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O novo ordenamento legal iniciado pela Constituição Federal de 1988 consolida a importância social e o caráter educativo das instituições que atuam com as crianças de zero a seis anos e ainda proclama para o Estado o dever de oferecer esta modalidade de ensino. Embora a legislação proclame os direitos sociais das crianças, a insuficiência de políticas de integração social atreladas à acolhida do governo brasileiro às políticas de Estado de ajuste da economia impedem a concretização desse direito. Assim, a definição de políticas públicas para a educação, mais especificamente para a educação infantil, estão diretamente relacionadas com estas questões. 
Muitos estudos (Craidy 1994/2000, Barreto 1998, Cury 1998, Rosemberg 1999-a, Campos 1999 e Arelaro 2000) têm apontado a preocupação com a garantia da efetivação dos direitos das crianças à educação infantil proclamados na legislação, indicando que ainda não se conseguiu viabilizar um atendimento de qualidade nem atender à demanda. As reformas educacionais vividas nos anos 90 e articuladas principalmente aos organismos multilaterais acirram os processos de exclusão social vividos por uma grande parte da população brasileira em diversos contextos, dificultando e impedindo a consolidação da educação brasileira democrática e de qualidade.
No Brasil, a população infantil de zero a seis anos atinge cerca de 21 milhões de crianças Dados obtidos através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio/IBGE de 1995, In: Barreto, 1998., muitas delas vivendo em situações adversas e enfrentando precárias condições de vida. Sendo uma das faixas etárias mais vulneráveis, várias questões a ela pertinentes são consideradas prioritárias, seja pela sua importância no âmbito das políticas, seja pela precariedade das informações nos estudos existentes. 
Embora venham se acumulando muitos estudos e pesquisas que tratam das crianças de zero a seis anos, vários autores (Rosemberg 1989, Craidy 1994 e Barreto 2000) que tratam dessas questões indicam lacunas de conhecimento teórico-metodológico e empírico que possam orientar a elaboração de políticas de atendimento à criança pequena, além de questões relacionadas à expansão, implantação e avaliação de programas. Rocha (1999) identificou, também, lacunas nas perspectivas de pesquisa na área, tendo em vista que a necessidade de atendimento em espaços coletivos ampliou-se com a demanda advinda da consolidação do direito social de educação para as crianças de zero a seis anos. Assim, aponta-se para a necessidade de estudos que realizem levantamentos no sentido de conhecer as diferentes formas praticadas de atendimento nos diferentes contextos sociais atuais.
Diante de um leque amplo de questões ligadas à educação infantil e às crianças de zero a seis anos, muitos estudos ainda estão em aberto e necessitam ser aprofundados. Essa pesquisa, ainda que reconhecendo estas necessidades, pretendeu abordar a temática em torno da avaliação da demanda por serviços voltados às crianças de zero a seis anos e as condições de acesso a essas instituições. 
À luz destas reflexões, destaca-se a necessidade de estudos e pesquisas de maior abrangência acerca de avaliação de demanda por serviços voltados às crianças de zero a seis anos para subsidiar a formulação e a definição de políticas públicas para esta faixa etária e para a área. Assim, é premente a realização de estudos que venham a contribuir na qualificação da demanda por educação infantil e da necessidade das famílias por instituições que a atendam. 
A partir das indicações acima e com o objetivo de nortear o estudo realizado, algumas questões foram tecidas para ajudar a afinar o “olhar” desta pesquisa, quais sejam: as creches e pré-escolas existem para atender os direitos das crianças ou das mães/pais trabalhadores?; as vagas nas creches e pré-escolas são das crianças ou das famílias, ou de ambas?; existem vagas para todas as crianças/famílias que procuram a rede Municipal do município pesquisado?; se não existirem vagas para todas as crianças, existem critérios de seleção?; os critérios de seleção contemplam os direitos das crianças? Se não contemplam os direitos das crianças, contemplam o que ou a quem?; existe lista de espera nas instituições?; existe algum mecanismo legal que garanta vaga nas instituições de educação infantil?
A partir das questões, algumas etapas precisaram ser percorridas, quais sejam: recuperar as legislações que garantem “o direito da criança de 0 a 6 anos à educação infantil” e em que âmbito; recuperar as legislações complementares às novas definições legais; buscar as diferentes “fontes de dados” das principais instituições de pesquisa nacional ( IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada , etc.) que fornecem “indicadores” sobre a população de 0 a 6 anos, além dos tipos de serviços voltados a esta população; conhecer como se constitui a rede municipal de educação infantil do município pesquisado, suas taxas de cobertura, número de unidades, políticas, índices relativos a acesso e expansão, a critérios para matrícula de ingresso, se existe lista de espera ou não; conhecer as alternativas encontradas pelas famílias que não têm garantia de acesso à educação infantil pública e gratuita.
