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RESUMO 

 

OLIVEIRA, A. M. Cooperação Federativa e Desigualdades Educacionais: Uma análise do 

Proinfância no Estado de Minas Gerais. 2020.  

 

 

A pesquisa insere-se no debate mais amplo das desigualdades, com ênfase naquela produzida 

no âmbito educacional, mais especificamente na Educação Infantil, etapa creche. Assumiu-se a 

perspectiva das relações intergovernamentais de modo a examinar essa dimensão de 

desigualdade educacional, procurando responder à seguinte pergunta: O Programa Proinfância, 

enquanto estratégia de articulação intergovernamental, tem diminuído as desigualdades 

educacionais, na etapa creche, em termos de melhoria de acesso, no estado de Minas Gerais? O 

objetivo do estudo foi examinar se as relações intergovernamentais entre a União e municípios 

têm potencial de reduzir as desigualdades educacionais na etapa creche, expressos em termos 

de medida de acesso, tomando como objeto de análise o Proinfância, já que o próprio programa, 

instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, tem como propósito ampliar o acesso na 

Educação Infantil e viabilizar melhoria da infraestrutura escolar das redes de Educação Infantil. 

De modo a responder à questão de pesquisa, privilegiou-se a abordagem quali-quanti. O 

trabalho buscou examinar o comportamento de matrículas registradas antes e depois da adesão 

de municípios mineiros ao Proinfância, a fim de aferir a capacidade do Programa na redução 

das desigualdades educacionais compreendidas como acesso. Enquanto estratégia analítica, 

estabeleceu-se o exame comparativo entre municípios mineiros com convênios concluídos com 

a União para a construção de creches, no período de 2009 a 2018. O trabalho ainda examinou 

os dados relativos à capacidade fiscal e tributária, educacional e demográfica dos entes 

municipais que aderiram ao programa federal, a fim de aferir se a relação intergovernamental 

entre municípios e a União teria contemplado uma perspectiva redistributiva, melhorando o 

índice de oferta dos municípios com menos capacidade de realizar a expansão do sistema por 

meio de sua capacidade própria fiscal e administrativa. Neste estudo, partiu-se da hipótese, 

posteriormente refutada, de que a relação intergovernamental entre municípios e União, no caso 

do Proinfância, não teria potencial de redução de desigualdades devido à contrapartida 

estipulada pela União aos municípios para a construção de creches, uma vez que tenderia 

excluir as municipalidades mais pobres, mas que precisam melhorar a oferta de matrículas.  

Contudo, verificou-se que o Proinfância constituiu-se como uma importante política de 

expansão à creche em municípios mineiros, no período de 2009 a 2018, sendo um relevante 

instrumento de correção progressiva de disparidades de acesso educacional à Educação Infantil, 

especialmente para os municípios com menor porte populacional, sendo, por isso, possível 

afirmar que o Programa reduziu as desigualdades de acesso, nas seguintes perspectivas: i) 

Relação do Proinfância com a variação positiva do número de matrículas; ii) Relação do 

Proinfância com a variação positiva do número de escolas; iii) Dos 364 municípios que 

concluíram convênios com o governo federal no período 2009 a 2018, 269 municípios só 

iniciaram o atendimento a creche em função da parceria com o Proinfância, sendo que destes 

167 municípios permanecem com atendimento à creche exclusivamente por meio de unidades 

escolares do Proinfância. Em 2018 foi verificado a existência de 80 novos municípios que não 

atendiam a creche em 2009 e passaram a atender a etapa em função da parceria do município 

com o Proinfância. 
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ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, A. M. Federative Cooperation and Educational Inequalities: An analysis of 

Proinfância in the State of Minas Gerais. 2020. 

 

 

The research is inserted in to the more widespread debate about inequalities, mainly that 

stemming from the educational environment, specifically concerning Early Childhood 

Education, day care stage. The perspective of intergovernmental relations was adopted as basis 

with the aim of looking at the scope of this educational inequality, with the intention of 

answering the following question: Has the Proinfância Program, as a strategy for 

intergovernmental articulation, been successful at decreasing the educational inequalities, in the 

day care stage, with regard to its accessibility in Minas Gerais State? The aim of this study was 

to assess if the intergovernmental relations between the Union and the townships has the 

potential to reduce educational inequalities at the nursery stage, measured in terms of 

accessibility policies, using as an object of analysis Proinfância, once the program itself, 

instituted by Resolution nº 6, 24th of April, 2007, has as a its purpose providing wider access to 

Early Childhood Education and providing better infrastructure to Children Education’s schools. 

In order to answer the question presented by this research, the quali-quanti approach was 

privileged. The work sought to examine the behavior of enrollments registered before and after 

the adhesion of Minas Gerais municipalities to Proinfância, in order to assess the Program's 

capacity to reduce educational inequalities understood as access to it. As an analytical strategy, 

a comparative examination between Minas Gerais municipalities with agreements signed with 

the Union for the building of day care centers, in the period from 2009 to 2018 and those 

municipalities that did not take part in it. The work also examined the data related to the fiscal 

and tax, educational and demographic capacity of the municipal entities that adhered to the 

federal program, in order to assess whether the intergovernmental relationship between 

municipalities and the Union would have contemplated a redistributive perspective, improving 

the supply index of municipalities with less capacity to expand the system through their own 

fiscal and administrative means. The starting hypothesis of this study, later refuted, was that the 

intergovernmental relationship between municipalities and the Union, in the case of 

Proinfância, would not have the potential to reduce inequalities due to the consideration 

stipulated by the Union for the municipalities for the building of day care centers, since it would 

be inclined to exclude the poorest municipalities, which needed to improve the enrollment 

capabilities first. However, it was found that the Proinfância Program constituted an important 

policy for expansion of day care centers in Minas Gerais towns, in the period from 2009 to 

2018, being a relevant instrument for the progressive correction of disparities in educational 

access to Early Childhood Education, especially for towns with smaller populations, therefore, 

it is possible to affirm that the Program reduced inequalities with regard to accessibility in the 

following perspectives: i) Proinfância's relationship with the positive variation in the number 

of enrollments; ii) Proinfância's relationship with the positive variation in the number of 

schools; iii) Of the 364 municipalities that signed agreements with the federal government in 

the period 2009 to 2018, 269 municipalities only started providing day care services due to the 

partnership with Proinfância, of which 167 municipalities continue to offer day care services 

exclusively through school units created by Proinfância. As of 2018, it was verified that there 

were 80 new municipalities that did not offer day care access in 2009 and have since begun to 

do so to this stage due to the municipality's partnership with Proinfância. 

 

Keywords: Educational Policy – Early Childhood Education – Educational Inequalities 

  



 

 
 

RESUMEN 

 

OLIVEIRA, A. M. Cooperación federativa y desigualdades educativas: un análisis de 

Proinfância en el estado de Minas Gerais. 2020. 

 

La investigación se inserta en el debate más amplio de las desigualdades, con énfasis en lo 

producido en el campo educacional, más específicamente en la Educación Infantil, etapa de 

guardería. Se asumió la perspectiva de las relaciones intergubernamentales para examinar esta 

dimensión de la desigualdad educativa, buscando responder a la siguiente pregunta: ¿El 

Programa Proinfância, como estrategia de articulación intergubernamentales, ha reducido las 

desigualdades educativas, en la etapa de guardería, en términos de mejorar de acceso, en el 

estado de Minas Gerais? El objetivo del estudio fue examinar si las relaciones 

intergubernamentales entre la Unión y los municipios tienen el potencial de reducir las 

desigualdades educativas en la etapa de guardería, expresadas en términos de acceso, tomando 

el Proinfância como objetivo de análisis, ya que el propio programa, instituido por la Resolución 

nº 6, del 24 de abril de 2007, tiene como propósito ampliar el acceso a la Educación Infantil y 

mejorar la infraestructura escolar de las redes de Educación Infantil. Para responder a la 

pregunta de investigación, se privilegió el abordaje quali-quanti. El trabajo buscó examinar el 

comportamiento de las inscripciones registradas antes y después de la adhesión de los 

municipios mineiros al Proinfância, con la finalidad de evaluar la capacidad del Programa para 

reducir las desigualdades educativas comprendidas como acceso. Como estrategia analítica, se 

estableció el examen comparativo entre municipios mineiros con acuerdos concluidos con la 

Unión para la construcción de guarderías, en el período de 2009 a 2018. El trabajo todavía 

examinó los datos relacionados a la capacidad fiscal y tributaria, educativa y democrática de 

las entidades municipales que adhirieron al programa federal, a fin de evaluar si la relación 

intergubernamental entre municipios y a Unión habría contemplado una perspectiva 

redistributiva, mejorando el índice de oferta de los municipios con menos capacidad para 

expandir el sistema a través de su propia capacidad fiscal y administrativa. En este estudio, se 

partió de la hipótesis, más tarde refutada, de que la relación intergubernamental entre 

municipios y Unión, en el caso del Proinfância, no tendría el potencial para reducir las 

desigualdades debido a la contrapartida estipulada por la Unión a los municipios para la 

construcción de guarderías, ya que tenderían a excluir a los municipios más pobres, pero que 

necesitan mejorar la oferta de inscripciones. Sin embargo, se verificó que el Proinfância se 

constituyó como una importante política de expansión de las guarderías en los municipios 

mineiros, en el periodo de 2009 a 2018, siendo un instrumento relevante para la corrección 

progresiva de las disparidades en acceso a la Educación Infantil, especialmente para los 

municipios con poblaciones menores, así que, por eso, es posible afirmar que el Programa 

redujo las desigualdades en acceso en las siguientes perspectivas: i) La relación del Proinfância 

con la variación positiva en el números de inscripciones; ii) La relación del Proinfância con las 

variación positiva en el número de escuelas; iii) De los 364 municipios que celebraron acuerdos 

con el gobierno federal en el periodo 2009 a 2018, 269 municipios sólo iniciaron a asistir a la 

guardería debido al acuerdo con el Proinfância, de los cuales 167 continúan asistiendo a la 

guardería exclusivamente a través de unidades escolares del programa. En 2018 se verificó la 

existencia de 80 nuevos municipios que no ofrecían acceso a guarderías en 2009 y pasaron a 

ofrecer el acceso a esa etapa en función del acuerdo entre los municipios y el Proinfância. 
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I. INTRODUÇÃO E DESENHO DE PESQUISA 

 

 

Este capítulo tem por objetivo explicitar a questão de pesquisa que subjaz este estudo e 

apresentar ao leitor a temática abordada neste trabalho, ou seja, um exame do Programa 

Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de 

Educação Infantil – Proinfância, a partir de análises que consideram a desigualdade 

educacional, especialmente na etapa creche, na perspectiva das relações de cooperação 

governamental pactuadas entre a União e os municípios.  

Dentre os debates atuais sobre as políticas públicas, um dos temas que tem assumido 

grande centralidade é aquele relacionado a questão da desigualdade social. A literatura que vem 

se dedicando ao tema tem enfatizado que as razões para a existência, e principalmente para a 

persistência das desigualdades, podem ser explicadas por vários fatores como renda e 

dificuldade de acesso aos serviços básicos (saúde e educação de qualidade, saneamento básico, 

mobilidade urbana, mercado de trabalho, dentre outros).  

O presente estudo se insere no debate das desigualdades com ênfase na desigualdade 

produzida no âmbito educacional, mais especificamente na fase creche da Educação Infantil, 

sob a perspectiva das relações intergovernamentais. Para tanto, busca-se analisar o Programa 

Federal Proinfância no bojo das relações intergovernamentais a fim de compreender a 

capacidade de reduzir ou não as desigualdades do ponto de vista do acesso de crianças na fase 

de creche.  O Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede 

Pública Escola Infantil (Proinfância) foi instituído pela Resolução nº 6 de 24 de abril de 2007, 

como uma das ações do Plano Desenvolvimento da Educação (PDE) com o objetivo de 

assegurar o acesso de crianças em creches e pré-escolas, bem como propiciar a melhoria da 

infraestrutura física da rede de Educação Infantil.  

O Programa Proinfância atua sobre dois eixos principais, segundo o Ministério da 

Educação, indispensáveis à melhoria da qualidade da educação, sendo eles: 1) a construção de 

creches e pré-escolas, por meio de assistência técnica e financeira do FNDE, com projetos 

padronizados; e 2) a aquisição de mobiliário e equipamentos adequados ao funcionamento da 

rede física escolar da Educação Infantil, ou seja, mobiliários em geral.  

O Programa Proinfância tem como objetivo assegurar o acesso de crianças à creches e 

pré-escolas por meio da melhoria da infraestrutura física da rede de Educação Infantil. 

Entretanto, ressalta-se que neste trabalho, a infraestrutura física será um elemento 

complementar ao alcance do objetivo principal, uma vez que este está intimamente relacionado 

com a questão do acesso na Educação Infantil, fase creche. 
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Neste trabalho, a atenção se concentrará em examinar o Proinfância enquanto uma 

proposta de articulação intergovernamental, entre União e municípios e sua potencialidade para 

reduzir as desigualdades educacionais na creche, ou seja, no atendimento de crianças entre 0 e 

3 anos. Assim sendo, busca-se compreender se a União, ao criar estratégias de cooperação 

com entes federados, tem diminuído ou aumentado as desigualdades educacionais, na fase 

de creche, expressos em termos de medida de acesso à creche, tomado como objeto de 

análise o Proinfância. Para tanto, toma-se como corpus de análise o Proinfância no Estado de 

Minas Gerais, no período de 2009 a 2018. Busca-se, então, a partir da análise do Proinfância 

responder à seguinte pergunta de pesquisa: O Programa Proinfância, enquanto estratégia de 

articulação intergovernamental, tem diminuído as desigualdades educacionais, na fase de 

creche, em termos de melhoria de acesso e de qualidade de oferta? 

Do ponto de vista teórico, a pesquisa assumirá o conceito de Desigualdade definido por 

Oliveira e Araújo (2005) e Sampaio e Oliveira (2015), para os quais desigualdade pode 

significar, em alguns contextos educacionais, inexistência de vagas ou baixo acesso às 

instituições escolares. Deste modo, propõe-se mostrar como o inciso VII, do art. 206 da 

Constituição Federal, que trata da garantia de um padrão de qualidade do ensino brasileiro, foi 

traduzido historicamente, assim como as dimensões de desigualdades educacionais, os autores 

utilizam como categorias analíticas o acesso, o fluxo e a diferença de proficiência de alunos, 

medidos e explicitados em avaliações externas. 

Contudo, como a presente pesquisa se debruça sobre a creche, considerada não 

obrigatória, e que não possui retenção ou avaliações externas de desempenho de aluno, 

conforme a categoria definida para exame de qualidade feita por autores, tais como Silva e 

Rehen (2017), Campos (1991; 1997), Rosemberg (1984), Faleiros (2005) dentre outros, 

assume-se aqui “oferta de qualidade” como aumento no número de vagas em creches públicas 

estatais, com estrutura compatível àquela considerada pela literatura como sendo de qualidade. 

Toma-se, ainda como definição de oferta de qualidade, em termos de infraestrutura, o 

Parecer nº 08/2010 Conselho Nacional de Educação, ao estabelecer normas para a aplicação do 

inciso IX do artigo 4º da Lei nº 9394/1996 (LDB), que trata dos padrões mínimos de qualidade 

de ensino para a Educação Básica pública, define que: 

 

[...] creche ou escola deve dispor de instalações que abriguem adequadamente 

as atividades previstas para a jornada escolar e ofereçam condições de trabalho 

aos profissionais que nela atuam, com acesso aos equipamentos e aos recursos 

educacionais necessários, atualizados, disponíveis para o uso coletivo e 

individual com a frequência recomendada pela melhor técnica pedagógica. 
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Estes recursos não precisam obrigatoriamente estar no prédio escolar, 

podendo também ser garantidos em outros equipamentos no território.  

Referenciais: nesta dimensão da qualidade encontram-se sob exame as 

instalações da escola - salas de aula, refeitório, cozinha, banheiros, biblioteca, 

sala de professores, luz, água, coleta de lixo - e os equipamentos disponíveis 

- computadores, projetores, mobiliário, fibra óptica, antenas - e os recursos 

educacionais - livros didáticos, biblioteca, recursos digitais (BRASIL, 2010, 

p. 48). 

 

 

Pesquisa recente desenvolvida pela Unesco, em parceria com a Universidade Federal de 

Minas Gerais (2019), intitulada Qualidade de infraestrutura das escolas públicas do Ensino 

Fundamental no Brasil, reconhece a importância da infraestrutura para a qualidade da 

educação, afirmando que:  

a oferta de escolas com ambientes adequados, acessíveis e recursos escolares 

que incluam a diversidade e atendam a todos os estudantes indistintamente é 

reconhecida como uma condição básica para o trabalho educacional, com 

qualidade e equidade, tanto nas políticas públicas nacionais, quanto ao debate 

global. (UNESCO, 2019, p. 11) 

 

 

A escolha por creches públicas estatais está alicerçada no fato de a literatura (SILVA; 

REHEN, 2017; FALEIROS, 2005; CAMPOS, 1991; 1997; CAMPOS; FERNANDES, 2015) 

reconhecer em pesquisa realizada em estados brasileiros que as unidades públicas eram de 

maior qualidade em relação às privadas com convênio ou aqueles resultados de convênio com 

as Organizações da Sociedade Civil - OSC’S. Além do mais, outro argumento que justifica a 

escolha está fundamentado no reconhecimento de que as públicas estatais são mais objeto de 

controle e avaliação do poder público. 

É nesta perspectiva que se insere o Proinfância como corpus de análise do projeto, de 

modo a compreender se ele tem efeito sobre as desigualdades, haja vista que este é um programa 

cuja infraestrutura e mobiliário são definidos pelo Governo Federal a partir de uma concepção 

do que é considerado recomendável e necessário a uma criança em um estabelecimento 

educacional de creche. 

Assumindo-se como variável dependente a redução das desigualdades de acesso à 

creche, trabalha-se com a hipótese de que a lógica a que o Proinfância, a partir do desenho 

federal, bem como suas diretrizes, tende a aumentar as desigualdades no estado de Minas 

Gerais, ao contrário do que se espera de mecanismos de relações intergovernamentais no 

campo educacional. A hipótese está alicerçada sobre o pressuposto de que a condicionalidade 

constituinte do programa permite aos municípios com maior número de habitantes, mais 

industrializados e por isso com capacidade estatal e tributária, usufruírem mais do Proinfância. 
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Deste modo, conseguem maior expansão da rede de creches, atendendo a uma população de 

municípios com renda per capita maior que, a princípio, teria melhor condição socioeconômica. 

Os municípios pequenos, devido à baixa capacidade fiscal, encontram grande dificuldade para 

prover a população com vagas em creches. Por isso, seriam os que menos se beneficiariam do 

Programa, que, a princípio, tem dado mais aos que já têm mais, em uma concepção 

meritocrática de política pública, como definido por Crahay (2002), nas discussões sobre fatores 

intraescolares. 

O objetivo geral do trabalho é examinar se as relações intergovernamentais entre 

União e municípios reduzem as desigualdades educacionais em creche, expressos em 

termos de medida de acesso, tomando como objeto de análise o Proinfância. 

O trabalho nesta perspectiva é tributário e dialoga com a pesquisa do Abrucio e Grin 

(2017), ao tratarem os descompassos entre programas idealizados na instância federal e 

executados por municípios, por reconhecer no trabalho dos autores um percurso produtivo para 

a discussão que ora se apresenta. Os autores, analisaram o Programa Nacional de Apoio à 

Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM), criado pelo Governo 

Federal com o objetivo de modernizar a gestão municipal.  

Ao final da pesquisa, constataram posições divergentes entre as expectativas das 

agências federais que criavam os programas ofertados e os anseios dos municípios que por 

vezes, encontravam-se em polos opostos. Revelou-se, assim, um excesso de otimismo por parte 

das agências federais na criação de tais programas, bem como apresentou-se um cenário de 

relações intergovernamentais marcado pelo baixo desempenho em termos de adesão dos entes 

subnacionais, com falhas de implementação e resultados tímidos. O que se percebe à medida 

que a pesquisa de Abrucio e Gri (2017) avança é que a própria adesão PNAFM está 

potencialmente influenciada pela capacidade administrativa e tributária de cada ente 

subnacional. 

Já os objetivos específicos desta investigação podem ser descritos como: Cotejar os 

indicadores socioeconômicos e demográficos de municípios que concluíram o Proinfância com 

o nível de creche nesses mesmos municípios. 

No que tange à abordagem, o presente trabalho se configura como uma pesquisa quali-

quantitativa, e adotará procedimento exploratórios, descritivos e analíticos.  

Os procedimentos exploratórios referem-se às leituras aprofundadas que permitem ao 

investigador, avançar progressivamente, por meio de abundantes notas, conceitos-chaves na 

elaboração de sua análise. Neste aspecto, é possível a construção de hipóteses importantes para 
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a condução do trabalho científico, bem como modelos de análise que auxiliem na relação entre 

o pesquisador e o objeto de pesquisa (QUIVY; CAMPENHOUDT, 1995).  

A respeito dos procedimentos descritivos, tomou-se, neste trabalho, a definição de 

Bardin (2011), para quem a descrição está vinculada à sistematicidade necessária à descrição 

do conteúdo, buscando tratar a informação contida por meio da apuração daquilo que, inclusive, 

não é de imediato, óbvio ou aparente, mas se estabelece por meio de inferências. 

A escolha por uma abordagem metodológica quali-quantitativa visa superar uma disputa 

de paradigmas, que muito tem contribuído com investigações realizadas nas últimas décadas 

no campo das Ciências Sociais, especialmente, mas também para as humanidades (SILVA, 

2018). Nesta perspectiva, o método misto parece ser o mais acertado para se alcançar a resposta 

para a questão de pesquisa, uma vez que o argumento central desse método consiste em 

combinar as vantagens das análises quantitativas e qualitativas em um único desenho de 

pesquisa (SILVA, 2018). 

A contribuição deste método está no fato de ele dar conta da parte quantitativa, 

delimitada pelo caráter descritivo, relacionado aos procedimentos de organização e 

sistematização de banco de dados e a utilização de estatística básica descritiva. Por outro lado, 

será necessária a análise de conteúdo da documentação que envolve a parceria entre os entes 

federados e União, bem como a própria análise dos dados produzidos e sistematizados pela 

estatística descritiva, relacionada às possíveis parcerias na esfera do Proinfância. 

A primeira etapa do trabalho consiste na revisão da literatura em torno de conceitos 

como federalismo, relações e cooperação intergovernamental e desigualdades educacionais 

devido ao fato de serem estas questões intimamente relacionadas à temática do trabalho, em 

termos de relações entre União e municípios, no contexto federalista triplo que vige no país. 

Para a verificação da hipótese, o conhecimento mais aprofundado sobre estes temas no campo 

da educação faz-se essencial. Nesta etapa do trabalho, também será descrita a legislação que 

instituiu o Proinfância. 

Em seguida, apresenta-se um mapeamento de municípios mineiros com convênios 

firmados com a União, que se encontram no “Portal da Transparência” do Governo Federal. 

Nesta etapa, foram sistematizados todos os convênios, no período assinalado, 

independentemente da situação de desenvolvimento.  

A etapa 2 consiste na categorização desses entes municipais extraídos do banco de 

dados, que foram agrupados em “caixas” (BARDIN, 2011) que melhor definiam sua situação 

diante da pactuação com o Governo Federal. Assim, foram considerados os seguintes status 
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referentes às diferentes etapas da construção da unidade escolar, na qual trataremos como 

categoria, conforme o quadro 1, a fim de viabilizar a análise: 

 

Quadro 1 - Categorias de análise da pactuação entre município e União. 

CATEGORIA STATUS 

Concluídas Etapa em que formaliza a entrega da obra devidamente finalizada ao 

município pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – 

FNDE / Ministério da Educação – MEC. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do FNDE/Ministério da Educação.  

A terceira etapa consiste em selecionar e sistematizar as variáveis que foram 

relacionadas aos dados dos municípios mineiros conveniados. Para o trabalho, foram utilizadas 

as seguintes variáveis: 

Quadro 2 - Variáveis relacionadas aos municípios mineiros conveniados ao Proinfância 

VARIÁVEL FONTE DO DADO 

ANO 

DO 

DADO 

SITE E DATA ACESSO 

N˚ de municípios com 

parceria com União 

 

Portal da 

Transparência e 

Instituto Brasileiro 

de Geografia e 

Estatística 

2009 

a 

2018 

Fonte: 

https://www.ibge.gov.br/c

idades-e-

estados/mg/.html? 

