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Resumo:  

Este artigo tem propósito de contribuir com a produção do conhecimento na área da História 

da Educação Brasileira, por meio de um recorte regional. Objetivamos apreender o 

movimento de constituição das primeiras instituições de Educação Infantil Públicas em 

Cascavel. Faremos uma breve retrospectiva histórica das políticas públicas no Brasil no que 

concerne a infância para compreender o papel atribuído à escola pública no âmbito da 

Educação Infantil enquanto organização formal e a representação ideológica das políticas que 

permeiam o desenvolvimento social da infância. Temos como base que os objetos e 

fenômenos humanos devem ser compreendidos a partir do campo da história, e que os 

processos formais de educação apresentam-se marcadamente produzidos por relações sociais 

e históricas. Assim, torna-se fundamental a análise das relações capitalistas de produção, pois 

esta se configura como a forma que os seres humanos produzem e reproduzem a vida.  

Palavras-chave: História da educação; Educação infantil; Escolarização. 

Introdução 

A Educação Infantil tem se colocado como um desafio aos gestores e aos professores 

da educação em âmbito nacional. Apesar dos avanços que se apresentam nos últimos tempos, 

estes não dão conta de corrigir a lacuna secular da ausência de ações efetivas para esta 

modalidade. E partindo deste pressuposto iremos recorrer à história com vistas a analisar os 

fatos para melhor compreender a situação atual e verificar os elementos contraditórios que 

fizeram com que os problemas, como a universalização e a não escolarização ainda se 

estendam no plano da educação infantil.  

Assim este estudo tem propósito de contribuir com a produção do conhecimento na 

área da História da Educação Brasileira, por meio de um recorte regional. Tem como objetivo 

apreender o movimento de constituição das primeiras instituições de Educação Infantil 

Públicas em Cascavel e do processo de escolarização. Temos como base que, os objetos e 

fenômenos humanos devem ser compreendidos a partir do campo da história e que os 

processos formais de educação apresentam-se marcadamente produzidos por relações sociais 

e históricas. Assim, torna-se fundamental a análise das relações capitalistas de produção, pois 

esta se configura como a forma com que os seres humanos produzem e reproduzem a vida.  
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Constatamos poucas pesquisas na perspectiva histórica da educação Infantil em 

Cascavel, impedindo um estudo mais avançado das questões que se descortinam na 

atualidade. E que pautados neste posicionamento, estampam-se as seguintes indagações: Hoje, 

a oferta pela educação infantil, está associada somente a inserção da mulher no mercado de 

trabalho?  A classe trabalhadora compreende a necessidade e a importância que a educação 

infantil possui na vida do sujeito? Em que se consolida a resistência secular pela escolarização 

dos pequenos que frequentam a escola pública?  

Assim, o problema a ser investigado parte da seguinte questão: Como ocorreu à 

Constituição Histórica da Educação Infantil em Cascavel frente às transformações estruturais, 

sociais e econômicas da região, no processo de escolarização e as implicações na formação da 

infância? 

No decorrer dos estudos constatamos que existem pesquisas importantes no âmbito 

das políticas públicas, de assistência e no campo pedagógico, mas não há produção acadêmica 

suficiente que retrate a rigor a historia da educação infantil em Cascavel. Pautamo-nos em 

Saviani que diz ser necessário “[...] definir uma espécie de política de pesquisa que permita 

preencher as lacunas historiográficas que ainda subsistem na historia da educação brasileira” 

(SAVIANI, 2005, p.20). 

É neste sentido que pretendemos compreender como a Educação Infantil está 

organizada e os caminhos possíveis para a superação de problemas que emergem nos dias 

atuais. Analisaremos como estas se consolidaram enquanto espaço educacional, destacando a 

ruptura do trabalho de cuidar, concebido pelas Secretarias de Saúde e Assistência Social, para 

o trabalho efetivamente educacional, iniciado em dezembro de 1999. 

Embora a pesquisa aborde a instituição infantil em Cascavel, deve-se registrar que esta 

não se desenvolveu de forma isolada, centrada em si mesma, visto que, dessa maneira, não 

daria conta de se inserir na totalidade da história da educação brasileira. 

Temos como objeto a análise do processo de institucionalização buscando identificar 

as lutas sociais que influenciaram esta organização e compreender o papel atribuído a 

Instituição Escolar no âmbito da Educação Infantil enquanto organização formal sendo que, o 

campo educativo se constitui como espaço estratégico para os que buscam conservar a 

estrutura social do capital, como para os que lutam pelo desenvolvimento de capacidades de 

compreender e atuar sobre a realidade. 
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A gênese da infância  

A criança é um sujeito histórico, logo, compreendemos a constituição da Infância 

numa perspectiva histórica, desta forma iremos retomar os estudos em autores clássicos e 

contemporâneos, que contribuíram com a história da infância. Para justificar a nossa 

compreensão de que a escola está inserida na sociedade estabelecendo todas as relações nela 

inerente, e com intuito de explicar, sociedade, homem e educação, utilizaremos dos escritos 

de Marx e Engels. 