Nesse sentido, as questões elencadas anteriormente, além das etapas percorridas, orientaram a presente pesquisa. Assim, o objetivo principal desse trabalho foi investigar as condições de acesso e expansão às instituições públicas  da  rede de educação infantil do município pesquisado e descrever as alternativas encontradas pelas famílias para garantir acesso à educação para as crianças pequenas. Delimitado o campo, o processo metodológico constituiu-se de reflexões teóricas, ilustradas pela pesquisa de campo, que buscou os dados empíricos, e da revisão bibliográfica. Os dados empíricos foram obtidos através de entrevistas semi-dirigidas e da análise documental dos documentos oficiais e legislações destinadas à área.
Diante da necessidade de desvelar as políticas de atendimento às crianças pequenas na rede pública municipal, e os mecanismos de garantia dos direitos das crianças à educação infantil, os sujeitos entrevistados foram selecionados a partir dos órgãos “protagonistas desta trama” ou seja, setores do governo e sociedade civil diretamente envolvidos neste processo. A seleção destes atores e sujeitos sociais permitiram realizar o entrecruzamento destes olhares sob diferentes perspectivas: a visão do Estado, da Sociedade Civil e das famílias. É importante indicar que no contexto desse trabalho a noção de ator e sujeito tem efeitos distintos. Segundo Wanderley essa discussão é complexa e envolve diversas conceituacões. Para efeito desse trabalho, “sujeito” será entendido como um “cidadão, grupo ou instituição capaz de intervir no pensar e no agir da sociedade política e da sociedade civil”, ao passo que “ator”  terá a conotação de “peça central para o futuro que se abre”( Wanderley, 2000, p 53-55).
Durante o percurso da pesquisa, foi necessário ir além daquilo que aparecia nas “listas de espera” – nomes de crianças, e, desta forma, as entrevistas semi-dirigidas constituíram-se num valioso instrumento que problematizaram o objeto a ser investigado. O roteiro elaborado tanto para os técnicos dos órgãos envolvidos quanto para as famílias permitiu conhecer o que pensam, o que sentem, o que fazem as famílias excluídas do atendimento público no município pesquisado. Segundo Costa (...) o cientista revolucionário cria e propõe quebra-cabeças, ou seja, é capaz de problematizar a realidade de maneira criativa, possibilitando o surgimento de novas respostas para perguntas que nem sequer haviam sido formuladas, ou seja, o cientista inventa novas perguntas (Costa,1994, p.18).  
Na verdade, foi na busca do cotidiano destas pessoas que tentei “ouvir-conhecer” qual a realidade vivida por estas famílias excluídas. Ouvir “as vozes” das famílias constituiu-se num precioso material empírico, porém os fatos não se revelaram por si só, os fatos precisaram ser desvelados além do que está na superfície. Foi preciso lançar um novo olhar, foi preciso compreender as relações sociais bem como as relações entre o particular e o todo, entre o específico e o universal (Jantsch, 2000, p 221).
A  Educação Infantil da Criança de zero a seis anos no município
A nova Legislação Educacional define os municípios como o principal responsável pelo atendimento de crianças com idade entre zero a seis anos em instituições de caráter educativo e determina, ainda, que as creches e pré-escolas existentes ou que vierem a ser criadas devam vincular-se aos sistemas de ensino. Mesmo assim, vivemos momentos de muitas discussões e preocupações em torno da implementação de políticas educacionais que concretizem as novas definições legais proclamadas para a educação infantil. 
Nesse sentido, esta pesquisa buscou descrever as condições de expansão e acesso do atendimento público e gratuito na rede de educação infantil do município pesquisado, bem como desvelar quais as alternativas encontradas pelas famílias excluídas desse atendimento.
A rede municipal de educação infantil do município pesquisado, nos últimos 25 anos, cresceu e expandiu-se. Atende atualmente um total de aproximadamente 5.536 crianças em duas modalidades de instituição educativa: 27 Creches e 35 Núcleos de Educação Infantil (N.E.I.), num total de 62 unidades. Tendo em vista as mudanças substanciais para educação infantil proclamadas na legislação educacional nos anos 90, apresento os dados de expansão, número de crianças atendidas e números de unidades da rede municipal do ensino fundamental e da educação infantil no período de 1990/2000. Entretanto, é preciso destacar que, ao analisar os documentos oficiais fornecidos pela ASPLAN/SME Dados fornecidos pela ASPLAN/2000 – Secretaria Municipal de Educação do município pesquisado. (anexo), foi possível constatar que a Divisão de Educação Infantil, além da rede regular composta de 62 unidades, coordena e mantém uma rede de entidades conveniadas composta de 45 unidades. Estas entidades são instituições que mantêm convênio com a Prefeitura Municipal, através de merenda, professores ou subvenção social. 
