
Área: 1.165 km2
População: 3.946
Economia: Produção de Soja
Turismo: Rio Negro, Lagoa Perdida, Rio Balsa e Rio Sono. 
Festa Popular: Nossa Senhora Aparecida – Padroeira da Cidade (12 de outubro). 

6 ARAGUAÍNA (*) 

O município foi criado em 14 de novembro de 1958 e instalado no dia 1º de janeiro de 1959. 
A ocupação urbana da cidade começou no ano de 1876, quando o piauiense João Batista da 
Silva  e  familiares,  residentes  em  Paraguaná  (Piauí),  acompanhado  ainda  de  nordestinos 
vítimas da Seca dos Três 7, se instalaram na margem do Rio Lontra. O local ficou conhecido 
por “Livre-nos Deus”, origem do povoado que já pertenceram aos municípios de Araguatins, 
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Tocantinópolis e Filadélfia. O povoado do Lontra teve o nome mudada para Araguaína em 
1949, quando passou a Distrito do município de Filadélfia. 
Prefeito: Valderez Castelo Branco Martins
Prefeitura: Rua 25 de Dezembro, 265, centro. CEP: 77.804-901
Fone: (63) 411-7000
Localização: Região Norte na Bacia do Baixo Araguaia
Distância de Palmas: 400 km
Área: 3.920 km2
Habitantes: araguainense
População: 114.948
Economia: Maior Rebanho de Gado no Estado, conhecida até como a Capital do Boi Gordo.
Número de crianças atendidas em Educação Infantil  pelo poder público: 2.065 (Secretaria 
Municipal de Araguaína-2004)
Número de crianças atendidas em Educação Infantil em rede particular: 2.037 (Censo Escolar 
2002)
Número de crianças sem atendimento: 13.312 (76%)

7 ARAGUATINS (*) 

O município  surgiu com o povoamento de uma antiga comunidade  chamada Vila  de São 
Vicente a partir de 1868. Em 31 de dezembro de 1943 a localidade passa a se chamar de 
Araguatins. Já no ano de 1945, Araguatins é rebaixada para distrito de Itaguatins, retornando 
a condição município no dia 1º de janeiro de 1949. 
A Praia de São Raimundo, banhada pelo Rio Araguaia e com areias finíssimas, é contornada 
pela  vegetação  amazônica.  A  Praia  de  São  Bento  é  ideal  para  a  prática  de  pesca  e 
acampamentos de longa temporada. Já a Praia da Ponta da Areia é a oficial da temporada de 
verão,  sendo a  mais  freqüentada  por  turistas.  E  a  Praia  da  Ponta  recebe  a  melhor  infra-
estrutura por parte da Prefeitura Municipal por ser a mais próxima da cidade. 
Prefeito: Ronald Corrêa Silva
Prefeitura: Pça. Ancelmo F. Guimarães. s/n, centro. CEP: 77.950-000
Fone: (63) 474-1462
Localização: Região do Extremo-Norte, no baixo Araguaia. 
Distância de Palmas: 660 km
População: 26.010 (Censo – 2000)
Área: 2.297 km2
Economia: Pecuária
Turismo: Temporada de Praia em julho, no rio Araguaia. 
Número de crianças atendidas em Educação Infantil  pelo poder público: 2.065 (Secretaria 
Municipal de Educação de Araguatins– 2004)
Número de crianças atendidas em Educação Infantil em rede particular: 2.037 (Censo Escolar 
2002)
Número de crianças sem atendimento: 13.312 (76%)

8 ARAPOEMA

A  origem de  Arapoema  foi  a  descoberta  do  garimpo  do  Rebojo,  no  Ribeirão  Jenipapo, 
afluente do Araguaia, nos anos 40 do século passado. A nascente cidade Poema do Araguaia 
(Arapoema)  recebeu  esse nome do garimpeiro  e  poeta  popular  Jurandir  no ano de  1956, 
passando a município em 1º de janeiro de 1964. 
Prefeito: Baltazar Rodrigues
Prefeitura: Avenida dos Garimpeiros, 1.017, centro. CEP: 77.780-000
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Fone: (63) 435-1249
Localização: Região Noroeste
Distância de Palmas: 402 km
População: 7.025 (censo – 2000)
Área: 1.559 km2
Economia: Agricultura e Rebanho

9 BANDEIRANTES DO TOCANTINS

Município criado no ano de 1997. O principal festejo da cidade é o dia de Santos Reis (6 de 
janeiro). 
Prefeito: José Arnóbio Silva. 
Prefeitura: Avenida Bernardo Sayão s/nº Centro. Fone: 63 432-1195/1196/1200. 
Localização:  Região  Centro-Oeste.  Área  do  município:  1.678  Km2.  População:  2.068 
Economia: Bacia Leiteira. Maior rebanho de Bubalinos no Estado. (4.223 cabeças). 