 Em Comenius há a compreensão de que é necessário realizar a educação desde a 

infância. Na Didática Magna encontramos apontamentos que deixam evidente esta posição:  

A educação deverá iniciar muito cedo, porque na vida não só deve aprender 

como também agir. Convém, pois instruirmo-nos o mais depressa possível 

sobre o que se deve fazer na vida para que não aconteça ter de abandoná-lo 

antes de termos aprendido a nos comportar (COMENIUS, 2002, p. 78). 

Nesta mesma perspectiva, apontamos Rousseau e sua contribuição à constituição de 

infância, suas ideias frente ao ato de educar a criança na perspectiva do cuidar, proteger e 

garantir que a mesma aprenda sobre a vida e a natureza, sendo desta forma um homem que 

tenha condições de suportar “os males da vida”, e isso inicia no nascimento. “Começamos a 

nos instruir quando começamos a viver; nossa educação começa junto conosco; nosso 

primeiro receptor é nossa ama-de-leite” (ROUSSEAU, 1999, p. 57). 

Rousseau também trabalha na perspectiva de que a criança deve ser educada como um 

todo, diferenciando a “educação, a formação e a instrução”, e que deve ser dirigida, para com 

a criança de maneira que atenda seus interesses. 

Ao final do século XIII a criança ainda era vista como um adulto em miniatura, 

desprovido de conhecimentos, e não se detinham em olhar a criança como um ser ainda em 

formação.  A mortalidade era algo comum e não havia sofrimento eminente por parte dos 

pais, também era habitual entregar, se desfazer da criança, e muito raramente viviam com seus 

pais. Viviam em internatos, em casas, alguns eram confiados ao clérigo, eram inseridas com 

pessoa de todas as idades e recebiam “educação” sem distinção de idade.  

 Somente no século XV emerge a preocupação com a distinção das classes escolares 

pensando na questão das diferentes faixas etárias, mas com a intenção de organizar o trabalho 

do “mestre”, no entanto já indicava um entendimento de infância, como podemos ver em 

Ariés (1981, p 3.), “Essa distinção das classes indicava, portanto a conscientização da 

particularidade da infância ou da juventude, e do sentimento de que no interior dessa infância 
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ou dessa juventude existiam várias categorias”.  

E ao longo do tempo várias foram as discussões acerca da historia da infância, 

abordagem que se diferencia frente aos propósitos sociais. A preservação da vida, a 

constituição da família, os cuidados higienisistas, o assistencialismo e alguma 

intencionalidade educativa. As preocupações com a criança foram acontecendo, nunca sem 

conflitos e atendendo a interesses com vistas a manutenção da ordem:  

A assistência era o lugar onde se pensava cientificamente a política social 

para os mais pobres, em que se suprimia os direitos para se garantir a 

desobrigação de oferecer os serviços. A lei, mais que para fazer a justiça. 

Serviria para cercear a ação do trabalhador, evitando as desordens crônicas. 

Um dos principais pilares da civilização é a paz social, com os obreiros 

calmos, esforçados e calmos (KUHLMANN, 2011, p. 48). 

Neste contexto histórico as instituições infantis no Brasil foram se redesenhando. Por 

volta do século XX fundavam as primeiras creches, e recomendavam a criação das mesmas 

nas proximidades das indústrias. Nos congressos realizados as discussões, traziam em seu 

bojo a preocupação do que significaria a criação das creches em relação ao papel da mãe e da 

sociedade. A concepção era marcada pela influência médica, especificamente na prevenção de 

doenças.  

A preocupação com a instrução fez emergir a necessidade de pensar a escola para 

todos, desencadeando a resistência da burguesia frente ao “conteúdo” proposto para uma e 

outra classe, como afirma Gilberto Alves (2006, p 142.): “O impacto gerado por esta 

constatação os teria levado, indevidamente, a fazer concessões e justificar a criação de dois 

tipos distintos de escola: uma para os filhos dos trabalhadores e outra para os filhos dos 

dirigentes da sociedade”.  

