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QUAL O PAPEL DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA EDUCAÇÃO 

NACIONAL? 

 
Isabela Santos Freitas1 

 

Resumo 
Neste trabalho busco demonstrar a relevância do Programa Brasil Carinhoso, que colocou a 

infância e a Educação Infantil como prioridade na agenda política do país, e analisar o que 

representa o seu esvaziamento gradual com o surgimento do Programa Criança Feliz, outra 

iniciativa do Governo Federal para o mesmo público, ligada à assistência social. A análise das 

diversas concepções que a assistência à infância assumiu historicamente no país, juntamente 

com a análise documental do esvaziamento do Brasil Carinhoso, evidenciam a desvalorização 

da Educação Infantil nacional no cenário atual. Esse movimento parece apontar para uma 

mudança nos valores que orientam as políticas públicas, marcando o retorno de concepções e 

de práticas assistencialistas típicas do início do século XX, em detrimento da Educação Infantil 

como prioridade, direito e etapa da educação básica. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil, Programa Brasil Carinhoso, Programa Criança Feliz, 

Políticas Públicas. 

 

Abstract 

In this work I aim to demonstrate the relevance of the Brasil Carinhoso Program, which has 

placed childhood and Childhood Education as a priority in the country's political agenda, and 

analyze its gradual emptying with the arising of the Criança Feliz Program, another initiative 

of the Federal Government to the same public, linked to social assistance. The analysis of the 

diverse conceptions that the child care has historically assumed in the country, together with 

the documentary analysis of the emptying of Brasil Carinhoso, evidences the devaluation of the 

national Childhood Education in the current scenario.This movement seems to show a change 

in the values that guide public policies, marking the return of conceptions and assistencialism 

practices typical of early 20th century in the care of national childhood, to the detriment of 

Childhood Education as a priority, right and stage of basic education. 

 

Keywords: Childhood Education, Brasil Carinhoso Program, Criança Feliz Program, Public 

Policies. 

O direito à assistência das crianças na primeira infância vem se constituindo através 

de longas lutas sociais, ainda mais desafiadoras quando se trata da Educação Infantil. Mesmo 

que o empenho de movimentos e atores sociais pelo reconhecimento e garantia da educação 

desde a primeira infância tenham galgado conquistas formais e legislativas, na prática os 

desafios para a concretização desse direito ainda são muitos, e têm suas raízes em preconceitos 

e desigualdades que marcaram o percurso pelo qual a assistência à infância se desenvolveu, 

assumindo diversas concepções em sua trajetória histórica. 
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A concepção de Educação Infantil nas formulações federais emerge no contexto de 

redemocratização da sociedade brasileira, e é na Constituição Federal de 1988 que se utiliza 

pela primeira vez o termo “instituições de educação infantil”, conferindo ao atendimento às 

crianças uma dimensão que não lhes era atribuída anteriormente. A isso seguiu uma série de 

formulações legislativas a fim de garantir a educação desses novos cidadãos de direitos, 

consolidando a transição da questão das crianças da assistência social para o campo da 

Educação. Novas formas de financiamento e investimentos se fizeram necessárias para a 

consolidação da Educação Infantil e é nesse contexto que surge o Programa Brasil Carinhoso, 

uma estratégia voltada para a primeira infância sob uma perspectiva de atenção integral do 

desenvolvimento infantil. Na educação, apoiava financeiramente os municípios com 50% do 

valor anual mínimo por matrícula na creche pública. 

Este artigo tem como objetivo analisar a importância da Educação Infantil a partir 

das práticas de assistência à primeira infância, em especial das camadas mais desfavorecidas da 

população, a partir das principais formulações de políticas públicas nacionais destinadas a esse 

público. O Programa Brasil Carinhoso, que colocou a questão das crianças como prioridade nas 

políticas públicas nacionais, sofreu um processo de esvaziamento nos últimos anos, o que já 

seria suficiente para o questionamento da importância desta etapa da educação na perspectiva 

nacional. A questão se apresenta ainda mais preocupante ao percebermos que a redução drástica 

de investimentos do Brasil Carinhoso aconteceu em um curto espaço de tempo e se seguiu do 

surgimento de outro programa para a primeira infância, o Programa Criança Feliz, que excluía 

a dimensão educacional em favor da dimensão assistencial. Esse movimento das políticas 

públicas evidenciam um deslocamento do campo educacional para o campo da assistência 

social, justificando o debate aqui proposto. 

A hipótese encontrada é que as mudanças nas prioridades das políticas públicas 

estejam indicando também uma mudança nas concepções que norteiam o atendimento à 

infância do país, reduzindo o valor da Educação Infantil em detrimento da valorização da 

perspectiva assistencial. Percebe-se a retomada de práticas associadas ao início do século XX, 

quando a assistência às crianças advinha de lógicas higienistas, moralizantes e compensatórias, 

indicando o retorno de valores preconceituosos que nasceram historicamente com a função de 

controlar e moralizar as camadas mais pobres sob os valores da moral burguesa. 

Para isso, será feita análise documental de dois programas do Governo Federal 

voltados para a Educação Infantil, o Programa Brasil Carinhoso e o Programa Criança Feliz. 