10 BARRA DO OURO 

Município criado no ano de 1997.
Prefeito: Eustácio Antônio Filho. 
Prefeitura: Avenida Ancelmo Souza s/nº centro CEP. 77.765 - 000
Fone: 494-1224 Localização: Nordeste, no Médio Tocantins. 
Área do município: 1.111 Km2
População: 3.579
Economia: Bacia Leiteira. 
Turismo: Temporada de praia no Tocantins

11 BARROLÂNDIA

O município foi criado em 11 de janeiro de 1988 e instalado em 1º de junho de 1989. Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, a Santa Padroeira da cidade, é comemorada no dia 27 de julho. 
Outras datas comemorativas ficam por conta das festas juninas, durante o mês de junho e a 
festa do abacaxi no mesmo mês, sem data fixa. 
Prefeito: Clediomar José Ribeiro 
Prefeitura: Avenida JK nº. 178 Centro 
CEP. 77.665-000 
Fone: (63) 376-1153/1110 
Localização: Região Centro-Oeste 
Distância de Palmas: 105 km 
Área do município: 705 Km2 
População: 5.082 
Economia: Bacia Leiteira Turismo: Cachoeirinha

12 BERNARDO SAYÃO

O município foi criado em 30 de dezembro de 1987 e instalado em 1º de junho de 1989. Há 
várias festas populares na cidade, entre elas, estão o festejo de Nossa Senhora das Graças, 
padroeira da cidade realizada no dia 08 de dezembro; dia de Santo Reis, 06 de janeiro; festa 
de São Sebastião, 20 de janeiro e o aniversário da cidade comemorado no dia 30 de janeiro. 
Prefeito: João Gomes Nepomuceno Prefeitura: Avenida Antônio Pescone, 378 Centro Fone: 
(63) 422-1133/1116/1145 Localização: Região Noroeste Distância de Palmas: 341 km Área 
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do município: 931 Km2 População: 4.551 Economia: (Vigésimo primeiro maior município 
em arrecadação de ICMS. IBGE – 2000).  Turismo: o principal  atrativo do município é a 
temporada de praia no rio Araguaia, na chamada Ilha de Macedônia.

13 BOM JESUS DO TOCANTINS

Município foi criado em 05 de outubro de 1989 e instalado em 1º de janeiro de 1993. 
Prefeito: Gilvan Rua Bezerra 
Prefeitura: Avenida Tocantins s/n Centro. 
CEP. 77.714-000 Fone: 466.1236/1226
Localização: Região Nordeste, no Alto Tocantins. Distância de Palmas: 175 km 
Área do município: 1.338 Km2 
População: 2.323 (IBGE 2000)

14 BRASILÂNDIA DO TOCANTINS (*) 

Município criado em 05 de outubro de 1989 e instalado em 1º de janeiro de 1993. 
Prefeito: João Emídio Felipe Miranda
Prefeitura: Rua 7 de setembro, 1020 Centro. CEP. 77.735-000
Fone: (63) 461-1140/1164
Localização: Região Noroeste.
Distância de Palmas: 235 km
Área do município: 644 Km2
População: 1.923 (IBGE 2000).
Economia: agropecuária.
Número  de  crianças  atendidas  em Educação  Infantil  pelo  poder  público:  121  (Secretaria 
Municipal de Educação de Brasilândia-2004)
Número de crianças atendidas em Educação Infantil em rede particular: 0
Número de crianças sem atendimento: 213 (63,77%)

15 BREJINHO DE NAZARÉ (*) 

Localizado entre o Arraial do Bom Jesus e o nascente povoado de Porto Real (no início do 
século  19),  Brejinho  de  Nazaré  recebeu  esse  nome  Córrego  Brejinho,  afluente  do  Rio 
Tocantins. O povoamento começou com o fazendeiro Francisco Perna na metade do século 
19, origem do primitivo povoado conhecido por Itaobi. Por lei estadual de 14 de novembro de 
1958, Brejinho era elevado à condição de município, sendo a sua instalação oficial em 1º de 
janeiro  de  1959.  A principal  festa  da  cidade  é  a  de  Nossa  Senhora  de  Nazaré  em 8  de 
setembro. Outra festa realizada no município é a de São Sebastião, em 20 de janeiro. 
Prefeito: Vanaldo Ferreira Cunha Prefeitura: Pça Nossa Senhora de Nazaré, 665. 
CEP. 77.560-000 Fone: (63) 521-1105/1153/1136 
Localização: Região Central, no Alto Tocantins. 
Distância de Palmas: 115 km
Área do município: 1.729 Km2 População: 4.877
Economia: Banco do Brasil e mineração. Turismo: praia do Croá e Ilha do Canoeiro no rio 
Tocantins
Número  de  crianças  atendidas  em Educação  Infantil  pelo  poder  público:  150  (Secretaria 
Municipal de Educação de Brejinho de Nazaré - 2004)
Número de crianças atendidas em Educação Infantil em rede particular: 0
Número de crianças sem atendimento: 606 (80.15%)
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16 BURITI DO TOCANTINS