As lutas históricas pela educação vão se enraizando, as classes se constituído e os 

diferentes interesses se intensificando. Marx em A Ideologia Alemã apresenta as distinções 

entre uma classe e outra: 

Toda ilusão de que o domínio de uma classe determina é unicamente o 

domínio de certas ideias cessa naturalmente, logo que o domínio de qualquer 

classe que seja deixa de ser forma de regime social, isto é, não é mais 

necessário representar um interesse particular como sendo interesse geral ou 

representar ‘o universal’ como dominante (MARX, 2008, p.51). 

Destes apontamentos compreendemos a importância da escola, em especifico a 

pública na contribuição para a tomada de consciência da classe trabalhadora frente ao 
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processo ideológico de dominação, como menciona Saviani: 

[...] no que respeita às relações entre educação e sociedade, concebe-se a 

educação com ampla margem de autonomia em face da sociedade. Tanto 

cabe um papel decisivo na conformação da sociedade evitando sua 

desagregação e, mais do que isso, garantindo a construção de uma sociedade 

igualitária (SAVIANI, 2003, p. 04). 

No entanto não é de qualquer educação que estamos falando, pois ocorre a necessidade 

de pensar a real função da escola pública, o conteúdo científico, pressupostos metodológicos, 

a prática educativa e sua dimensão política, mediadas pelas contradições inerentes à 

sociedade. Ainda, avançando para as indagações de Mészaros: 

Será que a aprendizagem conduz à auto-realização dos indivíduos como 

“indivíduos socialmente ricos” humanamente (nas palavras de Marx), ou 

está ela a serviço da perpetuação, consciente ou não do capital? Será o 

conhecimentos o elemento necessário para transformar em realidade o ideal 

da emancipação humana, em conjunto com uma firme determinação e 

dedicação dos indivíduos para alcançar, de maneira bem-sucedida, a auto-

emancipação da humanidade, apesar de todas as adversidades, ou será, pelo 

contrário, a adoção pelos indivíduos, dos objetivos reificados do capital? 

(MÉSZAROS, 2002, p.47). 

É neste panorama histórico e nesta perspectiva teórica, que entendemos os estudos  

para a Educação Infantil, etapa de ensino que vem se arrastando na luta pela universalização e 

ao inquietante processo de escolarização. 

 

A Legislação e a Infância no Brasil 

  Ao analisarmos a educação infantil no Brasil, verificamos que desde a sua origem, 

ela se constitui tendo como justificativa o desenvolvimento industrial, atendendo com isto, 

contraditoriamente, aos interesses políticos e econômicos das classes dominantes e às 

necessidades de uma parcela da população, as mulheres, mães, que pela necessidade de 

sobrevivência, foram inseridas no mercado de trabalho. Nesse sentido, entendemos essa 

relação a partir das apropriações marxianas que nos possibilitam pensar que "Os homens 

fazem sua própria história, mas não a fazem como querem não a fazem sob circunstâncias de 

sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente ligadas e transmitidas pelo 

passado." (MARX, 1987, p. 329). 



6 
 

 A preocupação com a infância trás em seu bojo a interação dos tempos, muitas 

medidas foram apontadas ao longo da história, podemos citar a Constituição de 1934, 

promulgada em 16 de julho pela Assembleia Nacional Constituinte, e que trazia em seu 

preâmbulo, “organizar um regime democrático, que assegure à Nação a unidade, a liberdade, 

a justiça e o bem-estar social e econômico”, incumbia a União, Estados e Municípios, em seu 

Art.138 a amparar a maternidade e a infância; adotar medidas legislativas e administrativas 

tendentes a restringir a moralidade e a morbidade infantis; e de higiene social, que impeçam a 

propagação das doenças transmissíveis. Ainda, a Declaração dos Direitos da Criança que foi 

proclamada pela Resolução da Assembleia Geral (XIV), de 20 de Novembro de 1959. Tem 

como base e fundamento os direitos a liberdade, estudos, brincar e convívio social das 

crianças que devem ser respeitadas e preconizadas em dez  princípios e no sétimo é 

mencionado o direito a escolarização, gratuita e compulsória pelo menos no grau primário, 

fator que naturalmente limita a oferta, mas considera-se passo importante para o momento 

histórico.          

Em 1961 é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases,  Lei n 4.024 de 20 de Dezembro 

de 1961, que  definiu e regularizou o sistema de educação brasileiro com base nos princípios 

presentes na Constituição, seguida por uma versão em 1971, que vigorou até a promulgação 

da mais recente em 1996. Na versão de 61, a educação Pré - Primária e citada no Título VI em 

seu  Capitulo I, Art. 23 e 24, estabelece que a oferta para menores de sete anos e os cuidados 

deveria ocorrer com auxilio das mães ou em cooperação com o poder público. Nenhuma 

alusão é feita no que concerne ao profissional ou ensino destinado a esta etapa do ensino. 