Também utilizarei como recurso, uma breve análise histórica das práticas associadas à 



 

 

 
 

assistência à infância do Brasil, assim como uma análise das formulações documentais oficiais 

na instituição da Educação Infantil do país. Assim, o trabalho se organizará em seis seções: Um 

breve percurso da assistência à infância no Brasil, onde irei discorrer brevemente sobre as 

principais práticas e concepções assumidas pelo atendimento prestado às crianças pequenas 

antes da instituição formal da Educação Infantil na legislação brasileira. A segunda seção trata 

do marco que a Constituição Federal de 1989 representou com a instituição da Educação Infantil 

como direito e etapa da educação, e da evolução legislativa que se seguiu a esse momento. O 

Programa Brasil Carinhoso  e o impacto que teve durante sua vigência efetiva é apresentado na 

terceira seção, seguido por uma análise do desmonte do Programa, seu esvaziamento através 

sucessivos cortes nos repasses, que em apenas dois anos impactaram em uma redução de 99%. 

A quinta seção debate o lugar da Educação Infantil na Educação Nacional:  onde questiono o 

impacto das mudanças nas políticas públicas para a primeira infância a partir dos contrastes 

entre o Criança Feliz e o Brasil Carinhoso e o que podem estar representando para a Educação 

infantil. A última parte do texto apresenta as considerações finais, onde sintetizo as questões 

levantadas e os resultados obtidos neste trabalho. 

 

UM BREVE PERCURSO DA ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA NO BRASIL 

 

Não é possível pensar na assistência às crianças como uma questão de políticas 

sociais antes dos anos 90, pois a preocupação política com um estado de bem-estar social nasce 

mais tarde, vinculada à convergência da industrialização e a ascensão do capitalismo. Nas 

sociedades pré-capitalistas as responsabilidades sociais que eventualmente eram assumidas 

tinham o objetivo de manter a ordem social e não garantir o bem comum (BERING; 

BOSCHETTI, 2009). Nesse momento a questão das crianças não representava uma 

preocupação pública. A sua responsabilidade era atribuída exclusivamente às famílias, só 

entrando em pauta quando considerada um problema de saúde ou controle social se associava 

em geral à pobreza e à fragilidade familiar. 

Na sociedade colonial, ainda que o amparo às crianças abandonadas fosse 

considerado da competência das câmaras municipais, as ações efetivas para essa população 

vinham de articulações privadas da sociedade civil. Recebem a intervenção do Estado durante 

o regime imperial com a instituição de uma rede de assistência com as “Rodas dos expostos”2 
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Casa dos expostos, vulgarmente conhecida como “Roda”, instituição que oferecia, em caráter de 

caridade, abrigo às crianças órfãs e abandonadas, sob a administração da Santa Casa de Misericórdia. A primeira 



 

 

 
 

o “Recolhimento Para meninas Pobres” e Colégios de Órfãos - Estabelecimentos privados 

administrados principalmente pelas irmandades das misericórdias e que recebiam subvenção 

pública. O atendimento às crianças surge, no país, associado à filantropia e aos setores privados. 

(FREIRE; LEONY 2011 Apud Sanglard). 

A concepção do atendimento às crianças sob uma perspectiva assistencialista-

caritativa é marcante ainda quando no século XVIII, passa-se a admitir às crianças um novo 

tratamento, diferente do dispensado aos adultos. Essa mudança se reflete em novas formas de 

inserção desses indivíduos na sociedade. A infância passa a ser entendida como um período 

especial no desenvolvimento humano, o que propiciou o surgimento dos Jardins de infância, 

criados por Fröebel3 na Alemanha em 1837 (KISHIMOTO, 1990 p.56).  A partir da década de 

1870, colégios de elite brasileiros, inspirados pelas experiências estrangeiras, começam a 

implementar jardins de infância para atender crianças de zero a seis anos. Desse modo, passou 

a existir no país simultaneamente duas formas contrastantes de se pensar a assistência à criança: 

uma em moldes educacionais para a elite, outra com característica de assistencialismo e guarda 

para as crianças pobres.  

Com o processo de urbanização e industrialização, surgem ainda novos tipos de 

creches e escolas maternais. Em 1920, por exemplo, o governo paulista participou deste 

processo fixando um arcabouço legal que permitia a instalação das creches junto às empresas. 

Nestas, a dimensão educacional é inexistente e sua função é a de oferecer guarda às crianças 

enquanto os pais trabalham. 

Para o idealizador desse convênio, Sampaio Dória, a creche, concebida 

como “mal necessário”, fruto do desajustamento moral e econômico, 

oriundo da urbanização e industrialização, não poderia ser considerada 

estabelecimento educativo e fica ilijada do sistema público de ensino. 

Desta forma, pode-se dizer que a representação social de criança 

frequentadora de creche que emerge é a de um pequeno ser necessitando 

apenas de guarda, de proteção, enquanto os pais trabalham. Essa era a 

ideia de infância do operariado vigente inclusive em países 

desenvolvidos. Por entender que filhos de operários só precisam de 

assistência médica, higiênica e alimentar, as creches buscavam 

implementar apenas funções assistenciais.  (KISHIMOTO. 1990 p.61) 
 

                                                 
“Roda” foi criada por Romão Duarte em 1739, abrigando crianças abandonadas nas primeiras idades. Essa 

instituição era conhecida como Casa dos Expostos, Roda ou Casa dos Enjeitados 
3 

Friedrich Fröbel, criador do primeiro jardim de infância,  considerava a infância fase de importância na 

formação do indivíduo e influencia as técnicas da Educação Infantil até os dias de hoje. 
 