 

Fonte: 

http://www.portaldatransp

arencia.gov.br 

Nº de matrículas em creches 

públicas municipais em 853 

municípios mineiros 

Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas 

Anísio Teixeira 

2009  

e 

2018 

http://www.inep.gov.br 

População Total 

Fundação João 

Pinheiro 
2017 

http://imrs.fjp.mg.gov.br/ 

 

Acesso em: 21 jun. 2019 

Arrecadação própria dos 

municípios 

Gasto Médio Per Capita 

Esforço Médio Orçamentário em 

Atividades Educacionais 

PIB Per Capita 

Percentual Médio de Crianças com 

até 5 anos de idade 

Taxa de Urbanização dos 

municípios que aderiram ao 

Proinfância 

Impostos Líquidos 

Taxa de Gasto por Aluno 

Matrícula Rede Municipal  

+ Conveniada 

Receita Potencial  

para a Educação Básica 

FUNDEB 
Fonte: Elaboração própria. 
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A escolha dessas variáveis se deve à necessidade de cotejar a capacidade gerencial e 

administrativa dos municípios, no que concerne aos desafios impostos ao gerenciamento de 

Programas desenhados pela União e a serem executados pelos municípios. Assim, buscar-se-á 

analisar em que medida a variável fiscal (capacidade de arrecadação) interfere na capacidade 

de administrar programas da envergadura do Programa Proinfância, que exige o cumprimento 

de diversas exigências por parte dos municípios, além do exercício eficaz da autonomia e 

responsabilidade dispensada ao município em um processo de descentralização de políticas 

iniciadas desde a Constituição Federal de 1988.  

Assim sendo, foram examinados indicadores demográficos, orçamentários e 

educacionais dos municípios pesquisados, tais como o número de municípios e sua população 

total, PIB per capita, impostos líquidos, gasto médio per capita, esforço médio orçamentário 

em atividades educacionais, percentual médio de crianças com até cinco anos, taxa média de 

urbanização, matrícula rede municipal e conveniada, receita potencial para a Educação Básica 

e receita FUNDEB, para que possamos mapear as condições que favorecem ou não a pactuação 

do município com o Governo Federal, bem como a capacidade de gestão dos entes municipais, 

no sentido de implementar creches via o Programa Proinfância.  

Mapear tais variáveis permitiu compreender se a lógica do design estabelecido pela 

política do Proinfância tem contribuído para diminuir ou não a desigualdade de acesso 

educacional na creche. 

Conceitualmente, o trabalho assume a definição de desigualdade como acesso, que 

conforme Sampaio e Oliveira (2015), são dimensões intimamente atreladas à igualdade de 

oportunidades. 

 Embora a Constituição de 1988 preveja o direito à educação, ainda lidamos com as 

marcas da desigualdade em todo sistema escolar brasileiro, seja pelo não acesso, como ainda 

ocorre em algumas etapas da educação ou pelo acesso desigual, que diferencia os cidadãos no 

que tange à qualidade da educação ofertada; ou pela exclusão que ainda persiste em nosso 

sistema (SAMPAIO; OLIVEIRA, 2015).  

Embora a desigualdade de acesso esteja praticamente resolvida no que concerne o 

Ensino Fundamental, o mesmo não se pode afirmar na creche da Educação Infantil. No caso da 

Educação Infantil, embora a matrícula não seja obrigatória por parte da família, o que se percebe 

é a insuficiência de vagas capazes de atender à demanda de acesso à creche, denotando uma 

desigualdade de acesso nesta fase.  
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O trabalho, após categorizar cada grupo de municípios, em termos populacionais, 

cuidou de cotejá-los com variáveis sociodemográficas, educacionais e econômicas. O que se 

busca com tal procedimento metodológico é o exame de uma possível relação entre a situação 

fiscal, orçamentária e demográfica do município e a situação de efetivação de parceria no 

âmbito do Proinfância. Para Bardin (2011, p. 51), a categorização tem como um de seus 

propósitos o “armazenamento sob uma forma variável e a facilitação do acesso ao observador, 

de tal forma que este obtenha o máximo de informação (aspecto quantitativo), como máximo 

de pertinência (aspecto qualitativo) ”. 

O uso de procedimentos qualitativos visa contribuir de forma consistente na análise de 

dados sistematizados e categorizados considerando as variáveis selecionadas. Por fim, o 

tratamento destes dados foi feito à luz das discussões teóricas sobre desigualdades educacionais, 

(ARRETCHE, 2015; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005; FILHO; KIRSCHBOWM, 2015; SOUZA, 

2016; LIMA; PRATES, 2015; RIBEIRO; SCHELEGEL, 2015), desigualdades territoriais, 

(ARRETCHE, 2010), relações intergovernamentais, (ABRUCIO, 2010; OLIVEIRA; SOUSA, 

2010; ALMEIDA, 1995; GRIN; ABRUCIO, 2017), permitindo assim o tensionamento dos 

dados coletados às lentes teóricas empregadas. 

De modo especial, cumpre sublinhar que o presente estudo é tributário do trabalho 

“Quando feds e locals não falam a mesma língua: uma análise sobre as dissonâncias na 

cooperação federativa”, de Grin e Abrucio (2017). Os autores investigaram a existência de 

posições contraditórias entre as expectativas postas pelas agências federais ao criarem 

programas com metas muitas vezes distantes dos anseios e das reais capacidades dos municípios 

em executar tais programas.  

Do ponto de vista acadêmico, a justificativa deste trabalho encontra-se na tentativa de 

enriquecer o debate sobre desigualdade educacional na interface com a discussão das relações 

intergovernamentais, de modo a colaborar com o conhecimento já produzido em torno destas 

questões. Socialmente, a pesquisa intenta contribuir para a formulação de políticas públicas, 

sustentadas em evidências científicas produzidas pelo lugar privilegiado de produção do 

conhecimento no país, que é a Universidade Pública. 

Enquanto estrutura, cuidou de apresentar a lógica fundante da desigualdade posta na 

sociedade mais ampla, apresentada pela literatura, especialmente por Therborn (2010). Em 

seguida, volta-se para as formas que as desigualdades assumiram e se mantêm no país, bem 

como a redução de algumas de suas dimensões, a partir de autores como Arretche (2010), 

Oliveira e Araújo (2005), Crahay (2013), Faria Filho, (s/d), Sousa (2016), dentre outros. Em 
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seguida, a discussão encaminha-se para uma perspectiva mais setorial, que é a educação 

fazendo, para isso, uma retomada das desigualdades educacionais historicamente 

experienciadas pela sociedade brasileira, especialmente os consumidores da educação pública 

(OLIVEIRA, 2010; OLIVEIRA; SAMPAIO, 2015; CURY, 2018; OLIVEIRA; SOUSA, 2010) 

Discutem-se, também, as desigualdades intraescolares (FRANCO, 2007), para em seguida, 

abordar a Educação Infantil, na fase creche, e as desigualdades a ela relacionadas (FALEIROS, 

2005; ROSEMBERG, 1984; CAMPOS, 2006; 1991; 1997).  

O capítulo introdutório apresenta a questão de pesquisa que busca responder se as 

relações intergovernamentais, no caso da creche, têm reduzido ou não as desigualdades, 

tomando como objeto de análise o Programa Proinfância.  

O capítulo II cuidará de contextualizar o Federalismo educacional e sua dimensão fiscal, 

intimamente relacionado aos municípios e à oferta de educação, as relações 

intergovernamentais e suas relações com a educação, focalizando especialmente a Educação 

Infantil, o que leva necessariamente, a uma retomada histórica da creche na política educacional 

brasileira. 

O terceiro capítulo apresentará o Programa Proinfância desde a sua criação em 2007 e 

depois focalizará no estado de Minas Gerais, no intervalo de 2009 a 2018, com a descrição das 

condições de matrículas de creches, de renda, população, arrecadação, transferências 

constitucionais, gasto em educação, renda per capta e índice de desenvolvimento humano e 

educacional. 

O capítulo IV trata das desigualdades em suas múltiplas dimensões, tanto no âmbito 

internacional quanto nacional, a fim de viabilizar um amplo debate acerca das disparidades 

sociais, econômicas, culturais, políticas, educacionais, dentre outras, existentes na sociedade 

brasileira. O capítulo V aborda os efeitos do Programa Proinfância na redução da desigualdade 

de acesso na creche, em municípios mineiros, no período de 2009 a 2018. Por fim, são 

apresentadas as considerações finais. 
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CAPÍTULO II - FEDERALISMO E RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS 

 

 

O presente capítulo busca contextualizar o federalismo educacional no bojo das relações 

intergovernamentais instituídas entre União e municípios, com o propósito de examinar como 

a oferta da educação, em termos de quantidade, ou seja, acesso à educação, está intimamente 

atrelada à lógica política, fiscal e geográfica determinada pelo federalismo. 

Deseja-se, portanto, descrever a lógica que subjaz o “desenho” deste sistema político e 

fiscal, a fim de demonstrar o quão desiguais ou não podem ser realidades educacionais 

brasileiras instituídas a partir de uma mesma política educacional. 

A promulgação da Constituição de 1988 consagra o início da redemocratização do 

Brasil e, com ela, são propostas novas formas de pensar as políticas públicas. Neste contexto, a 

compreensão da variável federativa, torna-se imprescindível para se analisar as políticas 

educacionais brasileiras (ABRUCIO, 2010). 

O federalismo é uma forma de organização política e territorial do Estado, segundo a 

qual a definição de competências e responsabilidades são distribuídas hierarquicamente entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, sem, contudo, ferir o princípio da 

autonomia e de interdependência nas relações entre os entes federados (ABRUCIO, 2010).  

Vale lembrar que ao tornar-se independente, em 1822, o Brasil adotou a forma de 

governo unitarista, com o governo central exercendo plenos poderes sobre as províncias. No 

entanto, o Brasil neste período já era marcado pelas heterogeneidades e desigualdades de suas 

províncias advindas das diferentes formas de colonização que se sucederam no âmbito do 

território nacional. Tal fenômeno produziu assim os regionalismos, com costumes diversos e 

especificidades culturais e de linguagem, além, obviamente, das diversas formas de governar 

que eram apresentadas pelas de elites locais, por meio de seus projetos de poder, conforme 

aponta Abrucio (2010). 

Somente com o fim da escravidão se percebe a fragilidade do modelo centralizador 

brasileiro, cuja monarquia se mantinha às custas do regime escravocrata. Uma vez findado tal 

regime, a República foi proclamada e dela nasceu a federação brasileira, cuja característica 

proeminente é o repasse de autonomia e responsabilidades para os governos subnacionais 

(ABRUCIO, 2010). 

No caso brasileiro, o federalismo implicava em estabelecer um desenho político-

territorial capaz tanto de compreender as heterogeneidades, tanto éticas, linguísticas, 

socioeconômicas, regionais, culturais etc., quanto de construir um sentimento de pertença e 
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nacionalismo, alicerçado por uma ideologia que perpassa as instituições e coloca em prática o 

discurso da unidade na diversidade (ABRUCIO, 2010). 

Durante a Primeira República pode-se constatar a existência de um federalismo apoiado 

em políticas oligárquicas que enfraqueciam as municipalidades e a União e, consequentemente, 

aumentavam as desigualdades territoriais do país. Já no período democrático que vai de 1946 a 

1964, é possível notar movimentos favoráveis em prol da democratização e da federalização do 

país, através da implementação de eleições, que pela primeira vez incluíam o município como 

ente federado, junto aos estados e à União. Embora as relações governamentais tivessem se 

tornado mais equilibradas a nível de convivência, no plano local o que se constatou foi a baixa 

democratização e republicanizarão. No período de 1964, a democracia e o federalismo 

brasileiro foram interrompidos pela Ditadura Militar, que implantou em seu lugar um modelo 

centralizador e tecnocrático de Estado, como assevera Abrucio (2010). 

Os efeitos do federalismo na educação fizeram-se notar através do artigo 211 da 

Constituição Federal de 1988, que previu um regime de colaboração entre União, Estados, 

Distrito Federal e municípios no que concerne à organização de seus os sistemas de ensino. 

Neste cenário, onde o federalismo triplo era consolidado, o município se deparava pela primeira 

vez diante das responsabilidades educacionais e da perspectiva assimétrica de financiamento 

da própria educação. À União, coube a função redistributiva e supletiva, como meio de 

equalizar as oportunidades educacionais, contudo, pode-se perceber a incongruência desta 

lógica, uma vez que as etapas de oferta obrigatória da educação, e, portanto, as mais onerosas, 

encontravam-se sob a alçada dos estados e municípios. 

É possível constatar, através do artigo 23 da Constituição, em seu parágrafo único, uma 

tentativa de estabelecer normas de cooperação, contudo, estas não se efetivaram formalmente, 

denotando mais a “formulação que expressa o desejo de colaboração entre os entes federados, 

mas não encontra mecanismos de indução ou obrigatoriedade, postos que a princípio são 

autônomos” como pontuam (OLIVEIRA; SOUZA, 2010, p. 21-22). 

A ausência de um regime de colaboração entre os entes capaz de direcionar o modo 

como tais responsabilidades educacionais poderiam ser equilibradas mediantes as realidades 

fiscais tão distintas, fez com que, embora houvessem responsabilidades bem definidas no 

tocante ao provimento educacional, a nível fiscal, estados e municípios ficassem por conta das 

assimetrias econômicas em que estavam circunscritas, resultando em ofertas desiguais de 

educação à população (OLIVEIRA; SOUSA, 2010). 
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Neste cenário, os estados que mais arrecadavam (do Sul e Sudeste) assumiram 

diretamente para si a oferta do atendimento educacional e os estados menos industrializados e, 

portanto, mais pobres (do Norte e Nordeste) delegaram a responsabilidade aos municípios, que 

contavam com menos recursos financeiros que os próprios estados. A transferência de tais 

responsabilidades aos municípios, além de induzir modelos diferenciados de ensino público (o 

estadual e o municipal), ainda fomentou a desigualdade na oferta do atendimento educacional 

no Brasil (OLIVEIRA; SOUZA, 2010).  

Logo, o cerne da desigualdade educacional relatada está no nosso próprio arranjo 

federativo, uma vez que o desalinho entre recursos e responsabilidades não foi capaz, por si só, 

de assegurar repasses financeiros entre os entes federados fundamentados em uma política 

educacional verdadeiramente equânime. 

Nesta conjuntura, marcada pela excessiva descentralização, se estabeleceu um novo 

federalismo, caracterizado pela ausência de colaboração entre os entes e regido pelas relações 

intergovernamentais que perpassavam os interesses do Governo Federal, dos Governos 

Estaduais e dos 5570 municípios brasileiros. A oferta da educação, deixada à mercê das 

condições fiscais e políticas de cada ente federativo, fez com que a expansão desse direito se 

procedesse de modo desorganizado por todo o território nacional. A demanda por assentos em 

escolas somada à ausência de parâmetros que pudessem padronizar o atendimento educacional, 

culminou em um cumprimento desigual do direito educacional por parte de estados e 

municípios. Tendo em vista a necessidade de conter as distorções no que tange à questão fiscal 

e ajustar os parâmetros de oferta e qualidade educacional entre os entes, a União direcionou 

uma relação fundamentalmente baseada em programas e ações sob a sua gerência, que 

repercutem diretamente na educação dos estados e municípios. Neste bojo, surgem ações e 

programas tais como o FUNDEB, a Base Nacional Comum Curricular, os Parâmetros Raciais, 

o Programa Proinfância, a criação de subsídios, dentre outros, na tentativa de propiciar um certo 

grau de controle e sistematicidade às políticas educacionais.  

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério (FUNDEF) criado em 1996 e implementado em 1998, transformado em Fundo 

de Manutenção da Educação Básica e Valorização do Profissional da Educação (FUNDEB) em 

2006, foi uma política de redistribuição de recursos financeiros da União para o Ensino 

Fundamental, e posteriormente ampliada para a Educação Básica, cujo o valor de referência é 

o gasto/aluno ano que é destinado a cada estado, em conformidade ao número de matrículas.  
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O FUNDEB, regulamentado pelo artigo 212 da Constituição, evidenciou uma política 

no sentido de equilibrar as distorções fiscais entre os municípios, além de ampliar o leque de 

beneficiários, que antes era o Ensino Fundamental e agora passava a ser a Educação Básica. 

Contudo, é importante ressaltar que a política do FUNDEB, embora tenha representado um 

importante salto no contexto da educação brasileira, não possibilitou uma verdadeira política 

colaboração entre os entes e muito menos a equalização de recursos aos diversos cenários 

educacionais postos à realidade brasileira. Nesta perspectiva, Oliveira e Sousa (2010) ressaltam:  

 

Temos um arranjo federativo que permite disponibilizar a um cidadão de São 

Paulo, na forma de impostos, mais recursos do que para um cidadão da região 

Nordeste, mas o voto deste último na composição das casas legislativas 

nacionais vale mais do que o daquele. O arranjo confere a supremacia 

econômica a São Paulo e, em alguma medida, ao Sudeste, e a supremacia 

legislativa aos estados menores e mais pobres. Se a troca é justa, não se 

perguntou ao cidadão brasileiro a respeito. Foi um arranjo das elites nacionais. 

Corrigir a distorção, ainda que defensável é complexa tarefa política, até o 

momento sem qualquer perspectiva de sucesso. (OLIVEIRA; SOUSA, 2010 

p. 19) 

 

 

A criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) em 1997, ainda que não 

obrigatórios, surgem como parte de uma política reguladora do ensino e seus processos de 

avaliação em larga escala, tendo a iniciativas referentes à política educacional centralizadas na 

figura da União (OLIVEIRA; SOUSA, 2010). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), implementada em 2017, surge como 

referência nacional obrigatória, para processos de elaboração de currículos e materiais 

didáticos, de políticas de formação de educadores, além estabelecer critérios claros para as 

avaliações em larga escala, ou seja, uma política mais lapidada que evoluiu dos PCN’s. 

Há de se notar a capacidade da União em induzir políticas que possam ser controladas 

à distância. Ao estabelecer exames e avaliações em larga escala nos diversos níveis de ensino, 

tais como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), a Prova Brasil, o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Exame Nacional de Cursos (ENC), percebe-se o caráter 

centralizador do Governo Federal, sem ter quer se responsabilizar diretamente pelos eventuais 

resultados pouco exitosos na gestão municipal ou estadual (OLIVEIRA; SOUSA, 2010). 

A divulgação dos resultados obtidos em avaliações de larga escala tem como efeito a 

manutenção de uma cultura avaliativa regida pela pressão da comunidade. Assim, a União 

percebe nas avaliações em larga escala, um excelente mecanismo de controle dos processos 

educacionais nos sistemas de ensino. A fim de dar conta dos padrões instaurados, o que se 
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observa é um movimento de estados e municípios na criação de sistemas próprios de avaliação, 

nos moldes do SAEB, na tentativa de viabilizar a melhoria de qualidade da educação. 

Obviamente, destaca-se uma pressão de todas as ordens para que as escolas possam alcançar o 

melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), repercutindo nas metas a 

serem cumpridas e controladas por estados e municípios. 

A ênfase em ações e programas implementados no Governo Federal tem como objetivo 

direcionar a ação pedagógica, administrativa e financeira sobre as unidades escolares, sejam 

estas estaduais ou municipais. Pode-se citar ainda o Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE), criado em 1995, que por meio de ações pactuadas estabelece-se ajuda financeira à 

unidade escolar. Já o Plano de Ações Articuladas (PAR), surgiu em 2007 como uma das 

ferramentas do Plano de Desenvolvimento de Educação (PDE), criado no mesmo ano, cujo 

objetivo era possibilitar que estados e municípios realizassem um diagnóstico local da realidade 

educacional e as municipalidades que apresentem baixos IDEB’s contariam com assessoria 

técnica federal e algum recurso financeiro. 

Enquadra-se no PAR o programa Proinfância – criado pelo Governo Federal por meio 

da Resolução n. 6, de 24 de abril de 2007. O Proinfância faz parte do Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE) do Ministério da Educação e visa garantir o acesso de crianças a creches e 

pré-escolas através de infraestrutura física da rede de Educação Infantil em todo Brasil, com 

transferências financeiras do FNDE e assistências técnicas do Ministério da Educação (MEC) 

aos municípios, bem como a aquisição de mobiliário adequado as escolas de Educação Infantil. 

Diante da ausência de regime de colaboração que possa, inclusive, estabelecer um 

sistema nacional de educação entre os entes e que seja capaz de propiciar uma reforma 

tributária, o que se percebe de fato é uma série de programas e iniciativas da União para serem 

executados no âmbito dos governos estaduais e municipais, regendo de modo sistemático as 

relações intergovernamentais. Logo, percebe-se uma descentralização na execução das políticas 

e ao mesmo tempo uma centralização da autoridade conferida à União, distinguindo-se as 

dimensões entre quem formula e quem executa as políticas. Para Arretche (2010), 

 

Distinguir quem formula de quem executa permite inferir que, no caso 

brasileiro, embora os governos subnacionais tenham um papel importante – e 

até mesmo pouco usual em termos comparados – no gasto público e na 

provisão de serviços públicos, suas decisões de arrecadação tributária, 

alocação de gasto e execução de políticas públicas são largamente afetadas 

pela regulação federal (ARRETCHE, 2010, p. 589). 
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O que se pode notar é que as políticas de garantia de renda, tais como previdência, 

compensação ao desemprego, e programas assistenciais, permaneceram sob a alçada da União, 

ao passo que as políticas de prestação de serviços ficaram na incumbência dos governos 

subnacionais. Assim, serviços básicos como educação, saúde, infraestrutura urbana, habitação, 

saneamento e coleta de lixo são políticas públicas que devem ser executadas pelos governos 

municipais (ARRETCHE, 2010). 

Desta forma, é possível perceber o papel regulador do Governo Federal sobre as receitas 

dos governos subnacionais e ao mesmo tempo seu impacto redistributivo nos governos locais. 

Entretanto, as regras nacionais homogêneas pensadas no âmbito da União, não asseguram 

necessariamente resultados igualitários no âmbito local, favorecendo a distribuição desigual 

dos benefícios sociais vinculados às contribuições e aos rendimentos dos cidadãos 

(ARRETCHE, 2010). 

Isso implica em compreender que, por determinação constitucional, os governos 

estaduais e municipais devem aplicar no mínimo 25% de suas receitas e transferências para o 

ensino. Na política em educação, as transferências vinculadas são universais e os governos 

subnacionais apresentam uma autonomia decisória limitada uma vez que devem se submeter às 

regras de regulamentação do gasto impostas pela União no que tange à alocação dos próprios 

recursos (ARRETCHE, 2010). 

Por outro lado, não se pode esquecer que nas políticas de infraestrutura e 

desenvolvimento urbano, os governos municipais apresentam considerável autonomia de 

execução, uma vez que estas áreas não contam com transferências universais e nem regulares, 

de modo que o gasto nestas áreas sequer é determinado constitucionalmente. 

Assim, se constata a existência de dois tipos de políticas descentralizadas: as reguladas 

(relacionadas à área da educação e da saúde, que limitam a autonomia decisória dos governos 

subnacionais no que tange ao gasto e a execução dos próprios recursos) e as não reguladas 

(relacionadas às áreas de habitação, transporte público, infraestrutura urbana – ou seja, políticas 

em que os governos subnacionais têm autonomia para tomar decisões). 

Nesta perspectiva, sublinha-se que as políticas reguladas têm maior prioridade no gasto 

municipal, ao contrário das políticas não reguladas, revelando um padrão explicado pelas 

relações central-local e pelo efeito de convergência produzido pela regulamentação federal 

(ARRETCHE, 2010). 
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No que concerne à desigualdade de gasto entre as políticas públicas implementadas 

pelos municípios brasileiros pode-se perceber que, esta é bem mais reduzida nas áreas de 

educação e saúde, justamente por tratar-se de políticas reguladas. Segundo Arretche (2010), 

 

A desigualdade de gasto as políticas reguladas, portanto, é resultado da 

combinação entre o resultado redistributivo da regulação federal sobre as 

receitas e das regras de regulação de suas despesas, que vinculam receitas a 

destinos de gastos. O índice é próximo porque a desigualdade de gasto 

também é afetada pelas transferências condicionadas universais, que 

obedecem a critérios alocativos distintos. Portanto, a ausência da regulação 

federal implicaria maior desigualdade de gasto entre as jurisdições 

(ARRETCHE, 2010, p. 609). 