O município foi criado em 03 de janeiro de 1988 e instalado em 1º de junho de 1989. Os 
maiores  festejos são comemorados nos dias 16 de julho santa padroeira  da cidade,  Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, e, além disso, são comemorados o aniversário da cidade no dia 
30  de  janeiro  e  as  festas  juninas  no  mês  de  junho.  Prefeito:  Raimundo  F.  Nascimento 
Prefeitura: Rua Novo Horizonte, 02 Centro. 
CEP: 77.9555-000Fone: (63)459-1159 
Localização: Região do Extremo-Norte 
Distância de Palmas: 714 km 
Área: 272 Km2 
Habitantes: Buritiense
População: 7.842 (IBGE 2000) 
Economia: Bacia Leiteira 
Turismo: Temporada de praia no rio Tocantins

17 CENTENÁRIO

Prefeito: Antônio Gonçalves de Lima
Prefeitura: Rua Ferreira de Araújo, S/N.
CEP: 77.723-000
Fone: (63) 420-1160
População: 2.361

18 COLINAS DO TOCANTINS (*)

Prefeito: Gilson
Prefeitura: Avenida Presidente Dutra, 263.
CEP: 77.760-000
Fone: (63) 476-1444
População: 26.628
Número  de  crianças  atendidas  em Educação  Infantil  pelo  poder  público:  754  (Secretaria 
Municipal de Educação de Colinas do Tocantins)
Número de crianças atendidas em Educação Infantil em rede particular: 387 (Censo Escolar 
2002)
Número de crianças sem atendimento: 2.671 (70,06%)

19 COLMÉIA 

Colméia era povoado e depois Distrito de Pequizeiro, passando a Municípios através da Lei 
estadual nº. 8.802, de 14 de maio de 1980. Somente no ano de 1983 a sede municipal de 
Pequizeiro era transferida para o novo município de Colméia.  Município criado em 14 de 
maio de 1980 e instalado em 18 de maio de 1980. As festas populares da cidade ficam por 
conta do seu aniversário no dia 14 de maio, festas juninas (durante o mês de junho), e a festa 
de São Jesus da Lapa, comemorado no dia 06 de agosto. 
Prefeito: Gerubel Teodoro de Oliveira
Prefeitura: Pça da Bíblia s/n centro Fone: (063) 457-1346 
Localização: Noroeste do Estado 
Distância de Palmas: 215 km 
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Área: 1.026km2 
População: 9.532 
Economia: O município é o vigésimo sétimo em arrecadação de ICMS. 
Atrativos turísticos: Fazenda Cachoeirinha

20 COMBINADO

O município foi criado em 30 de dezembro de 1987 e instalado em 1º de junho de 1989. Além 
da data de seu aniversário (1º de junho), a cidade comemora também as festas juninas no mês 
de junho e a festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira da cidade (12 de outubro). 
Prefeito: Matiles Antônio Neto
Prefeitura:  Rua  Principal,  549  centro  CEP  –  77.350.000  Fone:  (63)  685-1110  /1310 
Localização: Região Sudeste, na cabeceira do Rio Palmas, limite com Goiás. 
Distância de Palmas: 500 km 
Área do município: 192 km2 
População: 4.524 
Economia: O município predomina a criação de animais bovinos, suínos, eqüinos, caprinos, 
ovinos e aves. 
Turismo: Temporada de praia no rio Palmas.

21 DARCINÓPOLIS

Localizado no Extremo Norte, na Bacia do médio Tocantins, o município foi criado no dia 05 
de  outubro  de  1989  e  instalado  em  1º  de  janeiro  de  1993.  Prefeito:  Wellington  César 
RibeiroPrefeitura:  Praça  Antônio  Dias  Silveira,  centro.  CEP:  77.900-000Fone:  (63)  423-
1131Distância de Palmas:  466 kmÁrea do Município: 1.555 km2População:  4.273 (Censo 
2000) 
Habitantes: Darcinapolitano
Economia: Agricultura (Milho e Feijão)

22 DIANÓPOLIS

O município foi criado no dia 26 de agosto de 1884 e instalado em 1º de janeiro de 1885. Na 
metade do século 17, teve seu povoamento urbano no início do ciclo do ouro, em 1750. 
Prefeito:  Deodato  Costa  PóvoaPrefeitura:  Rua  Jaime  Pontes,  265  centro  CEP:  77-300-
000Fone:  (63)  692-1746Distância  de  Palmas:  352  kmÁrea  do  Município:  3.230 
km2População:  15.428 (Censo 2000)Economia:  Agricultura  (Milho e Soja) Festa Popular: 
Festejos de São José – padroeiro da cidade (10 a 19 de março).

23 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

O Município foi criado em 4 de setembro de 1963 e instalado em 1º de janeiro de 1964.
Prefeito:  Antônio  Zilne  Pereira  LimaPrefeitura:  Avenida  Pará,  178  centro.  CEP:  77.685-
000Fone:  (63)  362-1155Localização:  Centro-oeste  do  EstadoDistância  de  Palmas:  185 
kmÁrea  do  Município:  3.773  km2População:  7.269 (Censo  2000)  Economia:  Agricultura 
(Milho) Festa Popular: São João Batista – padroeiro da cidade (24 de junho); Festa do Divino 
(06 de janeiro).