 

 

 
 

No final do século XIX, início do século XX, difundiam-se no mundo ideias 

eugenistas4e higienistas5, segundo as quais o povo brasileiro estaria condenado ao atraso eterno, 

tendo em vista as características miscigenadas do povo. Estas foram aceitas, no entanto, como 

um argumento científico capaz de redimir a degeneração racial. A educação seria um caminho 

para a promoção da saúde e propagação de um novo projeto civilizatório através da medicina e 

da moralização dos costumes (STEPAN, 2004). Essas ideias eram calcadas em preconceitos 

formados histórica e socialmente a respeito da situação das camadas mais baixas, além do 

machismo materializado pela culpabilização das mães, especialmente as que precisavam 

trabalhar fora, por não cuidarem elas mesmas de seus filhos. 

Médicos, educadores e políticos dirigiam seus programas de educação 

e assistência sobretudo para as mães. Este grupo de homens pretendia 

ensiná-las a se tornarem mulheres e mães melhores, sem julgar 

necessária qualquer consulta às interessadas ou tecer considerações a 

respeito do papel dos pais. A exclusão da figura masculina deste 

discurso é estranha, especialmente quando se considera os esforços do 

governo para fortalecer e modernizar a autoridade patriarcal no Brasil. 

O Código Civil de 1917 alterou a relação marital que passou de uma 

relação baseada na propriedade entre iguais para um relacionamento 

pessoal entre esposos, no qual o pai era caracterizado como chefe e 

cabeça da família. A lei exigiu que os maridos sustentassem 

financeiramente suas esposas e seus filhos. Na condição de chefe da 

família, o pai tinha o direito de controlar o trabalho da esposa e dos 

filhos - a mulher não poderia trabalhar fora do lar sem a autorização do 

marido (WADSWORTH. 1999). 

 

Um dos primeiros atos do governo provisório em 1930 foi a criação do Ministério 

da Educação e Saúde Pública, demonstrando a forte associação da educação à uma lógica 

médica. Vargas tratava as crianças como questão de defesa nacional, o que resultou em 

iniciativas legislativas e administrativas a fim de superar problemas como a alta mortalidade 

infantil. Combater os males que afetavam à maternidade e à infância se tornavam uma questão 

complexa de relevância para a economia do país, associando a capacidade produtiva da força 

de trabalho ao seu grau de saúde e moralidade. Porém, não levava em consideração a situação 

social das famílias dentro do contexto econômico e da sociedade de classes; considerava que a 

família que estaria fraca, sendo a responsável pela situação das crianças (VIEIRA, 2003). 

Em 1940 o Ministério da Educação e Saúde Pública criou o Departamento Nacional 

da Criança (DNCr), tinha o objetivo de promover políticas voltadas para o amparo à 

                                                 
4 

As teorias eugenistas buscavam produzir uma seleção nas coletividades humanas, baseada em leis 

genéticas pelo melhoramento da raça. 

 
5 O higienismo é uma doutrina parte da medicina sanitária, considera que doenças são fenômenos 

associados à valores sociais relativos à higiene, trabalho, comida e descanso. 



 

 

 
 

maternidade, combate à mortalidade infantil, e promoção da educação das mães, através de 

bons preceitos morais e higiênicos. O departamento funcionava na administração das políticas, 

o efetivo contato com os beneficiados acontecia nos postos de Puericultura6. 

Para se atingir essa necessidade, são criados dois tipos de se intervenção: a primeira 

é a medicina doméstica, que atua junto às famílias burguesas, buscando sua organização em 

torno da conservação e educação das crianças (...) a segunda são as campanhas de moralização 

e higiene, dirigidas às famílias pobres (...) cuja intenção é sanear, formar, controlar e tutelar. 

(VIEIRA 2003, P 53 APUD DONZELOT 1986) 

Em 1942 criou-se, inspirado na primeira dama Darcy Vargas, a Legião Brasileira 

de Assistência (LBA), um órgão assistencial que tinha como objetivo, em princípio, ajudar as 

famílias dos soldados enviados à segunda guerra. Após 1945, sua política assistencial se volta 

ao atendimento da criança e da família. Durante a vigência da LBA, movimentações das 

comunidades para atender às famílias e suas crianças já começavam a despontar, principalmente 

no final da década de 70, juntamente com a maior inserção da mulher no mercado de trabalho. 

Essas mobilizações vão de encontro com a LBA quando esta já havia se tornado uma fundação 

e se proposto a executar o Projeto Casulo (1977). 

O projeto Casulo objetivava expandir o atendimento às crianças de zero a seis anos 

com o menor gasto possível sob uma perspectiva de educação compensatória7, utilizando-se 

das bases materiais já existentes nas comunidades. Atuou juntamente com as instituições 

comunitárias que surgiam espalhadas em todo território nacional, em especial nos grandes 

centros urbanos e teve papel importante no fortalecimento de movimentos sociais que buscavam 

o reconhecimento para o trabalho das creches tanto no desenvolvimento social quanto 

educacional das crianças (KRAMER, 1984). Esse engajamento social que trouxe o tema do 

atendimento à infância para as discussões educacionais. 

 

                                                 
6  A puericultura era definida pelos médicos como: “[...] a ciência que tem por fim a pesquisa, o estudo e 

a aplicação de todos os conhecimentos relativos à conservação e a melhoria da raça humana” e aos puericultores 

cabia “[...] ensinar os métodos modernos de cuidar da criança sadia, prevenindo doenças pelas regras de higiene 

e pelos princípios educativos que devem ser aplicados muito antes da procriação”. (BARBOSA, Apud Freire. 

2017) 
7 

Perspectiva em que a pré-escola funcionaria promovendo a democratização das oportunidades 

educacionais. Compensaria as carências das crianças das classes populares e todas alcançariam o mesmo nível 

que, supostamente, teriam as demais crianças. Confere à educação um poder que não tem, de por si só, de 

maneira isolada de outras iniciativas, democratizar a sociedade e promover mudanças sociais. 



