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Resumo: Este estudo se propõe realizar o acompanhamento da dinâmica das matrículas na pré-escola em seis municípios 

maranhenses localizados na Mesorregião Sul do Maranhão e que compõem a região conhecida no agronegócio como 

MATOPIBA. Os municípios pesquisados serão: Alto Parnaíba, Balsas, Benedito Leite, Carolina, Porto Franco e São Raimundo 

das Mangabeiras. Explicar como vem sendo dinamizado a Meta 01 – Educação Infantil do Plano Nacional de Educação 2014-

2024 nestes municípios. A pesquisa tem como período de análise os sete anos de implementação do PNE (2014 – 2021) e se 

propõe registrar os impactos da Pandemia causada pela Covid-19 no estado. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, documental 

e com o objetivo de descrever e analisar a educação infantil. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa tem como foco o Plano Nacional de Educação – Lei n.º 13005/2014. Sua fundamentação legal 

está baseada na Constituição Federal (CF) de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n.º 9394/1996 

e na existência dos Planos Estaduais de Educação (PEEs) e de Planos Municipais de Educação (PMEs). Para tanto, 

a Constituição Federal de 1988 definiu, em seu Capítulo III (Seção I, Da Educação), art. 211, as funções de cada 

ente federativo no cenário da garantia do direito à educação. À União cabe organizar o sistema federal de ensino, 

financiar as instituições de ensino federais e exercer, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, para 
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garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência 

técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, já os estados e o 

Distrito Federal, prioritariamente nos ensinos fundamental e médio. A Lei que aprovou o Plano Nacional de 

Educação determinou que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios elaborassem seus planos decenais 

correspondentes. Nesta pesquisa pretendemos descrever o andamento da Meta 1 – Educação Infantil, mais 

especificamente o período destinado às matrículas na Pré–Escola nos municípios pesquisados. 

No PNE (2014 – 2024) a Meta 1 – Educação infantil propõe: “Universalizar até 2016, a Educação Infantil 

na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de forma a 

atender, no mínimo, 50% das crianças de até 03 anos até final da vigência deste PNE”. Nesta pesquisa o foco será 

na universalização da Educação Infantil para as crianças de 4 a 5 anos. O PNE propõe para tanto dois objetivos para 

a Meta. O primeiro “matricular todas as crianças de 4 a 5 anos na pré-escola até 2016” e o segundo objetivo 

“atendimento de 50% dos menores de 3 anos e 11 meses na creche até 2024”.  

Em 2020 nos deparamos com o início de uma pandemia mundial e por mais que tenhamos enfrentado uma 

série de epidemias virais nas últimas décadas, nenhuma delas provocou efeitos tão intensos quanto a COVID-19. A 

disseminação do novo coronavírus e o combate da doença mobilizou uma grande cadeia de ações, como a execução 

de intervenções não-farmacológicas, estudos sobre os sintomas, formas de contágio e tratamentos, além da 

incansável busca por medicamentos e vacinas eficientes. Contudo, faz-se também necessária a compreensão da 

pandemia como um fenômeno social, pois a transmissão do vírus, suas variadas medidas de enfrentamento e seus 

efeitos associam-se às relações e estruturas sociais, cujas fragilidades são agravadas durante as crises que atravessam 

e sucedem uma pandemia. Nessa linha o fechamento das escolas e aqui com destaque para as crianças matriculadas 

na Educação Infantil trouxe grandes impactos em todo país. Essa pesquisa se apoia em descrever e analisar as ações 

tomadas e os impactos nas expectativas de cumprimento das metas e estratégias voltadas para esse público. Partimos 

da concepção que o PNE de fato se consolida no município e olhar para esse ente federado é primordial nesse 

momento que marca e marcará a educação brasileira pelas próximas décadas. 

Sabemos que a luta por melhorias na educação infantil tem sido árdua, mas com constantes êxitos, em 

especial desde a promulgação da Constituição de 1988 quando passou a garantir a educação infantil como a primeira 

etapa da educação básica no Brasil. Como explica BARBOSA et al (2015), 

 

Considerar a educação infantil como primeira etapa da educação 

básica representou um avanço para a educação pública brasileira. 