 

 

Os efeitos do papel regulador da União acerca dos gastos dos governos subnacionais, 

operam no sentido de uniformizar as políticas, ainda que estes restrinjam em certa medida a 

autonomia destes no que tange à utilização dos próprios recursos. Outra dimensão que merece 

ser destacada é que por meio da regulação federal de certas políticas, os governos municipais 

conseguem manter preservados na esfera da política partidária, a despeito de quaisquer 

constrangimentos ideológicos ou partidários que, porventura possam ocorrer, a manutenção de 

seus recursos para políticas locais, uma vez que estas já se encontram resguardadas 

constitucionalmente (ARRETCHE, 2010). 

No que tange às políticas sociais desenvolvidas no bojo do federalismo brasileiro, estas 

surgiram como resultado do processo de democratização do país, que percebia na 

descentralização uma solução adequada ao caráter autoritário que historicamente permeou a 

centralização política, sobretudo no período Vargas (1930 a 1945) e no regime militar (1964 a 

1984). As políticas sociais caminharam lado a lado com a centralização política e concentração 

do poder decisório no âmbito do Governo Federal, e a redefinição competências e atribuições 

entre esferas de governo, se revelaram fortemente, sobretudo no redesenho das políticas e 

programas sociais. Assim, uma vez que o federalismo fiscal e parafiscal é o cerne das relações 

intergovernamentais, o que define as feições do federalismo posto é a forma como os níveis de 

governos se relacionam e distribuem entre si os recursos gerados (ALMEIDA, 1995).  

Deste modo, vale mencionar a distinção existente sobre três tipos de arranjos 

federativos, reconhecidos em literatura especializada: o federalismo dual, o federalismo 

centralizado e o federalismo cooperativo. O federalismo dual é essencialmente descritivo e 

prescritivo, no qual os poderes do governo geral e do Estado, ainda que existam e sejam 

exercidos, ficam circunscritos aos limites territoriais, constituindo soberanias distintas e 

independentes, nas instâncias que lhes competem. Já o federalismo centralizado caracteriza-se 
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por transformar os governos estaduais e locais em agentes administrativos do Governo Federal, 

com grande responsabilidade em questões relacionadas à capacidade decisória e aos recursos. 

O federalismo cooperativo, por sua vez, mescla graus diversos de intervenção do poder federal 

e atuação conjunta das instâncias de governo, nas quais há uma considerável autonomia 

decisória dos governos subnacionais atrelada à capacidade de autofinanciamento. (ALMEIDA, 

1995). 

Vale destacar que tanto no federalismo centralizado como no cooperativo, as relações 

entre as instâncias de governo que ocorrem por meio de relações intergovernamentais têm como 

característica primordial a não centralização, característica do ordenamento federativo, e, 

portanto, convive de forma complexa e, frequentemente, conflitante com a lógica da 

centralização-descentralização (ALMEIDA, 1995). 

Logo é importante que se compreenda no cenário brasileiro, a existência de funções 

descentralizadas no âmbito dos governos locais, desenvolvidas nas relações 

intergovernamentais e sua compatibilidade com um alto grau de capacidade decisória do 

Governo Federal, denotando um federalismo centralizado, especialmente no âmbito das 

políticas sociais. 

A redefinição descentralizadora do arranjo federativo brasileiro derivou-se, em grande 

medida, como forma de se assegurar a manutenção da democracia aos entes subnacionais, uma 

vez que o Brasil acabava de se reestabelecer de um regime autoritário, e supunha que a 

descentralização era um mecanismo capaz de assegurar aos cidadãos uma forma efetiva de 

participação política em todas as esferas de governo. No que tange às políticas sociais, “a 

descentralização foi vista como instrumento de universalização do acesso e de aumento do 

controle dos beneficiários sobre os serviços sociais” (ALMEIDA, 1995, p. 90).  

Neste contexto, a redefinição do pacto federativo foi pensada como uma solução aos 

anseios da sociedade, como forma de fortalecer os estados, contudo, não foi considerada a 

redistribuição de funções e competências no sentido de viabilizar o acesso da população aos 

serviços sociais, propiciando-lhes maiores oportunidades de controle. 

Por meio da Assembleia Constituinte (1987 – 1988), se estabeleceram verdadeiras 

correntes descentralizadoras em nome da democratização. A Constituição de 1988 possibilitou 

que um novo arranjo federativo fosse instituído, com significativa transferência de capacidade 

decisória, funções e recursos do Governo Federal para os estados e, principalmente para os 

municípios. O poder do Legislativo teve ampliada sua representatividade, representada em 
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graus diversos por duas casas, denotando assim as arenas de embate e negociação dos conflitos 

federativos (ALMEIDA, 1995). 

Todavia essa reformulação no arranjo federativo acarretou inúmeras dificuldades em 

relação ao financiamento do setor público, tanto no que tange ao montante de transferências 

que eram necessárias viabilizar aos governos subnacionais, como também aos respectivos 

gastos na área social, que agora passavam a cumprir dispositivos constitucionais. Neste aspecto, 

Almeida (1995) ressalta que: 

 

No terreno específico das políticas sociais, a fata de um centro que 

comandasse o processo foi particularmente notável e vem constituindo 

obstáculo importante à continuidade da redefinição de competências e funções 

nos marcos de um federalismo renovado. A deliberada ação descentralizadora, 

por parte do Governo Federal, se torna necessária por duas razões: em virtude 

da forma como a Constituição de 88 lidou com as atribuições das instâncias 

de governo e devido à maneira pela qual se dá o financiamento das ações na 

área social. A Carta Constitucional não definiu com clareza uma hierarquia de 

competências dentro da federação. Ao contrário, estipulou cerca de trinta 

funções concorrentes entre a União, estados e municípios, boa parte delas a 

área social. Nessas circunstâncias, a definição de atribuições específicas e de 

áreas de cooperação só pode resultar de políticas governamentais. 

(ALMEIDA, 1995, p. 90) 

 

 

Assim, tornou-se notável a indefinição acerca do financiamento nas diferentes instâncias 

de governo, bem como o repasse de recursos que deveriam ser realizados pela União, denotando 

assim um processo de descentralização pouco organizado diante dos desafios de estabilidade 

que se impunham na área econômica. O que se tornava cada vez mais evidente neste cenário 

eram políticas de curto prazo, ao invés de reformas setoriais ao mesmo tempo em que ser 

buscava desonerar a União de compromissos de gasto e de atribuições, sobretudo nas políticas 

sociais. Logo, a busca pelo equilíbrio fiscal tinha consequências diretas no funcionamento das 

políticas sociais e sobre a descentralização. Neste aspecto, Almeida (1995) destaca: 

 

Criadas para financiar a ação social do governo em diversas frentes, essas 

contribuições parafiscais não só cresceram como porcentagem da receita 

tributária bruta como também se tornaram peça-chave na operação do 

Governo Federal. Com efeito, por não constituir receita partilhada com as 

outras esferas de governo, sua transferência para estados e municípios 

utilizada para o custeio de despesas típicas do Tesouro Nacional. Finalmente, 

em casos extremos, o governo tinha a possibilidade de adiar a liberação de 

recursos proporcionados pelas contribuições, como forma de administrar o 

déficit orçamentário. (ALMEIDA, 1995, p. 91) 
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Nota-se, neste processo, que embora houvesse estabilidade e capacidade de articulação 

das coalizões, não era empreendida nesta lógica uma percepção política mais abrangente da 

União no domínio social, restringindo-se sempre à lógica da ação setorial (ALMEIDA, 1995). 

Neste sentido, Almeida (1995) alerta para o fato de que a ausência de uma coordenação 

no âmbito do Governo Federal somada às pressões de caráter econômico, viabilizou aos 

requerimentos da política anti-inflacionária e as visões setoriais se estabelecerem à mercê de 

uma política mais ampla, capaz de considerar as atribuições e competências das três esferas de 

governo, constituindo-se assim, um modelo de federalismo cooperativo. Entretanto, o que se 

nota muitas vezes é uma estrutura organizacional dada conforme as conveniências, uma vez 

que o Governo Federal pode manter certas atribuições em determinados momentos, e noutros 

passa essas atribuições aos encargos de outras instâncias de governos, muitas vezes 

desconsiderando dificuldades, custos e encargos em geral. 

Vale salientar que, diante dos conflitos inerentes à redefinição do pacto federativo em 

bases cooperativas, o SUS – na área da saúde foi a que se destacou como política deliberada e 

radical de descentralização no âmbito federal, envolvendo o Executivo e o Legislativo, tornando 

efetivamente a mais audaciosa reforma na área social empreendida sob o novo regime 

democrático. Sobre a reforma da saúde, Almeida (1995) pontua: 

 
Em essência, a reforma promoveu a racionalização dos serviços de saúde por 

meio da integração das redes federal, estadual e municipal e da 

municipalização do atendimento primário; da definição das fontes de 

financiamento; do estabelecimento de funções para as instâncias de governo; 

da criação de mecanismos automáticos de transferência de recursos no interior 

da rede pública e no setor privado (ALMEIDA, 1995, p. 91). 

 

 

Já as áreas de educação, assistência social e habitação não contaram com uma política 

de descentralização nacional e os eixos de coalizão pró-descentralização nestas áreas eram 

fracos, como no caso da Educação e da Assistência Social, ou inexistente como na área da 

habitação. 

No plano institucional legal, a área da educação quase não teve alterações e, no entanto, 

no que tange ao processo de descentralização passou por inúmeras e variadas experiências, 

repercutindo inclusive, que os governos permitissem a atuação e coexistência de redes distintas 

na oferta do mesmo nível de ensino. Isso acarretou no fortalecimento da esfera federal e a 

permanência de grande parte do poder decisório na competência dos estados, moldando as 

feições do federalismo brasileiro, sobretudo nas áreas sociais (ALMEIDA, 1995). 
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A falta de um olhar amplo e uma política nacional que oriente de forma equânime a 

distribuição de competência entre as instâncias de governo, acarreta como consequência, 

desigualdades que vão se desenhando no bojo do sistema educacional, em diferentes direções, 

uma vez que em um estado a Educação Básica pode ser responsabilidade municipal e noutro 

esta mesma atribuição pode ser uma responsabilidade estadual. Em um país onde é imperativo 

as assimetrias econômicas, sociais e regionais, prover a distribuição de competências na área 

social de forma flexível e não uniforme, considerando a capacidade efetiva das unidades 

subnacionais para assumir suas funções, bem como a redefinir as atribuições do Governo 

Federal, do Congresso e do Executivo, é de suma importância. 

Vale destacar que a promulgação da Constituição em 1988, ao elevar os municípios à 

condição de unidade federativa proporcionando-lhes maior autonomia às municipalidades, no 

bojo da descentralização das políticas públicas, o que impôs a este ente federado novas 

responsabilidades, exigindo mudanças institucionais e gerenciais no âmbito dos municípios 

brasileiros (GRIN; ABRUCIO, 2017). Assim, para dar conta das novas demandas que lhe eram 

incumbidas, mudanças fizeram-se necessárias em diversos setores da administração municipal, 

sobretudo na gestão financeira, pessoal, tecnologia de informação e infraestrutura e organização 

administrativa. 

Uma vez que aos municípios coube a tarefa de ampliar os direitos sociais consagrados 

na Constituição Federal, tornou-se latente a necessidade de se qualificar a gestão para responder 

aos novos anseios e responsabilidade no âmbito local e nas relações intergovernamentais 

(GRIN; ABRUCIO, 2017). 

A grande questão implicada na responsabilização dos municípios enquanto entes 

federativos consistia em que, por um lado, passavam a gozar de uma autonomia capaz de trazer 

benefícios locais, mas por outro lado, esbarravam em limitações tributárias relacionadas às 

próprias arrecadações, à gestão dos recursos, capacidade de autorregulação etc., predicados 

imprescindíveis a uma modernização gerencial. Automaticamente, a autonomia e a 

responsabilidade das municipalidades converteram-se em desafios no âmbito das 

municipalidades, que eram enfrentados desigualmente dependendo do porte do município 

(GRIN; ABRUCIO, 2017). 

Um aspecto que merece especial atenção é o fato de que foi dado aos municípios 

autonomia e responsabilidade sem capacitá-los inicialmente para o exercício pleno dessa 

função, de modo que a descentralização de políticas e a autonomia municipal ocorreram sem 
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nenhum tipo de suporte aos municípios quanto às capacidades estatais. Neste aspecto, Grin e 

Abrucio (2017) ressaltam que: 

 

A descentralização de políticas e a autonomia municipal consignadas 

na CF 88 não foram seguidas do incremento das capacidades estatais 

necessárias às novas atribuições e status assumidos. A valorização do 

papel dos municípios implicou deslocar sua posição política e 

constitucional previamente existente na Federação brasileira. Assim a 

descentralização e municipalismo formaram um binômino essencial 

para a dinâmica das relações intergovernamentais que adveio do novo 

desenho constitucional (GRIN, ABRUCIO, 2017, p. 2). 

 

 

Por capacidade estatal compreende-se a condição e competência das municipalidades 

de se organizarem em “atividades básicas de gestão nas áreas financeiras, de pessoas, de 

planejamento e tecnologia da informação necessárias para os municípios responder às 

demandas da descentralização após 1988”, como pontuam Grin e Abrucio (2017, p. 3). Neste 

sentido, a capacidade estatal dos municípios compreende-se em apurar como as capacidades 

fiscais e administrativas podem se aliar aos municípios e serem determinantes no êxito ou no 

fracasso das políticas públicas empenhadas localmente. 

No tocante à autonomia dos municípios, desde à Constituição Federal de 1988, suas 

competências encontram-se determinadas pelo artigo 30. Neste aspecto, uma série de 

atribuições estão sob a alçada dos municípios e compete à autonomia dos mesmos legislar sobre 

assunto de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, aplicar 

suas rendas, criar e suprimir Distritos, organizar e fornecer, em regime de concessão ou 

permissão, serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, manter com a 

cooperação técnica e financeira federal e dos Estados, programas de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental e atendimento à saúde da população, promover ordenamento territorial mediante 

planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e proteger o 

patrimônio histórico-cultural (GRIN; ABRUCIO, 2017). 

As transferências constitucionais, estabelecidas pelos artigos 158 e 159 da Constituição 

Federal, trata de reforçar o papel da Federação por meio da ampliação do percentual de repasse 

e redistribuição. Neste aspecto temos, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que 

conta com 50% da arrecadação do Imposto Territorial Rural e depois de 2005 passou a cobrar 

100%; 25% de arrecadação do ICMS, conforme regras de divisão definidas em cada Estado e 

o imposto de renda da União sobre rendimentos pagos por autarquias e fundações. Vale 

salientar que a descentralização de políticas regulamentou repasses contínuos à saúde, e à 
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assistência social desde 2005. No âmbito da educação ressalta-se o Fundo Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que posteriormente transformou-se no Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, 

possibilitando aos municípios disporem de recursos federais assegurados constitucionalmente 

à educação, conforme destacam Grin e Abrucio (2017). 

O artigo 165 da Constituição Federal define que os municípios devem aprovar o Plano 

Plurianual (PPA), Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Orçamento Anual (LOA) (GRIN; 

ABRUCIO, 2017).  

No que tange ao bem-estar dos habitantes e desenvolvimento urbano, o artigo 182 define 

as competências municipais pertinentes. Já o artigo 23 da Constituição Federal, define as várias 

competências comuns que os municípios devem partilhar com a União e os Estados. Assim, o 

que é relevante perceber no contexto da descentralização das políticas públicas, é que houve a 

transferência na execução de serviços de saúde e educação, para a esfera municipal, exigindo 

que os municípios demonstrem “capacidade institucional para exercer sua autonomia 

constitucional” (GRIN; ABRUCIO, 2017, p. 6). 

Contudo, a ausência de capacidade em gerenciar recursos administrativamente, 

implicou em limitações na execução das políticas públicas. Neste aspecto, Grin e Abrucio 

(2017) chamam a atenção para as repercussões no bojo dos municípios, uma vez que o Brasil 

conta com enormes disparidades populacionais, de modo que 89% dos municípios com até 50 

mil habitantes possuem 33,62% da população nacional; os 38 maiores somam quase 30% e 

2.514 municípios contam com até 10 mil habitantes, são 45% e tem 6,82% da população, como 

destacam Grin e Abrucio (2017). 

A estrutura socioeconômica e administrativa dos municípios por ser muito desigual, 

revela um cenário com pouca capacidade para exercer uma significativa autonomia por parte 

dos municípios, produzindo assim, uma série de entraves na consolidação do pacto federativo, 

especialmente nos municípios menores, por serem mais dependentes das transferências 

intergovernamentais, o que por vezes, torna-se um limitador na implementação das políticas 

necessárias e idealizadas conforme apontam Grin e Abrucio (2017). 

Assim sendo, cada vez mais as prefeituras têm necessitado de investir na sua própria 

capacitação gerencial e administrativa, a fim de dar conta das novas demandas a que têm sido 

incumbidas cotidianamente. Neste sentido, possuir uma estrutura organizacional pode significar 

maiores condições de lidar com os desafios administrativos que são inerentes à gestão no âmbito 

local, e requer tomada de decisão e uso eficiente de recursos. Contudo, a realidade que se afere 
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nos municípios brasileiros é muito desigual, tanto no que tange à estrutura organizacional, 

quanto no que concerne à sua capacidade de gestão financeira.  

Neste aspecto, pode-se notar que nem todas as prefeituras dispõem de uma secretaria 

exclusiva para tratar de assuntos inerentes às áreas específicas, e não raro, municípios de menor 

porte, sobretudo na faixa de até 20 mil habitantes, necessitam terceirizar atividades que exigem 

serviços de contabilidade, denotando assim “ausência de capital intelectual próprio que pode 

comprometer o desenvolvimento das capacidades estatais”, conforme apontam Grin e Abrucio 

(2017, p. 11). 

Essa desigualdade entre as capacidades estatais no âmbito das municipalidades também 

é notada em termos regionais, de modo que municípios de estados nordestinos como Alagoas e 

Paraíba, apresentam respectivamente, 71% e 96% dos serviços realizados externamente, 

enquanto que em São Paulo corresponde a 10%. Nos municípios menos desenvolvidos, cerca 

de ¼ das atividades relacionadas à gestão financeira é terceirizada. Isso traz diferenças 

marcantes entre as regiões, uma vez que nos municípios do estado de São Paulo 6% das 

atividades são terceirizadas e na Paraíba chegam a 58%. Segundo parecer do IPEA, esses 

resultados denotam que, em grande parte, as prefeituras que terceirizam suas atividades, na 

realidade apresentam menor capacidade estatal para lidar com os desafios na área da gestão 

financeira, em consonância com Grin e Abrucio (2017). 

Essa mesma desigualdade se reflete na capacidade dos municípios de lidar com os 

desafios que se apresentam a partir das constantes inovações tecnológicas, que requerem cada 

vez mais, um certo grau de conhecimento e investimento na qualificação dos servidores 

municipais, a fim de prepará-los para solucionar às demandas a que são confrontados. Neste 

aspecto, Grin e Abrucio (2017) observam que: 

 

A pior situação é Alagoas, pois cerca de 1/5 dos servidores tem apenas 

o nível fundamental de ensino. Por outro lado, cerca de 50% dos 

ocupados nas prefeituras do Rio de Janeiro e do Paraná possuem nível 

superior. Em geral, há grandes lacunas de capacitação de pessoal, pois 

na maioria das prefeituras inexistem iniciativas nessa direção. Apenas 

no Paraná essa é a realidade de 63% das prefeituras e em São Paulo, o 

grande outlier, 96% realizam programas de capacitação. (GRIN e 

ABRUCIO, 2017, p. 11) 

 

 

No tocante à questão tributária, pode-se notar uma verdadeira ginástica fiscal dos 

municípios a fim de dar conta das responsabilidades a que lhes foram atribuídas 

constitucionalmente. Embora perceba-se no âmbito das municipalidades os impostos que estão 
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em sob sua alçada, tais como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto sobre 

Serviços (ISS), a arrecadação varia conforme o porte populacional, propiciando uma 

desigualdade tributária entre os municípios. Para além da desigualdade tributária, a defasagem 

no pagamento dos tributos é uma variável que interfere de forma significativa, haja vista que o 

atraso no pagamento e até mesmo a sonegação dos impostos municipais é uma realidade a se 

considerar. 

Uma questão que merece atenção no âmbito das municipalidades é que boa parte das 

prefeituras dependem fundamentalmente das transferências constitucionais para fazer face às 

suas responsabilidades, e a existência de um plano estratégico no âmbito das municipalidades 

é privilégio de municípios mais bem estruturados e em geral com maior porte populacional, 

denotando assim, uma consciência no uso eficiente dos recursos. 

No que tange às atribuições municipais, podemos avaliá-las a partir da evolução da 

escolaridade. Vale ressaltar que houve uma nítida redução do nível fundamental em todas as 

faixas populacionais (64%), embora mais evidenciada nos municípios maiores. Já o Ensino 

Médio, sofreu poucas alterações, exceto que diminuiu nos municípios com mais de 1 milhão de 

habitantes, enquanto o Ensino Superior cresceu 46, 5% de forma similar em todos os portes. 

Aumentou quase três vezes o percentual de pós-graduandos nos municípios menores que em 

2014, superou em termos relativos (GRIN; ABRUCIO, 2017). 

Merece destaque o papel que a descentralização das políticas sociais em uma federação 

é capaz de realizar no que concerne as desigualdades e heterogeneidades entre municípios, 

sobretudo, se a cooperação federativa promovida viabilizar as capacidades estatais dos 

municípios, como assevera Grin e Abrucio (2017). 
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CAPÍTULO III – PROINFÂNCIA 

 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o Programa Nacional de Reestruturação e 

Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), a 

partir de leis e documentos que nortearam a sua criação e seu funcionamento. Assim, busca-se 

neste capítulo, evidenciar objetivos, valores, exigências e condicionalidades do programa que 

normatizam o processo de pactuação dos municípios com o Governo Federal. 

O Proinfância1 foi instituído por meio da Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, como 

uma das ações do Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação 

(MEC), visando assegurar o acesso de crianças a creches e pré-escolas, bem como a melhoria 

da infraestrutura física da rede de Educação Infantil em todo o Brasil, por meio de transferências 

voluntárias e assistência técnica do MEC aos municípios, vinculadas à elaboração de um plano 

municipal denominado Plano de Ações Articuladas (PAR). Assim, o objetivo oficial do 

Proinfância é corrigir progressivamente as disparidades de acesso e oportunizar um padrão 

mínimo de qualidade e adequação da rede física escolar de Educação Infantil, atendendo aos 

imperativos legais postos nos artigos 211 e 206 da Constituição Federal 1988 ao tratar da função 

supletiva e redistributiva da União em relação ao seus municípios, estados e Distrito Federal, 

como forma de garantir de um padrão mínimo de qualidade educacional. 

O Programa Proinfância apoia-se em dois pilares fundamentais, sendo: 1) Construção 

de creches e pré-escolas, por meio de assistência técnica e financeira do FNDE, com projetos 

padronizados que são fornecidos por este fundo ou projetos próprios elaborados pelos 

proponentes; 2) Aquisição de mobiliário e equipamentos adequados ao funcionamento da rede 

física escolar da Educação Infantil (BRASIL, 2007).  

O Programa Proinfância também traduz o dever do Estado com a educação, mediante 

as disposições em parágrafos e incisos que o compõem o artigo 208 da Constituição, destacando 

a necessidade de atendimento ao educando, em todas as etapas da Educação Básica (BRASIL, 

2007). Assim, torna-se explícito constitucionalmente a importância de se investir em todas as 

etapas da educação, assegurando o direito educacional à todos os cidadãos, inclusive àqueles 

pertencentes às etapas cuja matrícula, embora não seja obrigatória pelos pais, ainda encontram 

entraves no sentido de assegurar o acesso aos que almejam atendimento, como é o caso da 

                                                           
1 O Ministério da Educação anunciou a reestruturação do Programa Proinfância para o ano de 2020 com o propósito 

de assegurar o melhor alcance de sua finalidade e dar continuidade às ações já desenvolvidas pelo programa federal 

na educação infantil até 2019. Disponível em:  https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/reestruturar-o-

proinfancia-e-prioridade-para-a-educacao-basica-em-2020. Acesso em 28 de dezembro de 2019. 
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Educação Infantil, especialmente na fase de creche, o que exige cada vez mais dos ações entes 

municipais, que impliquem na ampliação da rede de ensino, ou mesmo com fins de melhorias 

na infraestrutura física da rede municipal de ensino, o que consequentemente viabilizará 

melhoria da qualidade educacional no que tange à esta modalidade. 