 

 

 
 

O SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A conjuntura histórico-social influenciou as concepções e as práticas da assistência 

à infância e, em se tratando do atendimento das classes sociais desfavorecidas, já foi pensado e 

oferecido sob diversos aspectos, como o caritativo, o higienista, o moralizante e o 

compensatório. Mas foi a partir da Constituição Federal de 1988 que se instituiu formalmente 

o atendimento à infância associado com a dimensão educacional, e assim uma série de 

elaborações legislativas se seguiram a esse momento estabelecendo uma transição da 

assistência social para a educação e orientando as formas de realização desse novo 

compromisso com as crianças. 

A CF/88 marca o processo de redemocratização do Estado brasileiro após anos de 

ditadura militar. Dentro dessa conjuntura, democratizar e proteger o direito público subjetivo à 

educação torna-se questão de extrema importância para a realização dos direitos fundamentais. 

É nela que se utiliza pela primeira vez a expressão “instituições de educação infantil”, 

atribuindo ao atendimento à infância um aspecto educacional que não lhe era reconhecido 

anteriormente. Logo, é a partir de 1988 que surge uma concepção de educação infantil e também 

uma legislação relativa à mesma. A partir dela, atribui-se ao Estado o dever de oferecer uma 

educação pública e de qualidade, incluindo a educação das crianças de zero a seis anos de idade. 

É com a CF de 1988 que os municípios recebem uma importância que não tinham 

até então. Não à toa, junto vieram novas responsabilidades que antes ou não lhes cabiam 

diretamente, ou eram financiadas por verbas não municipais. No caso da Educação, os 

municípios se tornaram responsáveis por prover a educação básica, de ensino fundamental e 

pré-escolar. 

  Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.  

§ 1º A União organizará e financiará o sistema federal de ensino e o dos 

Territórios, e prestará assistência técnica e financeira aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus 

sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade 

obrigatória.  

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e 

pré-escolar. (BRASIL 1988) 

 

Ao reconhecer a educação infantil como um direito constitucional, a CF/88 orientou 

debates e proporcionou diversos avanços legislativos. O quadro a seguir traz documentos 

oficiais de 1988 a 2015, que representam a formalização do novo entendimento a respeito da 

educação infantil, e da compreensão das crianças como detentores de direitos. A classificação 



 

 

 
 

entre “Mandatório” e “Orientadores” nos permite distinguir quais desses documentos tinham 

caráter impositivo de lei e quais tinham o caráter de orientador de políticas públicas. 

 

Tabela 01: Leis e documentos reguladores da educação infantil 

ANO TÍTULO DO DOCUMENTO STATUS DO 

DOCUMENTO 

1988 Constituição Federal Mandatório 

1990 Lei nº 10.172/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente 
 

Mandatório 

1994 Política Nacional de Educação Infantil – PNEI 
 

Orientador 

1996 Lei nº 9394/1996 – LDB Mandatório 

1998 Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. V. 

1;2;3. MEC 

Orientador 

1998 Subsídios para Credenciamento e Funcionamento de 

Instituições de Educação Infantil. MEC 

Orientador 

2006 Parâmetros Básicos de Infra - estrutura para Instituições de 

Educação Infantil. MEC 

Orientador 

2006 Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das 

crianças de zero a seis anos à educação. MEC 

Orientador 

2006 Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil. V 1;2. MEC 

Orientador 

2006 Lei 11. 274/ 2006 – Ensino Fundamental de 9 anos Mandatário 

2007 Lei 11.494/2007 – Lei do FUNDEB Mandatário 

2009 Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. MEC Orientador 

2009 Critérios para um Atendimento em Creches que respeite os 

direitos fundamentais das crianças. MEC 

Orientador 

2009 Orientações sobre convênios entre secretarias municipais 

de educação e instituições comunitárias. MEC 

Orientador 

2010 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Orientador 

2011 Guia para a elaboração de Planos Municipais pela primeira 

infância. Rede Nacional Primeira Infância. Salvador: 

UNICEF 

Orientador 

2013 Lei nº 12.796/2013 – Educação básica obrigatória a partir 

dos 4 anos 

Mandatório 

2013 Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação 

Básica. MEC 

Mandatório 



 

 

 
 

2014 Lei nº13.005/2014 - Plano Nacional de Educação         Mandatório 

Fonte: Trentini (2016). 

 

 

Sem reduzir a importância de toda essa produção documental em torno da Educação 

Infantil, destaco para os fins deste trabalho, a importância da promulgação do Estatuto da 

Criança e do adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação de 1996, a criação do 

Fundeb e o Plano Nacional de educação, todos de caráter mandatório, que instituíram mudanças 

significativas para a educação infantil. 

A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) deve ser 

pensada no contexto das lutas travadas pelo reconhecimento do direito das crianças. Os 

movimentos sociais tiveram uma participação central na luta pela redemocratização do país e 

construção de uma nova concepção de cidadania, que com o ECA, é também estendida para as 

crianças e adolescentes reconhecendo-os como sujeitos de direito e instaurando novas 

referências políticas, jurídicas e sociais destinadas a eles. Conferiu uma nova proporção ao 

papel do Estado com esses novos sujeitos de direitos.  

