
 

 

Depoimento ao Senado sobre PLS 414 e PLC 6755 - 12 de maio de 2010 

Fúlvia Rosemberg FCC/PUC-SP 

 

 Participo desta audiência pública, referente aos projetos de lei do Senado que visam 

alteração na LDB, indicada por duas instituições da sociedade civil: o Movimento Interfóruns 

de Educação Infantil do Brasil (MIEIB) e a Associação Nacional de Pós-graduação em 

Educação (ANPEd). 

 Defenderei, como argumento principal, a necessidade de uma revisão urgente, 

consistente e reflexiva da LDB, particularmente no que diz respeito à educação infantil 

(creches e pré-escolas), em decorrência da Emenda Constitucional 59/09 (EC 59/09) que 

instituiu a obrigatoriedade da educação básica para crianças e jovens entre 4 e 17 anos de 

idade. 

 A despeito das críticas que temos feito à EC 59/09, no que diz respeito à instituição da 

obrigatoriedade de matrícula/frequência na pré-escola para crianças de 4 e 5 anos, trata-se de 

um marco histórico, que necessita ser regulamentado por legislação infra-constitucional, 

visando minorar seu impacto negativo na condição de vida de crianças pequenas e de seus pais 

e mães, inclusive o direito à educação com equidade e qualidade. 

O uso, há pouco, dos adjetivos revisão urgente, mas consistente e reflexiva da LDB, se 

contrapõe ao esgarçamento que tem sido provocado, tanto no art. 208 da Constituição quanto 

na LDB, por propostas e projetos de emendas e alterações. A relativa consistência de 

concepções e metas, que geraram os pactos que nortearam a Constituição de 1988 e a LDB, 

vem se perdendo no emaranhado de propostas e contra-propostas, pouco atentas às ciladas da 

língua pátria, à coerência do texto legislativo e nem sempre focadas no maior interesse de 

crianças e adolescentes. 

Este alerta faz sentido porque estão em tramitação, no Legislativo Federal, dois 

projetos de lei para alterar a LDB de modo pontual e desatento, que omitem a EC 59/09, que 

se enredam em armadilhas semânticas. Refiro-me ao Projeto de Lei da Câmara nº 280/09 (nº 

5395/2009 na Casa de origem) – ponto de partida desta audiência pública – e ao PLS 414/08 

de autoria do Senador Flávio Arns, agora em tramitação na Câmara sob a identificação PL-

6755/2010. Porém, a gravidade de consequências previsíveis não é a mesma para ambos 

projetos de lei, sendo mais intensa no PLS 414/08. 
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1. Do ponto-de-vista linguístico, foram ocorrendo alterações, aparentemente sem 

importância, na formulação consagrada pela Constituição de 1988 e pela LDB na explicitação 

do limite superior de idade para a EI. Assim, a Constituição e a LDB usaram, na delimitação 

da faixa etária em EI, de preferência, a expressão para “crianças de 0 a 6 anos de idade”. 

Porém, a EC 53 e a Lei 11.274/06 preferiram a expressão “até 5 anos de idade”. O projeto de 

lei 280/09 da Câmara, ponto inicial desta audiência, adota uma expressão no Art. 1º inciso IV 

ainda menos usual nos textos legais: educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de 

idade.  

Um dos argumentos que sustentou o PL 414/08 afirma que a palavra até, tal como 

usada no inciso IV do Art. 208, excluiria as crianças de 5 anos da EI. Ora, conforme parecer 

do semanticista Rodolfo Ilari, professor titular da UNICAMP (ver anexo), “a palavra até não 

diz categoricamente se o objeto, fato ou evento que se usa caso a caso para configurar esse 

limite deve ou não ser incluído no percurso que ele ajuda a definir. (...) Dito de outro modo, 

do ponto-de-vista da inclusão ou não no percurso da entidade usada para marcar limite, a 

palavra até é indeterminada, ou para usar o termo técnico mais apropriado, é uma palavra 

vaga” (grifos no original).1 

Com base em interpretação semântica restrita (e universalista) de até, o Senador 

reinterpretou a Constituição Federal (EC 53/06), ao argumentar que seu projeto de lei visa, 

simplesmente, um ajuste da LDB à CF. Mesmo que se aceitasse a transparência da palavra 

até, a artimanha argumentativa do Relator do PLS 414/08 vai além. Vejamos: em sua Análise 

do PLS 414/08 à Comissão de Educação, o Senador Sérgio Zambiasi (PTB/RS) afirma: “O 