Além do artigos 206, 208, 211 da Constituição Federal, o Programa Proinfância 

fundamenta-se legalmente na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 – que estatui Normas de 

Gerais de Direito Financeiro para elaboração e Controle dos orçamentos e balanços da União, 

dos Estados, municípios e Distrito Federal; na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 – que 

estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes à obras, 

serviços, inclusive de publicidade, compras e alienações e locações no âmbito dos poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios; na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 – que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; na Lei Complementar nº 

101, de 04 de maio de 2000 – estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências; Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro 

de 2004 – que estabelece normas gerais e critérios básicos para promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências; Lei nº 

11.439, de 29 de dezembro de 2006 (LDO) dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei 

Orçamentária de 2007 e dá outras providências; Instrução Normativa STN nº 1, de 15 de janeiro 

de 1997 e alterações posteriores – que disciplina a celebração de convênios de natureza 

financeira que tenham por objeto a execução de projetos ou realização de eventos e dá outras 

providências (BRASIL, 2007). 

A Resolução nº 6 de 24 de abril de 2007, ao estabelecer as orientações e diretrizes para 

execução e assistência financeira suplementar ao Programa Proinfância, apresenta os 

fundamentos que regem o design da política nacional de Educação Infantil, gestada e liderada 

pelo FNDE e pelo MEC, que se seguem elencadas em conformidade com as seguintes 

considerações: 

 

CONSIDERANDO a necessidade de promover ações supletivas e 

redistributivas, para a correção progressiva das disparidades de acesso e de 

garantia do padrão mínimo de qualidade de ensino; 

 

CONSIDERANDO o firme propósito do governo de proporcionar à sociedade 

a melhoria da infraestrutura da rede física escolar de Educação Infantil; 

 

CONSIDERANDO que a necessidade de construção de creches e escolas de 

Educação Infantil é uma realidade em muitos Municípios e, 
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CONSIDERANDO a necessidade de reestruturação e aquisição de 

equipamentos para a rede física escolar de Educação Infantil para ajustá-las às 

condições ideais de ensino-aprendizagem. (BRASIL, 2007 p. 1 e 2) 

 

 

Até o ano de 2011, o FNDE “firmava exclusivamente Convênios, no financiamento de 

ações de construção, ampliação e reforma de edificações educacionais para atendimento a 

emendas parlamentares” (BRASIL, 2013 p. 20). Somente em 2012, por meio da Lei Ordinária 

nº 12.695/12 é que o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, passou a transferir 

recursos aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, sem a necessidade de firmar 

convênio, ajuste ou contrato. A partir de então, passou-se a vigorar um acordo mais simplificado 

entre a União e os demais entes federados denominado Termo de Compromisso. 

Uma vez pactuado o Termo de Compromisso entre o município e a União o Gestor 

Público se torna, junto ao FNDE, responsável pela utilização do recurso repassado e pela 

execução da obra acordada entre os entes (BRASIL, 2016). A partir deste momento, o gestor 

público passa a se comprometer com uma série de responsabilidades de caráter jurídico, técnico, 

contábil e administrativo que irão perpassar por todas as etapas que antecedem a finalização da 

escola de Educação Infantil, exigindo do município recursos que denotem sua capacidade de 

gestão.  

O município interessado em ser atendido pelo Proinfância deverá elaborar o PAR a 

partir do diagnóstico da sua situação educacional, preencher e enviar eletronicamente os 

formulários e documentos disponibilizados no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução 

e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), módulo PAR, indicando as ações de 

infraestrutura física referentes às obras e serviços de engenharia, com os respectivos 

quantitativos para atendimento. Além disso, com a inclusão do Programa Proinfância no PAC 

2, os municípios são pré-selecionados pelo Comitê Gestor do Programa de Aceleração do 

Crescimento (CGPAC), de acordo com déficit comprovado de atendimento na Educação 

Infantil.  

Uma vez selada a adesão, o FNDE realiza o constante monitoramento das etapas da obra 

por meio do SIMEC, a pontuar aspectos que podem comprometer o desempenho ou até mesmo 

levar a paralisação obra. 

Vale salientar que todas as informações referentes ao Proinfância encontram-se no 

portal do FNDE2, onde estão disponíveis diversos manuais com o objetivo de orientar o gestor 

público e demais interessados, tais como secretários de educação, engenheiros, arquitetos, etc., 

                                                           
2 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/index.php/programas/proinfancia. Acesso em 14 maio 2020. 
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nas inúmeras fases que perpassam o processo desde o cadastramento do município no SIMEC 

e a elaboração do Plano de Ações Articuladas, até o efetiva adesão, contratação e conclusão do 

Programa Proinfância. Seguem-se os manuais disponíveis no site do FNDE / MEC: 

  

 SIMEC – Obras 2.0 – Cumprimento do Objeto: este manual fornece orientações 

objetivas sobre como realizar de forma adequada o preenchimento dos dados no Sistema 

Integrado de Monitoramento e Controle, para que cada ente possa realizar a prestação 

de contas da execução física da obra pactuada com o FNDE, seja por meio de convênio 

ou termo de compromisso. Assim, torna-se possível à esfera federal realizar o 

acompanhamento de cada etapa, verificando possíveis inconformidades ou restrições 

que possam surgir no percurso, e tomar providências cabíveis em cada situação, 

inclusive alertando e notificando os entes sobre a importância de documentar em tempo 

e adequadamente cada etapa de execução da obra, a fim de se evitar pendências no 

sistema que levem a inconformidades e futuros cancelamentos da obra (BRASIL, 2019). 

 

 Plano de Ações Articuladas – Emendas Parlamentares: orientações de iniciativas de 

Estados e Municípios – Módulo PAR 2016-2020: este manual objetiva reunir 

informações sobre parâmetros e procedimentos de indicação de emendas parlamentares 

em iniciativas planejadas por Estados e Municípios no âmbito do Plano de Ações 

Articuladas, prestando assistência técnica aos Parlamentares, Dirigentes e Técnicos 

Estaduais e Municipais (BRASIL, 2018). 

 

 SIMEC – OBRAS 2.0 – Execução Financeira: este manual está fundamentado na 

Resolução nº 12 – CD/FNDE, publicada em 06 de junho de 2018, e institui mudanças 

importantes no que tange à prestação de contas dos repasses do FNDE efetuados aos 

entes federados por meio de Termos de Compromisso, doravante fossem efetuados no 

SIMEC, viabilizando racionalidade e maior dinamismo nos procedimentos da análise 

de contas das obras registradas no SIMEC (BRASIL, 2018). 

 

 Manual de Orientações Técnicas – Volume 1 – Terrenos para Edificações Escolares e 

Implantação de Obras: este manual objetiva basicamente, a orientar os entes federados, 

bem como indivíduos e instituições interessadas quanto aos procedimentos  para seleção 

de terrenos destinados à construção de prédios escolares, fornecendo aos profissionais 
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da área diretrizes e especificações para o planejamento de unidades escolares em 

conformidades com as políticas estabelecidas pelo MEC, ampliando sua cobertura à 

instrução de engenheiros, dirigentes de educação, arquitetos e demais profissionais 

comprometidos com o desenvolvimento de projetos relacionados à edificações 

escolares. Ressalta-se que neste manual, também se enquadra orientações para 

construções de quadras poliesportivas, relacionada à demanda de outras etapas 

educacionais (BRASIL, 2017). 

 

 Manual de Orientações Técnicas - Volume 2 – Elaboração de Edificações Escolares 

Educação Infantil: este manual articula uma compilação de diversos documentos 

relacionados à elaboração de projetos de edificações para Educação Infantil (manuais 

de projetos de arquitetura, normas técnicas, cartilhas de recomendações, estudos 

técnicos e acadêmicos), com o objetivo de orientar os entes federados, indivíduos e 

instituições interessados na elaboração de projetos para construção de creches e escolas 

de Educação Infantil, por meio da divulgação de parâmetros, instruções e normativas 

capazes de ao mesmo tempo preservar e incentivar o processo criativo e a liberdade de 

concepção dos projetos de arquitetura para escolas de Educação Infantil, sem contudo, 

deixar de cumprir especificações básicas exigíveis para o planejamento de novas 

unidades escolares, em consonância com as políticas disseminadas pelo MEC 

(BRASIL, 2017) 

 

 Manual de Orientações Técnicas – Volume 7 – Mobiliário e Equipamento Escolar 

Educação Infantil: cujo objetivo é orientar os entes federados, bem como indivíduos e 

instituições interessadas no que tange à adequada garantia de padrões de edificações 

escolares, de mobiliários e equipamentos destinados a creches e pré-escolas, capazes de 

viabilizar um alto nível de qualidade, estabelecidos por meio de parâmetros, 

recomendações e critérios que norteiam todas escolas de Educação Infantil que 

compõem o Programa Federal. (BRASIL, 2017) 

 

 Obras Convencionais: este manual visa capacitar os gestores públicos sobre a 

importância da gestão do processo de execução de uma obra, bem como orientar sobre 

a importância das informações inseridas no SIMEC, módulo Obras 2,0, referentes às 

obras pactuadas com o FNDE. (BRASIL, 2016) 
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 Proinfância – Construção de Escolas de Educação Infantil – Creche de Tipo 1 e 2 – 

Roteiro para Reformulação de Metodologia Inovadora (MI) para Metodologia 

Convencional: este manual tem por objetivo fornecer orientações gerais para o 

preenchimento de dados no SIMEC e possibilitar ao município em situação de 

reformulação que converta suas obras inicialmente em Metodologias Inovadoras para 

Convencional. Neste manual, há uma série de instruções bem objetivas que indicam o 

passo a passo a ser seguido para o município para que um novo plano de trabalho seja 

cadastrado no sistema e a obra possa dar prosseguimento por meio de um novo projeto 

pactuado entre município e União (BRASIL, 2015) 

 

 SIMEC – Obras 2.0 MI – Orientações Emissão de Aceite de OS: esta cartilha visa 

orientar o gestor municipal sobre a sua responsabilidade na emissão das Ordens de 

Serviço para execução das obras de metodologias inovadoras. Assim, são três Ordens 

de Serviço que devem ser emitidas pela prefeitura, sendo elas: OS de sondagem, OS de 

Implantação e OS de Execução. Logo, compete à empresa executora dar aceite às ordens 

de serviço para execução das obras de metodologia inovadora. (BRASIL, 2014) 

 

 SIMEC – Obras 2.0 MI – Orientações de Evolução - empresa MI: esta cartilha explica 

de forma bastante objetiva e didática como a empresa contratada para executar a obra 

deve cadastrar-se no SIMEC e prestar contas da evolução de cada etapa da obra, a partir 

de informações que são requisitadas pelo sistema de monitoramento. (BRASIL, 2014) 

 

 PROINFÂNCIA – Construção de Escolas de Educação Infantil: Orientações Gerais 

para o preenchimento dos dados no SIMEC – Projetos Padrão Tipo B e C – 

Metodologias Inovadoras – Programa de Aceleração de Crescimento – PAC 2: este 

manual técnico fornece orientações necessárias para o adequado preenchimento das 

informações no SIMEC do MEC, a fim de viabilizar a construção de escolas de 

Educação Infantil utilizando metodologias inovadoras. Entende-se por metodologias 

inovadoras uma série de produtos e sistemas construtivos, tais como painéis e elementos 

pré-moldados e pré-fabricados, monoblocos, que visam dar celeridade à construção sem 

perder de vista a qualidade e custo da obra. Neste manual, podemos encontrar 

informações relevantes acerca do terreno que deverá ser fornecido pelo ente que se 

interesse em aderir ao Programa Federal, bem como questões referentes ao Relatório de 
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Vistoria, Planilha Orçamentária que mais à frente serão tratados neste capítulo. 

(BRASIL, 2013) 

 

 Emendas Parlamentares – Construção de Escolas de Educação Infantil – Projetos Tipo 

B e C – Metodologias Inovadoras – Orientações Gerais para o Preenchimento no 

SIMEC: este manual técnico destina-se às orientações sobre construção de escolas de 

Educação Infantil Tipo B ou C, utilizando metodologias inovadoras (MI). A 

metodologia inovadora tem, dentre outros objetivos, dar celeridade à construção das 

unidades de Educação Infantil, assegurar a qualidade da edificação e reduzir gastos, 

tendo por instrumento uma ata de registro de preço que viabilize a adesão dos 

municípios interessados. Neste manual está previsto também os critérios de 

transferências dos recursos financeiros para os municípios e Distrito Federal, 

considerando a necessidade de prover novas vagas nas redes públicas municipais 

(BRASIL, 2013). 

 

 Manual Descritivo para Aquisição de Mobiliário – implantação da escola de ensino 

infantil – Proinfância Tipo B e Tipo C: este manual tem por objetivo exigir e referenciar 

todo o mobiliário que deverá compor o ambiente da escola de Educação Infantil, seja 

este uma creche ou pré-escola, a fim de garantir segurança, saúde e bem-estar usuários, 

entendendo às necessidades de manuseio, deslocamento, peso, e assim, evitar quaisquer 

prejuízos futuros ao usuário.  A escolha de mobiliário e materiais é realizada a partir de 

critérios que considerem a qualidade técnica, a qualidade ergonômica e a qualidade 

estética, com recomendações bem específicas no que concerne aos materiais do 

Proinfância Tipo B e aos materiais do Proinfância Tipo C, com recomendações 

detalhadas aos itens voltados para creches, inclusive por faixa etária, e aos itens voltados 

para a pré-escola. (BRASIL, 2013) 

 

 Proinfância e quadras esportivas escolares: Programa de Aceleração do Crescimento - 

PAC 2 – este manual tem por objetivo orientar gestores municipais e demais 

profissionais, sobre o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), acerca das ações 

de seus dois eixos principais, ou seja: o Programa Proinfância e o Quadras Esportivas 

Cobertas e Coberturas de Quadras. Mais adiante iremos aprofundar as considerações 

desse manual, mais especificamente o eixo do Programa Proinfância, especialmente 



42 

 

 
 

sobre como construir unidades com o padrão arquitetônico adequado ao atendimento da 

Educação Infantil, reestruturando a rede física escolar municipal. (BRASIL, 2013) 

 

É importante dizer que o Proinfância está inserido em um contexto amplo de ações do 

Governo Federal, denominado de PAC. O PAC tem por objetivo estimular investimentos em 

infraestrutura, crédito e desoneração de tributos para ampliar o Produto Interno Bruto (PIB) e a 

geração de empregos, com a finalidade de propiciar benefícios sociais em todas as regiões 

brasileiras (FNDE, 2013). 

Assim, o PAC, além de abarcar programas tais como o Proinfância, também está 

atrelado à construção de quadras esportivas e cobertura de quadras escolas e à condução do 

Programa federal Minha Casa, Minha Vida, programa do Governo Federal que prevê a 

construção de novos conjuntos habitacionais.  

De acordo com as condições pré-estabelecidas no manual de Orientações Técnicas para 

Seleção de Terrenos para Edificações Escolares e Implementação de Obras pelo FNDE e pelo 

MEC, para que um município possa aderir formalmente ao Programa Proinfância, é necessário 

que uma série de documentos e relatórios referentes aos procedimentos para seleção de terrenos 

sejam enviados eletronicamente ao SIMEC, para que se proceda uma análise avaliativa do 

terreno disponibilizado, a fim de se aferir o cumprimento dos critérios e exigências capazes de 

determinar a viabilidade de se implementar as edificações escolares nos terrenos apresentados 

pelos municípios que pretendem aderir ao programa federal. Após o envio eletrônico dos 

referidos documentos ao SIMEC, a análise avaliativa do terreno será realizada pelo Comitê 

Gestor do Programa Aceleração e Crescimento – CGPAC, para que o município possa ser pré-

selecionado pelo Programa (FNDE, 2017).  

Sendo assim, “a seleção de um terreno para a construção de uma Unidade de Educação 

ou quadra esportiva não passa somente pela simples identificação de um lote vago no meio de 

um loteamento ou entre edifícios” (BRASIL, 2017, p. 13). Segundo previsto no manual de 

Seleção de Terrenos para Edificações Escolares e Quadras Esportivas, o processo de seleção de 

terrenos se inicia com o diagnóstico de fatores que são essenciais, tais como “a demanda 

existente, as escolas existentes no entorno, o raio de atendimento, a mobilidade dos usuários, a 

legislação vigente, as características físicas e a infraestrutura urbana local” (BRASIL, 2017 p. 

13).  

O estudo de demanda nada mais é que um diagnóstico baseado em dados oficiais como 

Censo Escolar, Censo do IBGE, quantitativos da Secretaria Municipal de Educação e de Saúde 
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que permitem captar quantas crianças em um raio de 500m do local pleiteado para a 

implementação da creche, na faixa etária de 0 a 6 anos seriam beneficiadas pela construção de 

uma nova unidade escolar. Deve ser informado também, se as crianças serão atendidas em turno 

parcial ou em turno integral (BRASIL, 2013). 

É importante destacar que terrenos disponíveis pertencentes ao poder público e que 

atendam aos padrões técnicos definidos pelo FNDE e pelo MEC, tem preferência no processo 

de seleção de terrenos, desde que devidamente regularizados (BRASIL, 2017). 

Sendo o terreno um pré-requisito obrigatório para que os municípios possam aderir ao 

Proinfância, este pode tornar-se um obstáculo à adesão, ainda que haja demanda comprovada 

por indicadores sociodemográficos e educacionais que demonstrem a necessidade de uma nova 

escola de Educação Infantil no município. A análise avaliativa do terreno é realizada em três 

etapas pelo CGPAC. 

Aspectos analisados na primeira etapa de seleção dos terrenos pelo SIMEC verificam a 

adequabilidade dos mesmos aos fins educacionais e de infraestrutura e buscam aferir aspectos 

relacionados à qualidade da paisagem urbana edificada, da infraestrutura de serviços existentes 

próximos à futura escola de Educação Infantil, da qualidade do ar e do solo onde pretende-se 

realizar a construção da futura escola de Educação Infantil, da qualidade da água disponível nas 

proximidades do terreno, bem como análise da fauna e flora local, da infraestrutura urbana 

local, se as vias próximas ao terreno permitem expansão e são adequadas em períodos de 

congestionamento, bem como questões relativas à viabilidade de transporte coletivo, 

acessibilidade adequada ao deslocamento do público escolar, capaz de assegurar distâncias 

compatíveis com o raio de atendimento da unidade escolar previsto pelas entidades 

competentes, atendimento aos requisitos legais do município, bem como o cumprimento das 

legislações e normas municipais, estaduais e federais, dentre outros (BRASIL, 2017). 

Já a segunda etapa de análise dos terrenos, detém-se aos parâmetros físicos, sendo clara 

a recomendação de que as divisas dos terrenos possuam forma regular, plana, horizontal, com 

declividade suave. É importante que os terrenos selecionados apresentem área suficiente para 

não comprometer a unidade, contudo, evitem áreas excedentes para não gerar custos 

desnecessários (BRASIL, 2017). 

Na terceira etapa, de análise do terreno são avaliados os parâmetros de implementação 

do edifício, sendo analisado o programa arquitetônico apresentado pelo município, em que são 

estabelecidas as necessidades de ordem funcional e social do projeto, bem como o tamanho do 

prédio a se construir. São avaliados também a viabilidade econômica e financeira do projeto 
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apresentado pelo município, uma vez gastos adicionais e adaptações do projeto, além de serem 

da responsabilidade do ente municipal, pode tornar a obra inviável ou pouco adequada para o 

empreendimento. Nesta fase, são aferidas também as características físicas do local, tais como 

as dimensões do terreno, topografia, insolação, ventilação, acessos, dentre outros, que devem 

atender aos padrões pré-estabelecidos para a construção de uma unidade de Educação Infantil 

(BRASIL, 2017).  

Questões relacionadas à capacidade administrativa e financeira do município também 

são aferidas durante o processo de pré-seleção, como forma de assegurar as condições do 

município fazer face a todas as etapas que antecedem a conclusão da obra. 

Uma vez comprovada a disponibilidade de um terreno nos padrões exigidos pelo 

programa e o estudo de demanda junto ao SIMEC, os municípios poderão solicitar o tipo de 

obra a que desejam concorrer, sendo os Projetos Padrão Proinfância desenhados em 

conformidade com a demanda apresentada para a Educação Infantil. Sendo assim, encontram-

se disponíveis no SIMEC três tipos de Projetos Padrão Proinfância sendo eles o Tipo A, o Tipo 

B e o Tipo C.  

O Projeto tipo A está disponível apenas para municípios do Grupo 1, definido pelo 

Grupo Executivo do Programa de Aceleração para o Crescimento (GEPAC). Os municípios 

que compõe o grupo 1 do GEPAC, contam com a prerrogativa de apresentarem seus próprios 

projetos, ao contrário dos demais municípios que devem se encaixar nos projetos pré-

estabelecidos Tipo B ou Tipo C.  

Segundo Lopes (2018), a prerrogativa de dada aos municípios do grupo 1 do GEPAC, 

de pleitearem projetos Tipo A, deve-se pelo fato deste grupo apresentar o maior déficit de 

creches e contingente populacional. Assim, o Programa de Aceleração do Crescimento – PAR, 

distribuiu os municípios em três grupos, visando direcionar recursos financeiros do Programa 

Proinfância aos municípios que fossem devidamente contemplados. O grupo 1 do PAC -  

composto por capitais, onze regiões metropolitanas e municípios com mais de 70 mil habitantes 

das regiões Norte, Nordestes e Centro-Oeste e municípios com mais de 100 mil habitantes das 

regiões Sul e Sudeste; o grupo 2 do PAC – composto por municípios com população entre 50 e 

70 mil habitantes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e por municípios com população 

entre 50 a 100 mil habitantes das regiões Sul e Sudeste e o grupo 3 do PAC – composto por 

municípios das cinco regiões brasileiras com menos de 50 mil habitantes.  

Para que os municípios possam concorrer ao Projeto Padrão Tipo B do Proinfância, o 

município precisa:  
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 Apresentar um terreno com dimensões de 40m x 70m, para uma área construída de 

1.323,58m². 

 Declividade máxima de 3% ou compromisso da prefeitura em realizar terraplanagem. 

 Atendimento de 240 crianças em dois turnos ou 120 em tempo integral. 

 Custo máximo de referência para o ano de 2013: R$1.853.012,00 (FNDE, 2013) 

 

Para concorrer ao Projeto Padrão Tipo C do Proinfância, o município precisa: 

 Apresentar um terreno com dimensões de 40m x 35m, para uma área construída de 

781,26m². 

 Declividade máxima de 3% ou compromisso da prefeitura em realizar terraplanagem; 

 Atendimento de 120 crianças em dois turnos ou 60 em tempo integral. 

 Custo máximo de referência para o ano de 2013: R$1.093.746,00 (FNDE, 2013) 

 

As ações cadastradas no SIMEC até maio de 2013 contavam com uma metodologia 

construtiva convencional. Ações não pactuadas até o referido período migraram para a 

Metodologia Inovadora – MI, amparadas legalmente na Resolução CD/FNDE nº 25 de 14 de 

junho de 2013. São metodologias inovadoras, segundo o FNDE, “metodologias construtivas 

compostas de novos produtos e sistemas construtivos, e englobam alguns termos comumente 

utilizados, tais como: painéis e elementos pré-moldados e pré-fabricados, monoblocos, etc” 

(BRASIL, 2013 p. 5). 

Deste modo, a partir de 2013, as metodologias utilizadas nos projetos de construção das 

escolas de Educação Infantil do Proinfância, passaram a objetivar, para além de um padrão 

arquitetônico, três premissas fundamentais que são: 1) tempo de execução: dar celeridade ao 

processo de construção da obra, tornando a construção mais ágil e construção mais limpa e 

sustentável, além de viabilizar processo licitatório mais transparente, contratação mais segura; 

2) Qualidade da construção: atentando para os processos relativos aos recursos utilizados bem 

como à qualidade do meio construído, sempre por meio da mensuração de requisitos de 

desempenho previstos pela NBR 15.575; 3) Custo da construção: o custo global da obra 

compatível ou menor que o preço de referência do FNDE para estabelecimentos de Ensino 

Público (BRASIL, 2013). 

O FNDE disponibilizou três novos padrões de construção de escolas infantis, sendo eles 

o Proinfância Tipo 1 e o Proinfância Tipo 2 e o Proinfância Tipo 3. As dimensões mínimas do 

terreno da obra do Proinfância Tipo 1, Tipo 2 são as mesmas do padrão Proinfância Tipo B e 
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C, contudo, a área construída e a capacidade de atendimento são maiores. É importante destacar 

que o Proinfância Tipo 3 foi projetado para atender 188 crianças em período integral, 

preferencialmente em capitais e regiões metropolitanas. 