Art. 4° do Estatuto da criança e do adolescente. 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 1990). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação, nº 9394/96 (LDB/96), afirma no seu 

artigo 2 a integração da educação infantil no âmbito da educação. Em seu artigo 29 reconhece 

a educação infantil como primeira etapa da educação básica e representa um marco para o 

atendimento à infância, reafirmando o movimento de transição da assistência social para a 

educação que já vinha expresso na CF de 1988. A LDB/96 ainda prevê a descentralização dos 

sistemas educacionais e abre a prerrogativa da inclusão da educação infantil aos sistemas 

públicos, nesse caso os sistemas municipais de ensino, conforme seu art. 89: “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”. 

Em 2006 criou-se O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) pela Emenda Constitucional 

53/2006, criado para financiar todas as etapas da educação básica desde a educação infantil, 

ensino fundamental, ensino médio até a educação de jovens e adultos. A criação do Fundo foi 



 

 

 
 

vista como positiva para a EI por muitos autores8.De acordo com Didonet (2007), especialmente 

por estabelecer um fundo único, sem distinção entre as etapas da educação, como se verifica a 

seguir: 

Agora, o panorama é outro. Há um fundo estável, com garantia 

constitucional, repassando recursos para a secretaria de educação, de 

acordo com o número de matrículas em cada uma das etapas e 

modalidades da educação básica. Cada criança atendida na creche e na 

pré-escola, assim como no ensino fundamental e médio, entra na 

partilha dos recursos do fundo. Dessa forma, quanto maior o 

atendimento, mais dinheiro para a secretaria municipal de educação. 

Embora a garantia de recursos seja a característica de impacto mais 

visível e imediato, o Fundeb traz outros valores fundamentais para a 

educação infantil, que lhe darão um novo patamar de prestígio e 

respeito no conjunto do sistema de ensino. (DIDONET, 2007, p.10) 

 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece diretrizes e metas para a educação 

nacional. Deixou de ser uma disposição transitória da LDB, e se tornou uma exigência 

constitucional com a Emenda Constitucional 59/2009. Surgiu do desejo de instituir um Sistema 

Nacional de Educação e como o articulador e orientador para os Planos Educacionais Estaduais 

e Municipais. Nele se estabelece a meta do atendimento em creche de, no mínimo, 50% das 

crianças até o final da vigência do Plano em 2024, servindo de orientador e motivador de 

políticas públicas, como é o caso do Programa Brasil Carinhoso. 

 

O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO  

 

Como mostrado anteriormente neste trabalho, é a partir da CF/88, que observamos 

avanços no estabelecimento de uma política de Educação Infantil (EI), especialmente nos anos 

2000. Além de conquistas legislativas, também houve avanços na formulação de diretrizes 

curriculares específicas, de parâmetros e indicadores de qualidade. Apesar da EI não ter sido 

concebida com caráter compulsório, passou a ser compreendida como um direito das crianças 

e das famílias. Dessa forma, o Estado ganhou a obrigação de ofertá-la de acordo com a 

demanda, cabendo aos municípios, em última instância, a obrigação de ampliar as vagas em 

creches. Considerando que atribuir a responsabilidade da EI aos municípios é um desafio 

desproporcional, os programas de apoio e transferência de recurso dos estados e da União 

possuem papel indispensável na expansão do acesso ao direito das crianças pequenas à 

educação. 

                                                 
8  DIDONET; 2007; GASPAR, 2010; FULVIA, 2007. 



 

 

 
 

O Programa Brasil Carinhoso surge nesse contexto como um marco na assistência 

à infância, e por essa razão é ponto central deste trabalho. Ao tratar a infância sob uma 

perspectiva integral e sendo destinado ao atendimento da população mais pobre do país, o 

programa se destacou, em curto espaço de tempo, pelo seu alcance e pela possibilidade de 

ampliação, permitindo significativos ganhos sociais e educacionais. Um estudo realizado pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica aplicada (Ipea) em 2012 apontava o potencial do Brasil 

Carinhoso na redução da pobreza extrema. Destacou que as taxas de pobreza infantil são 

maiores que a de outros grupos sociais da sociedade brasileira, e que esse seria um público 

privilegiado para alcançar o objetivo de reduzir a pobreza entre os mais pobres. Segundo a 

simulação presente no estudo, se implantado no ano de 2011, o programa poderia ter reduzido 

em 2012 as taxas de extrema pobreza da população de 5,3% para 0,8% e entre a população de 

0 a 15 anos poderia reduzir a taxa de 9,7% para 0,6%, deixando a extrema pobreza em níveis 

residuais. 

O Programa surgiu em 2012 como uma estratégia voltada para a primeira infância 

do Plano Brasil Sem Miséria, sob uma perspectiva de atenção integral ao desenvolvimento 

infantil. O programa inclui ações abrangendo os aspectos da saúde, renda e educação. No 

aspecto educacional especificamente, repassa recursos aos municípios a fim de incentivar a 

melhoria na qualidade e a ampliação da educação das crianças em creches públicas ou 

conveniadas, com atenção especial ao atendimento das crianças de 0 a 48 meses. Por suas 

características intersetoriais, o programa envolve os ministérios de desenvolvimento social e 

agrário, da saúde e da educação, e os municípios possuem papel de destaque na sua 

implementação. No aspecto da renda, surge como um complemento à renda das famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família que tenham crianças até seis anos de idade. No aspecto 

da saúde, pretende oferecer segurança alimentar e nutricional ampliando a distribuição de 

vitaminas cuja carência mais prejudicam o desenvolvimento infantil, medicamentos e, em 2014, 

foi lançada a estratégia de fortificação da alimentação infantil. Já no aspecto educacional, 

repassa recursos aos municípios a fim de incentivar a melhoria na qualidade e a ampliação do 

atendimento das crianças em creches públicas ou conveniadas. 