No âmbito desta pesquisa, que toma o tema do “direito à educação infantil” como objeto de estudo, optou-se por realizar uma análise dos dados de expansão do atendimento às crianças pequenas na rede no período subsequente à LDB/1996-2000. Essa perspectiva de análise buscou dar visibilidade às contradições engendradas em torno da polêmica assistênciaXeducação, tendo em vista as questões pertinentes à legislação e ao direito à educação infantil.
Se analisarmos só o período subseqüente à LDBN, os dados apresentados (tabelas anexo) permitem constatar que, em 1996, foram atendidas na rede municipal de educação infantil 4.629 crianças, num total de 57 unidades (23 creches e 34 NEIs) e nas entidades conveniadas, 4.546 crianças, num total de 38 unidades. No ano de 2000, foram atendidas 5.536 crianças, num total de 62 unidades (27 creches e 35 NEIs), e na rede de entidades conveniadas foram atendidas 6.331 crianças, num total de 45 unidades. 
Destaca-se que a população infantil de zero a seis anos no município pesquisado na década de 90 era de 34.090 Dados do IBGE - Censo de 1991. crianças. A análise dos dados indica que no período de 1996 a 2000 a rede municipal aumentou 8,77 % em número de novas unidades, ao passo que a rede conveniada aumentou em 18,42 % de novas unidades. Nesse mesmo período, a rede regular passou a atender 925 crianças a mais, representando um aumento no índice de cobertura de 19,59 %. Ao mesmo tempo, a rede conveniada aumentou o número de crianças atendidas para 1.785, representando um índice de 39,26%. Diante destes fatos, observa-se que a rede regular obteve um crescimento em número de unidades de 8,77 %, ao passo que o número de crianças atendidas aumentou para 19,59%. Na rede conveniada, o índice de crescimento de unidades foi 18,42 % e de crianças foi  39,26%. 
É importante destacar que, ao comparar a expansão das duas redes, percebe-se que a rede conveniada passou a atender 11,94% a mais que a rede regular em número de crianças atendidas, embora sua rede tenha aumentado em número de unidades apenas 9,65 % a mais que a rede regular. Esses dados revelam a sempre presente e crescente expansão do atendimento às crianças pequenas pelo conveniamento, tendo em vista a desobrigação do Estado com a educação pública. O fato do financiamento do atendimento à infância estar nas políticas de assistência social, possibilita a manutenção dos programas por conveniamento, onde a sociedade civil, através de ONGs dentre outras, assume a tarefa pública do atendimento em creches e pré-escolas.
Essas alternativas encontradas pelo poder público para minimizar os custos com o atendimento de caráter público em creches e pré-escolas legitimam o caráter compensatório e assistencialista do atendimento às crianças pequenas, além de referendar as recomendações sintonizadas com a idéia de Estado mínimo e regulador, onde a expansão do atendimento só será prevista para o investimento privado ou comunitário. Segundo Arelaro, isso significa que de agora em diante:
(...) o dever do Estado para com a educação será consolidado através da mobilização da sociedade (comunidades) para juntos (Estado e sociedade), decidirem quem, quando e de que maneira vai-se chamar a população para que ela mesma resolva seus problemas (de forma criativa é claro!), mas fundamentalmente, sem ônus para o Estado (Arelaro, 2000-a, p.55).
Os dados analisados, com relação à expansão do atendimento às crianças de zero a seis anos na rede municipal pesquisada e na rede de instituições conveniadas, reforçam e definem uma sintonia com a tendência política apontada nos documentos internacionais, em que a expansão da assistência e das atividades à primeira Infância devem se pautar, principalmente nas intervenções da família e da comunidade.
Nesse sentido, as questões acima assinaladas e a análise dos dados revelam a história da dupla trajetória das instituições de educação infantil: uma rede pautada na assistência e na filantropia e outra rede pautada na tendência educacional. Desta forma, percebe-se que as políticas sociais e as estratégias do governo nos anos 90 ratificam esta divisão, perspectivando políticas compensatórias em sintonia com os documentos internacionais. Essas políticas provavelmente, têm influenciado a retração da rede pública municipal, bem como têm possibilitado a ampliação da rede conveniada como forma alternativa de atendimento à criança pequena. 

Critérios para Matrícula de Ingresso - Quem serão os Excluídos?