Segundo Relatório de Avaliação da Execução de Programa de Governo nº 80 – 

Implantação de Escolas para a Educação Infantil realizado pela Controladoria Geral da União 

(2017), o projeto Proinfância Tipo 3 não chegou a apresentar registros no SIMEC, portanto, 

não chegou a concluir obras e gerar vagas para a Educação Infantil. No quadro 3, segue-se 

especificações das tipologias do projeto padrão Proinfância: 

 

Quadro 3 - Especificidades dos tipos de Projetos Padrão Proinfância 

Projeto Padrão FNDE/PROINFÂNCIA 

Tipologias 

Terreno 

(dimensões 

mínimas) 

Área construída 

(incluindo projeção 

da cobertura – 

ocupação) 

Demanda atendida 

 

Proinfância – Tipo B 40 m x 70 m 1.323,58 m² 
120 alunos (período integral) 

240 alunos (dois turnos) 

Proinfância – Tipo 1 40 m x 70 m 1.433,76 m² 
188 alunos (período integral) 

376 alunos (dois turnos) 

Proinfância – Tipo C 45 m x 35 m 781,26 m² 
60 alunos (período integral) 

120 alunos (dois turnos) 

Proinfância – Tipo 2 45 m x 35 m 1.102,74 m² 
94 alunos (período integral) 

188 alunos (dois turnos) 

Proinfância – Tipo 3 45 m x 28 m 1,738,45 m² 188 alunos em tempo integral 

Proinfância –Tipo A 

O Projeto Tipo A – destina-se ao grupo 1 Grupo Executivo do Programa de 

Aceleração para o Crescimento (GEPAC) e permite que os municípios 

apresentem seus próprios projetos ao SIMEC/FNDE. 
Fonte: Elaboração própria a partir do Manual de Construção de Escolas de Educação Infantil Creche de Tipo 1 e 

2 do BRASIL, 2015. 

 

Sendo o Proinfância um programa do Governo Federal que se materializa por meio de 

construção de escolas de Educação Infantil e aquisição de mobiliário adequado à Educação 

Infantil, é importante salientar que este não se limita exclusivamente aos parâmetros de 

construção e infraestrutura, uma vez que em seus manuais também são considerados critérios 

pertinentes às políticas educacionais e práticas pedagógica na definição de um projeto básico 

para a unidade de Educação Infantil. 

Assim, o Programa Proinfância admite que por muito tempo “predominou uma política 

caracterizada pela ausência de investimento e não profissionalização da parcela da Educação 

Básica denominada Educação Infantil” (BRASIL, 2017, p. 45), aspecto este que contribuiu nas 

“distâncias” criadas entre as crianças que tiveram acesso a uma Educação Infantil de qualidade 

e as que sequer tiveram acesso à Educação Infantil no tempo oportuno.  
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O Programa Proinfância endossa a importância dos princípios gerais e a concepção de 

currículo da Educação Infantil quando ressalta a Resolução CEB nº 5, de 17 de dezembro de 

2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil em seus manuais. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil compreendem que “o currículo da 

Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular experiências 

e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, 

artístico, científico e tecnológico” (BRASIL, 2017 p. 46) 

Cabe pontuar que o Programa Proinfância compreende que a promoção das condições 

estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, passa 

indiscutivelmente pela garantia da infraestrutura física às das escolas, e, portanto, estas serviram 

de referência nas definições dos espaços apresentados no manual de Elaboração de Projetos de 

Edificações Escolares da Educação Infantil, a fim de propiciar, para além do acesso, espaços 

educativos e de qualidade, propícios ao desenvolvimento da faixa etária atendida. Segue-se 

assim, as diretrizes pedagógicas e sua relação com os ambientes do edifício de Educação 

Infantil, em conformidade com o manual de Orientações Técnicas do FNDE, disposto no 

quadro 4:  

Quadro 4 - Diretrizes pedagógicas e ambientes do edifício de Educação Infantil 

DIRETRIZES 
AMBIENTES DA 

EDIFICAÇÃO ESCOLAR 

A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como 

algo indissociável ao processo educativo. 

Ambientes de aprendizagem 

Ambientes de repouso 

Ambientes de higiene 

Ambientes de alimentação 

A indivisibilidade das dimensões expressivo motora, afetiva, 

cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. 
Ambientes de aprendizagem 

A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o 

respeito e a valorização de suas formas de organização. 

Ambientes administrativos – 

Salas de reunião 

O estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade 

local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a 

consideração dos saberes da comunidade. 

Ambientes externos de atividades 

– Pátio coberto 

O reconhecimento das especificidades etárias, das 

singularidades individuais e coletivas das crianças, 

promovendo interações entre crianças das mesmas idade e 

crianças de diferentes idades. 

Ambientes de aprendizagem – 

salas de atividades (organização 

por faixas etárias) 

Os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos 

espaços internos e externos às salas de referência das turmas e 

à instituição. 

Ambientes externos de atividades 

– Pátio descoberto e parquinho 

A acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e 

instruções para as crianças com deficiência, transtornos globais 

de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

Ambientes de aprendizagem 

Ambientes de repouso 

Ambientes de higiene 

Ambientes de 

alimentação/atenção 
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A apropriação pelas crianças das contribuições histórico-

culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, 

europeus e de outros países da América. 

Ambientes de aprendizagem 

Fonte: Elaboração própria a partir do Manual de Orientações Técnicas do FNDE – 2017. 

 

Em fase conclusiva da obra, o Programa Proinfância prevê o aparelhamento de toda a 

unidade de Educação Infantil por meio de mobiliário e equipamentos adequados à faixa etária 

de 0 a 5 anos. No manual de Orientações Técnicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE – Mobiliário e Equipamento Escolar Educação Infantil está expresso que 

importância de “se planejar esse ambiente para torna-lo educativo depende da qualidade das 

relações com o mundo material (objetos e mobiliário) e imaterial (concepções) possibilitando 

à criança um tempo e um espaço para construir e realizar seus objetivos” (BRASIL, 2017 p. 9).  

Desta forma, o Proinfância compreende que “uma proposta pedagógica bem elaborada 

pressupõe um espaço físico adequado para sua implementação, além da qualidade de materiais, 

também são importantes as condições de higiene, salubridade, segurança, acesso e localização 

das instalações” (BRASIL, 2017, p. 9). 

Sendo assim, são considerados como quesitos de qualidade técnica apontados Programa 

Proinfância no que tange ao mobiliário e ao aparelhamento da unidade de Educação Infantil, 

três dimensões, sendo: 1) a dimensão relativa à eficiência do produto no que concerne suas 

funções e facilidade de limpeza e manutenção; 2) a qualidade ergonômica, relativa à facilidade 

de manuseio, adaptação antropométrica e compatibilidade de movimento; 3) a dimensão 

estética, relativa à qualidade da combinação das formas, cores, uso de materiais e texturas.  

O aparelhamento de creches e pré-escolas pelo Programa Proinfância apoia-se em 

especificações minuciosamente detalhadas em manual do FNDE no que concerne à tamanhos, 

medidas, texturas, sempre endossadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (INMETRO) e torna-se, assim, uma referência na promoção de uma política que 

estabelece padrões de qualidade na composição de mobiliário adequado às necessidades 

pedagógicas das escolas de Educação Infantil. 

É preciso pontuar que, em avaliação realizada pelo Ministério da Transparência e 

Controladoria Geral da União, em 2017, por meio do Relatório de Avaliação da Execução de 

Programa de Governo nº 80, acerca da situação de escolas do Proinfância, averiguou-se que 

Belo Horizonte apresenta-se como exceção diante dos demais municípios que compuseram a 

amostra, uma vez a capital mineira conseguiu concluir 62 das 63 unidades escolares previstas, 

além de colocá-las em funcionamento. Nos demais municípios examinados pela Controladoria, 

a realidade foi um pouco diferente. Em Brasília, o número de unidades escolares previstas eram 
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110 e se concluíram 49. Em João Pessoa, havia uma previsão de 45 escolas, com 13 finalizadas 

e, em Recife, das 23 escolas planejadas, apenas seis foram concluídas.  

Entretanto, ao avaliar o Proinfância no âmbito do país, o relatório avaliativo da 

Controladoria Geral da União concluiu que o programa contribuiu pouco para o atingimento da 

Meta I do PNE e apresentou baixa eficácia, visto que das 8.824 obras previstas, 2.708 chegaram 

a ser totalmente concluídas, e, destas, de acordo com informações do Ministério da Educação, 

apenas 1.478 escolas estão em funcionamento. 

 

 

3.1 Proinfância: o que dizem as pesquisas? 

 

A concretização do Proinfância enquanto uma política pública gestada e custeada pela 

União em articulação com os demais entes federados instaurou no cenário nacional a 

congregação de diversos interesses relativos ao processo de expansão do acesso da Educação 

Infantil no Brasil.  

Assim, mobilizados em torno de mesma agenda, diversos setores públicos e da 

sociedade civil participaram de forma ativa no processo de consolidação da política de 

Educação Infantil, em especial, instâncias ligadas ao MEC e movimentos tais como o 

Movimento de Interfóruns do Brasil (Mieib), que em diversos níveis (local, nacional e 

internacional), contribuíram para que os objetivos e anseios desta etapa educacional fossem 

delineadas, em certa medida pelo Programa Proinfância (FALCIANO; NUNES; SANTOS, 

2019). 

Falciano, Nunes e Santos (2019), em estudo acerca dos dez anos de implementação da 

política do Proinfância (2007 a 2017), sugerem possíveis méritos ao programa na indução de 

um padrão de qualidade até então inexistente no cenário brasileiro para a Educação Infantil. 

Segundo os autores, o Proinfância traduz uma forma de regulação do Governo Federal em 

relação aos demais entes federados e orienta ações e modos de fazer “que são construídos de 

acordo com as necessidades e os problemas existentes em cada município” de tal modo que a 

relação de regulação existente possa culminar em estratégias indutivas capazes de mobilizar à 

adesão ao programa (FALCIANO; NUNES; SANTOS, 2019, p. 258). 

Na ausência de uma regulamentação efetiva da colaboração prevista no artigo 211 da 

Constituição Federal, o Programa Proinfância se configura por meio de relações 

intergovernamentais a fim de estabelecer responsabilidades e competências aos entes federados 

e assim garantir que a provisão e a consolidação de uma série de direitos e deveres educacionais 
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já definidos constitucionalmente, se materialize de fato por meio da distribuição de 

responsabilidades pré-estabelecidas por meio Termo de Compromisso pactuado entre a União 

e os demais entes. Neste aspecto, há de se admitir que a sobrecarga assumida pelos municípios 

no que se refere aos bens e serviços previstos constitucionalmente, não é somente maior que a 

da União, mas também incompatível com a realidade fiscal da maioria dos municípios, no 

sentido de fazer cumprir todas as suas obrigações.  

Assim, Falciano, Nunes e Santos (2019), analisam o Proinfância como uma política 

social, uma vez que por meio de medidas governamentais o programa federal objetiva a ampliar 

acesso educacional na Educação Infantil por meio da construção de novas unidades nesta 

modalidade. Os autores compreendem também que a adesão dos municípios ao Proinfância faz 

parte de uma política de indução, conduzida pelo próprio desenho Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE) do MEC, como forma de assegurar um mecanismo de colaboração entre os 

entes além de considerar o programa como uma política social. Sendo assim, os autores 

ressaltam: 

 

Entende-se, assim, que a demanda consolidada esse plano é, hoje, o 

instrumento de colaboração entre os entes federados. Nesta via, é fundamental 

a visibilidade da Educação Infantil na avaliação diagnóstica, para que, de fato, 

possa valer a visão sistêmica da Educação Básica postulada pelo PDE. Numa 

rua de muitas vias, conjugam-se a demanda do PAR, as metas do PDE e a 

oferta de projetos e programas do MEC no exercício de sua função 

colaborativa. Como consequência, há maior responsabilização dos entes 

federados em suas competências, exigindo parcerias, compromissos mútuos e 

articulação entre programas e projetos para alavancar processos. É com esse 

argumento que o Proinfância se delineia na agenda da política pública 

(FALCIANO; NUNES; SANTOS, 2019, p. 260). 

 

 

 Ainda que passível de críticas e melhorias, é inegável a contribuição que o Proinfância 

tem fomentado na conjuntura política, social, econômica e educacional do Brasil, ao mobilizar 

a ação dos entes federados e da sociedade civil para a importância de se garantir o acesso à 

Educação Infantil a todos, pautada em critérios que capazes de definir um padrão mínimo de 

qualidade e de infraestrutura física.  

Lopes (2018), em seu estudo sobre o Proinfância e a expansão da Educação Infantil com 

qualidade, reconhece o mérito do Governo Federal ao destacar que “muitos municípios que 

foram contemplados com recursos do programa não tinham sequer atendimento na faixa de 0 a 

3 anos, o que certamente foi um ganho social para toda a população que não tinha esse direito 

garantido” (LOPES, 2018, p. 267). Todavia, a autora ressalta a dificuldade dos municípios, em 
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especial os de pequeno porte, no que tange a sua capacidade técnica e financeira muitas vezes 

precária.  

Segundo Lopes (2018), um dos maiores entraves do Proinfância foi verificado na etapa 

de realização das obras, em que se aferiu questões relacionadas à ausência comprometimento 

das empresas contratas para executar a construção e empenho insuficiente das prefeituras na 

fiscalização e controle das obras, gerando uma descontinuidade no monitoramento realizado 

pelo FNDE. Além dessas questões, se sobressaem as rinchas políticas que muitas vezes 

atravancam obras iniciadas em uma gestão que porventura, tem que ser finalizada em outra. 

Conforme pesquisa realizada por Ramos (2011), sobre como a descentralização das 

políticas públicas determinadas pelo pacto federativo brasileiro no âmbito dos governos 

subnacionais afetam a implementação do Proinfância, o autor assevera que “supor que os 

recursos financeiros repassados pelo Governo Federal são suficientes para o sucesso da 

implementação mostrou-se um equívoco” uma vez que a própria pactuação entre o Governo 

Federal e municípios, requer dos entes subnacionais, previamente, a disponibilização de 

recursos humanos, tecnológicos e financeiros para formalizar a relação intergovernamental 

(RAMOS, 2011, p. 159). 

Ramos (2011) dedicou-se ao estudo de três casos em torno do Proinfância: I) caso Afla: 

referente a um município que apesar de carência de vagas na Educação Infantil, não conseguiu 

ter êxito na adesão ao Programa Proinfância; II) caso Beta: referente a um município que 

embora tenha conseguido ter êxito na adesão ao programa, não conseguiu concluir a obra e 

colocar a unidade em funcionamento; III) caso Gama: relativo a um município cuja a 

implementação foi bem sucedida, desde a formulação da proposta, a adesão ao programa, o 

recebimento de recursos programados até a conclusão e funcionamento da nova unidade de 

Educação Infantil. 

Von Eye (2017), em seu estudo sobre o Proinfância, analisou a proposta metodológica 

do monitoramento do programa, no mapeamento de pontos críticos da execução das 

construções, com o objetivo de detectar oportunidades de melhoria. Segundo o autor, o 

monitoramento é um recurso da gestão no ciclo das políticas públicas durante o período de 

execução e operação e visa identificar pontos fracos dos programas para corrigi-los e melhorá-

los. Segundo Von Eye (2017, p. 95) há uma diferença fundamental entre monitoramento e 

fiscalização, de modo que: 

 

O monitoramento é modo de observação do andamento da obra, com 

frequência menor, cuja avaliação é feita de forma remota, com base em 
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informações textuais e fotográficas inseridas pela fiscalização. Por ser 

feito de modo remoto, o monitoramento não pode atestar a qualidade 

em loco ou por meio de ensaios. A avaliação do monitoramento é, 

portanto, visual, com capacidade de avaliar ausências, excessos, 

desconformidades visíveis a olho nu. O monitoramento tem como 

finalidade a comprovação de execução para a continuidade do repasse 

de recursos (VON EYE, 2017 p. 95). 

 

 

Assim, ao analisar o sistema de monitoramento do SIMEC, a fim de apurar restrições e 

inconformidades porventura existentes no Proinfância, no período de 2013 a 2016, Von Eye 

(2017) verificou que foram encontradas 38.504 inconformidades e restrições na execução das 

obras, sendo que deste total o maior percentual de inconformidades, ou seja, 16, 6% refere-se à 

superestrutura de concreto da obra. 

É importante salientar que inconformidades não sanadas podem se converter em 

restrições e assim resultar na paralização temporária ou até mesmo definitiva da obra. Em 

estudo realizado por Costa (2015) acerca do Proinfância e seus efeitos nas políticas municipais, 

o autor fez inúmeras considerações, dentre elas, a dificuldade de certos municípios e regiões 

em cumprir exigências a fim de se evitar que as obras do programa federal adquiram o status 

de paralisadas ou inacabadas. Neste aspecto, Costa (2015, p. 220) pontua: 

 

Quanto as obras paralisadas por rescisão contratual ou abandono das 

construtoras que totalizaram 441, o estudo alertava para as dificuldades 

dos entes federados no cumprimento das exigências contratuais, 

desconhecimento das normas vigentes e atraso nos repasses federais. 

As 476 obras inacabadas representavam 5% do total das unidades do 

PROINFÂNCIA e representariam aproximadamente 50 mil matrículas 

na Educação Infantil, o que poderia contribuir com determinações de 

expansão de matrículas nessa etapa dispostas no PNE 2014-2024 

(COSTA, 2015 p. 220). 

 

Embora Lei 13.005, de junho de 2014, tenha aprovado o Plano Nacional de Educação, 

por meio da instituição de 20 metas e 254 estratégias que visam contemplar diversas 

modalidades e setores educacionais – tais como Educação Infantil, gestão democrática, 

educação inclusiva, financiamento, educação profissional, educação de jovens e adultos, dentre 

outros –, a inexistência de uma estrutura de pactuação de políticas consistente, somada à falta 

de clareza quanto às funções e responsabilidades de cada ente federativo, se converte em 

desafios na concretização dos objetivos postos em programas criados pelo Governo Federal 

para serem executados pelos municípios. 
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Estes desafios são apropriados de forma bastante desigual por cada ente federado dada 

a capacidade de gestão e sua inserção nas regiões brasileiras. Neste cenário, o índice de 

conclusões exitosas de obras no Proinfância, segundo a análise apresentada por Costa (2011), 

apresenta-se intimamente atrelada à capacidade de gestão, sobretudo financeira, na qual se 

encontram as prefeituras. Neste aspecto, Costa (2011) destaca que a situação mais grave no que 

tange às obras inacabadas refere-se aos estados das regiões Norte e Nordeste, onde 75% das 

construções se apresentam inacabadas, correspondendo 362 obras, e R$ 408 milhões em 

investimentos. Já as regiões Sudeste e Centro-Oeste contaram com 94 obras inacabadas, e no 

Sul, um número reduzido de 21 obras apresentavam-se nesta situação (COSTA, 2011). 

Como pode-se notar, o Proinfância é um programa de considerável envergadura e mais 

complexo do que inicialmente possa parecer. É relevante, no que concerne a garantia do acesso 

à Educação Infantil de qualidade, em especial na fase creche, que o Governo Federal possa 

intensificar seu apoio aos entes mais vulneráveis, uma vez que boa parte dos municípios 

brasileiros, sequer geram suas próprias receitas e dependem de transferências da União. Este 

aspecto é essencial, para que se possa dirimir as disparidades na garantia do acesso e do padrão 

mínimo de qualidade, que se almeja cumprir no artigo 75 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, por meio de uma efetiva ação supletiva e redistributiva da União aos demais entes 

federados. 
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CAPÍTULO IV – DESIGUALDADES 

 

 

A desigualdade é um fenômeno complexo, que exige do investigador um olhar atento, 

que fuja das respostas fáceis, especialmente em países nos quais o fenômeno da desigualdade é 

mais expressivo, como é o caso da sociedade brasileira. 

O presente capítulo fará uma retomada sucinta em torno do debate das desigualdades, 

embora não seja foco deste trabalho o exame de todas as possíveis dimensões que envolvem a 

temática. Busca-se apenas delinear o cenário para o qual se encaminha o objeto desta pesquisa, 

que é a desigualdade de acesso educacional à creche. 

Nesta perspectiva, vale destacar o estudo desenvolvido por Therborn (2010), que através 

de intensa investigação, buscou examinar os meios que viabilizam a produção da desigualdade. 

Para Therborn (2010), além da clara distinção existente entre desigualdade e diferença, existem 

quatros formas que levam à produção da desigualdade, não necessariamente inerentes entre si 

ou determinados pelos mesmos fatores causais, mas que estão estruturalmente no cerne de tal 

fenômeno, sendo eles: o distanciamento, a exclusão, a hierarquia e a exploração.  

De acordo com o autor, a diferença é horizontal e quase sempre, categórica, ao contrário 

da desigualdade que atua verticalmente, separando os indivíduos que estão acima e os que estão 

abaixo no que tange ao acesso às oportunidades socialmente construídas. A desigualdade, além 

de propiciar a criação de rankings, é em si imoral, pois fere o princípio de igualdade entre os 

seres humanos. Neste aspecto, Therborn (2010) alerta para o fato de que a desigualdade, ao 

contrário da diferença, sempre se utiliza de mecanismos extinguíveis que direcionam 

injustamente o acesso às melhores oportunidades, ao contrário, das diferenças. Logo, quando 

tratamos da desigualdade, entende-se que, pessoas inseridas num mesmo contexto podem ser 

mais ou menos beneficiadas no que tange às inúmeras oportunidades de vida, sejam elas 

educacionais, profissionais, etc. Já no que se refere às diferenças, estas podem se referir a 

questões categóricas como etnia, raça, maior aptidão física ou intelectual para esta ou aquela 

competência, etc.  

Enquanto a diferença atua enquanto característica ou condição inerente ao indivíduo, a 

desigualdade atua através da criação de mecanismos que irão distanciar os indivíduos a partir 

de vantagens ou benefícios que irão potencializar essas diferenças. Assim, segundo Therborn 

(2010) ao compararmos a condição física de um jovem com a de um idoso sexagenário, não 

estamos a tratar de desigualdade, e sim de diferença. Contudo, no instante que as diferenças 

passam a interferir nas oportunidades de vida de um indivíduo ou grupo de indivíduos ao longo 
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de sua existência, como é o caso de filhos das camadas mais abastadas da sociedade brasileira 

em comparação com os filhos das camadas mais populares, potencializando de modo distinto a 

oferta de oportunidades educacionais, habitacionais e de trabalho oferecidas pela sociedade aos 

negros e às mulheres em relação aos homens brancos, percebe-se então, a produção da 

desigualdade. 

Ainda que todos tenham a certa altura adquirido o direito a ter direitos, seja à saúde, à 

Educação, a usufruir os bens sociais e culturais de uma sociedade, o fato de estamos inseridos 

em uma sociedade que oferta seus serviços de acordo com categorias, seja a partir da renda ou 

classes sociais, nos revela o cerne que habita a produção da desigualdade na conjuntura política 

e econômica de um país enquanto nação. 

A forma como vivemos e o modo como as oportunidades são oferecidas ao longo de 

nossa existência não é algo fortuito, como se fosse obra do acaso ou da sorte. Uma vida com 

mais ou menos recursos, são fatores determinantes no que tange à desigualdade entre os 

indivíduos.  

Nesta lógica, Therborn (2010) pontua como a exploração atua, ainda que de modo 

indireto em alguns contextos, na produção da desigualdade. Segundo o autor, existem rotas de 

exploração capitalistas totalmente discerníveis que definem a desigualdade de saúde e a 

expectativa de vida entre os indivíduos. Assim, compreende-se que, do mesmo modo que 

empregados se encontram subordinados a seus patrões, algumas “Zonas Econômicas 

Especiais”, são reconhecidas pelos seus efeitos sobre a vida e a saúde dos trabalhadores que 

nela atuam, tais como a mineração na África do Sul, na China e na Ucrânia por exemplo. Ao 

mesmo tempo, é por meio da exploração que os países ricos mantêm suas riquezas e exercem 

sua soberania política e econômica à mercê das necessidades e interesses de países menos 

favorecidos no contexto mundial. 