24 DUERÉ
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O município  se  originou com a extração  do cristal  de rocha,  onde vários  garimpeiros  se 
dirigiram para a região para a exploração de jazidas. Em 1958, Lei Estadual nº. 2.119, de 14 
de  novembro  de  1958,  Dueré  adquiriu  as  suas  autonomias  Municipais,  sendo  instalado, 
oficialmente, o município no dia 1º de janeiro de 1959.
Prefeito: Walter da Rocha Moreira
Prefeitura: Avenida Pinheiro Barros, 221 centro. CEP: 77.485-000Fone: (63) 358-1120
Localização: Região Sudoeste, acesso para o Parque Nacional do Araguaia
Distância de Palmas: 244 km
Área do Município: 3.466 km2
População: 4.565 (Censo 2000) 
Habitantes: Duerense
Economia: É o terceiro maior produtor de grãos do Estado (Soja, Arroz).

25 FÁTIMA

O município foi criado no dia 14 de maio de 1982 e instalado em 1º de fevereiro de 1983. 
Mas a sua origem se deu em 1973, em decorrência do desenvolvimento levado pela Rodovia 
BR-153 (Belém Brasília). Prefeito: Luís Sardinha Mourão Prefeitura: Rua Porto Alegre, 179, 
centro.  CEP:  77.555-000  Fone:  (63)  365-1122  Distância  de  Palmas:  134  km  Área  do 
Município:  385  km2  População:  3.848  (Censo  2000)  Habitantes:  Fatimense  Economia: 
Agricultura (Milho)

26 FILADÉLFIA

Criado por lei Estadual no dia 08 de outubro de 1948 e instalado no ano de 1949. 
Prefeito:  Ivanildo  G.  de  AlencarPrefeitura:  Praça  da  Bandeira,  101  centro  CEP:  77.795-
000Fone:  (63)  478-1122Localização:  Região  Norte  limite  com o  Maranhão.  Distância  de 
Palmas: 498 kmÁrea do Município: 1.997  km2População: 8.218 (Censo 2000) Economia: 
Agricultura (Milho e Feijão)

27 FORTALEZA DO TABOCÃO

O município foi criado em 05 de outubro de 1989 e instalado em 1º de janeiro de  1993.
Prefeito: Gaspar Martins Bringel
Prefeitura: Avenida Vitória Régia s/n S. Centenário CEP: 77.770-000
Fone: (63) 440-1120Localização: Região Noroeste
Distância de Palmas: km
Área do Município: 624  km2
População: 2.242  (Censo 2000) 
Economia: Agricultura (Milho). 
Festa Popular: Festa de São Geraldo, padroeiro da cidade (20 a 29 de maio).

28 FORMOSO DO ARAGUAIA

O município foi criado em 1º de outubro de 1963 e instalado em 1º de janeiro de 1964. A 
ocupação  populacional  começou  na  década  de  40,  quando  garimpeiros  vindos  dos  Piaus 
(Pium) descobriram pedras de quartzo (cristal de rocha). 
Prefeito: Hermes  Coelho
Prefeitura: Avenida Hermínio Azevedo Soares
Fone: (63) 357-1300
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Localização: Região Sudoeste, na Bacia do Médio Araguaia, acesso para a Ilha do Bananal 
Distância de Palmas: 323 m
Área do Município: 13.511  km2
População: 18.817 (Censo 2000) 
Economia: Agricultura (Milho e Soja); Projeto Rio Formoso considerado maior plataforma 
para drenagem de lavoura  irrigada do mundo (soja, arroz brejeiro, milho)
Festa Popular: Festejo de São João Batista – padroeiro da Cidade (24 de junho); 
Festa do Arroz, em maio (data definida de acordo com a colheita). Festa da Soja (1ª Quinzena 
de setembro).

29 GUARAÍ (*) 

Município criado no dia 05 de novembro de 1968 e instalado no dia 11 de abril de 1970.
Prefeito: Aluísio Tenório Marques
Prefeitura: Avenida Bernardo Sayão, s/n centro
Fone: (63) – 464-1030 Localização: Região Noroeste do Estado. Distância de Palmas: 200 km
Área do Município: 2.277  km2
População: 18.817 (Censo 2000) 
Economia:  Agricultura  (Milho  Feijão  e  Soja).  Festa  Popular:  Festejo  de  São  Pedro  – 
padroeiro da Cidade (29 de junho); 
Festa de Santa Luzia (13 de dezembro).
Número  de  crianças  atendidas  em Educação  Infantil  pelo  poder  público:  620  (Secretaria 
Municipal de Educação de Guaraí - 2004)
Número de crianças atendidas em Educação Infantil em rede particular: 235 (censo Escolar 
2002)
Número de crianças sem atendimento: 2.084 (70,9%)

30 GURUPI (*) 

Prefeito:  João  Lisboa  da  Cruz  Prefeitura:  Rua  14  de  Novembro,  n°  1500,  CEP  77405-
070Telefone: (63) – 315-0003Localização: Região Sul Distância de Palmas: 243 km Área do 
Município: 1836 km2 População: 65.034 (Censo 2000) Economia: Agricultura (Milho Feijão 
e Soja). Festa Popular: Festejo de Santo Antônio – padroeiro da Cidade (13 de junho);
Número de crianças atendidas em Educação Infantil pelo poder público: 770
Número de crianças atendidas em Educação Infantil em rede particular: 741
Número de crianças sem atendimento: 7.760 (83,70%)