Em 2000, no Município pesquisado, segundo os resultados do Censo Escolar, foram atendidas na pré-escola  9.831 crianças. Com relação às matrículas de educação infantil na rede municipal, foram atendidas um total de 12.423 crianças Dados fornecidos pela ASPLAN/SME 2000 (rede pública e entidades conveniadas). Tendo em vista que a população de zero a seis anos no município era, na década de 90, de 34.090 Dados do IBGE - Censo de 1991. crianças, esse atendimento no município representa 40% da população de zero a seis anos do município. 
Nessa perspectiva de análise, no entanto, é necessário destacar que Rosemberg (1999-b) aponta que o índice de cobertura, por si só, não constitui um bom indicador para avaliar o progresso da educação no país, num estado ou num município. Para avaliar se o índice de cobertura responde aos princípios de igualdade de oportunidades, têm-se que levar em conta vários aspectos: se a expansão vem ocorrendo de modo equânime para meninos e meninas, residentes em zona urbana ou rural, brancos e negros, provenientes de famílias dos diferentes estratos sócio-econômicos, entre outros.
Nesse sentido, discuto as condições de acesso e seleção de vagas na rede municipal pesquisada, tomando como referência o índice de cobertura, os dados de expansão e os documentos oficiais analisados, tendo em vista que os dados disponíveis não consideram as condições de acesso e expansão sob outras perspectivas.
Ao analisar os artigos da Portaria N.º 036/200, que dispõe sobre a matrícula dos alunos da educação infantil, verifica-se que os “critérios de seleção para matrícula” utilizados pela SME são seletivos e excludentes, violam os direitos das crianças à educação infantil, colocam ordem de prioridades, ou seja, é selecionada a criança cuja família tenha a menor renda e cujos os pais tenham vínculo de trabalho, não respondendo aos princípios de igualdade de oportunidades.
Desde o projeto inicial de criação dos Núcleos de educação infantil no município pesquisado, os critérios para seleção já estavam presentes e já eram seletivos. Inicialmente, famílias com menor renda, e depois na implementação das unidades, além da renda os responsáveis teriam que apresentar vínculo de trabalho. No entanto, naquele período não se tinha o entendimento da necessidade social da educação e do cuidado das crianças pequenas em espaços coletivos que respeitassem os direitos das crianças e das famílias. Kuhlmann (1998) destaca que naquele período a assistência e educação às crianças era entendida como um favor e não como um direito. Deste modo, somente neste final de século, os direitos fundamentais das crianças são reconhecidos, pelo menos legalmente, evidenciando que no atual contexto social brasileiro a criança é reconhecida como sujeito social de direitos e que creches e pré-escolas devem ser garantidas a todos enquanto dever do Estado e opção da família.
De algum modo, ao abordar os direitos das crianças e as condições de acesso na rede pública municipal, desvelam-se os mecanismos de exclusão vividos em nossa sociedade, sendo necessário considerar as condições sociais da infância no mundo contemporâneo. Sarmento (2000) destaca que as condições de nascer e crescer não são iguais para todas as crianças. Vivem-se diversas infâncias num mesmo espaço e tempo. Os constrangimentos sociais que perpassam o mundo da infância aparecem em forma de situações como abandono, maus tratos, trabalho infantil, trabalho doméstico, falta de políticas sociais abrangentes, entre outros, revelando, segundo esse autor, a “crise social da infância”. 
Diante destas constatações e da análise da Portaria de ingresso do município, fazem-se necessários alguns questionamentos: quem tem direito de acesso às vagas oferecidas na rede municipal a cada ano? mãe/pai que trabalham? a criança “sujeito de direitos”? a família de menor renda mas que comprova vínculo de trabalho? a criança mais pobre alvo dos programas emergenciais? Na verdade, esses critérios, no mínimo, não respeitam os direitos das crianças proclamados na forma da lei. Esta pesquisa revela que a expansão da educação infantil na rede municipal pesquisada não leva em conta o processo de democratização da educação uma vez que só alguns segmentos sociais têm sido alvo desse atendimento.
A análise dos depoimentos realizados durante a pesquisa confirmam os processos de exclusão vividos na sociedade capitalista, reforçando que são as crianças filhas de famílias mais pobres as que têm menos chance de acesso à educação infantil da rede pública. Nessa perspectiva de análise, Nascimento (1999), ao realizar um estudo acerca da situação atual da educação infantil no Brasil, indica que, se não ocorrer uma firme ação do Estado, visando atingir as crianças de família de menor renda, as crianças atendidas serão oriundas de famílias com mais de dois salários mínimos de renda. instituições educacionais. 