A hierarquia é outro condutor significativo da desigualdade apresentado por Therborn 

(2010), denotando a verticalização das relações humanas, de modo que, para que alguns 

indivíduos ou grupos de indivíduos estejam nos degraus superiores da “escada” é necessário 

que outros estejam nos degraus inferiores da mesma. Ainda que nas últimas décadas, as 

sociedades e organizações estejam representadas por pirâmides estruturalmente mais achatadas, 

o fato é que mesmo em tais modelos, mecanismos de hierarquias muito sutis de status social 

continuam a atuar em diferentes níveis e assim, viabilizar a persistência da desigualdade 

existencial entre os indivíduos e a própria sociedade. 
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Para Therborn (2010), a exclusão é outro mecanismo a ser considerado na produção da 

desigualdade. Segundo o autor, a exclusão apresenta-se como uma “barreira que é erguida, 

tornando impossível, ou pelo menos muito difícil, para certas categorias de pessoas alcançarem 

uma vida boa” (THERBORN, 2010, p. 147).  

Embora os efeitos sintomáticos da exclusão tenham sido fortemente combatidos, e 

diminuído ao longo dos anos, tais como o racismo, a discriminação contra as mulheres, o 

preconceito contra imigrantes, etc., a exclusão aperfeiçoou seus mecanismos de atuação, se 

revelando agora mais discreto e não menos nocivos, ao definirem de forma soberana o 

monopólio aos países economicamente mais abastados, tanto no que tange à participação da 

divisão riquezas, naturais ou advindas de certas produções exclusivas, bem como à definição 

no jogo político acerca de quem pode protagonizar ou não no mercado internacional. Neste 

aspecto, Therborn (2010), destaca: 

 
No entanto, ainda que diminuída, a exclusão permanece sendo um aspecto 

central do mundo contemporâneo, dividido como é em Estados-nação 

exclusivos, cada um com direitos específicos apenas para os seus cidadãos. 

Existem também outros processos excludentes e curso, incluindo formas 

difusas de protecionismo comercial, como por exemplo, o protecionismo do 

algodão norte-americano, que afeta países pobres da savana africana. Na crise 

atual, embora haja um tabu oficial sobre o protecionismo, o exclusivismo 

nacional tem ficado cada vez mais marcante, como as campanhas que pregam 

“Empregos britânicos para trabalhadores britânicos” e “Compre produtos 

americanos [Buy American] (THERBORN, 2010, p.150) 

 

 

Contudo, é através do mecanismo do distanciamento que a desigualdade consegue se 

gestar e se manter, não como força causal, mas como resultante das janelas de oportunidades e 

redes de contato, ou de modo reverso, das adversidades predeterminadas e isolação social, como 

bem pontua Therborn (2010). 

Neste aspecto, as desigualdades existentes entre as inúmeras nações ao redor do mundo 

são marcadas pelas distâncias, que fazem dentro do contexto implacável do capitalismo, para 

alguns países, uma situação ser percebida como uma tragédia socioeconômica e existencial e 

para outros, ser percebida como uma janela de oportunidade que gerará riqueza e prosperidade. 

Assim, distâncias quase intransponíveis são retroalimentadas consecutivamente, de modo que 

países economicamente mais abastados se encontrem oportunamente em situações favoráveis, 

enquanto nações economicamente desfavorecidas fiquem à mercê das decisões econômicas e 

políticas dos primeiros. 
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Therborn (2010), alerta para a desigualdade vital que assola países da África subariana, 

que por motivos ainda pouco esclarecidos, foram atingidos de modo incomparável pela Aids, 

comprometendo assim, a expectativa de vida de boa parte desse continente. Países como Rússia 

e a antiga União Soviética vivenciaram os efeitos devastadores da restauração do capitalismo, 

gerando desemprego em massa, crises econômicas, pobreza e humilhação existencial. Todas 

essas circunstâncias produziram distâncias entre países e indivíduos quase irreversíveis.  

Em tempos onde as distâncias físicas, territoriais podem ser cada vez mais encurtadas 

em função das tecnologias produzidas, tais como o celular, e-mails, Skype, drones, tecnologias 

capazes de aproximar as pessoas apesar das fronteiras geográficas, Therborn (2010) nos alerta 

para o aumento cada vez maior das distâncias vitais e de renda, tanto no que concerne as 

diversas realidades dentro de um mesmo país, quanto no contexto global da relação dos países 

entre si. 

Todas essas formas de desigualdade produzem e/ou mantêm outras formas de 

desigualdade, denominadas por Therborn (2010) de desigualdade vital, desigualdade 

existencial e desigualdade material, que, não necessariamente são determinados pelos mesmos 

fatores. 

Nesta perspectiva, Therborn (2010) denomina de desigualdade vital quando recursos 

relacionados à saúde e a morte são desigualmente distribuídos, denotando assim, a supremacia 

das classes ricas sobre as pobres, bem como do favorecimento e da hierarquia dos municípios 

e estados com maior capacidade financeira sobre os demais, na hora de assegurar direitos aos 

seus cidadãos.  

Assim, podemos inferir que, certas condições serão oportunizadas ou não aos 

indivíduos, em função da região em que nasceu ou morou boa parte de sua vida. Quando 

refletimos sobre uma região mais ou menos desenvolvida tecnologicamente, estamos a refletir 

também sobre as oportunidades de emprego, de saúde e educação e possíveis oportunidades 

que esta localidade possa a representar na vida de um indivíduo em relação a outra com menos 

recursos ou menos desenvolvida.  

Neste aspecto, enquanto algumas regiões se destacam pela rápida urbanização, 

escolarização e viabilização de condições em função dos seus recursos, outras regiões ainda 

mitigam a mortalidade infantil e os males da seca. Basta observar as realidades desiguais entre 

as regiões Sudeste e Nordeste, ou entre as regiões Norte e Sul no Brasil. Os efeitos da 

desigualdade se reflete no cenário educacional brasileiro ao percebermos as distâncias de 

investimento entre no valor médio por aluno destinado à educação de uma criança nascida em 
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São Paulo é 56% superior ao investimento destinado à educação de uma criança nascida no 

Maranhão. Para Therborn (2010), esse tipo de desigualdade denomina-se “desigualdade vital”. 

Segundo o autor, 

Existe a desigualdade de saúde e morte, a qual podemos denominar 

desigualdade vital. É verdade que somos todos mortais e fisicamente 

vulneráveis e que, de alguma forma, nossa árvore da vida é decidida por 

alguma loteria inescrutável. Contudo, acumulam-se evidências robustas de 

que a saúde e a longevidade são distribuídas segundo padrões sociais 

facilmente identificáveis. Nos países e classes pobres, as crianças morrem 

mais frequentemente antes de fazer 1 ano, e entre 1 e 5 anos, do que nos países 

e classes ricas. (THERBORN, 2010 p.146)  

 

 

Assim, a desigualdade existencial afeta a capacidade de atuação do indivíduo enquanto 

pessoa, negando a certas pessoas de certas categorias reconhecimento e respeito perante suas 

demandas nas esferas públicas. Essa forma de desigualdade atua através de “hierarquias de 

status mais sutis” (THERBORN, 2010, p. 146).  

As camadas menos favorecidas sempre estiveram em desvantagem em relação a elite, 

e, essa desigualdade manifesta-se essencialmente em função da forma como os recursos 

materiais são distribuídos entre as pessoas de uma mesma sociedade. Conforme Therborn 

(2010, p. 146), essa forma de desigualdade “significa que atores humanos contam com recursos 

muito distintos”.  

No caso brasileiro, alguns pesquisadores têm se dedicado intensamente à temática da 

desigualdade tais como Arretche (2015); Oliveira (2010); Oliveira e Araújo (2005); Oliveira e 

Sampaio (2015) Souza (2016); Limongi, Cheibub e Figueiredo (2010); Lima e Prates (2010); 

Ribeiro e Schlegel (2010); Filho e Kirschbaum (2010), Crahay (2013); Crahay (2002); 

Kertenezky e Kertenezky (2015); Souza (2016). Estes pesquisadores analisaram como este 

fenômeno se revela nas mais diversas categorias da sociedade, bem como os fatores que 

determinam a sua persistência, ampliação ou diminuição ao longo dos últimos anos. A literatura 

recente sobre desigualdades no Brasil tem afirmado que, embora o país tem avançado no sentido 

de reduzi-la, nos últimos cinquenta anos, há nichos em que a mesma persiste, como é o caso da 

questão racial (ARRETCHE, 2015). 

No que diz respeito à desigualdade de renda, ela passou a ser minimizada a partir da 

implementação da política de salário mínimo nos anos 1990, tornando-se esta um “divisor de 

águas na renda dos indivíduos menos qualificados” (ARRETCHE, 2015, p. 17). Por meio dessa 

política, a parcela mais pobre da população brasileira passou ser protegida, reduzindo as 

desigualdades entre os indivíduos extremamente pobres. No contexto brasileiro, a desigualdade 
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de renda esteve historicamente atrelada à oferta da educação, que além de tardia no que tange 

à universalização do Ensino Fundamental, ainda se revela lenta e gradual nos demais 

segmentos, tais como o Ensino Superior e cursos de pós-graduação. Deste modo, o acesso à 

educação sempre oportunizou chances melhores frente ao mercado de trabalho. Contudo, essas 

oportunidades eram asseguradas apenas à uma pequena parcela da sociedade: a elite, composta 

majoritariamente pelo estereótipo do homem branco universal. Segundo Arretche (2015, p.18), 

quando se instaura a política do salário mínimo, esta passa a proteger os indivíduos mais pobres 

e menos qualificados da sociedade brasileira, através do efeito de “bolha de proteção”, 

reduzindo não apenas as desigualdades de renda, mas diminuindo também as desigualdades nas 

categorias de gênero e cor, uma vez mulheres e pretos historicamente apresentaram menores 

rendimentos quando excluídos da política do salário mínimo. 

Pesquisas realizadas por Arretche (2015) sobre renda dos mais pobres, demonstrou que 

a distribuição de renda de homens no ano de 2012, era três vezes maior que a renda de mulheres 

e duas vezes maior que a renda de pretos na mesma distribuição de renda. 

Assim, se a indexação do salário mínimo contribuiu para aliviar o peso das 

desigualdades, foram os homens brancos que mais se beneficiaram dessa política, de modo que 

entre mulheres e negros, a desigualdade de renda se demonstrou persistente através do gênero 

e da cor. A esse respeito afirma Arretche (2015): 

 
A conclusão é clara: entre os indivíduos extremamente pobres, a desigualdade 

de renda por gênero e cor aumentou no mesmo contexto em que a 

desigualdade entre faixas de renda diminuiu. Foram os homens brancos que 

mais se beneficiaram da melhora de renda no estrato cuja renda é inferior a 1 

salário mínimo, qual seja, os baixamente qualificados no mercado informal de 

trabalho. (ARRETCHE, 2015, p. 17) 

 

 

A implementação da política do salário mínimo por si só não assegurou contrato formal 

de trabalho. Inúmeros setores continuaram a prestar serviços na informalidade, sobretudo nas 

áreas rurais e empregos domésticos. Mas cabe pontuar que a longo prazo, o assalariamento 

representava benefícios na renda indireta tais como o seguro desemprego, compensações diante 

de demissões imotivadas que asseguravam ao trabalhador o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), auxílios em casos de acidentes no ambiente de trabalho, dentre outros. 

Outra redução de desigualdades é aquela relativa à infraestrutura básica. Durante o 

regime militar, paradoxalmente, se expandiram de modo significativo. Contudo, a oferta de tais 

serviços apresentava uma geografia marcada pela desigualdade territorial entre ricos e pobres. 

Alguns deles, por exemplo, eram ofertados em áreas urbanas provocando o deslocamento dos 
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cidadãos que moravam na zona rural para as cidades industrializadas. Neste contexto, Arretche 

(2015, p, 5) observa que a existência da desigualdade de “acesso a serviços essenciais está 

associada a uma origem comum: a concentração espacial de pobres”. 

Limongi, Cheibub e Figueiredo (2015), ao examinarem as desigualdades políticas, 

apontam como as barreiras à participação política foram se reduzindo ao longo dos anos e como, 

por muitas décadas, o direito ao voto revelou-se excludente. No caso feminino, o voto só foi 

estendido às mulheres a partir dos anos 1930, sendo reduzidas também neste período a idade 

mínima para votar, bem como o entendimento do voto como obrigatório (LIMONGI, 

CHEIBUB; FIGUEIREDO, 2015). Para aqueles cuja as oportunidades educacionais se 

mostravam mais distantes, como no caso dos analfabetos, essa exclusão perdurou até a década 

de 1980, findando apenas em 1985, quando houve a redemocratização do país, em que 

finalmente se assegurou por meio da Constituição de 1988, o direito ao voto aos analfabetos, 

contudo, em caráter facultativo. 

O exercício da cidadania não é em si um fruto automático da democracia, mas resultado 

de lutas e conquistas sociais. Basta lembrar que o sufrágio nem sempre foi universal, afinal, por 

muito tempo os analfabetos e/ou pobres e sem acesso às oportunidades educacionais eram 

excluídos da participação política no Brasil. Neste aspecto, destaca Arretche (2015): 

 

Embora ocorressem eleições regulares, a proibição do direito de voto aos 

analfabetos excluía um largo contingente de cidadãos – os mais pobres – da 

arena eleitoral. A queda na desigualdade de renda está associada à 

universalização do sufrágio. Quando o alistamento eleitoral se aproxima de 

100%, o que ocorre a partir da década de 90, há uma inflexão para baixo na 

curva da desigualdade de renda (ARRETCHE, 2015, p. 6). 

 

 

O direito ao voto teve como objetivo reduzir as desigualdades de participação política, 

uma vez que o exercício deste direito sempre foi influenciado pelas camadas mais abastadas e 

escolarizadas da população, especialmente até o século XIX. Contudo, segundo Limongi, 

Cheibub e Figueiredo (2015) a universalização do sufrágio em 1985 não assegurou 

necessariamente a participação política efetiva dos não abastados e não escolarizados, haja vista 

que o exercício do direito de votar sempre esteve intrinsecamente aliado à capacidade do eleitor, 

no que tange ao discernimento envolvido em tal processo.  

Nesta lógica, Limongi, Cheibub e Figueiredo (2015) alertam para o quão distante a 

educação destinada às camadas populares revelou-se ao longo das décadas, tornando-se uma 

espécie de embuste no cenário da participação política, uma vez que o conhecimento necessário 
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para validar o voto, ainda era algo a se alcançar na realidade de alguns milhões de brasileiros. 

Neste aspecto, o Limongi, Cheibub e Figueiredo (2015) pontuam: 

 

A educação passa a representar uma limitação de fato ao exercício do direito 

de votar. Na experiência recente, caracterizada pelo sufrágio universal, as 

limitações postas à participação desses setores da população são claras: 

reconhece-se que analfabetos tem o direito de votar; contudo, nas primeiras 

eleições em que puderam participar, exigiu-se que escrevessem os nomes de 

seus candidatos para que suas preferências fossem contabilizadas. Após a 

democratização, concomitante à extensão do direito de votar aos analfabetos, 

o efeito desse tratamento contraditório se evidenciou no crescimento das taxas 

de votos inválidos, tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, 

ainda que mais pronunciado nestas últimas. (LIMONGI; CHEIBUB; 

FIGUEIREDO, 2015, p. 44). 

 

 

Segundo Limogi, Cheibub e Figueiredo (2015), este cenário perpassou pelas eleições 

seguintes tornando-se recorrente e crescente a prática de invalidar votos, a partir de obstáculos 

postos a determinadas categorias da sociedade (especialmente os analfabetos) que na prática 

cada vez mais eram distanciadas de exercer um direito que estava posto em lei. 

Em 1998, com a introdução do voto eletrônico no Brasil, percebe-se uma inegável queda 

das taxas de votos inválidos, bem como uma ampliação da participação sobre o sistema político 

brasileiro, reduzindo de forma significativa as desigualdades de participação política através da 

incorporação efetiva dos menos escolarizados, conforme pontuam Limongi, Cheibub e 

Figueiredo (2015). 

A importância da inserção efetiva dos menos escolarizados na participação política fez 

com políticas públicas passassem a ter o enfoque nas classes menos favorecidas, 

compreendendo a importância do voto dos mais pobres e a necessidade de se direcionar 

políticas de saúde para as camadas populares, dentre outras, como salientam Limongi, Cheibub 

e Figueiredo (2015). Barreiras à participação política dos menos escolarizados se impuseram 

de forma rigorosa, na forma de cédulas cada vez mais complexas e procedimentos nada baratos 

à classe menos favorecida da população. Somente com a remoção da restrição do voto aos 

analfabetos em 1985 é que este cenário, enfim começa a se alterar positivamente. A introdução 

da urna eletrônica em 1998, além de impedir fraudes constantes, viabilizou a participação 

daqueles que não conseguiam votar nas eleições legislativas, colocando os mais pobres no radar 

dos políticos, além de se levar as eleições para o domingo, dia da semana que permitiria maior 

adesão. 

Já quando se examinam as desigualdades relativas à renda no contexto brasileiro, 

percebemos que esta tem apresentado fatores historicamente relacionados aos baixos índices de 
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desempenho educacionais. Contudo, estudos recentes têm demonstrado que a desigualdade de 

renda resulta também de fatores não diretamente ligados à educação, tais como os diferenciais 

de salários por gênero, cor, ocupações ou ramos de atividade, conjunturas macroeconômicas 

referentes à própria manutenção da estabilidade econômica do país, que faz com que o valor da 

renda real seja preservado e por consequência, os menos favorecidos, bem como a disposição 

do sistema tributário e fiscal no bojo das estruturas políticas e econômicas do país. 

Filho e Kirschbaum (2015), em seu estudo, destacaram a notoriedade do caso brasileiro 

no que tange a relação entre desigualdade social e baixos desempenhos educacionais, sobretudo, 

ao realizar um comparativo dos índices educacionais brasileiros com os da população norte-

americana, haja vista que, em 1980, os norte-americanos contavam em média com 14 anos de 

estudo, enquanto que no Brasil, neste mesmo período a população dispunha, em média, de 9 

anos de estudo, sendo este índice superado pela população norte-americana em 1900. 

Assim, até o final do século XX, o Brasil despontou entre as nações mais desiguais em 

renda e com mais baixos níveis de escolaridade média do mundo, de modo que os 10 % mais 

ricos detinham renda média setenta vezes superior àquelas dos 10 % mais pobres, muito acima 

de países com renda per capta similar. 

Filho e Kirschbaum (2015) apontam que durante boa parte do século XX, o foco das 

políticas públicas esteve voltado para o desenvolvimento econômico e este não favoreceu o 

planejamento de uma política de justiça social. Somente a partir da década de 1980, o governo 

começa a se mobilizar no sentido de traçar políticas de combate à pobreza e à desigualdade de 

renda. 

Estudos recentes têm revelado a importância dos programas de transferência de renda 

no decréscimo da desigualdade, contudo, estes não constituíram o fator mais relevante para a 

diminuição da desigualdade de renda, haja vista que os fatores que têm mobilizado essa 

dinâmica no sentido de promover uma diminuição significativa neste sentido, encontram-se no 

mercado de trabalho, junto aos agentes que mediam a economia na relação existente entre 

diferenciais de salário e trabalho qualificado, segundo Filho e Kirschabaum (2010). 

Para Filho e Kirschbaum (2015), a compreensão da desigualdade de renda versus 

escolaridade pode ser examinada a partir da teoria de Kuznets (1955), que analisou a relação 

existente entre educação e distribuição de renda a partir do modelo de U invertido, no qual em 

um primeiro momento, o desenvolvimento provocaria desigualdade de renda a partir da 

industrialização e necessidade de contratar mão de obra barata. Contudo, em um segundo 

momento, haveria necessidade de se contratar trabalhadores mais escolarizados, provocando 
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assim a diminuição da desigualdade. Mas segundo a teoria, espera-se que parte da mão de obra 

utilizada no primeiro momento seja incorporada no segundo momento, contrabalanceando 

assim essas forças. Assim, pontuam Filho e Kirschbaum (2015): 

 
Ao mesmo tempo, a escolaridade dos trabalhadores tende a aumentar, pois a 

ampliação dos diferenciais de salário passa a superar o investimento em 

educação para um número maior de famílias. Além disso, a própria demanda 

por trabalhadores mais escolarizados leva a mudanças institucionais e 

políticas que promovam a maior escolaridade. Com o crescimento da oferta 

de trabalhadores qualificados, os diferenciais de salários e a desigualdade 

caem. (FILHO; KIRSCHBAUM, 2015, p. 112). 

 

Assim, o que se percebe é que os índices de desigualdade expressos pelos rendimentos 

do indivíduo versus escolaridade no Brasil sempre estiveram sensíveis a outras políticas de 

infraestrutura e macroeconomia, as quais foram de extrema relevância para o decréscimo destes 

índices. Neste sentido, vale salientar a implementação do Plano Real, na década de 1990, que 

trouxe estabilidade econômica e real valor de compra para os trabalhadores (FILHO; 

KIRSCHBAUM, 2015). 

Segundo Filho e Kirschbaum (2015), no que tange a oferta de trabalho por educação, há 

uma importante redução da desigualdade, em que houve decréscimo da parcela com 0 a 3 anos 

completos de estudo, passando de 75% em 1960 para 26 % em 2010. Filho (2010) atenta para 

o fato de que essa desaceleração torna-se mais lenta em função da dificuldade de diminuir o 

analfabetismo quando este já apresenta uma taxa muito reduzida. 

O que se nota, a partir de então, são inúmeras transformações na sociedade brasileira, 

advindas da inserção população por mais tempo a escola, que irão repercutir diretamente no 

mercado de trabalho, seja através da fertilidade, da criminalidade, do exercício da cidadania, 

etc. Filho e Kirschbaum (2015) relacionam a criação do FUNDEB, em 1998, bem como outros 

programas, tais como Bolsa Escola e Bolsa Família e programas de progressão continuada a 

um “prêmio salarial” na vida dos menos favorecidos, oriundo do salto de um estrato para o 

estrato adjacente superior” evoluindo assim para o impacto na desigualdade de renda. (FILHO; 

KIRSCHBAUM, 2015, p. 118) 

Os autores, nesse sentido, asseveram que a desigualdade de renda depende não somente 

dos diferenciais de salários, mas também da própria desigualdade educacional da população. 

Nesta lógica, uma vez que os diferenciais de salários relativos ao Ensino Fundamental 

reduziram, em função da demanda por estudo nesta etapa se apresentar praticamente satisfeita, 

o diferencial de salário relativo ao Ensino Médio estava crescendo e desigualdade educacional 

(acesso à escola) estava aumentando.  
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Embora os últimos 50 anos apontem para o decréscimo das desigualdades de renda no 

Brasil, evidenciando que a redução das desigualdades foi regida pelos diferenciais de salários 

associados à educação ao longo deste período, foi a partir dos anos 2000, com a estabilização 

da inflação e diminuição da desigualdade educacional, que a desigualdade de renda começa a 

apresentar queda considerável, de acordo com estudo de Filho e Kirschbaum (2015). 

Entretanto, quando se investiga a desigualdade a partir da perspectiva dos que ocupam 

os estratos mais elevados da sociedade brasileira, ou seja, os ocupantes do 1% mais rico do 

Brasil, como apresentado no estudo desenvolvido por Souza (2016), a partir de construções de 

séries históricas no período de 1923 a 2013, o que se pode notar é que a construção da 

desigualdade brasileira teve momentos históricos de maior crescimento, tais como, durante o 

Estado Novo e na 2ª Guerra, caindo posteriormente no pós-guerra e, mais ainda na segunda 

metade da década de 1950, uma nova revertida depois do Golpe militar. Os anos 1970 foram 

marcados pela instabilidade, mas a desigualdade voltou a crescer novamente na década 

seguinte, adquirindo certa estabilidade apenas após os anos 2000.  

Contudo, o Souza (2016) ressalta em sua pesquisa o fato de que a “certa” estabilidade 

adquirida nos níveis de desigualdade a partir dos anos 2000, não interferiram nos níveis de 

concentração de renda dos mais ricos. Essa movimentação na distribuição de renda em favor 

da diminuição da desigualdade deu-se do meio para a base da pirâmide social, de modo que a 

elevadíssima concentração de renda nas mãos dos 1% de brasileiros mais ricos manteve-se 

intocável durante o período considerado de menor desigualdade social. Neste aspecto, Souza 

(2016) afirma que 

 
Em outras palavras, ao que tudo indica, as mudanças mais radicais e positivas 

dos últimos tempos ocorreram na base da pirâmide social, e não na fatia 

apropriada pelos mais ricos, que, dado o padrão de distribuição de renda no 

Brasil, afeta de forma importante até medidas sintéticas como o coeficiente de 

Gini. (SOUZA, 2016, p. 216). 

