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Resumo: O presente artigo é resultado da experiência desenvolvida com base na observação 

da realidade educacional no município de Ponta Grossa através da atuação vivenciada na 

Secretaria Municipal de Educação enquanto parte do Serviço Social Escolar. Tem como 

objetivo geral demonstrar os obstáculos para a inserção das crianças no Infantil I, II e III que 

fazem parte do segmento CMEI. A problemática se dá com o questionamento: “Até que ponto a 

educação se caracteriza como sendo universal, se são definidos critérios para a entrada da 

população infantil nos estabelecimentos de ensino?”. A natureza desta pesquisa será 

qualitativa, exploratória e descritiva, tendo como metodologia também a pesquisa bibliográfica 

e documental. O universo da pesquisa é composto pelas Escolas e CMEIs do município. Serão 

destacadas as leis que abrangem esta problemática, apresentando os desafios e dificuldades 

encontradas pela população que busca este serviço. 
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Introdução  

A motivação profissional para o desenvolvimento deste artigo são as 

diversas demandas que se apresentam para o Serviço Social Escolar na 

Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa/PR. Dentro do setor de 

Serviço Social na Secretaria Municipal de Educação, percebe-se que a maior 

demanda da população usuária são as vagas na modalidade de ensino infantil 

não obrigatória no município. O fato da genitora não possuir trabalho 

remunerado que possa ser comprovado implica na negativa da vaga desta 

modalidade de ensino. Sendo assim, há uma desproteção com relação à parte 

da população, que muitas vezes, necessita usufruir desta política para utilizar 
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outra, como nas situações em que as genitoras necessitam estudar ou 

trabalhar e por não possuir a vaga na escola para seus filhos, acabam 

deixando de lado estas tarefas para se dedicar do cuidado aos mesmos, 

estando numa situação de desamparo e falta de acesso.  

 A relevância desta pesquisa é demonstrar os impasses enfrentados pela 

população, em sua grande parte feminina, na inclusão em âmbito profissional e 

educacional, devido aos impeditivos impostos pela legislação municipal que 

reproduz relações de desigualdade e exclusão social. 

A pesquisa se mostra com originalidade ao abordar a Lei Municipal nº 

12.670, a qual demonstra uma transgressão a Constituição Federal, e devido à 

escassez de conhecimento da população sobre seus direitos, muitos acabam 

sendo negligenciados por não ter acesso a este e por conta disso, não fazem 

usufruto daquilo que lhe é garantido legalmente. 

A articulação desta pesquisa com o Serviço Social Escolar se aproxima, 

devido à profissão atuar na perspectiva de emancipação do individuo, acesso 

aos direitos e enfrentamento às expressões da questão social, a presente 

pesquisa procura permitir o conhecimento desta negligência a qual as genitoras 

estão diariamente expostas, para buscar respostas e promover o 

tensionamento das relações de poder. Sendo assim, tem-se um longo caminho 

até que tal situação seja superada e o direito à educação seja realmente 

universal e sem qualquer critério social para o seu acesso. 

Este artigo tem como objetivo geral demonstrar os obstáculos para a 

inserção das crianças no Infantil I, II e III que fazem parte dos CMEIs. Já como 

objetivos específicos apresenta-se: identificar as legislações vigentes com 

relação ao tema e apontar as contradições existentes de acordo com a 

legislação. 

De forma a atingir tais objetivos, primeiro foi apresentada a metodologia 

utilizada para a construção do presente artigo, em seguida abordou-se a 

metodologia com os requisitos para a elaboração de toda a problemática, 

apresentando após isso, os resultados e discussões que foram observados a 

partir da pesquisa e por fim, as considerações finais. 

 

 



 

Metodologia  

A metodologia utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa foi à 

pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo. Além disso, utilizou-se 

da pesquisa bibliográfica e documental, para a fundamentação teórica. 

Segundo Oliveira Junior et al. (2012), estes definem a pesquisa qualitativa 

como aquela que envolve processos e contextos históricos apresentando a 

complexidade e as contradições dos fenômenos, compreendendo as múltiplas 

relações presentes na realidade e relacionando a interioridade e a exterioridade 

constituintes do objeto. 

A pesquisa se caracteriza pela sua natureza exploratória e descritiva, 

onde a exploratória apresenta-se como recurso metodológico potencializador 

de definição e problematização do objeto a ser estudado, contribuindo para 

uma aproximação da realidade a ser conhecida e para o domínio teórico para 

sua definição. (OLIVEIRA JUNIOR et al., 2012). 

Já a pesquisa descritiva, é aquela em que são expostas as características 

e particularidades do fato para estudo a ser realizado. 