31 IPUEIRAS (*) 
A  cidade  foi  distrito  do  município  de  Porto  Nacional  (a  60  km de  Palmas)  e  teve  sua 
independência política no ano de 1997. 
Prefeito: Caio Augusto S. Abreu
Prefeitura: Praça Elias de Sena Ferreira, s/n, Centro CEP: 77.553-000.
Fone: 63 – 542.1226
Localização: Região Central, na Bacia do Alto Tocantins.
Distância de Palmas: 129 km
Área do Município: 816,5 km2
População: 1.166 (IBGE 2000)
Economia: Agricultura e Pecuária
Turismo: cachoeiras, lagos e temporada de praia.

148



Número  de  crianças  atendidas  em  Educação  Infantil  pelo  poder  público:  79  (Secretaria 
Municipal de Educação de Ipueiras- 2004)
Número de crianças atendidas em Educação Infantil em rede particular: 0
Número de crianças sem atendimento: 113 (58,85%)

32 ITACAJÁ (*) 

O município foi criado no dia 12 de novembro de 1953 e instalado no dia 1º de janeiro de 
1954. 
Prefeito: Antão Alves Costa
Prefeitura: Avenida Pedro Ludovico, nº. 403, centro, CEP: 77.720-000.
Localização: Nordeste
Fone: (63) 4391242
Distância de Palmas: 276 km
Área do Município: 3.432 km2
População: 6.815
Economia: Agricultura e Pecuária
Turismo: Aldeia indígena dos Khaôs e balneário Zoador, no rio Coador.
Número  de  crianças  atendidas  em  Educação  Infantil  pelo  poder  público:  0  (Prefeitura 
Municipal de Itacajá- 2004)
Número de crianças atendidas em Educação Infantil em rede particular: 32
Número de crianças sem atendimento: 1.133 (97%)

33 ITAGUATINS

A cidade foi distrito de Araguatins,  no dia 3 de dezembro de 1943, a região passou a se 
chamar Itaguatins.
Prefeito: Maria Ivoneide M. Barreto
Prefeitura: Rua Cel. Augusto Bastos, nº. 1079, centro.
CEP: 77.920-000
Fone: (63) 477-1132
Localização: Extremo-Norte, no médio Tocantins.
Distância de Palmas: 600 km
Área do Município: 828 km2
População: 6.386 (Censo 2000)
Economia: Bacia Leiteira

34 ITAPIRATINS

O município foi criado no dia 05 de outubro de 1989 e instalado em 1º de janeiro de 1993. 
Prefeito: Adeuvaldo S. Rodrigues
Prefeitura: Rua Pedro Soares Leite, s/n, centro. CEP: 77.718-000
Fone: (63) 465-1162
Localização: Região Nordeste do Estado
Distância de Palmas: 280 km
Área do Município: 1.241 km2
População: 3.277 (Censo 2000)
Economia: Agricultura e Pecuária

35 ITAPORÃ DO TOCANTINS (*) 
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O município foi criado em 08 de outubro de 1963 e instalado em 17 de março de 1964. 
Prefeito: Maria Aparecida Silva
Prefeitura: Rua Domingos B. de Oliveira, nº. 13, centro.
CEP: 77.740-000
Fone: (63) 458-1100
Localização: Região Noroeste
Distância de Palmas: 237 km
Área do Município: 877 km2
População: 2.522 (Censo 2000)
Economia: Agricultura e Pecuária
Número  de  crianças  atendidas  em  Educação  Infantil  pelo  poder  público:  72  (Secretaria 
Municipal de Educação de Itaporã- 2004)
Número de crianças atendidas em Educação Infantil em rede particular: 0
Número de crianças sem atendimento: 327 (81,95%)

36 JAÚ DO TOCANTINS

O município foi criado em 05 de outubro de 1989 e instalado em 1º de janeiro de 1993. A 
cidade foi desmembrada do município de Peixe em 1991. A cidade possui selo Embratur, 
cujas principais atrações turísticas são fontes de águas quentes, consideradas medicinais. São 
dois pequenos lagos de águas quentes que brotam da terra. Outra atração é a Gruta da Boa 
Vista com um salão no qual está instalado um altar,  com a imagem de Nossa Senhora da 
Conceição, onde se realiza no dia 8 de setembro tradicional missa, logo após uma romaria. Na 
cozinha regional destaca o “quibebe” (carne seca com mandioca picada). 
Prefeito: Euridece Rua Araújo
Prefeitura: Avenida Principal s/n centro. Cep: 77.450-000
Fone: (63) 387.1122
Localização: Região Sul
Distância de Palmas: 384 km
Área do Município: 2.181,3 km2
População: 3.121 (Censo 2000)
Economia: Baseada na agricultura e pecuária.