 

 

Assim, “a concentração de renda no topo é uma das características mais marcantes da 

desigualdade brasileira” (SOUZA, 2016, p. 220). E é no bojo dessa sociedade historicamente 

marcada por uma economia de privilégios tributários, para um reduzido extrato de abastados 

que o sistema educacional brasileiro foi gestado e vem se desenvolvendo em suas nuances. 

Nesta lógica, compete às relações intergovernamentais e as formas de financiamento, dar 

resposta à questão tributária nunca encarada de frente. Criam-se, pois, programas no âmbito da 

União para dialogar com as realidades municipais, na tentativa de remediar paliativamente o 
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problema da desigualdade posta, contudo, sem confrontar francamente a necessidade de se 

reformar o sistema tributário. 

Já no debate em torno das desigualdades raciais, Lima e Prates (2010) buscam estruturar 

as bases de sua investigação, visando comtemplar aspectos recentes dos últimos 15 anos, que 

têm contribuído para o processo de diminuição das desigualdades raciais. Neste sentido, 

questões relativas à educação e seus reflexos (taxa de fecundidade, alterações no padrão da 

população, etc.), bem como questões relativas à implementação de políticas sociais, seja para 

redução de pobreza ou na forma de políticas de ação afirmativa que visem reduzir as 

desigualdades educacionais, são de extrema relevância para esse debate de raça. 

À medida que os níveis mais básicos da educação são assegurados à população em 

termos de acesso e conclusão, nota-se trajetórias distintas percorridas por mulheres e pretos, 

uma vez que as mulheres persistem rumando ao Ensino Médio e avançando sua participação no 

Ensino Superior, a partir dos anos de 1991, enquanto que para os pretos, essa dificuldade 

apresenta-se persistente no que tange à conclusão do Ensino Médio e ao acesso do Ensino 

Superior.  

No âmbito da educação, sobretudo quando o acesso não é universal, Arretche (2015) 

afirma que é fácil perceber a nítida distinção entre os que são beneficiados na progressão escolar 

e os que são excluídos do sistema educacional. A supremacia do gênero (homem), da cor 

(branca) e renda mais elevada se reflete no campo das oportunidades educacionais, revelando 

uma desigualdade de acesso da população aos direitos sociais. Arretche (2015) alerta neste 

sentido para o fato de que:  

 
A despeito de uma trajetória geral de expansão das oportunidades 

educacionais e de ocupação de carreiras de maior prestígio no mercado de 

trabalho, os brancos – homens e mulheres – apresentam claras e persistentes 

vantagens sobre os não brancos. Quando o acesso não é universal, as 

vantagens na progressão escolar dos brancos sobre os não-brancos aumentam 

à medida que aumentam os níveis de escolaridade (ARRETCHE, 2015, p. 21).  

 

 

Assim, Lima e Prates (2010) tratam das questões raciais em seu trabalho a partir de duas 

perspectivas fundamentais, sendo elas: “ (i) a redução das desigualdades raciais entendida como 

fruto dos avanços educacionais e da queda na desigualdade de renda; (ii) a contribuição da 

diminuição das diferenças entre os grupos raciais para a redução das desigualdades em geral” 

(LIMA; PRATES, 2015, p. 168). 

A partir dessas perspectivas, Lima e Prates (2015) ressaltam que no âmbito da pobreza, 

no período de 1995 e 2006, conforme dados das Pesquisas Nacionais por Amostra de 
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Domicílios (PNADs), a população branca reduziu 30, 4% a sua participação no grupo de 

indigentes. Contudo, em 2006, 18,8 % dos pretos e pardos e 8,0% dos brancos ainda estavam 

abaixo da linha de indigência. Isso denota uma maior concentração e persistência dos índices 

de pobreza no grupo de pretos e pardos, mesmo ao longo do tempo. 

De acordo com Lima e Prates (2015), em 2004, registrou-se que 67,7% de indivíduos 

que se beneficiam dos programas de transferência de renda são pretos e pardos. Neste aspecto, 

os autores atentam para o fato de que programas desta natureza certamente incidem sobre a 

diminuição das desigualdades raciais. Contudo, mesmo admitindo os avanços inerentes de tais 

programas, a desigualdade que assola a população negra é tão extrema que tais políticas têm 

efeitos quase paliativos, quando comparados com outros grupos raciais. 

No que tange aos processos de transição educacional e mobilidade social, Lima e Prates 

(2015) enfatizam que os estudos são unânimes em apontar que as dificuldades educacionais 

segundo a classe se sobrepõem aos obstáculos raciais. Contudo, o efeito raça ganha maior 

destaque nas chances de mobilidade social, bem como nos índices de maior desigualdade racial 

entre os mais escolarizados, inclusive em posições de maior status. 

Vale ressaltar que Lima e Prates (2015), a fim de estabelecer um diálogo entre os limites 

propostos sociologicamente entre raça e classe, buscaram analisar como procede a relação entre 

discriminação e desigualdade. Neste aspecto, cabe pontuar que “a discriminação torna-se 

evidente à medida que os aspectos mais relevantes da condição de classe são controlados e as 

desigualdades raciais permanecem” (LIMA; PRATES, 2010, p. 171). 

A fim de discernir as peculiaridades que distinguem classe e raça, no processo de 

compreensão da desigualdade racial, Lima e Prates (2015) buscam examinar os caminhos 

percorridos para que os negros possam ter acesso à escola. Posteriormente, é verificada como 

se dá a trajetória que leva os pretos e pardos ao Ensino Superior e seus efeitos na renda e no 

mercado de trabalho e, por fim, há um enfoque nos reflexos relacionados ao alcance educacional 

dos filhos de pais com nível superior. 

No que se refere ao acesso à escola e seus reflexos, é possível notar que há uma 

tendência à universalização do acesso a partir da década de 1980 entre pretos e pardos; contudo, 

no que tange ao desempenho, estes grupos ainda apresentavam participação inferior ao grupo 

branco. Apenas em 2010 as desigualdades apresentam significativa diminuição, principalmente 

pela notória presença de pretos e pardos no Ensino Médio, significando não apenas o acesso 

deste grupo, mas também a permanência. No grupo de jovens de 15 a 17 anos, os brancos 
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representavam 68,1%, os pretos e pardos contabilizavam 49,3% e 53,7% respectivamente, 

segundo Lima e Prates (2015, p. 174).  

Atualmente pode-se notar uma maior inserção de pretos e pardos no Ensino Médio, uma 

vez que os pretos contabilizam 64% e os pardos 65% das matrículas no Ensino Médio em 2018 

conforme dados do Anuário Brasileiro de Educação Básica. Neste aspecto, seguem resultados 

de matrículas no Ensino Médio por raça e cor no gráfico 1:  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica – 2019. 

  

Acerca da inserção dos negros no universo ocupacional dos graduados, Lima e Prates 

(2015) destacam que a maior participação e crescimento deste grupo se apresenta em estratos 

menos valorizados no mercado. Parte desta situação pode ser compreendida, uma vez que parte 

considerável dos negros tendem a ter diplomas de carreiras menos valorizadas que a de brancos, 

refletindo, inclusive em seus rendimentos. 

Dentre as chances de os filhos conseguirem aproximar do destino educacional dos pais, 

quando estes apresentam curso superior, o que se percebe é que os retornos em educação são 

relevantes, mas não decisivos, haja vista que as distorções salarias permanecem e diferenças na 

inserção nos extratos ocupacionais ainda persistem, segundo Lima e Prates (2015). 

Nesta perspectiva, o que se percebe é uma lenta diminuição das desigualdades raciais, 

sobretudo a partir das políticas de ação afirmativa relativas a oportunidades educacionais que 

foram implementadas a partir dos anos 2010, em especial as que viabilizaram a inserção de 

negros e pardos nas universidades.  

Políticas voltadas para melhoria da renda familiar interferem diretamente nos índices 

relacionados à desigualdade racial, corroborando a tese de que políticas pensadas para combater 

a desigualdade de renda por consequência diminuem a desigualdade de renda entre os grupos 
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Gráfico 1 - Ensino Médio -  Taxa Líquida de Matrícula no Ensino Médio por Raça/Cor Brasil – 2018 (Em %). 
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raciais. Por meio de estudos realizados por Arretche (2015), pode-se notar que a desigualdade 

no contexto brasileiro, apresenta-se, também, distribuída entre os territórios da federação, que, 

em função do modo como historicamente se estruturam os processos de urbanização e 

industrialização. A implementação de serviços e mobilização de recursos advindos destes 

processos, acabaram por viabilizar maior crescimento econômico em alguns municípios em 

relação a outros. A desigualdade entre territórios, não veio desacompanhada da oferta de 

serviços básicos capazes de assistir à população, mais presentes em algumas regiões e 

praticamente escassas ou ausentes em outras.  

Assim, o acesso desigual a serviços públicos básicos revelando uma nítida desigualdade 

de riqueza entre municípios brasileiros, caracterizada pelo acesso à energia elétrica, 

fornecimento de água e coleta de lixo, destacando-se em especial o acesso a redes de coletas de 

esgoto, que dentre estes serviços, apresenta-se o mais desigual, segundo Arretche (2015).  

A ideia de que o acesso a serviços essenciais a todos os cidadãos seja inerente em uma 

democracia, assegurando assim um estado de igualdade entre todos os indivíduos de uma nação, 

embora comumente difundida, não se estabelece espontaneamente. É imprescindível se 

considerar os efeitos do arranjo federativo ao analisar a dinâmica que engendra os percursos 

postos pela desigualdade em uma nação. 

O mesmo podemos afirmar no que tange o acesso à educação. Como se sabe por meio 

de pesquisas acerca da temática (ARRETCHE, 2015; OLIVEIRA, 2010; OLIVEIRA; 

ARAÚJO, 2005; CURY, 2018) o percurso feito para que a educação em seus níveis elementares 

pudesse ampliar seu escopo no atendimento à população menos favorecida enfrentou entraves 

relacionados à inserção dos mais pobres nos sistema escolar, ocasionando dificuldades de 

permanência e progressão que afetaram desigualmente os grupos sociais que  por muitos anos 

sequer puderam sentar em um banco de escola.   

Entretanto, ainda que tardiamente, a Constituição Federal de 1988 representou um 

grande avanço para a sociedade brasileira, uma vez que explicitou a educação como direito 

público subjetivo, por meio do seu artigo 208, parágrafo 1º, impondo dessa forma aos dirigentes 

governamentais a responsabilidade legal pela oferta educacional, obrigatória e gratuita.  

 

4.1 Educação Básica e as faces das desigualdades 

 

Ao tratar das desigualdades educacionais, é necessário compreender como o Brasil se 

constituiu enquanto uma República Federativa e quais são as implicações decorrentes deste tipo 

de organização política e econômica para a educação. A análise histórica do processo permite 
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perceber que a educação ocupou lugares distintos na sociedade brasileira até tornar-se direito 

público subjetivo em função do teor proposto nos textos constitucionais ao longo da história. 

Todavia, é importante que se faça uma distinção entre o Estado Nacional e União 

Federativa, uma vez que a condição de Estado Nacional refere-se ao arcabouço jurídico 

necessário à manutenção da soberania do Brasil, inserido e comprometido em relações 

intermediadas pelo Direito Internacional e que reconhecem mutuamente a soberania de outros 

países, a partir do reconhecimento de organizações, acordos, convenções, tratados oficiais que 

são firmados entre Estados Nacionais. No que tange à União Federativa, essa se constitui 

terminantemente indissolúvel na Constituição de 1988, conforme definição no artigo 60, em 

seu §4º, inciso I, de modo que o formato federativo do Estado brasileiro não pode ser alterado 

nem por emenda constitucional, sendo esta uma cláusula pétrea do texto constitucional (CURY, 

2018).  

A opção por um regime normativo, político, plural e descentralizado, como é o caso do 

Federalismo brasileiro proposto na Constituição de 1988, implica na repartição de 

competências e no estabelecimento de responsabilidades, exigindo constante cooperação, para 

que se possam proceder o diálogo necessário à abertura de novas arenas públicas de deliberação 

e de decisão como assevera Cury (2018).  

Uma vez estabelecido um regime descentralizado onde a cooperação é essencial para o 

êxito na implementação das políticas propostas, um dos maiores desafios é alinhar áreas de 

atuação prioritária atribuídas legalmente a cada ente federado no texto constitucional, com as 

responsabilidades não necessariamente exclusivas de cada esfera, expressando assim uma 

desejável colaboração entre a União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Nesta ótica, Cury 

(2018) ressalta que: 

 

Esse regime de colaboração recíproca supõe normas e finalidade gerais por 

meio de competência privativas, concorrentes e comuns. É dessa concepção 

articulada entre os sistemas que decorre também a exigência de um Plano 

Nacional de Educação (art. 214 da Constituição Federal) que, seja, ao mesmo 

tempo, racional nas metas e meios, e efetivo nos fins. (CURY, 2018, p. 160) 

 

A educação brasileira, apresenta-se consubstanciada na Declaração dos Direitos 

Humanos, de 1948, por meio da Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no Campo 

do Ensino instituída pelo Decreto nº 63.223, em 1968, e por meio da atual Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) que estabelece o Plano Nacional de Educação (§1º do 
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art. 87) em articulação com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, conforme 

pontuado por Cury (2018). 

Assim, o federalismo cooperativo adotado pela Constituição de 1988 implica em 

responsabilidades comuns e concorrentes entre os diferentes níveis de governo. A educação 

nacional, assentada em diretrizes e bases nacionais, apresenta-se como competência privativa 

da União, conforme disposto em seu artigo 22, § 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

9394/1996. Os artigos 206 e 208 da Constituição Federal tratam dos princípios nacionais e dos 

deveres do Estado para com a Educação. Já o artigo 214, modificado por Emenda 

Constitucional nº 59 , incumbe à lei de estabelecer o Plano Nacional de Educação (PNE), com 

o objetivo de articular um sistema nacional de educação, e ser capaz de estabelecer a necessária 

cooperação, por meio de um regime de colaboração entre os entes, a fim de se definir e executar 

as diretrizes, os objetivos e as metas necessárias ao desenvolvimento do ensino em seus diversos 

níveis e modalidades, de forma integre as ações do poder público nos diferentes entes federados. 

(CURY, 2018) 

Vale destacar que existem três tipos de federalismo, sendo eles: o federalismo 

centrípeto, o federalismo centrífugo e o federalismo de cooperação, os quais podem ser 

claramente identificados no percurso do histórico brasileiro. O federalismo centrípeto 

caracteriza-se pelas relações baseadas no fortalecimento do poder da União versus 

subordinação dos governos locais. Essa forma de federalismo perdurou no Brasil entre os anos 

de 1930-1934, 1937-1945 e 1964. O federalismo centrífugo caracteriza-se por fortalecer os 

estados-membros sobre a União, desenvolvendo assim uma relação de concentração – difusão 

do poder, onde há uma larga autonomia dos Estados-membros. O Brasil vivenciou esse tipo de 

federalismo durante a Velha República, no período de 1898-1930, período em que o poder era 

regido pelos interesses das oligarquias paulistas e mineiras. Já o federalismo de cooperação visa 

estabelecer uma relação em que a União e os Estados-membros possam configurar um arranjo 

com base na colaboração e distribuição articulada de competências e responsabilidades legais, 

a fim de se alcançar um objetivo comum. O federalismo cooperativo foi vivenciado em 1934, 

1946 e é o formato posto pela atual Constituição (CURY, 2018). 

Nesta perspectiva, há de se considerar os efeitos do federalismo de cooperação na 

educação, uma vez que esta forma de organização territorial e política reflete no modo como as 

instituições educacionais são estruturadas sob o arcabouço jurídico da União, bem como se 

caracteriza a divisão de competências e responsabilidades legais no âmbito desta dinâmica. 

Vale destacar que a escolha por esse tipo de federalismo deve-se em grande parte, como uma 
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forma de se assegurar a autonomia das instituições nas relações de poder e viabilizar uma maior 

participação da população no controle das instituições e acompanhamento das decisões 

políticas. Uma vez que o regime militar perdurou no Brasil por mais de duas décadas, a opção 

pelo federalismo de cooperação se consolidou como uma tentativa de se evitar outra vez tal 

regime, a partir do fortalecimento das instituições e da participação popular democrática, a 

partir do intenso no controle e fiscalização das instituições como forma de assegurar a 

democracia. 

Tais responsabilidades e competências se distribuem no texto constitucional e são mais 

detalhadas por meio da Lei nº 9394/1996. Assim, as competências comuns aos entes 

apresentam-se expressas no artigo 23, inciso V e as competências concorrentes encontram-se 

explícitas no artigo 24, inciso IX. No que tange ao regime de colaboração, este apresenta-se 

expresso no artigo 211 da Constituição Federal, abrangendo assim, competências privativas, 

comuns e concorrentes, como assevera Cury (2018). 

Em conformidade como artigo 211 da Constituição, fica posto que a União, os Estados 

e Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino (CURY, 2018). 

No referido artigo, fica expresso também que a administração direta das redes de ensino deve 

seguir seguinte estrutura organizacional: a Educação Infantil deve ser ofertada prioritariamente 

pelos municípios, o Ensino Médio deve ser ofertado prioritariamente pelos estados, sendo o 

Ensino Fundamental de oferta compartilhada entre estados e municípios. Já à União compete a 

organização do sistema federal e financiamento das instituições federais de ensino, bem como 

a coordenação da educação nacional, que se dá meio de função supletiva e redistributiva (com 

assistência técnica e financeira), de função normativa e de função de planejamento e avaliação. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ao tentar traduzir o regime de colaboração 

posto no texto constitucional e endossar princípios e normas gerais da educação, revela uma 

realidade complexa do sistema educacional brasileiro, oriundo de debilidades em nosso regime 

fiscal e financeiro inadequadamente articulado para fazer face às demandas educacionais dentro 

de um arranjo federativo de cooperação proposto. 

O fato dos parlamentares brasileiros não proverem urgentemente as leis complementares 

para reger o previsto no § único do artigo 23, da Constituição Federal, faz com que os 

municípios e estados fiquem imersos em sua própria capacidade de arrecadação, e cada vez 

mais dependente de contribuições provisórias (CURY, 2018). 

Limitados à própria capacidade de arrecadação, em um cenário protagonizado por mais 

de 5 mil municípios, 27 estados e o Distrito Federal, o resultado é uma dispare distribuição de 



72 

 

 
 

recursos, ampliando a desigualdade da oferta e da qualidade de educação de acordo com as 

regiões, os estados e os municípios brasileiros. Essa desigualdade pode ser facilmente aferida 

por meio de indicadores de qualidade e de acesso à educação, bem como índices de repetência 

e evasão que são mais expressivos nos municípios do Norte e Nordeste que nos municípios do 

Sudeste por exemplo. 

No que tange às disparidades regionais, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino e 

Valorização do Ensino Médio (FUNDEF), criado por meio da Emenda Constitucional nº 

14/1996, regulada pela Lei nº 9424/1996, foi de grande importância, sobretudo para as regiões 

Norte e Nordeste, que ainda precisavam viabilizar o acesso ao Ensino Fundamental de boa parte 

de sua população. Tendo como premissa a partilha de recursos com base nas matrículas do 

Ensino Fundamental, o FUNDEF foi um primeiro passo na tentativa de reduzir as desigualdades 

regionais. Todavia, cabe salientar que este fundo deixava descobertas as demais etapas e 

modalidades de ensino, tais como Educação Infantil, educação de jovens e adultos e Ensino 

Médio descobertas do financiamento, uma vez que 60% dos recursos da educação passavam a 

ser vinculados ao Ensino Fundamental, ou seja, 60% dos 25% era destinado diretamente ao 

Ensino Fundamental com base no quantitativo de matrículas. 

Já em 2006, como aprimoramento da política anterior, é implantado o Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério (FUNDEB), por meio da 

Emenda Constitucional nº 53, cuja subvinculação das receitas de impostos e transferências 

passaram a compor 20% dos recursos a serem investidos na Educação Básica. Contudo, o 

FUNDEB encontrou em sua aplicação inibidores de ordem prática, uma vez que a falta de ajuste 

entre o federalismo jurídico-político e o federalismo fiscal, ainda não foram adequadamente 

providenciados tal como se ordena o exposto no § único do artigo 23 da Constituição (CURY, 

2018).  

Resumindo, embora o FUNDEB tenha ampliado a sua cobertura, no que tange à redução 

da desigualdade dentro de um mesmo estado, o fundo se mostrou bastante frágil de se reduzirem 

desigualdades interestaduais. Ou seja, entre estados é mantida uma significativa desigualdade, 

uma vez que cada um dos fundos, pois são, na verdade vinte sete deles, que o percentual de 

20% de impostos alocados em cada um deles varia bastante a depender da capacidade tributária 

do ente, assim como da sua atividade industrial  

A Educação Infantil, sobretudo na creche, é uma demanda exclusiva do município e tem 

exigido esforços cada vez maiores no sentido de prover vagas a todos que demandam 

atendimento. Ao contrário de um aluno do Ensino Fundamental ou médio que passa meio 
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período na escola, as creches em sua maioria requerem atendimento em períodos maiores e com 

grupos menores de alunos por sala, o que exige mais investimento em contratação de pessoal, 

infraestrutura adequada, gestão pedagógica, a fim de estabelecer um padrão de acesso e 

qualidade adequado a todos, independentemente da etapa em que se encontram matriculados. 

Diante da falta de ajuste entre o federalismo jurídico-político e o federalismo fiscal, o 

desafio que se impõe é o da implementação de um sistema nacional de educação capaz de 

estabelecer legalmente como os entes irão colaborar entre si e como essa articulação será 

estruturada organizacionalmente. A tradução dos desafios educacionais em um sistema nacional 

de educação, requer uma cooperação articulada e compromissada, que atenda de fato ao pacto 

federativo, potencializando assim, o alcance das políticas públicas na área educacional. 

À medida que a educação se tornou acessível às camadas historicamente excluídas da 

escola, as elites não se contentaram mais em ser atendidas pela escola pública, de modo que 

tais grupos começaram a migrar para instituições privadas, deixando as escolas públicas cada 

vez mais reservadas ao atendimento das camadas populares. 

Assim, aspectos específicos referentes ao tardio e acelerado processo de massificação 

dos níveis mais elementares do ensino público brasileiro, acabaram por repercutir no 

rompimento do que deveria, em tese, ser um período de construção de uma escola para todos e 

de qualidade. Enquanto nos países europeus e nos Estados Unidos a massificação da escola 

demorou um século para ocorrer, no Brasil esse processo aconteceu em um período de pouco 

mais 30 anos. 

A inserção dos pobres na escola pública trouxe um implacável questionamento da 

qualidade do ensino que ali se praticava. No imaginário coletivo, a escola pública de 

antigamente, remetia à nostalgia de uma qualidade, que embora fosse real, advinda da vivência 

de pouquíssimos brasileiros, uma vez que, “de 100 crianças que entravam na escola apenas 50 

ou 60 passavam na primeira série e, sobretudo, apenas 12, ou 14 chegavam à 4ª série primária” 

Era, portanto, uma escola de qualidade, no entanto, demasiadamente excludente (FARIA 

FILHO, s/d). 

Ao retirar-se da escola pública, a classe média impossibilitou o avanço qualitativo do 

ensino público, sobretudo do ponto de vista cultural. Isto porque, ao negar a partilha da 

convivência com as camadas populares na escola pública, negou-se também a possibilidade de 

se partilhar os conhecimentos adquiridos acerca da “maquinaria escolar” e das experiências 

necessárias à uma educação de qualidade. Exigia-se dos pais dos filhos das camadas populares, 
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que compreendessem um sistema do qual nada sabiam, e, cujo participação e acompanhamento 

dos pais era primordial na escolarização dos filhos (FARIA FILHO, s/d).  

Nesta perspectiva, perdia-se a oportunidade de um verdadeiro engajamento da sociedade 

brasileira em prol de debate amplo acerca das características necessárias à uma educação 

pública e de qualidade. A escola pública frequentada pelos filhos das camadas populares é 

reconhecida como escola dos “filhos dos outros” a qual é atribuída menor importância, tendo 

essa que se virar sozinha na busca pelo complexo caminho de domínio dos códigos escolares. 

Contudo, como consequência desta divisão educacional, o que se procedeu foi também a 

divisão de recursos públicos para o custeio da escola privada, dividindo ainda mais esforços e 

recursos que podiam aliar a todos em uma única educação pública e de qualidade (FARIA 

FILHO, s/d). 