Projeto de Lei do Senado (...) pretende, simultaneamente, adequar a LDB à nova redação do 

artigo 208, IV, da Constituição Federal, por força da Emenda Constitucional nº 53 (...) que 

estabelece a idade para o ingresso no ensino fundamental” (grifos nossos). Ora, o Art. 208, 

IV estabelece o limite de término da EI (“até cinco anos de idade”) e não de início do EF. A 

distorção do texto constitucional sustentou, então, argumento de que o PL visaria um ajuste da 

LDB à CF. 

 

2. Portanto,  do  ponto-de-vista legal,  o  Senador  Flávio  Arns,  bem como  o  relator  e   a  

Comissão de Educação do Senado, estão propondo, de fato, duas alterações: antecipação do 

término da EI para 4 anos, 11 meses e 30/31 dias; antecipação do início do ensino 

                                                 
1 Diante da vagueza da palavra até, o Conselho Nacional de Educação normatizou, por meio de três Resoluções 
(CEB/CNE nº 3/08/2005; nº 5 17/12/2009; nº 1 01/2010), os limites de idade referentes à EI e ao EF (ver anexo). 
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fundamental para 5 anos, 0 meses e 0 dias. Se não proceder a esta interpretação no PL do 

Senado, como entender que seu projeto propõe, ao mesmo tempo, o término da EI aos 5 anos 

e o início do ensino fundamental também aos 5 anos? Teria o Senado Federal criado o dom da 

ubiquidade para as crianças brasileiras? 

Talvez este emaranhado na formulação do projeto tenha sido uma artimanha 

argumentativa para escapar a uma interpretação da proposta: o PLS 414/09, de fato, está 

propondo uma alteração da Constituição e, como tal, o instrumento adequado não seria um 

projeto de lei mas uma emenda constitucional. 

Chamo a atenção para mais três outros aspectos do PL 414/08 como exemplo de 

alteração legislativa pontual e que redunda em desrespeito aos direitos à educação. Ou seja, 

exemplos a serem evitados. 

 

3. A incoerência do PL 414/08 transparece, com maior nitidez, quando atentamos para o fato  

de propor, exclusivamente, a idade de término da EI e de entrada no EF, sem ampliar a 

duração de 9 para 10 anos. E isto tem impactos importantíssimos no direito à educação.  

O primeiro impacto é o mais simples de ser tratado: retiramos um ano da escolaridade 

de crianças e adolescentes brasileiros. Considerando, apenas, as duas primeiras etapas da 

educação básica – EI e EF –, a atual legislação, antes da implementação da EC 59/09 (que tem 

um prazo até 2016 para se implementada) institui o direito a cinco anos de EI e nove anos de 

EF. O PL 414/08 surrupia um ano dessa escolaridade. Projetando para 2010 as estimativas da 

população com menos de 6 anos de idade (fonte PNAD 2008), teríamos 13,62 milhões de 

crianças de 0 a 5 anos afetadas pela restrição a seu direito a cinco anos de EI conforme rezam 

a Constituição e a LDB. Além disso, ao invés de terminarem o EF aos 14 anos, estariam 

terminando aos 13 anos, permanecendo mais tempo fora de enquadramento institucional: não 

mais são obrigadas a frequentar a escola e não dispõem do direito ao trabalho remunerado ou 

como aprendizes. Ao se descurar da idade de término do EF, parece possível supor que ao 

aprovar o PLS 414/08, o Senado não legislou para todo e qualquer adolescente brasileiro, mas 

para aqueles, dos estratos médios, cuja trajetória escolar prevê o ingresso na pós-graduação, e 

seu término aos 25 anos. Maria Malta Campos destacou que se o EF se inicia aos 5 anos com 

nove anos de duração, e o ensino médio se inicia aos 14 anos, o jovem brasileiro que 

prosseguisse a escolaridade sem atraso terminaria o ensino médio aos 16 anos. Ora, a EC 