37 LAGOA DA CONFUSÃO (*) 

É um dos municípios do complexo ecoturístico da Ilha do Bananal. Criado em 05 de outubro 
de 1989 e instalado em 1º de janeiro de 1993, o município conta com temporadas de praias 
nos rios Formoso, Araguaia e Javaés, além da própria lagoa da Confusão. Outros atrativos são 
Lagoa  dos  Pássaros,  Gruta  Casa  da  Pedra,  morros  de  rochas  calcárias,  dois  sítios 
Arqueológicos,  as  aldeias  indígenas  do  Boto  Velho,  Macaúba,  Santa  Isabel  do  Morro  e 
Fontoura.  Nas  proximidades  da  cidade  existem  regiões  ótimas  para  a  pesca.  O  Cantão, 
localizado ao norte da Ilha do Bananal é uma atração permanente e recebe turistas do país e 
do exterior. Considerada como um paraíso da Região dos Lagos, a Lagoa da Confusão, conta 
com um balneário ecológico com completa infra-estrutura, além de chalés e apartamentos. 
Prefeito: Mauro Ivan R. Rodrigues
Prefeitura: Rua Firmino Lacerda, nº. 15, Qd 53 – Lt-07.
CEP: 77493-000
Fone: (63) – 522-1148
Localização: Região Sudoeste, acesso para o Parque Nacional do Araguaia. 
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Distância de Palmas: 232 km
Área do Município: 10.602,5 km2
População: 6.168 (Censo 2000)
Economia: Baseada na Agricultura, Pecuária e Turismo. 
Número  de  crianças  atendidas  em Educação  Infantil  pelo  poder  público:  227  (Secretaria 
Municipal de Educação de Lagoa da Confusão- 2004)
Número de crianças atendidas em Educação Infantil  em rede particular:  0 (Censo Escolar 
2002)
Número de crianças sem atendimento: 905 (79%)

38 LAGOA DO TOCANTINS

O município foi criado no dia 05 de outubro de 1989 e instalado em 1º de janeiro de 1993. 
Prefeito: Raimundo Nonato Nesto
Prefeitura: Praça José Nestor, s/n, centro. CEP: 77.613-000
Fone: (63) – 522 - 1125
Localização: Região do Jalapão
Distância de Palmas: 150 km
Área do Município: 908,8 km2
População: 2.530 (Censo 2000)
Economia: Baseada na agricultura e pecuária

39 LAVANDEIRA (*) 

A cidade é uma das mais novas do Estado sendo criada em 1997. A economia é baseada na 
agricultura e pecuária. 
Prefeito: Antônio Francisco Leite
Prefeitura: Avenida Tocantins, nº. 118, centro. CEP: 77-328-000
Fone: (63) – 509.3000
Localização: Região Sudeste, divisa com a Bahia.
Distância de Palmas: km
Área do Município: 522 km2
População: 1.209 (Censo 2000)
Economia: baseada na agricultura e pecuária.
Número  de  crianças  atendidas  em  Educação  Infantil  pelo  poder  público:  86  (Secretaria 
Municipal de Educação de Lavandeira- 2004)
Número de crianças atendidas em Educação Infantil  em rede particular:  0 (Censo Escolar 
2002)
Número de crianças sem atendimento: 87 (50,28%)

40 LIZARDA

A ocupação da cidade teve início no século passado, tendo em José Benedito da Silva e Maria 
de Freitas seus fundadores. Foi emancipada em 1953, desmembrado do município de Pedro 
Afonso. Lizarda está a 327 km da Capital e população estimada em 4,2 mil habitantes. Tem 
como  principais  atividades  econômicas  a  agricultura  e  pecuária,  com  criação  de  boi  de 
engorda e ainda a extração de madeira. 
A exemplo das demais cidades do Tocantins, Lizarda também conta com grande concentração 
de água e vegetação típica que transformam o local em um aprazível refúgio para quem quer 
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gozar  a  paz  e  a  harmonia  com a  natureza.  Entre  os  principais  pontos  turísticos  estão  o 
Ribeirão Lajeiros, Queda D’água, Fazenda Cachoeira, Chácara Maragogipe e Rio Perdido.
Prefeito: José Alvino de Araújo
Prefeitura: Praça Leopoldo L. Filho, nº. 253, centro. CEP: 77.630-000
Fone: (63) – 539.1140
Localização: Região do Jalapão
Distância de Palmas: km
Área do Município: 5.825,6 km2
População: 3.787 (Censo 2000)
Economia: Baseada na agricultura e pecuária.
Festa Popular: A festa dos Caretas, realizada toda sexta-feira da Paixão. Uma tradição, mas os 
moradores desconhecem a origem da festa. Os caretas representam os judeus. Os personagens 
se trajam de bichos, com roupas de estopa. Eles usam a pinhola (chicote) feira de tiras de 
buriti  para dar estalos. De longe se ouvem as chicotadas. Além dos caretas,  há também a 
mulher vadia que fica se oferecendo para os homens que estão assistindo a encenação.  À 
medida que os homens são envolvidos com as brincadeiras da Catita, os caretas aproveitam 
para bater neles. O pega-pega vira uma atração divertida. Outra mulher presente na festa é a 
Égua, que assombram as pessoas com uma caveira de animal.