Neste trabalho, o maior enfoque encontra-se na dimensão educacional do Programa. 

Cabe destacar que, nesse aspecto, o apoio consistiria na transferência automática de recursos 

financeiros, sem necessidade de convênio ou outro instrumento formal. Os municípios 

receberiam um valor por vaga ocupada por cada criança de até 4 anos de famílias beneficiárias 



 

 

 
 

do Bolsa Família9 e repassaria 50% do valor anual mínimo por matrícula em creche pública 

definido para o FUNDEB. Além disso, por meio da ação “Novas Turmas” o município poderia 

requisitar o recebimento do recurso financeiro tão logo fosse criada uma nova turma em creche 

pública ou em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 

conveniadas com o poder público. 

 Como resultado dessas ações, o Brasil Carinhoso colocou a infância como 

prioridade na agenda política do país, e correspondeu a um direcionamento seguido por diversos 

municípios que tiveram a ação do governo federal como viabilizador para a expansão de suas 

redes de educação infantil. De 2011 a 2014 ampliou-se a cobertura de creches para crianças 

beneficiadas pelo Bolsa Família de 13,9% para 19,6%. Em 2014, o FNDE anunciou o repasse 

de 765,6 milhões do programa à municípios de todo o país. Nesse mesmo ano, registrou-se 

ainda um aumento de 56% de crianças atendidas pelo Bolsa Família matriculadas em creches 

em relação ao ano anterior10. O gráfico abaixo ilustra essa evolução do número de matrículas 

de crianças de até três anos em situação de vulnerabilidade social matriculadas em creches entre 

2011, ano anterior ao programa, até 2014. 

 

Gráfico 01: Crianças beneficiadas pelo Bolsa Família de 0 a 3 anos matriculadas em 

creches 

 

 

                                                 
9 

É um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de 

extrema pobreza em todo o País, busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à 

saúde. 
 
10  Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social, 2015. 



 

 

 
 

  Fonte: MDS, 2015. 

 

Mesmo diante da inclusão formal da infância na educação e dos investimentos a 

fim de avançar nesse segmento, a distinção simbólica permaneceu. A Educação Infantil nasce 

em processos diferentes, com características e significados sociais distintos entre as classes 

abastadas e as camadas populares. Desse modo, ainda com os programas da União, e com a 

expansão das vagas, o acesso à educação das crianças pequenas das classes mais pobres é 

bastante insatisfatório. A modalidade continua sendo vista com um olhar preconceituoso, 

construído a partir de uma conjuntura sociocultural e em um processo histórico específico. 

Mesmo quando se conquista o acesso não se pode garantir que este venha acompanhado de 

padrões de qualidade adequados (CAMPOS, et al 2006). 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 201511 apontou a desigualdade 

no acesso à EI em relação à renda ao constatar que o rendimento domiciliar das crianças que 

permaneciam o dia todo no local onde moravam representava 56,6% do daquelas que 

frequentavam creche ou escola. O gráfico a seguir, de 2017, ilustra que mesmo com as 

obrigações do Estado com a oferta em creches de acordo com a demanda, persiste a 

desigualdade no acesso entre as crianças mais ricas e as mais pobres, evidenciando também a 

grande demanda não atendida e o menor acesso entre as crianças mais pobres. 

 

Gráfico 02: Distribuição de vagas em creches de acordo com faixa de renda per 

capita em ordem crescente 
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Fonte: IBGE, 2017. 



 

 

 
 

 

Fonte: Fonte: G1 Portal de Notícias. Fonte dos dados: IBGE PNAD/2017 

 

O DESMONTE DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 

 

O percurso da Educação infantil na política nacional em sua recente existência já é 

marcado por avanços e retrocessos, e o esvaziamento do Programa Brasil Carinhoso é mais um 

exemplo de retrocesso. A partir das constantes quedas nos repasses de recursos, ano após ano, 

o programa que havia colocado a infância como prioridade na agenda de políticas públicas do 

país obteve, em 2018, apenas 1% do orçamento aprovado em 2015 (MORENO, 2017). Esse 

montante representa 0,85% do valor da verba destinada para o programa em 2014.  

Em 2015, a Medida Provisória 705, que muda as regras de transferência de recursos 

para o Programa Brasil Carinhoso foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Nela se 

estabeleciam mais critérios para que os municípios recebessem os repasses federais, por 

exemplo, os que não cumprissem as metas estabelecidas não mais teriam direito aos 50% do 

valor mínimo por matrícula em escola pública recebidos anteriormente. Essa medida parece 

mais punir os municípios com dificuldades em implementar a EI do que dar suporte para sua 

ampliação e fortalecimento. Em 2016 a MP 729 manteve as alterações da MP 705/2015. Essas 

mudanças legislativas contribuíram para a queda drástica dos investimentos nos últimos quatro 

anos como mostra o gráfico a seguir. 