59/09 estabelece a obrigatoriedade escolar até os 17 anos. O que farão esses jovens entre os 16 

e 17 anos? Daí a necessidade de mudanças coerentes e integradas da LDB. 
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O segundo impacto, tão ou mais importante, não é retirar apenas um ano de 

escolaridade qualquer, mas retirar um ano da EI o que significa retirar um ano da duração da 

pequena infância, tempo destinado a experimentar as cem linguagens, como nos ensinou o 

pedagogo italiano Loris Malagucci. E neste sentido, estaríamos, no Brasil, caminhando no 

sentido inverso ao da tendência internacional, particularmente dos países mais ricos e 

desenvolvidos. Com efeito, informações colhidas junto ao Instituto de Estatística da 

UNESCO, referentes a 207 países/territórios sobre 2007, informam que apenas 14,4% deles 

iniciam a escola primária antes dos 6 anos. E, dentre esses países, pelo menos 16 integraram 

ou integram o Reino Unido, sendo a Inglaterra um dos raros países europeus a iniciar a escola 

primária aos 5 anos. 

       O contra-senso, em sentido literal, do PLS 414/08 fica mais nítido, quando 

apreendemos, conforme pesquisa extensa realizada pela Cambridge Primary Review sobre a 

escola primária inglesa, um movimento naquele país de crítica ao início precoce, aos 5 anos, 

da experiência curricular da escola primária (www.primaryreview.org.un). 

Esta tem sido a preocupação de especialistas dos países do hemisfério norte. Esta tem 

sido, também, uma preocupação marcante de ativistas e especialistas brasileiros, do MIEIB, 

da ANPEd, de associações profissionais, de organizações da sociedade civil que vêm se 

pronunciando contrárias ao PLS 414/08 (ver anexo): o enquadramento precoce de crianças na 

cultura escolar do EF. Além disso, como alertam os especialistas e mostram os dados (ver 

pesquisa recente da Fundação Carlos Chagas sobre “Educação Infantil no Brasil: Avaliação 

qualitativa e quantitativa”), iniciar mais cedo, aos 5 anos o EF, não melhora o desempenho 

dos alunos em sua trajetória escolar. Ao contrário! 

As manifestações de repúdio ao PLS 414/08 (PL-6755/10 da CF) apontam inúmeros 

outros problemas (ver anexo): ausência de planejamento para sua implementação (inclusive de 

recursos), o que evoca prejuízos para municípios, professores/as, famílias e, principalmente, 

para as crianças pequenas. Como “transplantar” as quase 3 milhões de crianças de 5 anos, que 

estão na EI ou fora da escola, para um EF obrigatório que não foi planejado para elas? Como 

obrigar pais/mães a matricularem seus filhos em EF não planejado para crianças de 5 anos? 

Que sanções estão sendo previstas aos pais que descumprirem a obrigatoriedade? 

Se todos esses argumentos são consistentes para rejeitar o PL 414/08 e alertar a 

Senadora sobre os riscos da formulação inicial do PL 280/09, eles são ainda insuficientes, a 

partir do meu argumento principal: precisamos alterar a LDB, com urgência, coerência e 

reflexividade, em consonância com a EC 59/09. É necessário dar basta às mudanças pontuais, 

apressadas e sem consulta à sociedade referentes ao Art. 208 da Constituição e à LDB. Se 
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incluirmos as crianças de 5 anos no EF, estaremos dando mais um passo para fragilizarmos a 

experiência brasileira de EI. Além disso, e o mais importante para mim, dificultaremos o que é 

hoje minha proposta mais cara para a EI, além da integração do 0 a 3 anos, de fato, no 

sistema: tratar a obrigatoriedade de matrícula/frequência na pré-escola para crianças de 4 e 5 

anos de modo diferenciado daquele pelo qual ela vem sendo tratada, historicamente, no ensino 

fundamental. Ou seja, que se estabeleça a obrigatoriedade como incitação, mas sem punição 

aos pais e mães que não acatarem a sanção. Minha proposta é tratarmos, então, a 

obrigatoriedade na pré-escola, no contexto da EC 59/09, dentro das especificidades dessas 

crianças e de suas famílias. O PL em tramitação no Legislativo Federal fecha esta 

possibilidade. E, ao fechá-la, intensifica meu repúdio à proposta. 
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Idade de início no Ensino Fundamental por região do mundo. 2007. 