Segundo, Gil (1999): 

As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou o 
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os 
estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas 
características mais significativas está na utilização de técnicas 
padronizadas de coleta de dados. (GIL, 1999, p.28). 
 

A pesquisa bibliográfica foi baseada na autora Sarita Amaro em função de 

seu livro Serviço Social em Escolas. A autora apresenta uma discussão atual 

sobre as demandas e expressões da questão social que se apresentam no 

ambiente escolar. 

Conforme, Gil (1999): 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. 
Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de 
trabalho desta natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente 
a partir de fontes bibliográficas. Parte dos estudos exploratórios 
podem ser definidos como pesquisas bibliográficas, assim como certo 
número de pesquisas desenvolvidas a partir da técnica de análise de 
conteúdo. (GIL, 1999, p.50). 

 
A pesquisa documental realizou-se com base nos documentos que são 

utilizados diariamente pelo setor, além disso, a pesquisa documental será 



 

realizada com fundamento nos aparatos legais que tratam a respeito da 

problemática, onde procura-se exemplificar o quanto este direito tem sua 

garantia através da Constituição Federal de 1988, porém o mesmo se encontra 

totalmente desrespeitado se analisado sob o olhar para os critérios sociais da 

concessão das vagas.  

Para isso, utilizou-se o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a 

Constituição Federal de 1988 e a Legislação Municipal que é o foco deste 

artigo. 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. 
A única diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto 
a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das 
contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a 
pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda 
um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 
acordo com os objetivos da pesquisa. (GIL, 1999, p. 51). 
 

 Neste contexto, o universo da pesquisa pode ser resumido como a 

Secretaria de Educação, porém é necessário sempre considerar que o órgão 

compreende todas as Escolas e CMEIs do município. 

Utilizou-se também o exercício de observação para compreender as 

questões aqui colocadas, a fim de se fazer uma análise dos aparatos legais e 

também da experiência vivenciada dentro do setor. 

A observação, enquanto instrumento profissional, não se dá de forma 
casual e espontânea, mas através de um planejamento, de uma ação 
refletida que sabe aonde quer chegar, o que pretende fazer, o que 
precisa conhecer. (PORTES e PORTES, 2016, p. 69). 

 
 
Revisão de Literatura 

O Serviço Social tem por objetivo desvelar todas as expressões da 

desigualdade que se colocam, possibilitando o acesso dos cidadãos aos seus 

direitos, fortalecendo a sua autonomia, seguindo os princípios do seu Projeto 

Ético Político Profissional. O assistente social deve colaborar na orientação e 

encaminhamento das famílias a respeito de seus direitos, para que estes sejam 

alcançados. 

Segundo Amaro (2017):  

A construção do plano profissional – e, em seu detalhamento, 
de programas, projetos e ações – é ação processual, mediata e 
permanente. Em nosso entendimento, essa ação se qualifica e 
ganha legitimidade quando não se esgota em um ato ou 
constructo isolado, de um sujeito individual; isto é, o plano é 



 
mais legítimo e forte quando é consagrado como obra coletiva, 
de um sujeito coletivo, em que a ampla comunidade escolar e 
profissionais do Serviço Social são protagonistas. (AMARO, 
2017, p.33).  

 

O papel da educação é atender de forma igualitária, garantindo o 

desenvolvimento e a valorização do aluno, compreendendo-o em sua 

particularidade, sempre buscando oferecer soluções e auxílio às suas 

necessidades.  

Conforme Sarita Amaro (2017): 

Cada sujeito, por meio de sua visão de mundo, valores, interesses e 
atitudes, imprime sua “marca” na escola. Essas “marcas” se revelam 
nas relações que são construídas. Não se está simplesmente 
considerando a biografia que cada um traz à escola e que, por sua 
vez, repercute nas relações. Mas chama-se a atenção para o modo 
como cada sujeito representa-se e reproduz-se na escola, à luz de 
seu quadro de valores e experiências. É preciso ver e compreender 
que no cotidiano escolar a dança relacional das superações é 
sempre forjada na reciprocidade e na complementaridade. (AMARO, 
2017, p. 23 e 24). 
 

 O Serviço Social Escolar desenvolve sua intervenção profissional 

através da garantia do acesso à educação, atuando junto à rede de ensino, 

mediando à relação família e escola, com a finalidade de promover o acesso ao 

direito à educação, bem como o acesso integral as políticas públicas. 