 



 

 

 
 

Gráfico 03: Relação entre orçamento aprovado e despesas empenhadas no 

programa Brasil Carinhoso – Brasil, 2014 a 2017 

 

Fonte:  G1 Portal de Notícias. Fonte dos dados: IBGE PNAD/2017 

 

Outro ponto contrastante diante do esvaziamento dos recursos do até então mais 

relevante programa nacional para a primeira infância foi o surgimento de outro programa 

federal voltado para o mesmo público. Por meio do Decreto nº8.869 de 2016, se instituiu o 

Programa Criança Feliz, um programa que surge com a finalidade de promover o 

desenvolvimento integral das crianças na primeira infância articulando ações das políticas de 

assistência social, saúde, justiça, cultura e direitos humanos, mas não inclui a educação na sua 

perspectiva de atendimento integral. O atendimento às crianças do programa deve ser realizado 

por meio de visitas domiciliares orientando as famílias a cuidarem melhor de seus filhos. O 

programa teve em 2017 o orçamento previsto de 328 milhões de reais, advindos do Fundo 

Nacional de Assistência Social. Como visto anteriormente, neste mesmo ano o orçamento do 

Brasil Carinhoso foi de apenas 40 milhões de reais. 

 



 

 

 
 

QUAL O LUGAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA EDUCAÇÃO NACIONAL? 

 

O esvaziamento drástico do Brasil Carinhoso representa o fim de uma época de 

expectativas para a Educação Infantil, que constituía prioridade nas políticas públicas nacionais. 

Também representa o fim dos avanços nesse âmbito por inviabilizar a continuidade de 

programas municipais ou até mesmo a manutenção das vagas criadas com o suporte dos 

primeiros anos do programa. Além disso, os cortes no orçamento impossibilitam o 

cumprimento de metas estabelecidas para a EI com o PNE, como a de ter 50% das crianças de 

até 3 anos de idade matriculadas em creches até 2024. 

É importante destacar que, em meio aos cortes sociais justificados pelas crises 

econômica e política vividas pelo país, o estabelecimento do Programa Criança Feliz, que 

chama a atenção por não compreender a dimensão educacional em sua concepção de 

atendimento integral, com orçamento superior ao do Programa Brasil Carinhoso no mesmo ano, 

evidencia a mudança de paradigma no atendimento às crianças do país.  

Ao pensarmos no desmonte de um programa que prevê prioridade de acesso à 

educação para as crianças pequenas e pobres do país ocorrendo em uma mesma época em que 

se lança outro programa para o mesmo público, somos levados a acreditar que o que está 

acontecendo é uma mudança nos moldes e na concepção do que seria prioridades para este 

público. Assim, é grave pensar que a grande distinção entre as concepções dos programas diz 

respeito à dimensão educacional no novo programa, seguindo o caminho inverso das políticas 

públicas desde a CF/88. A redução da importância da EI em tempos de redução de gastos nos 

mostra a força do estigma que envolve a assistência à infância das crianças mais pobres, nos 

remetendo à praticas antigas como as brevemente ilustradas no primeiro capítulo, com caráter 

higienista, moralizador e compensatório. 

O retorno para as práticas assistencialistas do passado ficam ainda mais evidentes 

ao se observar a descrição dos objetivos definidos para o programa Criança Feliz e suas 

semelhanças com a Legião Brasileira de Assistência, de 1942 (LBA).  

• Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do 

acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira 

infância;  

• Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos 

cuidados perinatais;  



 

 

 
 

• Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o 

papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção 

e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade;  

• Mediar o acesso da gestante, de crianças na primeira infância e de suas 

famílias a políticas e serviços públicos de que necessitem; 

• Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para 

as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias (MDS, 2017). 

 

É possível ver de forma clara o resgate de uma perspectiva higienista do 

atendimento às crianças. Coincidentemente, assim como a LBA foi inspirada na primeira dama 

Darcy Vargas, o Programa Criança Feliz teve como madrinha a primeira dama Marcela Temer, 

que em seu discurso, no lançamento do programa, disse: “Quem ajuda os outros, muda o 

mundo. Fico feliz por colaborar com causas sociais do nosso país”. O que atribui também ao 

programa um caráter caritativo, que é indevido, por se tratar de financiamento público de ações 

para garantia de direitos. 

A única proposta concreta de ação do PCF diz respeito às visitas domiciliares, nem 

o tipo de abordagem e ações concretas são descritas, assim como seus objetivos são igualmente 

vagos, como pode-se ver a seguir: 

Art. 4º Para alcançar os objetivos elencados no art. 3º, o Programa 

Criança Feliz tem como principais componentes: 

 

 

I - a realização de visitas domiciliares periódicas, por profissional 

capacitado, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias 

e favoreçam o desenvolvimento da criança na primeira infância; 

 

II - a capacitação e a formação continuada de profissionais que atuem 

junto às gestantes e às crianças na primeira infância, com vistas à 

qualificação do atendimento e ao fortalecimento da intersetorialidade; 

 

III - o desenvolvimento de conteúdo e material de apoio para o 

atendimento intersetorial às gestantes, às crianças na primeira infância 

e às suas famílias; 

 

IV - o apoio aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, visando 

à mobilização, à articulação intersetorial e à implementação do 

Programa; 

  

V - a promoção de estudos e pesquisas acerca do desenvolvimento 

infantil integral (BRASIL, 2016). 

 

O Programa Criança Feliz parece ainda desconsiderar a autonomia da mãe e da 

mulher, além de poder ser questionado juridicamente em diversos aspectos (SPOSATI, 2017). 

Reduz a questão da infância ao ambiente doméstico e a responsabilidade das mulheres, não 



 

 

 
 

parece ter força para reduzir desigualdades, possuindo característica de um trabalho voltado 

muito mais para a moralização do que ao desenvolvimento das famílias. 

Ao determinar que visitadores de nível médio compareçam semanalmente à 

moradia de uma família marcada pela precariedade de condições e necessidades, o Estado 

brasileiro, pelo PCF, financia uma operação no campo social sem provê-la de formação técnica 

qualificada, o que reforça a ideia de que sua preocupação é maior com o exercício de vigilância 

disciplinadora sobre as famílias, as mães e as mulheres pelo agente do Estado.  