Idade de início  
Região 

 
Países/ 

territórios 5 6 7 ou - 

Estados Árabes 

Europa Central/Leste 

Ásia Central 

Ásia do Leste e Pacífico 

América Latina e Caribe 

América do Norte e Europa Oeste 

Ásia do Sul e Oeste 

África sub-sahariana 

20 

21 

9 

34 

41 

29 

9 

45 

- 

- 

- 

8 

15 

3 

3 

1 

20 

8 

2 

23 

23 

20 

5 

27 

- 

13 

7 

3 

3 

4 

1 

17 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

Total 208 
100,0% 

30 
14,4% 

128 
61,5% 

48 
37,5% 

2 
0,9% 

Fonte: Instituto de Estatística da UNESCO (www.uis.unesco.org). 
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Resoluções da CEB/CNE sobre limites de idade referentes à EI e ao EF. 

 

  

1) RESOLUÇÃO Nº 3, DE 3 DE AGOSTO DE 2005 

Define normas nacionais para a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de 

duração. 

... 

Art. 2º A organização do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos e da Educação Infantil adotará 

a seguinte nomenclatura: 

Etapa de ensino - Faixa etária prevista - Duração 

Educação Infantil até 5 anos de idade 

Creche até 3 anos de idade 

Pré-escola 4 e 5 anos de idade 

Ensino Fundamental até 14 anos de idade 9 anos 

Anos iniciais de 6 a 10 anos de idade - 5 anos 

Anos finais de 11 a 14 anos de idade - 4 anos 

. 

2) RESOLUÇÃO Nº 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009 (*) 

Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

Art. 5º ....... 

... 

§ 3º As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na 

Educação Infantil. 

  

3) RESOLUÇÃO Nº 1, DE 14 DE JANEIRO DE 2010 (*) 

Define Diretrizes Operacionais para a implantação do Ensino Fundamental de 9 

(nove) anos. 

Art. 1º Os entes federados, as escolas e as famílias devem garantir o atendimento do direito 

público subjetivo das crianças com 6 (seis) anos de idade, matriculando-as e mantendo-as em 

escolas de Ensino Fundamental, nos termos da Lei nº 11.274/2006. 

Art. 2º Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter 6 (seis) 

anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. 

Art. 3º As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade após a data definida no artigo 2º 

deverão ser matriculadas na Pré-Escola. 
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População de crianças de 0 a 9 anos residentes no Brasil por idades simples e subetapas 

da educação que frequenta, 2008. 

Números absolutos 

Frequenta 

 

% de frequência 

 

Idades 

em anos 

 

População EI EF EI EF Total 

0 2553221 59527 - 2,33 - 2,33 

1 2618009 236579 - 9,04 - 9,04 

2 2706386 518946 - 19,17 - 19,17 

3 2849041 1127309 - 39,57 - 39,57 

4 2895074 1849531 - 63,89 - 63,89 

5 2870331 1584009 715 55,19 0,02 55,21 

Fonte: Micro-dados da PNAD 2008 processados por Sergei Soares Dillon. 

 

 

 

 

TOTAL DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS:  16.492.062 
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Parecer técnico sobre o inciso IV do Art. 208 da Constituição Federal. 

 
Em sua redação inicial, o artigo 208, inciso IV da Constituição Federal de 1988 assim se expressava a 
respeito da educação infantil e particularmente do período da vida dos brasileiros em que ela é considerada 
pertinente.  

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de     

 IV -  atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;  

A emenda constitucional n° 53, de 2006 alterou a letra desse artigo, dando-lhe a seguinte redação: 
“Art . 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

..... 