É importante destacar que neste contexto da sociedade brasileira contemporânea, o atendimento em instituições de educação infantil passa a ser entendido como direito de todas as crianças. Esta concepção de direito da mãe trabalhadora, entretanto, continua aparecendo, mesmo que veladamente, nos critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação para o ingresso das crianças nas creches e núcleos de educação infantil. Há um discurso implícito e coerente por parte da Secretaria, que perpassa uma série de orientações, como a Portaria de ingresso e matrícula, que reforçam o direito da mãe trabalhadora e da família de menor renda, desconsiderando os objetivos proclamados nas determinações legais. 
No bojo desse quadro social, está presente este conflito. No entanto, a seleção e a organização da distribuição das vagas por critérios excludentes só gera mais disputas sociais onde acirram-se as incompreensões e sentimentos ambíguos, pois privilegia-se a mãe que trabalha e de menor renda. Diante deste cenário, as famílias vivem processos de opressão e buscam mecanismos para enfrentar esta diversidade. 
Ao ouvir a “voz” das famílias alijadas do atendimento público, muitos aspectos ocultos puderam ser revelados. Pudemos conhecer e refletir sobre a realidade do abandono, da exclusão, da indignação. Estas famílias que vivenciam a exclusão e que estão com seus filhos fora das creches e pré-escolas experimentam um sentimento de indignação e revolta frente às outras famílias que estão sendo atendidas, que garantiram de alguma forma o acesso do seu filho à creche e pré-escola pública. 

Alternativas Encontradas pelas Famílias Excluídas
As famílias “carentes de direitos”, excluídas do atendimento na rede municipal de creches e pré-escolas do município pesquisado, de alguma forma têm buscado alternativas para o cuidado e educação de suas crianças pequenas. Esta pesquisa buscou conhecer os mecanismos e as alternativas que as famílias vêm encontrando para garantir educação e cuidado para os seus filhos de zero a seis anos, uma vez que o poder público municipal não tem possibilitado políticas de atendimento que proporcionem a todas às crianças acesso à rede, em conseqüência das contradições engendradas na legislação vigente, bem como a prevalência das políticas assistencialistas.
Ao desvelar as condições de acesso e expansão do atendimento no município pesquisado, deparou-se como uma lista de espera de 1.945 crianças. A “lista de espera” revela o fenômeno da exclusão vivenciado por inúmeras famílias, sendo um instrumento concreto e comum nas instituições públicas de educação infantil. No entanto, nosso olhar precisa ir além do nome das crianças inscritas em lista de espera, apresentada como números estatísticos. Essa pesquisa procurou dar voz a algumas famílias excluídas da rede pública com o objetivo de ajudar a desvelar estas necessidades.
Entretanto, para se traçar um panorama real acerca da necessidade de expansão do atendimento na rede pública seria necessário ir além da extensão das “listas de espera”. Contudo, a avaliação da demanda por serviços destinados às crianças de zero a seis anos realizada a partir das listas de espera não caracteriza a real necessidade por este atendimento. Segundo Rosemberg, a demanda precisa ser avaliada, mesmo conhecendo a dificuldade dessa tarefa:
A demanda é uma necessidade sentida e expressa. Ela pode ser explícita ou latente: a explícita é avaliada através da procura de um serviço. A demanda latente é aquela que não se expressa espontaneamente, por alguma razão (distância entre domicílio e equipamento, qualidade ou tipo de serviço oferecido, etc. ). A única forma de aferição da demanda latente é a realização de enquetes específicas. Na América latina são raríssimos, quase inexistentes os estudos sobre demanda: não sabemos quais as modalidades de serviços preferidos pela população e qual a extensão da demanda latente.  Não dispomos de instrumentos para avaliar qualquer tipo de demanda além da extensão da “lista de espera”(Rosemberg, 2001, p. 25).
Nesse sentido, tanto a “demanda explícita” (lista de espera) quanto “a demanda latente” indicam que a educação infantil mais do que um direito da criança, é, de uma forma muito mais ampla, uma necessidade social vivenciada em todas as classes sociais. É necessário de forma urgente, portanto, que esses “direitos de papel” se transformem em políticas sociais públicas. 
Ao dar “voz” às famílias excluídas, ao ouvir/conhecer a narrativa dos itinerários por elas percorridos na tentativa de encontrar alternativas na tarefa de dividir o cuidado e a educação de suas crianças pequenas, uma diversidade de experiências se cruzaram acerca de suas necessidades cotidianas, sob diferentes perspectivas. A análise das entrevistas indicaram que muitas alternativas são encontradas dentro da própria família com o objetivo de dividir a responsabilidade pelo cuidado e a educação destas crianças. Essas alternativas, contudo, muitas vezes revelam práticas sociais relacionadas com as crianças, as quais não garantem seus direitos fundamentais. Os depoimentos indicaram que as alternativas para muitas famílias têm sido em instituições não regulamentadas tipo “creches domiciliares” que, segundo Rosemberg (1986), têm sido uma modalidade de cuidado extra-doméstico Este termo foi utilizado por Fúlvia Rosemberg para conceituar “creches domiciliares”. Esta conceituação será utilizada neste trabalho para definir as alternativas encontradas pelas famílias em instituições não formais. e que variam na sua denominação;
Creche domiciliar, mãe crecheira, creche familiar, lar vicinal – referem-se a um mesmo modo de guarda da criança pequena: uma mulher toma conta em sua própria casa, mediante pagamento, de filhos de outras famílias enquanto os pais trabalham fora (Rosemberg, 1986. p.217).