41 MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

Prefeito: Salomão Barbosa Moreira
Prefeitura: Rua Kaiapó, 141.
Fone: (63)5351122
População: 2.809
Cep: 77875-000

42 MATEIROS

Prefeito: Antônio Alves da Silva
Prefeitura: R-5-A, S/N- Centro.
CEP: 77.593-000
Fone: (63) 878 – 1130
População: 1.776

43 MIRACEMA DO TOCANTINS 

Primeira Capital do Estado, o município começou ser povoado no início deste século, sendo 
emancipado em 1953, recebendo um grande impulso de desenvolvimento com a construção 
da Belém-Brasília. As minas de cristal e esmeralda e a fertilidade do solo foram os principais 
atrativos para os colonizadores vindos principalmente do Norte e Nordeste. A agricultura e 
pecuária são as principais atividades econômicas da região. Miracema está localizada a 80 km 
da Capital e tem população estimada em 17,5 mil habitantes. 
Os balneários do Lucena e Correntinho, com quedas d’água que formam grandes piscinas são 
atrativos  permanentes  que  encantam  os  mais  exigentes  visitantes.  As  praias  do  Funil  e 
Mirassol completam as atrações  da cidade,  que ainda conta com artesanato marcado pela 
cultura dos índios Xerente, que tem em Miracema seu principal ponto de venda. O peixe ao 
leite de coco marca a culinária local. 
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44 NOVO ACORDO

Prefeito: Osvaldo Rocha Dourado
Prefeitura: Pça José Leitão de Oliveira, 243.
CEP: 77.610-000
Fone: (63) 369- 1337
População: 3.408.
  
45 PALMAS (*) 

Última Capital planejada do século, Palmas tem sua história intimamente ligada à de luta pela 
emancipação do Tocantins. Fundada em 20 de maio de 1989, Palmas tem como uma de suas 
principais  características  os  amplos  espaços,  bem  distribuídos  e  aspectos  paisagísticos 
encantadores,  marcado de um lado pelas Serras do Carmo e Lajeado, e do outro pelo Rio 
Tocantins.  O  projeto  arquitetônico  da  cidade  já  é  uma  atração  à  parte,  com  conceitos 
urbanísticos modernos. Outra característica marcante é cultura miscigenada, provocada pela 
mistura de seus habitantes, vindos de todos os cantos do País. A cidade está posicionada no 
centro  geográfico  do  Estado,  distante  968  km  de  Brasília,  com  população  de  156  mil 
habitantes. De junho a agosto, Palmas tem na Praia da Graciosa uma das melhores estruturas 
de praia de rio de todo o País. As cachoeiras de Taquaruçu, com quedas d’água de até 70 
metros  de  altura  e  o  trabalho  de  preservação  ambiental  feito  por  organizações  não-
governamentais  e  pelo  Governo,  dão a  Palmas  condições  de pleitear  o  título  de “Capital 
Ecológica do Brasil”.
Número de crianças atendidas em Educação Infantil  pelo poder público: 3.730 (Secretaria 
Municipal de Educação de Palmas – 2004)
Número de crianças atendidas em Educação Infantil em rede particular: 3.014 (Censo Escolar 
2002)
Número de crianças sem atendimento: 15.819 (70,11%)

46 PALMEIRÓPOLIS (*)

Prefeito: Jonas Macedo
Prefeitura: Pça Três Poderes, 284.
CEP: 77.365-000
Fone: (63) 386- 1224
População: 6.714
Número  de  crianças  atendidas  em Educação  Infantil  pelo  poder  público:  317  (Secretaria 
Municipal de Educação de Palmeirópolis 2004)
Número de crianças atendidas em Educação Infantil  em rede particular:  0 (Censo Escolar 
2002)
Número de crianças sem atendimento: 603 (65,54%)

47 PARANÃ

Prefeito: José Bezerra Lino Tocantins
CEP: 77 360-000
Fone: (63) 371- 1154
População: 8.476
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48 PIRAQUÊ

Prefeito: João Batista Nepomuceno Sobrinho
Prefeitura: Avenida César Batista Nepomuceno, 1.
CEP: 77. 888-000
Fone: (63) 479- 1138
População: 2.127 

49 PIUM

Prefeito: Valdemir Oliveira Barros
Prefeitura: Avenida Diógenes de Brito, 1.
CEP: 77. 570-000
Fone: (63) 868 – 1139
População: 5.157

50 PORTO NACIONAL (*)

Prefeito: Otoniel Andrade Costa
Prefeitura: Avenida Murilo Braga, 1887.
CEP: 77.500-000
Fone: (63) 363-1305
População: 43.035
Número de crianças atendidas em Educação Infantil  pelo poder público: 2.964 (Secretaria 
Municipal de Educação de Porto Nacional 2004)
Número de crianças atendidas em Educação Infantil em rede particular: 272 (Censo Escolar 
2002)
Número de crianças sem atendimento: 4.027 (55,44%)

51 RECURSOLÂNDIA

Prefeito: Antônio Tavares de Sales
Prefeitura: Rua Janete Tavares, S/N.
CEP: 77.773-000
Fone: (63) 438-1104
População: 3.509