IV. educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; 

..... 
Essa redação substituiu a expressão numérica “de zero  seis anos de idade”, por outra, “até cinco anos”; as 
duas conseqüências mais visíveis da nova redação são a substituição do numeral seis pelo numeral cinco e a 
introdução da palavra até. Pelo que entendo, a consulta que me foi feita diz respeito à maneira correta de 
interpretar esta última palavra já que interpretações divergentes levam a situar de maneiras diferentes o 
momento em que, de acordo com o preceito constitucional, termina a etapa da educação infantil, e inicia a 
educação fundamental. 
A meu ver, o que releva dizer sobre essa questão se resume nos sete pontos a seguir: 
(a) Embora a palavra até possa ser usada em diferentes contextos sintáticos (funcionando ora como 
advérbio, ora como preposição, para utilizar a separação de funções adotada, por exemplo, no dicionário 
Houaiss), a ocorrência em questão tem uso preposicional e introduz um termo da oração em que se descreve 
um “limite posterior” – no caso um limite posterior de tempo.  Esses fatos são óbvios, interessa mencioná-
los por uma questão de explicitude. 
(b) Em seus usos como preposição que indica espaço ou tempo, a palavra até é regularmente seguida por 
uma expressão que caracteriza o “limite posterior”. Ora, contrariamente às representações a que nos 
acostumou a matemática, nas quais se representam segmentos caracterizando seus extremos como pontos 
numa linha reta-suporte, os limites que utilizamos nas línguas historicamente dadas (e o português é uma 
delas) são tipicamente entidades dotadas de uma dimensão interna, às  vezes bastante ampla (“desde a Pré-
história até a Idade Média”, desde o Oceano Atlântico até o Mar do Japão, “desde a casa até a calçada”, 
“desde o Natal até o Carnaval”).   
(c) Para a análise da nova redação dada ao inciso IV do artigo 208 da Constituição, interessa considerar que, 
embora seja clara na palavra até a idéia de “limite posterior”, a palavra até não diz categoricamente se o 
objeto, fato ou evento que se usa caso a caso para configurar esse limite deve ou não ser incluído no 
percurso que ele ajuda a definir. Isso fica muito claro quando se comparam expressões espaciais como 
“caminhou até a praça da Sé” (possivelmente entrou na Praça da Sé), “caminhou até a represa Guarapiranga 
(possivelmente não entrou na represa Guarapiranga), “dançamos até de madrugada” (possivelmente a dança 
entrou pela madrugada adentro) “Trabalhou até aposentar-se” (possivelmente, depois de aposentar-se, ele 
não trabalhou mais). Dito de outro modo, do ponto de vista da inclusão ou não  no percurso da entidade 
usada para marcar limite, a palavra até é indeterminada, ou, para usar o termo técnico mais apropriado, é 
uma palavra vaga.  
(d) Para chegar à interpretação correta da nova redação do art. 208, inciso IV, é fundamental compreender 
essa vagueza, porque, para frases aparentemente parecidas, ela leva a interpretações divergentes. Um aviso 
na porta do cinema de que “crianças até 10 anos pagam meia”, vai ser entendido como informação de que 
todo mundo paga inteira depois do décimo aniversário. Mas se, ao narrar  sua infância, alguém nos disser 
“Até os 10 anos vivi numa cidade do interior, depois me mudei para a capital”, é altamente improvável que 
ele queira nos informar de que a mudança se deu no dia exato do décimo aniversário. O problema, como se 
procurou explicar acima, é que “dez anos”, como “décimo ano de vida”, “Natal” ou “Idade Média” tem uma 
dimensão interna, e a palavra até, ao usar “dez anos”, “o décimo ano de vida” e outras expressões para 
configurar um limite posterior, pode computar ou não essa dimensão como parte do trajeto.  Bastaria 
multiplicar os exemplos para ver que, geralmente, o faz.  
(e) Chega-se assim a uma constatação fundamental. Qualquer falante do português brasileiro que seja 
defrontado com a informação de que, no Brasil, as crianças ficam na escola infantil até os cinco anos, e 
ingressam na educação fundamental aos seis, não verá nessa informação nada de contraditório, não formará 
a idéia de que as crianças passam por uma espécie de limbo educacional entre o quinto e o sexto 
aniversário, nem se preocupará em matriculá-las na educação fundamental durante esse período.  
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(f) Isto significa, para mim, que revisar a legislação, fazendo substituições lineares de modo a alterar para 
“5 anos” todas as passagens onde antes constava “6 anos” não é necessariamente uma boa maneira de 
implementar o texto constitucional, revisado de acordo com a emenda 53 de 2006, pela razão muito simples 
de que esse texto pode ser interpretado de vários modos, dada a vagueza da palavra até. De fato, essa 
iniciativa opta por uma interpretação a meu ver ruim da emenda constitucional. 
(g) A substituição linear de números faz baixar de um ano o ingresso de milhões de crianças na educação 
fundamental. Não encontrei, nos textos legais que consultei para contextualizar minha análise, nenhuma 
indicação de que esse era o propósito da revisão constitucional que resultou na emenda 53 de 2006. Se isso 
for realmente o caso, podemos estar diante de uma redação ruim, que está engendrando efeitos ainda piores. 
 