Segundo Amaro (2017): 

Conhecer a comunidade, a política e a conjuntura educacional é 
essencial no trabalho do assistente social em escolas. Mas, mais que 
isso, é preciso compreender como são tecidas as redes, os laços, as 
comunicações e, enfim, as relações e as ações que ocorrem nos 
espaços escolares. (AMARO, 2017, p. 23). 
 

Dessa forma, é necessário que o profissional atue sempre seguindo uma 

perspectiva crítica, buscando todo o conhecimento fundamental para a sua 

prática. Apenas o conhecimento não permite que a realidade seja 

compreendida em sua totalidade, mas a junção da teoria com a prática permite 

a eficácia nesta intervenção.  

A articulação dos profissionais e o trabalho em construção de redes de 

proteção se faz imprescindível para a garantia de direitos dos alunos, visto que, 

algumas demandas requerem encaminhamentos para além da instituição, 

sendo fundamental o fortalecimento dessa parceria entre os profissionais e até 

mesmo os pais e responsáveis. 



 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em sua implementação, através 

da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, estabelece em seu Artigo 54:  

É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a 
ele não tiveram acesso na idade própria; 
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino 
médio; 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco 
anos de idade; (Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016) 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
adolescente trabalhador; 
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. 
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo. 
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou 
sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade 
competente. 
§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 
responsável, pela frequência à escola. (BRASIL, 1990). 
  

Conforme o artigo acima citado, é dever do Estado ofertar o direito a 

educação no ensino fundamental, pré-escola e creche, de forma que sejam 

garantidas as condições necessárias para sua permanência na política, além 

de todo o amparo através de programas suplementares, direito a alimentação, 

transporte, material didático e etc.  

A Constituição Federativa de 1988 também discorre sobre o direito a 

educação. No seu Artigo 206, inciso I dispõe que o ensino será ministrado com: 

“igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”. (BRASIL, 

1988). Além disso, também fica assegurado no Artigo 208:  

 

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de 
responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao 
adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular: 
[...] 

III – de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 
cinco anos de idade; (Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016) 
V - de programas suplementares de oferta de material didático-
escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino 
fundamental; 
VI - de serviço de assistência social visando à proteção à família, à 
maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao amparo às 
crianças e adolescentes que dele necessitem. (BRASIL, 1988). 
 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13306.htm#art2


 
 
 
 

Resultados e Discussões 

 O município de Ponta Grossa possui segundo o IBGE do ano de 2018, o 

total de 348.043 habitantes, sendo assim, uma cidade de grande porte. Para 

atender a esta população, a Secretaria Municipal de Educação, segundo fontes 

da Divisão de Estrutura e Estatística, possui 84 escolas e 60 CMEIs, 

totalizando 32.598 crianças matriculadas até o mês de junho de 2019. 

 Em contrapartida as legislações acima citadas, que asseguram o acesso 

igualitário da população em todas as idades, foi regulamentada no município de 

Ponta Grossa a Lei nº 12.670, de 26 de outubro de 2016. 

O ensino obrigatório no município é destinado para crianças que 

completarem quatro 04 anos até o dia 31 de dezembro do referente ano, sendo 

assim, todas as crianças que se enquadram nesta faixa etária devem estar 

obrigatoriamente matriculadas e frequentando regularmente as aulas. 

Os infantes de 0 a 12 meses são atendidos na modalidade Casulo, onde 

apenas dois estabelecimentos oferecem atendimento para esta faixa etária. Os 

infantes de um, dois e três anos são atendidos no Infantil I, II e III, 

sucessivamente. Importante destacar que tais faixas etárias possuem uma 

demanda muito alta, sendo que não são todas as escolas e CMEIS que 

possuem as turmas para estes. 

Devido a essa limitação de vagas, a inserção dos infantes deve atender a 

critérios sociais estabelecidos na Lei municipal acima citada. Esta dispõe: 

Art. 3º- A Direção da Unidade Escolar deverá realizar a triagem dos 
cadastros prevendo os alunos que efetivarão a sua matrícula, 
obedecendo aos seguintes critérios: 
I - crianças em situação de vulnerabilidade familiar/social; 
II - genitora ou a responsável legal que possua trabalho remunerado 
comprovado mediante contrato de trabalho, carteira profissional 
assinada, holerite de pagamento ou recibo de prestação de serviço; 
III - renda familiar de até 3 (três) salários mínimos, priorizando 
matrículas em ordem crescente de renda; 
IV - residir ou laborar em local próximo a instituição pública municipal 
de ensino requerida. (PONTA GROSSA, 2016). 

 
No artigo 227 da Constituição Federativa de 1988, fica estabelecido, que 

é dever da família, da sociedade em geral e do Estado, assegurar à criança e 

ao adolescente, o direito à educação, dentre outros. 