A Constituição de 1988 em seu artigo Art. 205 estabeleceu a educação como, direito 

de todos e dever do Estado e da família, “[...] será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Sendo que no Art. 208, inciso IV, o 

reconhecimento do direito da criança de 0 a 6 anos à educação e do dever do Estado de 

oferecer creches e pré-escolas. E no Art.211, § 2º “Os Municípios atuarão prioritariamente no 

ensino fundamental e na educação infantil”.  

A LDB/9394 de 1996 afirma que a educação infantil é a primeira etapa da educação 

básica e assegura o direto de todos à educação, sendo que em seu artigo 4º, inciso IV 

direciona para o “atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis 

anos de idades”. “No “artigo 89, estabelece que” 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”. No artigo 29, a referida legislação assinala que: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Nacional_Constituinte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1971
http://pt.wikipedia.org/wiki/1996
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A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem com finalidade 

o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade; 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 crianças de quatro a seis anos de idade”; Art. 31- “Na 

educação infantil a avaliação far – se – á mediante acompanhamento e 

registro de seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o 

acesso ao ensino fundamental”. 

Outros documentos foram norteadores da compreensão da criança enquanto sujeito de 

direitos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 e da Política Nacional de Educação Infantil – PNEI (1994), as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil – DCNIs/1999 que apontam a proposta pedagógica para a 

Educação Infantil, definindo os princípios que devem ser contemplados.  

Em 2005, foi promulgada a Lei Federal nº 11.114/2005 que determina a matrícula de 

crianças de seis anos no Ensino Fundamental. Estendido para nove anos decorre a necessidade 

de estudos e debates acerca de fundamentos filosóficos, pedagógicos para a implementação de 

escolas de Educação Infantil.  

E recentemente foi promulgada a Lei nº 12.796, de quatro de Abril de 2013, que altera 

a Lei nº 9.349/96, no seu Art. 4o em que torna a educação básica obrigatória e gratuita dos 

quatro aos dezessete anos de idade.  

Em síntese, no cenário nacional, estampa-se quase um século de projetos limitados, 

que não deram conta de atender a infância na sua essência e resolver os problemas que 

atingem essa parcela da população. 

A Educação Infantil em Cascavel  

Em Cascavel, a Educação Infantil iniciou o atendimento por meio das Associações de 

Moradores, com cunho especificamente filantrópico e privado, tendo em vista a inserção das 

mulheres no mercado de trabalho.  Com o caráter assistencialista estas instituições foram 

gradativamente incorporadas pelo poder público, inicialmente pela Secretaria de Saúde e na 

sequência pela Assistência Social.  

 As primeiras instituições voltadas ao atendimento da infância em Cascavel 

originaram-se com intuito de oferecer assistência aos necessitados. Assim, as creches, por 

exemplo, estiveram durante muito tempo, vinculadas a instituições filantrópicas ou órgãos de 

assistência e bem-estar social, e não aos órgãos educacionais. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.796-2013?OpenDocument
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A origem das creches em Cascavel revela antecedentes das políticas que se 

apresentaram no cenário nacional. A institucionalização destas está atrelada aos fatores do 

desenvolvimento geográfico, econômico, social e político.  

O atendimento as crianças pequenas teve sua trajetória marcada em diferentes frentes.  

Desde os jardins de infância, ofertados pelo setor privado, a pré-escola, em algumas escolas 

da rede pública, passando pelo atendimento informal pela comunidade em suas residências, 

por entidades beneficentes, Associação de Proteção a Maternidade e a Infância – APMI, 

Associações de Moradores e culminando com a criação da primeira creche em 1979, 

impulsionada pela luta da população. 

As instituições religiosas e filantrópicas tiveram papel fundamental no processo de 

assistencialismo. Tanto que nas décadas de 1970 e 1980, o município de Cascavel, através de 

Leis, declarou de utilidade pública com caráter essencialmente filantrópico, educativo e 

assistencial, mais de vinte entidades que faziam frente a vários problemas sociais, entre eles o 

atendimento as crianças pequenas, ações estas que na nossa compreensão apresentavam cunho 

controlador e disciplinador com vistas ao ajuste social. E ainda, de acordo como Currículo de 

Cascavel: 

O Município de Cascavel iniciou sua participação oficial no atendimento a 

infância em 1979, com a construção da primeira creche, localizada no bairro 

São Cristóvão. Em 1988, foram construídas mais 15 creches distribuídas em 

bairros periféricos. Entre 1991 e 1998, mais 7 creches somaram-se a esse rol. 