Esta pesquisa tem revelado que esta modalidade de atendimento, muito difundida nos anos 70, influenciada principalmente por organismos como UNICEF, tem sido uma alternativa para o Estado como forma de expandir o atendimento às crianças pequenas. Assim, no descompasso das políticas educacionais do governo, a “participação comunitária” continua sendo estratégia importante na educação pré-escolar, como destaca o Relatório Delors publicado pelo Ministério da Educação (Delors,1998). 
Esta pesquisa buscou identificar o quadro de exclusão do atendimento público no município pesquisado, além de conhecer as alternativas de cuidado extra-doméstico que estas famílias vêm buscando. Se fosse possível aferir o número de crianças atendidas nestes espaços alternativos, talvez pudéssemos encontrar e avaliar a “demanda latente” pelos equipamentos públicos. A diferença de crianças freqüentando creche, pré-escola ou classe de alfabetização segundo estudos de Kappel (2000) é de 26,03% nos dados do MEC x PNDA/IBGE. Esta diferença nos dados confirmam a importância e a necessidade de regularização destas instituições no país, além de indicar a necessidade de ampliação dos índices de cobertura. Não basta, contudo, só elevar os índices, é preciso qualificar o atendimento nas creches e pré-escolas. 
Diante destas indicações e do que os depoimentos revelaram, pode-se constatar que uma grande parcela da população excluída do atendimento na rede pública, provavelmente, pode estar sendo atendida em instituições com recursos e materiais humanos que podem não estar trazendo benefícios culturais e sociais para as crianças. Uma vez que estas instituições compõem uma “rede informal” ,e que, provavelmente, não têm nenhum tipo de acompanhamento e possivelmente nenhuma garantia de educadores com formação para desenvolver um trabalho de educar e cuidar das crianças de zero a seis anos. 

Mecanismos Legais em Ação
 	As considerações tecidas anteriormente e as análises das entrevistas com as famílias em situação de exclusão permitem-nos uma aproximação com a realidade social. Na maioria das vezes, as alternativas encontradas pelas famílias para o atendimento de suas crianças têm sido em instituições não cadastradas que passei a conceituar como espaços que oferecem cuidado extra-domiciliar. Essas indicações possibilitam traçar um paralelo entre a existência de uma “rede informal” de educação infantil e as instituições de “cuidado extra-domiciliar” utilizadas pelas famílias excluídas da rede municipal de educação infantil do município pesquisado. Ou seja, a “rede informal” de educação infantil e os depoimentos das famílias excluídas confirmam que a demanda por educação infantil vai muito além da aferida nas listas de espera da SME. Sendo assim, é possível fazer um paralelo entre “demanda explícita” (lista de espera) e “demanda latente” (aferida em enquetes específicas).
Neste contexto de exclusão social, as alternativas encontradas pelas famílias “carentes de direito” têm tomado duas direções. Os dados e os depoimentos analisados permitiram identificar que muitos usuários da “rede informal”, são crianças, filhos das famílias excluídas da rede pública, que optaram por ela por ser a única alternativa, e talvez mais viável, no cuidado e educação de seus “pequenos”, espaços que oferecem cuidado extra-domiciliar. Por outro lado, existe um outro caminho a percorrer, talvez mais duro e difícil de trilhar. Este caminho leva à busca por “mecanismos legais” que, se acionados, podem ser uma forma de garantir o direito à educação infantil às crianças de zero a seis anos. É um caminho que tira do discurso o “direito de papel” e traz para a realidade o “papel da infância”. 
Contudo, nesta trama social estão envolvidos diversos protagonistas: as famílias excluídas da rede municipal de educação infantil, a Secretaria de Educação do Município, que não atende à demanda por entender que este é um dever, mas não uma obrigação do município, a Promotoria da Infância e da Juventude e os Conselhos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar, que buscam acionar os mecanismos legais na garantia “do direito à educação infantil”.