 

Dessa forma, percebe-se a discrepância de informações com relação à 

legislação, onde a Constituição Federal dispõe sobre um direito de acesso 

universal e sem qualquer forma de discriminação ao acesso das crianças na 

educação, já no Município, tem-se uma lei onde são elencados alguns critérios 

para o acesso a esse direito. 

Também é importante ressaltar-se a questão de que a triagem para a 

inserção das crianças nos CMEIs, esta é realizada nos setores internos de 

cada estabelecimento de ensino, sem qualquer interferência por parte do 

Serviço Social, a partir disso, vivencia-se diversas situações onde famílias e 

indivíduos são favorecidos diante da hierarquia que compõe o sistema de 

ensino. 

Sendo assim, se estabelece o seguinte questionamento: Até que ponto a 

educação se caracteriza como sendo UNIVERSAL, se são definidos critérios 

para a entrada da população infantil nos estabelecimentos de ensino? 

Em vista dos pontos apresentados e da problemática que aqui se fez 

exposta, pode-se notar o quanto as populações menos favorecidas da 

sociedade estão vulneráveis a não ter acesso ao ingresso da educação infantil, 

no período de zero a três anos. 

Um dos critérios da Lei Municipal nº 12.670, de 26 de outubro de 2016, 

dispõe que será dada prioridade para aquelas genitoras que possuem trabalho 

remunerado comprovado em carteira profissional, ou que apresentem o 

holerite. Sendo assim, aquelas genitoras que porventura não possuem trabalho 

ou então que exercem o trabalho informal se encontram desprotegidas dentro 

desta política pública. 

A permanência das crianças nas Escolas ou CMEIs em período integral 

possibilita que a família tenha maior disponibilidade de tempo para os demais 

afazeres, diante disso, aqueles que não conseguem acessar a este direito, se 

encontram em uma situação de negligência. 

As genitoras que não possuem trabalho formal não conseguem inserir 

seus filhos na Rede de ensino, ficando assim, na maioria do tempo 

encarregadas de seus cuidados, este fator dificulta grandemente a mobilidade 

das mesmas em relação à inserção no mercado de trabalho, sendo este um 

dos critérios para o acesso a educação na faixa etária de zero a três anos. 



 

 Esta lei dispõe sobre os critérios sociais para a realização das triagens 

para inserção na modalidade creche de zero a três anos, sendo a primeira 

questão a vulnerabilidade familiar e social, a segunda seria a comprovação do 

trabalho remunerado da genitora, a terceira diz respeito à renda familiar e por 

último residir próximo a instituição de ensino. 

  

Considerações finais 

 Em vista dos pontos apresentados, nota-se que a Constituição Federal e 

o Estatuto da Criança e do Adolescente regulamentam o acesso integral e 

universal das crianças no ensino fundamental, pré-escola e creche. Já a 

legislação municipal, restringe esse direito à apenas uma parte da população, 

mais especificamente, aqueles que estão inseridos no mercado formal de 

trabalho. 

  Desta forma, com a implementação desta legislação, todos aqueles que 

não se encaixarem nos critérios sociais dispostos para a inserção na 

modalidade de ensino não-obrigatório, encontram-se desprotegidos por esta 

política que é assegurada por dois grandes aparatos legais de nível nacional. 

Contudo, observa-se no cotidiano da atuação na Secretaria Municipal de 

Educação, que a legislação municipal esta tendo uma maior preponderância 

sobre esta situação, sem nenhuma interferência do poder público. 

 O que torna a problemática que se fez exposta neste artigo mais 

agravante, é o fato de submeter às mães a uma situação de negligência e 

vulnerabilidade, pois, não garantindo o acesso da criança à educação, devido a 

não inserção da mãe no mercado de trabalho, acaba por desencadear uma 

série de contradições em seu cotidiano. Sem a garantia de vaga para o filho, a 

mãe fica responsável pelo seu cuidado em tempo integral, desta forma, se 

encontra muitas vezes impedida de ir à procura do emprego, o que seria 

necessário para que a vaga fosse concedida. 

   Ressalta-se aqui que a política de educação é apenas uma dentro do 

trabalho em construção da Rede de proteção, pois, todas as políticas públicas 

estão interligadas para possibilitar ao indivíduo o seu acesso de maneira 

integral e efetiva aos diversos direitos. Destarte, a negativa em uma destas 



 

políticas, implica também na dificuldade de acesso as demais políticas 

públicas, não permitindo que os usuários possam ter ascensão social. 
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