Não ocorrem avanços para as mulheres, mães pobres com a criação do PCF. Para 

essa parcela da sociedade, o Brasil contemporâneo deve conter ações do Estado com: creches, 

escolas em tempo integral, emprego que garanta tempo de amamentação. É limitado considerar 

que tudo se resolve no interior da moradia ou que são as pessoas, individualmente, que 

determinam o cuidado com a gestação e com a criança. Cuidar de pessoas não significa apenas 

cuidar de crianças, mas também mães, pois, uma mãe que tem na divisão de tarefas e cuidados 

o Estado como seu aliado, será muito mais feliz e criará filhos felizes. (SPOSATI, 2017, p.536) 

Em meio a este panorama é preciso retomar os debates sobre qual o lugar ocupado 

pela Educação das crianças pequenas na Educação Nacional, pois as mudanças recentes são 

drásticas e levantam incertezas sobre o valor atribuído à educação, em especial das crianças das 

classes sociais mais baixas. Poucos anos antes a EI ocupava uma posição central na agenda 

pública, com foco na redução das desigualdades, e em seguida tem seus recursos esvaziados 

gradualmente a quase 100%. Ao mesmo tempo as políticas públicas parecem fazer o movimento 

de retorno para a assistência social, e com práticas carregadas de equívocos e preconceitos, 

como eram antes mesmo da existência formal desta etapa da educação.   

 

 CONCLUSÃO 

 

A trajetória histórica da assistência à infância no Brasil, assim como outras 

experiências ao redor do mundo a respeito das crianças pequenas, estiveram associadas à 

diversas concepções e práticas, e a dimensão educacional foi pouco relevante e em geral 

associada apenas às classes abastadas. A assistência às crianças pobres do país foi oferecida sob 

diversos aspectos, como o caritativo, filantrópico, médico-higienista e moralizante, que 

resultaram em diversos estigmas, e também na dificuldade em se admitir a e consolidar 

dimensão educacional como um direito também para as crianças pobres. 



 

 

 
 

É com a Constituição Federal de 1988 que a Educação Infantil surge nas 

formulações federais, em meio a redemocratização do Estado brasileiro. Nesse contexto, 

proteger direitos fundamentais como a educação fazia parte dos valores que orientavam 

fortemente a produção legislativa da época. Assim, passou-se a contemplar a dimensão 

educacional como direito também das crianças na primeira infância iniciando uma transição da 

assistência social para a educação. Em busca da consolidação desse direito recente se seguiram 

diversas formulações legislativas e suportes ao financiamento para esta etapa da educação 

básica. 

O Programa Brasil Carinhoso surge com a proposta de ampliar a EI, por meio da 

transferência automática de recursos para custear seu desenvolvimento e manutenção, além de 

contribuir com outras ações sob a perspectiva de atenção integral à primeira infância. O 

programa apoia financeiramente os municípios por vagas criadas em creches para crianças 

beneficiadas pelo Bolsa Família, sendo assim, não só atua diretamente na Educação Infantil, 

mas beneficia diretamente as crianças mais pobres. Neste trabalho busco demonstrar a 

relevância do programa e questionar o que representa o desmonte que vem sofrendo, com uma 

queda de 99% em apenas dois anos, analisando a ocorrência simultânea do esvaziamento do 

PBC, com o surgimento do Programa Criança Feliz. 

O Programa Criança feliz também nasce com a proposta de promover o 

desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, a partir de políticas da assistência 

social, saúde, justiça, cultura e direitos humanos. No entanto, é vago ao enunciar no que de fato 

pode auxiliar as famílias e crianças pobres, sua ação mais concreta diz respeito à visitas 

domiciliares semanais, e mesmo as ações desempenhadas parecem vagas, buscando 

desenvolver “ações complementares que apoiem gestantes e famílias e favoreçam o 

desenvolvimento da criança na primeira infância” (BRASIL, 2016). 

Assim, um dos principais contrastes do PCF em relação ao PBC está na relevância 

da Educação Infantil, que foi ignorada na percepção de desenvolvimento integral das crianças 

do Criança Feliz. As recentes mudanças nas políticas nacionais para a primeira infância indicam 

estar sofrendo uma mudança de paradigma, e parecem evidenciar um processo de 

desvalorização da dimensão educacional para as crianças em vulnerabilidade social e retorno 

de práticas assistenciais como ocorria no início do século XX. 

O PBC representava um momento em que a Educação Infantil ocupava uma posição 

central na agenda de políticas públicas nacionais e a redução quase que completa dos seus 

recursos juntamente com a ascensão do PCF muda esse panorama. Sabendo que a assistência à 



 

 

 
 

infância para as crianças pobres no Brasil surgiu e se constituiu a partir de preconceitos 

diversos, essas mudanças de políticas públicas marcando o retorno da assistência à infância para 

práticas assistencialistas podem estar denunciando a permanência e o reforço desses estigmas, 

com práticas que parecem ter o controle das mulheres e famílias pobres como efeito mais 

imediato.  

Diante deste contexto, debater a importância da Educação Infantil dentro da 

Educação Nacional constitui tarefa de grande importância. É preciso questionar os valores que 

as novas políticas públicas estão perseguindo a fim evitar retrocessos, e o aprofundamento das 

desigualdades, garantindo os avanços que vinham sendo conquistados desde a CF/88. 
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