Assim, o cruzamento das “vozes destes protagonistas” mostraram as facetas desta trama social. A Promotoria da Infância posiciona-se claramente quanto ao seu papel na busca pela garantia dos direitos que foram implementados através do ECA e que colocou toda criança brasileira no mesmo patamar de direitos. Entretanto, apesar da luta social por direitos e, conseqüentemente, da declaração desses direitos, a luta pelos direitos das crianças continua a ser uma prática. 
Neste contexto de exclusão social, onde a falta de políticas sociais acirram as desigualdades, os direitos sociais conquistados nas declarações são constantemente violados e os contrastes entre as classes sociais estão cada vez mais acentuados. 
Diante destas constantes violações, a questão que se coloca é: a população, as comunidades, as famílias precisam aprender a ser sujeito de negociação e precisam articular a luta pelos direitos de forma coletiva, tornando-se um desafio o papel dos movimentos sociais de luta pelos direitos contra a nova ordem social. Com o objetivo de construir um novo cenário histórico para as crianças excluídas, a experiência vivida a comunidade das Areias no município pesquisado revela novos caminhos. Esse depoimento do promotor da infância indica um caminho:
 (...) a comunidade das Areias procurou o conselho tutelar e como não conseguiu solução representou ao Ministério (...) Hoje nós estamos encaminhando e vamos buscar uma solução primeiro administrativa, através de uma proposta de ajustamento de conduta, e em segundo lugar de uma proposta de ação judicial, se houver necessidade. O que se tem que destacar é o seguinte: se não houvesse a ação da comunidade, dificilmente as 170 crianças cujos nomes estão aqui em nosso poder viriam, chegariam ao nosso conhecimento individualmente. Talvez 10%, quem sabe 20% no máximo, os demais não chegariam. Eu diria 10%, 20% porque um viria atrás do outro, mas a grande maioria não tem conhecimento e muitas vezes não tem até coragem de buscar o direito individual de seus filhos (entrevista14/Promotoria).

A pressão dos movimentos sociais de luta e busca pela garantia dos direitos é uma preciosidade numa sociedade desigual que não possibilita as mesmas oportunidades. Arroyo (1994) destaca que uma das coisas mais ricas em nossa sociedade é o conjunto de lutas por direitos. Na medida em que as necessidades mudam, creches e pré-escolas se colocam como um direito social, criam-se novas necessidades, a necessidade do direito. As crianças têm o direito de um convívio social de qualidade e são os movimentos sociais que vão indicar isso. Os movimentos sociais tentam se opor explicitamente à nova ordem que não possibilita que os objetivos proclamados na lei  se concretizem.
Por outro lado, a conquista legal de um direito através da busca pelas vagas de forma coletiva revela o poder de mobilização. É preciso recuperar a dimensão da lutas sociais, dos movimentos. O movimento feminista desempenhou um importante papel na história da luta pela ampliação dos direitos à educação das crianças pequenas. É preciso impulsionar novamente os movimentos sociais para que busquem concretizar a educação infantil em espaços coletivos públicos como uma necessidade humana no mundo de hoje, ou seja, a população sente que é um direito e, então, explícita esse direito. Segundo Campos necessitamos de:  
Propostas de políticas de educação infantil, inclusive no nível pedagógico, que integrem uma concepção de educação que reconheça o direito das famílias a contarem com espaços alternativos de educação para seus filhos pequenos e o direito das crianças a serem respeitadas em suas necessidades integrais de desenvolvimento (Campos, 1999, p.126).
Nosso desafio é concreto e imediato. Na trajetória das instituições de educação infantil, sabemos que as creches no Brasil foram implementadas pela Assistência Social, que teve outros parceiros em diversos momentos da história destas instituições. Após a LDB, as creches e pré-escolas deveriam ser regulamentadas pela educação, porém a grande parcela de recursos, para não dizer a única, está na Secretaria de Assistência Social. Essa pesquisa, contudo, ao revelar a outra face da LDBN, aponta a tendência da política educacional que, nos objetivos reais de suas ações, não concretizam o proclamado na legislação como afirma Rosemberg:
O campo apresenta ainda uma grande complexidade conceitual, um desencontro entre as diretivas institucionais, legais e prática cotidiana cristalizados através de uma história política de irmão caçula e pobre do sistema educacional  brasileiro: caçula porque a creche recém entrou na legislação nacional brasileira; pobre porque em decorrência dos recursos que lhe vêm sendo alocados, de sua vinculação estreita com a assistência social, e por isso, no Brasil, sinônimo de serviço destinado  a usuário pobre (Rosemberg, 1999-b. p.5).