Porém, não se garantiram ainda todas as condições de exercício 

dos direitos sociais plenos das crianças e de suas famílias, já que 

enquanto prática social a educação reflete e abrange a luta entre 

diferentes grupos e classes sociais. (BARBOSA et al, 2015) 

 

Esta pesquisa procura analisar a dinâmica das matrículas de crianças de 4 e 5 anos na Pré-Escola nos 6 

municípios do Estado do Maranhão e as ações tomadas em âmbito federal, estadual e municipal de ações de 

enfrentamento da pandemia no que se refere as escolas de educação infantil e consequentemente registrar o 
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andamento das políticas públicas neste cenário. O recorte espacial escolhido para esta pesquisa são os seis 

municípios localizados à Mesorregião Sul do Estado do Maranhão, sendo eles: Alto Parnaíba, Balsas, Benedito 

Leite, Carolina, Porto Franco e São Raimundo das Mangabeiras. 

METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo bibliográfico e documental a partir dos documentos oficiais do PNE e dos planos 

municipais da região estudada. O reconhecimento e seleção de informações, normas legais que dizem respeito à 

educação infantil em documentos oficiais de acesso público nos municípios estudados. 

Realizou-se um levantamento das ações voltadas a partir da pandemia pelos municípios selecionados em 

seus sites oficiais - por meio das Secretaria Municipais -, além da Secretaria Estadual de Educação do Maranhão. 

Para tanto, verificou-se também informações referentes à Covid-19 disponibilizados pelo OpenDataSUS (do 

Ministério da Saúde) e o painel do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (CONASS). Além disso, verificou-

se a dinâmica da pandemia de Covid-19 pelas informações disponibilizadas pelo "consórcio de veículos de 

imprensa".  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a realização do Plano Nacional de Educação é importante compreender a função de cada esfera de 

atuação (federal, estadual e municipal). No caso da Educação Infatil, está inserida na gama de ações da esfera 

municipal, mas é crucial salientar o suporte que a União e os estados precisam conferir para consolidação da Meta. 

Com isso em plano, é possível observar os esforços para o cumprimento da Meta 01 do PNE por parte dos 

municípios analisados dentro do recorte temporal selecionado, com aumento de 21% entre os anos de 2010-2014, e 

depois de 32,7% entre os anos de 2014-2018 no que se refere às matrículas em creches; com relação à pré-escola, 

entre os anos de 2010-2014 houve crescimento na oferta de vagas, mas um decréscimo na oferta entre os anos de 

2014-2018, partindo, no agregado, de 5.226 para 5.199. Isto, é claro, não se trata de afirmar o cumprimento da meta, 

mas de salientar os esforços que são feitos para tal. Outro ponto importante, no que se refere ao atendimento da 

meta, se dá com a relação aumento de número de vagas x qualidade da matrícula ofertada. A expansão da oferta 

deve-se estar alinhada à qualidade da vaga aos alunos dessa faixa etária. 

Ainda com relação a isso, é interessante salientar o efeito de outras leis na dinâmica da Meta 01 do Plano, 

como a Lei n° 11.274/2006, a Lei n° 12.796/2013 (que ajustou a Lei n° 9.394/1996), a Emenda Constitucional n° 

59, de 11 de novembro de 2009. Com relação às ações para o combate a pandemia no âmbito educacional, no início 

da pandemia no ano de 2020 até meados de 2021, as escolas nos municípios selecionados – e em todo o Brasil – 

estiveram de portas fechadas para a não proliferação do vírus, o que afetou em muito o desenvolvimento dos alunos 

e alunas desta faixa etária que engloba a Meta 01 do PNE, como no processo de socialização e aprendizado, por 

exemplo, além da dinâmica dos lares dessas crianças. 

Com relação a COVID-19 nos seis municípios maranhenses selecionados, é possível observar um quadro 

de preocupação por parte de suas prefeituras e secretarias de saúde. Em seus sites oficiais encontram-se informações 

detalhadas sobre a dinâmica da pandemia. No entanto, neste ano de 2022 – com a pandemia ainda em curso – 

observam-se dados desatualizados ou uma certa dificuldade em suas atualizações: o município de Alto Parnaíba não 

atualiza desde março de 2022, Balsas não atualiza desde fevereiro de 2022 e Porto Franco não atualiza desde junho 

de 2022. Os municípios de São Raimundo das Mangabeiras, Carolina e Benedito Leite estão com dados atualizados 

de vacinação (doses recebidas, aplicadas e estocadas), de óbitos, de transparência com relação a aquisições de 

materiais para o combate da COVID-19. Além disso, é possível observar informações educativas para o combate 

da pandemia por parte da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão. 
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