52 SANDOLÂNDIA

Prefeito: Crisóstomo Costa Vasconcelos
Prefeitura: Avenida Ulisses Guimarães, S/N.
CEP: 77. 475-000
Fone: (63) 394- 1120
População: 4.020

53 TAIPAS DO TOCANTINS

Prefeito: Joaquim Carlos Azevedo
CEP: 77. 308-000 Fone: (63) 382- 1122 População: 1.457

Fonte: Site Oficial do Governo do Estado.htm acessado em 16 de agosto de 2004 
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ANEXO B

Folder-I Seminário de Educação Infantil do Estado do Tocantins
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ANEXO C

Verso do Folder-I Seminário de Educação Infantil do estado do Tocantins - Participantes
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ANEXO D 

PROGRAMA CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - 

PREFEITURA DE PALMAS
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ANEXO E

Quadro - Cursos de Graduação disponíveis em Tocantins e respectivas localizações no 
ano 2004

CIDADE INSTITUIÇÃO CURSO

Araguaína

Universidade Federal do Tocantins - UFT 
[pública-2003]

Ciências Matemáticas
Geografia
História
Letras
Medicina Veterinária
Zootecnia

Faculdade de Ciências Contábeis de 
Araguaína - ITPAC [privada-1999]

Administração
Ciências Contábeis
Enfermagem
Farmácia/Bioquímica
Medicina
Pedagogia*
Sistema de Informação
Odontologia

Arraias Universidade Federal do Tocantins - UFT 
[pública-2003]

Matemática-Licenciatura

Pedagogia /Habilitação-Adm. 
Escolar

Colinas do 
Tocantins

Faculdade Integrada de Ensino Superior de 
Colinas - FIESC [privada-2000]

Direito

Ciências Contábeis

Normal Superior*

Letras

Guaraí Faculdade Guaraí-FAG [privada-2000]

Pedagogia*
Letras
Enfermagem
Administração
Agronomia

162

http://www.unitins.br/pac/pages/arraias.htm
http://www.itpac.br/
http://www.itpac.br/
http://www.unitins.br/pac/pages/araguaina.htm


Gurupi

Universidade Federal do Tocantins - UFT 
[pública-2003] Engenharia Agronômica

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
de Gurupi - FAFICH [municipal-1985]

Administração
Ciências Contábeis
Ciências da Computação
Direito
Educação Física
Enfermagem
Fisioterapia
Jornalismo
Letras

Miracema Universidade Federal do Tocantins - UFT 
[pública-2003]

Pedagogia – Supervisão 
Educacional*

Palmas

Universidade Federal do Tocantins - UFT 
[pública-2003]

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Ciência da Computação
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Comunicação 
Social/Habilitação Jornalismo
Direito
Engenharia Ambiental
Engenharia de Alimentos
Pedagogia/ Habilitação 
Superv. Educacional

Centro Universitário Luterano de Palmas - 
CEULP [privada-1996]

Administração
Administração/Agronegócios
Administração/Publicidade
Biologia
Biomedicina
Ciências contábeis
Ciências Sociais/Jornalismo
Ciências Sociais/Publicidade
Direito
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Educação Física
Enfermagem
Engenharia Agrícola
Engenharia Civil
Farmácia
Fisioterapia
Geografia
Gestão Imobiliária
História
Letras
Matemática
Pedagogia*
Psicologia
Serviço Social
Sistemas de Informação
Turismo

Instituto de Ensino e Pesquisa Objetivo - 
IEPO [privada-1997]

Administração de Empresas

Administração/Comércio 
Exterior

Administração/Marketing

Administração/Gestão 
Sistema de Informações
Administração/Recursos 
Humanos

Ciências Contábeis

Ciências da Computação
Comunicação 
Social/Publicidade e 
Propaganda
Direito
Fisioterapia
Turismo

Faculdade Católica do Tocantins - [privada-
2003]

Administração de Empresas/ 
Gestão e Planejamento em 
Turismo
Administração de Empresas/ 
Gestão e Planejamento em 
Meio Ambiente e Recursos 
Naturais
Normal Superior/ Infantil*
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Normal Superior/ Séries 
Iniciais do Ensino 
Fundamental

Paraíso do 
Tocantins

Faculdade de Educação Ciências e Letras de 
Paraíso - FECIPAR [privada-1995]

Pedagogia/ Administração 
Escolar
Magistério das Matérias 
Pedagógicas do 2º Grau
Magistério de 1ª a 4ª série do 
1º Grau

Porto Nacional

Faculdades Integradas e Ensino Superior de 
Porto Nacional – FIESPEN [privada-2004]

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Comunicação Social
Engenharia Civil
Enfermagem
Fisioterapia
Odontologia
Medicina

Universidade Federal do Tocantins - UFT 
[pública-2003]

Ciências Biológicas/Lic. em 
Bacharelado
Geografia
História
Letras

Faculdade São Marcos 
[privada-2002]

Administração Rural
Normal Superior*

Secretariado Executivo

Tocantinópolis Universidade Federal do Tocantins - UFT 
[pública-2003]

Pedagogia/Habilitação 
Administração escolar*

• Mantém em sua grade curricular alguma disciplina voltada à Educação Infantil. 
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ANEXO F 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA SAS
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