Esse é meu parecer. 
Campinas, 7 de maio de 2010 
 
Rodolfo Ilari 
Professor titular.  
http://lattes.cnpq.br/4354160577506810 
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Instituições que se manifestaram contrárias ao PLS 414/08 

 

• ANPEd – Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação 

• APEF – Associação de Pais e Funcionários da Creche / Pré Escola Saúde 

• APEF – Associação de Pais e Funcionários da Creche / Pré Escola Oeste 

• APEF – Associação de Pais e Funcionários da Creche / Pré Escola Central 

• APEF – Associação de Pais e Funcionários da Creche / Pré Escola São Carlos 

• APEF – Associação de Pais e Funcionários da Creche / Pré Escola Carochinha - RP 

• Comitê Estadual da Campanha Nacional pelo Direito à Educação-ES – Associação 

Vitoriana de Ensino Superior – FAVI – Campus 2 – Vitória – E. 

• Conselho Municipal de Educação de Fortaleza 

• Conselho Nacional de Educação 

• Congregação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

• Dirigentes do GT das Capitais e Grandes Cidades 

• Divisão de Creches / Coordenadoria de Assistência Social da Universidade de São 

Paulo 

• FEIC - Fórum de Educação Infantil do Ceará 

• FEIPB – Fórum de Educação Infantil da Paraíba 

• FCEI - Fórum Catarinense de Educação Infantil 

• FEIPE - Fórum em Defesa da Educação Infantil – PE / Centro de Cultura Luiz Freire 

• FPEI - Fórum Paulista de Educação Infantil 

• FEIMS - Fórum Permanente de Educação Infantil de MS 

• FEITO - Fórum Permanente de Educação Infantil do Tocantins 

• FBEI – Fórum Baiano de Educação Infantil 

• FGEI – Fórum Gaúcho de Educação Infantil 

• MIEIB – Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil 

• Presidente da Frente Nacional de Prefeitos 

• Secretária de Educação Básica / Ministério da Educação 

• Rede Nacional Primeira Infância - organizações que compõem a Rede Nacional 

Primeira Infância 

ABEBÊ/Associação Brasileira de Estudos sobre o Bebê  
Ágere/Cooperação em Advocacy 
ALANA 
Aliança pela Infância 