Este sentimento de “irmão caçula” se deve a trajetória que à história da infância e da assistência à infância percorreu no Brasil. Durante quase todo século XX, as políticas sociais dirigidas às crianças e a educação das crianças pequenas tiveram como tônica um caráter de paternalismo e assistência. A própria conquista de um corpo de direitos sociais para as crianças é recente. Muito pouco se tem feito no sentido de articular políticas sociais para a infância, ao passo que os investimentos se refletem de forma muito tímida nas áreas sociais e educacionais, tendo em vista o confronto político e o embate que se dá em torno de dois projetos distintos de sociedade.
Podemos dizer que o “papel da infância”, num sentido bastante amplo, seria exercer seus direitos. Contudo, uma parcela significativa da infância é excluída, não pode exercer a conquista da cidadania e usufruir seus direitos. São os paradoxos vividos pelas crianças no contexto contemporâneo. Há diversas infâncias num mesmo espaço e tempo. Ao tomar o direito da criança à educação infantil como tema central desse estudo,  descortinou-se a situação de exclusão vivida por diversas famílias, revelando que a “infância no papel” também “é de papel”. 

Algumas Considerações

Como revelou esta pesquisa, muitas alternativas se caracterizaram pela busca de mecanismos para burlar os critérios excludentes de seleção das crianças para ingresso na rede pública; por iniciativas de caráter informal de “cuidado extra-domiciliar”, que permanecem com a anuência do poder público, legitimando o caráter compensatório e assistencialista do atendimento às crianças pequenas; ou, ainda, pela busca do direito  através dos “mecanismos legais em ação”. Finalmente, com o objetivo de construir um novo cenário histórico para as crianças excluídas, entre as alternativas encontradas pelas famílias excluídas da rede pública municipal pesquisada, é importante destacar a busca pelos “mecanismos legais em ação”. Este trabalho revelou que, mesmo de forma incipiente, a busca por “mecanismos legais em ação” existe e se dá de diferentes maneiras, seja pela luta individual ou coletiva.
Um exemplo de luta coletiva revelada por esta pesquisa e que indica novos caminhos a serem percorridos é a experiência vivida pela “Comunidade da Areias”,  bairro do município pesquisado. Ainda que possa parecer um “germe de resistência social”, este movimento representa uma possibilidade de dar visibilidade a um direito que vem sendo violado reiteradamente pelo poder público, indicando que uma necessidade pode se tornar concretamente uma realidade. Na realidade, a necessidade do  “direito à educação infantil” gerou um processo de reivindicação coletiva. 
Para os atores e sujeitos sociais envolvidos nessa trama: poder público, sociedade civil organizada e famílias excluídas, continua o grande desafio do enfrentamento da necessidade de ampliação de vagas públicas com qualidade, haja vista que o atendimento em espaços coletivos tornou-se uma exigência social em todas as classes e, conseqüentemente, há um crescimento das pressões populares pela universalização deste direito.
Vislumbra-se, então, a possibilidade de vivenciarmos novamente a expansão da educação infantil sob a pressão da organização dos movimentos sociais que, a partir de um direito socialmente conquistado, buscam lhe dar visibilidade tornando-o realidade. Esta pesquisa, ao desvelar a possibilidade de resistência a partir da luta coletiva por direitos, nos dá alguma esperança, indicando que o único sentido da “história é a história que ela faz sentido”.  E, apesar de revelar a  existência de uma “infância de papel” que cumpre “o papel da infância” imposto por uma política social hegemônica, também mostra que na nova sociedade, que surge a partir das crises de nosso tempo, há alternativas para resistir à destruição dos direitos sociais, ainda que conquistados só no papel. É possível, portanto, vislumbrar um novo “papel para a infância”. 










Anexos

CRESCIMENTO DAS REDES EM NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS/ NÚMERO DE UNIDADES NO PERÍODO DE 1990/2000 
Ano
Nº de escolas de ensino fundamental
Nº de alunos atendidos no ensino fundamental
Nº de unidades de educação infantil
Nº de crianças atendidas
na rede municipal
Nº de crianças na rede de entidades conveniadas
Nº de unidades
da rede de entidades conveniadas
1990
30
8.286
39
2.375
-
-
1991
32
8.411
42
2.383
-
-
1992
33
8.972
49
3.741
-
-
1993
33
10.153
57
4.336
-
-
1994
33
10.758
58
4.215
-
-
1995
33
11.887
56
4.589
- A ASPLAN/SME  não dispõe dados sobres as entidades conveniadas nesse período.
-
1996
34
11.952
57
4.629
4.546
38
1997
34
12.283
57
4.820
5.082
40
1998
35
12.840
61
4.959
5.918
42
1999
36
13.167
62
5.360
6.311
42
2000
36
13.416
62
5.536
6.331
45
Dados fornecidos pela ASPLAN/SME - 2000
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