Entretanto, a administração destas ficou sob a responsabilidade das 

Associações de Moradores, em parceria com a Prefeitura. (CASCAVEL, 

2008, p. 31). 

Cumprindo o estabelecido na LDB 9394/96, a partir de 1999, a Secretaria de Educação 

assume as unidades de atendimento a educação infantil. É através do Decreto Municipal nº 

3980/94, com parecer do CEE (Conselho Estadual de Educação), que a pré-escola começa a 

atender as crianças na faixa etária de 06 anos de idade, e que nesta particularidade, a oferta só 

ocorria caso houvesse espaço físico disponível na unidade de ensino e com atendimento 

restrito a quatro horas diárias, diferente do que ocorria nas creches, que funcionavam em 

tempo integral. 

Também é importante compreender que ao inserir o trabalho educacional na educação 

infantil, a formação do professor, a concepção de ensino, processo de escolarização são 

fenômenos que objetivam limites e possibilidades.  

Analisaremos o período de desenvolvimento do Município de Cascavel e a 

organização do espaço geográfico formado a partir dos núcleos populacionais e as alternativas 
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que buscaram para o problema da escolarização na etapa de educação infantil. Contudo, tem-

se presente que a educação infantil não se constituía num problema igual para todos, pois para 

os segmentos mais abastados, a inexistência de escola na região não constituía problema. 

Segundo dados obtidos da Secretaria de Educação (SEMED), atualmente em Cascavel 

a Educação Infantil possui 43 Centros de Educação Infantil, que garantem o atendimento a 

2.612 crianças. Também as escolas ofertam a educação infantil, se houver espaço disponível, 

tendo 2.923 alunos matriculados na pré-escola. Existe uma demanda de 6.633 crianças na lista 

de espera, este dado pode ter uma variação para mais ou menos alunos, visto que alguns pais 

realizam a inscrição em mais de uma instituição na tentativa de conseguir uma vaga. E ainda 

há casos de pais que não procuram as instituições optando pelo atendimento familiar.  

Estes centros estão distribuídos em todas as regiões da cidade, sendo que em algumas, 

principalmente na periferia, a demanda é maior e exigiria uma oferta de vagas bem ampla, 

pois ali se concentram pessoas com limitações básicas para sobrevivência.  

Neste cenário, marcado por desigualdades sociais, é necessário avançar para políticas 

que vão além de amenizar a pobreza e com cunho sócio educativo. É preciso pensar de que 

criança estamos falando? Como ela se constitui enquanto sujeito histórico social? Como a 

escola de educação infantil vem se constituindo na totalidade? Assim, é preciso que a 

educação vá alem da decadência alienada em que se encontra a humanidade.   

Considerações finais  

A concepção de educação, neste trabalho foi pensada como uma prática social, uma 

atividade humana e histórica que se define nos múltiplos espaços da sociedade, na articulação 

com os interesses econômicos, políticos e culturais dos grupos ou classes sociais. “[...] 

consideram que a educação é funcional ao sistema capitalista, não apenas ideologicamente, 

mas também economicamente [...]” (SAVIANI, 2000, p. 151).  

Este estudo nos permitiu analisar elementos ideológicos, das políticas públicas, a 

influência das Organizações Multilaterais, que permearam a complexidade da preocupação 

com a infância, desde o atendimento no que concerne à saúde, do assistencialismo ao 

desafiante processo educacional que ainda se apresenta no cenário brasileiro.  Sendo que:  

O Estado atua, funciona, se move, sempre na direção de garantir os 

interesses da classe hegemônica e inclusive para que tais interesses sejam 

respeitados é importante que não haja luta entre as classes, mas que tudo 

funcione na mais perfeita paz e equilíbrio social (CASCAVEL, 2008, p.28). 
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As políticas definidas para a infância ecoam por mais de um século, a criança é por 

vezes problema e por vezes solução, possuem uma representação clara de manipulação. 

Políticas que se arrastam e apresentam resultados que a definem como “mínima”, e a história 

tem se repetido, paliativa e repressora.   

Em um sistema que usa a escola como um dos cenários para estabelecer o controle, as 

pedagogias nem sempre são claras, e a ausência de uma definição é também é um instrumento 

que direciona para uma dada ideologia.  

 Para que ocorra um avanço social, que permita desenvolvimento pleno do ser humano 

é necessário que a distribuição da riqueza produzida seja igualitária, sem distinção de classes.  

 Assim, é preciso que a educação vá além da decadência alienada em que se encontra, 

e que seja parte de uma luta que caminhe para a emancipação da humanidade. 
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