 13 

ANUUFEI/Associação Nacional das Unidades Universitárias Federais de 
Educação Infantil 
Associação Brasileira de Brinquedotecas 
Associação Brasileira Terra dos Homens 
Associação Centro Cultural Viva 
Associação Comunitária Monte Azul 
Associação Espírita Lar Transitório De Christie/AELTC 
ATEAL/Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem 
Ato Cidadão 
Avante Educação e Mobilização Social 
Berço da Cidadania/Instituto de Capacitação e Intervenção Psicossocial pelos 
Direitos da Criança e Adolescente em Situação de Risco 
Campanha Nacional Pelo Direito à Educação 
CECIP/Centro de Criação de Imagem Popular 
Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância - CIESPI 
Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo 
Coordenadoria da Mulher da Prefeitura de Canela 
CPPL/Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem 
Criança Segura  
FASA/Comunidade Família e Saúde 
Federação das Escolas Waldorf do Brasil/FEWB 
Frente Parlamentar de Defesa da Criança e do Adolescente 
FUNAI/Fundação Nacional do Índio 
Fundação ABRINQ pelos Direitos da Criança e do Adolescente 
Fundação Orsa 
Fundação Xuxa Meneghel 
IBGE/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IDIS/Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social 
IFAN/Instituto da Infância 
Instituto Beneficente Conceição Macedo/IBCM 
Instituto C&A 
Instituto EcoFuturo 
Instituto Entreatos de Promoção Humana 
Instituto para Vivências Humanas para um Mundo Melhor 
Instituto Roerich da Paz e Cultura do Brasil 
Instituto São Paulo Contra a Violência/ISPCV 
Instituto Viva Infância 
Instituto Zero a Seis/Instituto Primeira Infância e Cultura de Paz 
IPA/Instituto Pelo Direito de Brincar 
Lugar de Vida - Centro de Educação Terapêutica 
Mãe Coruja Pernambucana 
Materne – Assessoria e Consultoria para a Primeira Infância 
MDS/Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
MEC – Ministério da Educação/SEB/Coordenação Geral de Educação Infantil 
MIEIB/Movimento Interfóruns de Educação infantil do Brasil 
MS/Ministério da Saúde 
OMEP/Organização Mundial para Educação Pré-Escolar- Brasil 
OPAS/Organização Pan-Americana da Saúde/Brasil 
Organização Social Crianças da Bahia 
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Pantákulo – Assessoria, Consultoria e Projetos Ltda 
Pastoral da Criança 
Plan International do Brasil  
Portal Cultura Infância 
Prodiabéticos 
Programa Equilíbrio (SP) 
PIM - Programa Primeira Infância Melhor/Secretaria Estadual de Saúde do Rio 
Grande do Sul 
Projeto Anchieta 
Promundo 
Pulsar/Associação para a democratização da Comunicação 
Rede ANDI Brasil 
Rede de Educação Infantil Comunitária do Rio de Janeiro/São Gonçalo 
Rede Marista de Solidariedade 
Save the Children Reino Unido 
Solidariedade Brasil França 
UFF/Universidade Federal Fluminense (NUMPEC/Núcleo Multidisciplinar de 
Pesquisa, Extensão e Estudo da Criança de 0 a 6 anos) 
UFRGS/Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do Norte/Núcleo de Educação 
Infantil 
UNCME – União Nacional de Conselhos Municipais de Educação 
UNDIME/União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
UNESCO/Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura 
UNICEF/Fundo das Nações Unidas para a Infância 
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Argumentos recorrentes que circularam pela internet como manifestações de repúdio 

aos PLS 414/08 e PL 6.755/20 

 

→Os PLs ignoram resoluções e determinações anteriores que estabelecem a idade de 6 anos 

para início do EF 

• Resoluções do CNE/CEB 

• Diretrizes Curriculares para a EI 

• CONAE 

 

→Os PLs ignoram a EC 59/09 que estende a obrigatoriedade da educação básica para a faixa 

etária de 4 a 17 anos 

 

→Ocorreram deslizes na interpretação da palavra até 

 

→A criança até os 5 anos tem especificidades/peculiaridades atestadas pelas diversas ciências, 

nos vários planos de sua vida 

 

→A EI está mais atenta a essas especificidades/peculiaridades, que o EF na medida em que 

seu objetivo é o desenvolvimento integral/global da criança 

 

→O EF antes dos 6 anos é prejudicial à criança em decorrência de seu currículo, da 

organização do tempo e do espaço, eliminando outras experiências e formas de expressão 

 

→A escolarização precoce pode acarretar fracasso pedagógico; não aumenta a escolaridade (a 

maioria das crianças de 5 anos já está na pré-escola); o início do EF aos 5 anos não beneficia 

as famílias 

 

→A antecipação do início do EF para os 6 anos foi um equívoco; impôs exigências aos 

municípios nem sempre realizáveis; tem mostrado dificuldades/problemas na implementação 

 

→A aceleração do ingresso no EF é uma falsa promessa neo-liberal, no sentido de que 

qualificaria a educação brasileira 

 

→Os PLs desconsideram a pequena infância para além dos marcos etários 
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→Há indícios de interesses privatistas 

 

→Não ocorreu consulta aos movimentos sociais e demais instâncias da sociedade civil 

 

 

 

 