Com a divisão do sistema educacional entre a escola pública destinada às camadas 

populares e a escola privada reservada aos interesses da classe média, os dilemas relacionados 

à questão da qualidade foram direcionados para questões relativas à formação de professores, 

reformas curriculares, como se nestas questões estivessem o cerne da construção de uma escola 

pública mais qualificada (FARIA FILHO, s/d). 

Desde então, questões pertinentes ao real custo de uma educação de qualidade, com 

professores bem remunerados, e adequadas condições de trabalho, nunca nortearam as ações 

em prol de educação pública de qualidade. Em grande medida, porque o projeto de escola 

pública que permeia os ideais da classe média, não se alinha aos custos e avanços necessários 

num consenso em conjunto que possam traduzir-se em uma escola pública partilhada com as 

camadas populares (FARIA FILHO, s/d). 

Embora a Constituição Federal de 1988 tenha inaugurado a garantia de acesso 

educacional a todos brasileiros, em seus níveis mais elementares, trouxe como efeito colateral, 

o deslocamento das desigualdades educacionais antes concernentes ao acesso, para outras 

dimensões da educação, como asseveram Oliveira e Araújo (2005). 

O debate acerca das desigualdades educacionais sempre esteve muito intrincado com a 

questão do acesso às oportunidades educacionais. Vale destacar que até a década de 1980, a 

demanda pela ampliação de vagas no Brasil era muito mais intensa que o debate acerca do 

formato ou das condições de oferta nos estabelecimentos do ensino.  

A qualidade da educação pública estava condicionada, até então, à oferta limitada, uma 

vez que a estrutura organizacional do ensino tinha condições de atender bem a uma pequena e 

privilegiada parcela da sociedade brasileira (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005). Bastou o ensino 
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tornar-se acessível às camadas populares para colocar em cheque a qualidade do ensino público 

até então oferecido. 

A partir do trabalho realizado por Oliveira e Araújo (2005), pode-se compreender que o 

direito público subjetivo que a princípio poderia equalizar a questão da cidadania, no tocante 

às oportunidades educacionais, apenas as hierarquizou através de um sistema meritocrático, que 

desconsiderou as diferenças socioculturais da clientela recém-chegada à escola permitindo 

retenções no interior do próprio sistema educacional, cujos retidos eram sempre os filhos dos 

historicamente excluídos da escola. Bastou o acesso ao Ensino Fundamental ser universalizado 

para a elite não se sentir satisfeita em ser atendida pelo sistema educacional público escolar, 

fazendo surgir assim, pelo menos dois tipos de atendimento escolares: a escola das elites, cujo 

o pagamento de matrículas, por si só incidiam em um corte determinante do nível 

socioeconômico (NSE) dos alunos atendidos, e, portanto, os selecionavam econômica e 

culturalmente, e a escola dos pobres, despreparada para o atendimento desta clientela, cuja a 

expectativa do professorado era fazer esses alunos adequar-se a um sistema educacional 

idealizado para alunos da elite.  

As consequências da desigualdade de oportunidades educacionais que antes se 

revelavam no tocante ao acesso escolar compreendendo, especificamente às vagas do Ensino 

Fundamental em um primeiro momento, agora se manifestava na progressão escolar, 

contribuindo para elevados índices de evasão escolar e dificultando aos cidadãos oriundos das 

camadas populares o acesso aos níveis mais elevados de escolaridade, tais como cursos técnicos 

e superiores, conforme afirmam Oliveira e Araújo (2005). 

Tendo em vista que a sociedade brasileira apresentava altas expectativas referentes à 

democratização do acesso ao ensino, e o processo de implementação de oportunidades 

educacionais exigia o redimensionamento de gastos públicos ainda não previstos, instalou-se 

no contexto político um impasse, culminando em uma colisão frontal entre o anseio social por 

melhorias na qualidade da educação pública e a real disponibilidade de recursos orçamentários 

para a custeá-las no bojo das redes de ensino. Nesta perspectiva, Oliveira e Araújo (2005, p. 6), 

chamam a atenção para “o papel do Estado nas políticas sociais e a necessidade de um ajuste 

fiscal” alertando para o “fosso entre as conquistas e garantias estabelecidas relativas ao controle 

e diminuição dos gastos públicos”. 

Uma vez assegurado o direito de acesso à toda população, em seus níveis mais 

elementares de ensino, “os obstáculos à democratização do ensino foram transferindo-se do 
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acesso para a permanência com sucesso no interior do sistema escolar” (OLIVEIRA; ARAÚJO, 

2005, p. 10).  

Para além da necessidade de ampliação física da rede escolar, a questão que agora se 

impunha eram dificuldades relacionadas às experiências culturais dos grupos recém-chegados 

à escola que precisavam dominar os códigos inerentes à cultura escolar. O não domínio dos 

códigos escolares implicava em comprometimentos ao fluxo e à permanência de alunos. Como 

a estrutura organizacional da rede pública de ensino ainda estava configurada para funcionar 

sob o viés dos anseios da elite, os resultados concernentes à ampliação de oportunidades 

educacionais, foram dificuldades impostas ao avanço das camadas populares nos anos 

seguintes, incidindo assim, na baixa qualidade da educação pública. Neste aspecto, Oliveira e 

Araújo (2005) pontuam: 

 
Se por um lado, o primeiro indicador de qualidade incorporado na cultura 

escolar brasileira foi condicionado à oferta limitada, e um dos seus principais 

efeitos foi a política de expansão da oferta pela ampliação da rede escolar, por 

outro, a ampliação das oportunidades de escolarização da população gerou 

obstáculos relativos ao prosseguimento dos estudos desses novos usuários da 

escola pública, visto que não tinham as mesmas experiências culturais dos 

grupos que tinham acesso à escola anteriormente, e esta não se reestruturou 

para receber essa nova população. (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005 p. 8).  

 

A ampliação das oportunidades educacionais culminou em elevados índices de 

repetência e evasão na escola pública, instalando na sociedade a necessidade de se discutir a 

qualidade do ensino público.  

Tendo em vista a necessidade de solucionar a questão do fluxo e da permanência na 

escola, instituiu-se, na década de 1990, políticas educacionais de regularização do fluxo no 

Ensino Fundamental, por meio da adoção de ciclos, promoção continuada e programas de 

aceleração da aprendizagem (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005) 

Contudo, o que o estudo de Oliveira e Araújo (2005) interpreta é que cinco anos após a 

implementação de políticas de regularização de fluxo escolar, os estados da região Norte e 

Nordeste continuavam a padecer com elevados índices de repetência em relação à média 

nacional e até mesmo em comparação a outras regiões. Neste aspecto, Oliveira e Araújo (2005) 

pontuam: 

 
Enquanto entre 1995 e 1996 a taxa média nacional de repetência era de 30,2%, 

os estados da região Norte e Nordeste apresentavam taxas de repetência de 

37% e 38% respectivamente, e nos estados das regiões Sul e Sudeste esse 

índice era 22%, representando uma diferença de 15 pontos percentuais. Na 

posição intermediária situavam-se os estados da região Centro-Oeste, com 

uma taxa de 30% para o mesmo período. Cinco anos depois, no período de 
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1999 a 2000, e apesar das medidas de regularização do fluxo escolar, os 

estados da região Norte e Nordeste continuam apresentando os maiores 

índices de repetência tanto em relação à média nacional quanto em relação às 

médias das outras regiões. Nesse período, para uma taxa nacional de 

repetência de 22%, os estados da região Sul e Sudeste apresentaram índices 

em torno de 16% ao passo que os estados das regiões Norte e Nordeste 

apresentaram taxas de 27% e 30%, respectivamente. (OLIVEIRA; ARAÚJO, 

2005, p. 12-13) 

 

 

Assim, as tentativas de se diminuir as desigualdades educacionais através de políticas 

de correção de fluxo, tais como ciclos, progressão automática e outras, na realidade 

evidenciaram “a forma precária e pouco efetiva do seu caráter igualitário e emancipador” 

(OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005, p. 13).  

Embora tenha havido uma significativa melhoria nos índices relacionados à retenção 

dentro do sistema educacional brasileiro, é preciso reconhecer que as desigualdades ainda 

persistem impedindo que alunos que são matriculados avancem nas etapas posteriores. Essas 

desigualdades se mostram ainda mais latentes quando analisamos as regiões Norte e Nordeste 

em comparação às demais regiões brasileiras. Conforme indicado na Tabela 1, seguem o 

percentual de jovens que concluíram o Ensino Fundamental no Brasil, por regiões no período 

de 2012 a 2018: 

 

Tabela 1 - Ensino Fundamental – Jovens de 16 anos que concluíram o Ensino Fundamental – 

Brasil e Regiões – 2012-2018 (Em %) 

Região 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Brasil 68,6 71,4 73,4 74,9 74,9 75,9 75,8 

Norte 54,0 59,4 62,0 66,8 64,9 68,4 68,1 

Nordeste 56,1 60,5 62,7 63,9 65,2 66,2 68,5 

Sudeste 79,1 80,0 81,6 83,6 83,1 85,1 81,9 

Sul 74,4 79,6 79,8 80,4 79,2 77,2 79,1 

Centro-Oeste 75,4 76,4 77,4 76,2 78,2 77,1 80,7 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados Anuário Brasileiro da Educação Básica – 2019. 

 

Em relação aos índices de conclusão do Ensino Médio, em 2012, 51,7% dos jovens de 

19 anos havia concluído esta etapa. Em 2018, esse índice representa 63,6% de estudantes que 

concluíram o ensino médio. (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Ensino Médio: Jovens de 19 anos que concluíram o Ensino Médio – 2012 – 2018 

(Em %) 

Brasil 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 51,7 53,6 55,7 55,9 58,9 59,2 63,6 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados Anuário Brasileiro da Educação Básica – 2019. 
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A análise da terceira dimensão da qualidade, e que, portanto, está relacionada à questão 

das desigualdades, sistematizadas por Oliveira e Araújo (2005), volta-se para o desempenho 

cognitivo, por meio de aferição de desempenho de alunos em avaliações de larga escala. O que 

mostram os autores é que, embora tivesse havido um substancial ganho nas dimensões de 

qualidade educacional relativas ao acesso e permanência do aluno dentro sistema educacional, 

com melhoria do fluxo, constatou-se que os estudantes estavam concluindo o percurso relativo 

à Educação Básica com forte comprometimento do processo de aprendizagem, ou seja, sem 

aprender as habilidades e competências necessárias à série ou etapa cursada. 

Nesta etapa, a qualidade educacional significou a performance cognitiva em testes 

padronizados em avaliações externas. Segundo Oliveira e Araújo (2005), a lógica inerente à 

aplicação de testes, é aferir se o aluno aprendeu ou não os conteúdos ensinados na escola. 

Assim, instituíram-se testes padronizados nos moldes do Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE), do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) destinado ao Ensino 

Superior. 

Embora nas etapas de acesso e fluxo a exclusão tenha apresentado uma inegável 

redução, é possível constatar novos mecanismos dentro e fora do sistema, alimentando novas 

formas de desigualdade, que neste momento é denominada, segundo Oliveira (2005) por 

“exclusão do aprendizado”. Exemplos típicos dessa forma de exclusão são constituídos na 

medida em que se torna mais viável à escola elevar os indicadores propostos em políticas de 

avaliação de larga escala através da manutenção de grupos homogêneos atendidos no interior 

de uma escola, do que de fato enfrentar o dilema posto pela desigualdade viabilizando o 

aprendizado aos que outrora lhe foram negados. 

Segundo Oliveira e Araújo (2005), a lógica inserida no interior do sistema escolar 

consiste em direcionar os professores mais capacitados para as turmas com os melhores 

rendimentos, deixando os professores menos experientes a cargo das turmas com mais 

dificuldades ou defasagens na aprendizagem. Logo, ainda que as políticas públicas 

desestimulem práticas de retenção escolar e viabilizem assim a normalização do fluxo, o fato é 

que em uma mesma instituição escolar, os aprendizados podem estar sendo oportunizados de 

formas desiguais. 

Desta maneira, o aprendizado é percebido como direito, trazendo novas conotações no 

debate educacional sobre qualidade de ensino. Questões como número adequado de alunos por 

classe, professores com salários e formação adequados, tempo no contra turno para que o aluno 

possa superar suas dificuldades de aprendizagem e, até mesmo, o aprendizado esperado ao se 
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concluir determinada etapa de escolarização ganham relevância junto ao Poder Público e 

passam a ser percebidas como importantes na discussão sobre qualidade da educação. 

Criado em 2007, como uma das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 

destinadas à garantia de uma educação de qualidade, o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), tornou-se ferramenta imprescindível na condução das políticas públicas, 

possibilitando o estabelecimento de metas para a Educação Básica inspiradas em países 

desenvolvidos.  

Assim, o IDEB reúne em um único indicador, dados de fluxo escolar e médias de 

desempenho nas avaliações de larga escala. Desta forma, o cálculo do IDEB é feito a partir dos 

dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho nas 

avaliações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb) – para as unidades da federação e para o país, e a Prova 

Brasil – para os municípios (INEP, 2019). 

O IDEB, além de se tornar indicador de qualidade da educação brasileira, passou a 

fomentar um processo indireto de clientelagem em busca deste reconhecimento de qualidade 

mediante a sociedade. Os cidadãos passaram a se movimentar em direção às escolas cujo IDEB 

apresenta um destaque positivo, e na instância privada algumas instituições fazem marketing a 

partir do indicador para se autopromoverem e conquistarem novos alunos. 

Contudo, vale destacar que o IDEB desconsidera as condições socioeconômicas em que 

se realiza o processo educativo. Neste aspecto, o índice que a princípio deveria considerar as 

condições materiais e culturais dos alunos e escolas, na realidade as ignora, corroborando para 

um cenário cujo elementos coadunam para a finalização de resultados advindos de realidades 

educacionais muitas vezes desiguais e interpretações dos resultados pela sociedade muitas 

vezes equivocada, como pontua Oliveira (2013, p.93): 

É facilmente comprovável que as pontuações no IDEB são fortemente 

dependentes das condições econômicas dos municípios, de sua capacidade 

tributária e da renda média da população, bem como da renda dos alunos. 

Assim, podemos ter municípios que estão tendo excelentes resultados, mas 

que se considerássemos esses resultados à luz de suas condições econômicas, 

estes seriam insuficientes ou abaixo do possível. Considerando os resultados 

em termos absolutos esse aspecto não aparece. Ao contrário, aparecem 

resultados que são educacionalmente ruins, mas se considerarmos as 

condições sociais em que foram produzidos são bons. (OLIVEIRA, 2013 

p.93)  

 

De par com as desigualdades educacionais, e intimamente vinculadas ao aprendizado, 

está o trabalho de Franco et al. (2007) quando investigam as variáveis capazes de reduzir as 
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desigualdades educacionais que se dão dentro das escolas, por meio de práticas internas que 

supostamente promoveriam maior eficácia escolar, bem como no que concerne a maior ou 

menor promoção da equidade escolar. Neste aspecto, os autores definem desigualdade 

intraescolar como o “processo de produção de desigualdade no desempenho escolar de alunos 

que frequentam a mesma unidade escolar” (FRANCO et al., 2007, p. 280). 

Já a equidade, neste contexto, para os autores, é compreendida como o processo que 

busca propiciar a moderação e, “eventualmente, a superação da desigualdade no desempenho 

de alunos que frequentam as mesmas unidades escolares” (FRANCO et al., 2007, p.280-281). 

No debate sobre a desigualdade e equidade intraescolares, Franco et al. (2007) inserem 

no debate o conceito de escola eficaz, recorrendo a Martimore (1991) para quem o conceito de 

escola eficaz, deve ser entendida como aquela que “viabiliza que seus alunos apresentem 

desempenho educacional além do esperado, face à origem social dos alunos e à composição 

social do corpo discente da escola”. (MARTIMORE, 1991 apud FRANCO et al., 2007, p. 280) 

Logo, a eficácia da escola na perspectiva de Martimore (1991 apud FRANCO et al., 

2007) refere-se à capacidade dessa de levar o aluno a prosperar academicamente através de 

bons resultados, buscando caracterizar quais políticas e práticas escolares podem favorecer o 

um melhor desempenho educacional, sempre após filtrar os efeitos atribuíveis às características 

individuais dos alunos e à composição social dos mesmos.  

Os autores chamam a atenção para a diferença dos conceitos e sua posterior aplicação 

no campo da análise das desigualdades, uma vez que eficácia não tem uma relação, a rigor com 

equidade. Isso porque ainda que uma escola esteja inserida em um contexto de práticas e 

políticas destinadas ao aumento da qualidade do aprendizado de seus alunos, não 

necessariamente elas repercutirão sobre a equidade intraescolar. Algumas práticas ou 

dispositivos pedagógicos utilizados nas escolas, embora possam incidir sobre a melhoria do 

desempenho médio dos alunos, podem também contribuir para que alguns alunos se beneficiam 

mais que outros delas, não reduzindo, assim, as desigualdades dentre os alunos que frequentam 

a mesma unidade escolar.  

O que pode ser percebido no estudo de Franco et al. (2007) é que alguns fatores 

intraescolares corroboram com a eficácia escolar para além da composição socioeconômica dos 

alunos, sendo elas: recursos escolares; organização e gestão da escola; clima acadêmico; 

formação docente; ênfase pedagógica (FRANCO et al., 2007 p.201-282). Nota-se, portanto, 

que mesmo em escolas eficazes o nível de desigualdade interna pode se manifestar, por vezes 

expressivamente. Assim, importância de tornar as escolas mais equânimes incide no fato de o 
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Brasil ser um dos países mais estratificados no que tange à composição socioeconômica das 

escolas, e, portanto, contam com variável NSE diferenciados.  

Crahay (2013), olhando para países europeus, desenvolve sua teoria acerca do seu seria 

uma escola justa e eficaz, em um contexto em que a educação é pública, democrática e 

obrigatória. Com isso, o autor está chamando a atenção para a necessidade de se estabelecerem 

teorias que deem conta não de uma escola como tipo ideal, mas uma educação cujos princípios 

seja de há pessoas diferentes dentro dela, que os alunos permanecerão na escola e que como 

uma escola democrática, ele deve garantir a aprendizagem a todos. O autor ainda deixa claro 

que a escola na modernidade não pode renunciar a suas obrigações de ensinar, socializar e 

distribuir posições sociais por meio do diploma. 

Nesse sentido, o autor genebrino afirma existirem três concepções de justiça, sendo elas: 

a justiça igualitária, a justiça meritocrática e a justiça corretiva, mas que apenas uma delas é 

capaz de lidar com os desafios postos à escola moderna. No que tange à justiça igualitária, o 

princípio básico desta concepção é de que “um homem vale tanto quanto outro”, logo, todos 

devem gozar dos mesmos direitos, seja à proteção civil, a saúde, à educação (CRAHAY, 2013, 

p. 12). Portanto, nesta perspectiva, o princípio que deve prevalecer entre as instituições e as 

políticas públicas é a uniformidade. Independente de quão diferentes sejam os sujeitos, a 

igualdade deve ser motivo de busca.  

A segunda dimensão de justiça apontada pelo autor é a justiça meritocrática, que parte 

da percepção de que um homem deve ser valorizado de acordo com seus próprios esforços, 

significando, assim, dirigir mais recursos a quem puder retornar em igual medida. Nesta 

perspectiva, será investido em cada indivíduo, de acordo com o seu talento. No âmbito da 

escola, deve-se dar mais atenção, atividades desafiadoras e melhores professores aos alunos 

considerados os melhores. 

Já o terceiro conceito de justiça é chamada de corretiva por Crahay (2013) e defende 

que o Estado deve direcionar suas ações em prol dos mais desfavorecidos, de tal maneira a 

ajustar uma possível desigualdade existente entre os indivíduos, distribuindo de modo desigual 

os bens sociais, de modo a dar mais aos que têm menos, dando, portanto, mais atenção a quem 

enfrenta dificuldades significativas. 

Segundo o autor, essas três concepções de justiça (igualitária, meritocrática e corretiva) 

sustentaram três concepções de igualdade na pedagogia, no âmbito educacional: igualdade de 

tratamento, a igualdade de oportunidades e a igualdade de resultados ou de aquisição. 
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No caso brasileiro, ao contrário de uma educação pensada para promover o mais elevado 

grau de potencialidades educacionais a seus indivíduos, apresentou-se historicamente um 

percurso inverso, marcado por desigualdade de acesso às escolas, de permanência e de 

aprendizagem.   

Para Sampaio e Oliveira (2015), as desigualdades educacionais no Brasil podem ser 

analisadas através das três dimensões delineadas por Crahay (2013), sendo elas de acesso, de 

tratamento e de conhecimento; de modo que quando uma política incide na redução da 

desigualdade em uma dessas dimensões, não necessariamente alcança as demais.  

Neste sentido, Sampaio e Oliveira (2015) atentam para o fato de que o acesso igualitário 

à educação no Brasil sempre foi um obstáculo historicamente imposto a determinadas 

categorias, de modo que as sequelas dessa exclusão sempre se manifestaram noutros setores 

impedindo o pleno exercício da cidadania, como por exemplo votar.  

Mesmo nos dias atuais, onde o sufrágio é acessível a todos os brasileiros, sabemos que 

em função da desigualdade de acesso à educação, e, sobretudo a uma educação equânime, são 

muitos os cidadãos considerados inaptos para cursar uma universidade pública, em função da 

seletividade de seus vestibulares que acabam por beneficiar uma clientela majoritariamente 

oriunda de uma Educação Básica cursada em escolas particulares. 

Neste aspecto, é primordial pensar em políticas que promovam acesso às oportunidades 

educacionais de forma igualitária em todos os níveis de ensino. Nesta direção, Sampaio e 

Oliveira (2015) pontuam que:  

 
Políticas educacionais que promovam acesso mais igualitário são importantes 

tanto para a plena cidadania quanto para a redução da desigualdade em nossa 

sociedade. Diante desse quadro, é importante compreender o que é a 

desigualdade educacional no Brasil, os fatores que a causam e como reduzi-

la. É necessário olhar para essa desigualdade ao longo da história brasileira 

para compreender sua dinâmica e mutações; só assim poderemos fazer um 

bom diagnóstico da situação atual frente à desigualdade educacional e propor 

meios de reduzi-la. (SAMPAIO; OLIVEIRA, 2015, p. 512). 

 

 

Logo, Sampaio e Oliveira (2015) entendem que para analisar as dimensões das 

desigualdades educacionais é necessário ter uma concepção de igualdade associada à dimensão 

de oportunidades. Nesta perspectiva, na dimensão do acesso, o que se nota é que dentro do 

sistema de ensino se oportuniza ao aluno segundo suas próprias potencialidades, afinal, a 

oportunidade de estar na escola já foi dada a todos igualmente. Contudo, é necessário refletir 

que, sendo os alunos pertencentes a grupos socioeconômicos culturais distintos, a instalação da 

primeira dimensão da desigualdade torna-se inevitável. 
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É relevante ressaltar que embora o acesso à Educação Básica seja obrigatório no Brasil, 

compreendendo a faixa etária de 6 a 14 anos, somente a partir de 2016 esse atendimento se 

estendeu às crianças de 4 e 5 anos e jovens de 15 a 17, constando inclusive como uma das metas 

do Plano Nacional de Educação, para assegurar a universalização de acesso nessa etapa. Vale 

salientar que na etapa de zero a três anos a desigualdade de acesso se mostra mais expressiva, 

conforme interpretam Sampaio e Oliveira (2015): 

 
É no atendimento das crianças de zero a três anos e dos jovens de 18 a 24 anos 

que a desigualdade no acesso é mais pronunciada, sendo a taxa de atendimento 

do quartil mais rico mais do que o dobro dos 25% mais pobres. A taxa de 

atendimento mostra a proporção da população de cada faixa etária que 

frequenta a escola, independentemente do nível de ensino cursado. Se 

olharmos a porcentagem da população de 18 a 24 anos que frequentava o 

Ensino Superior (taxa líquida de matrícula) em 2013 por quartil de renda, 

também divulgada pelo Observatório do PNE, a desigualdade é ainda maior: 

5,1% entre os mais pobres e39% entre os mais ricos. O acesso à Creche e ao 

Ensino Superior não é obrigatório, nem há previsão de que venha a ser. O que 

se observa é que o sistema público visa diminuir a essas desigualdades, 

buscando que as características pessoais de cada indivíduo interfiram menos 

em suas chances de cursá-los. (SAMPAIO; OLIVEIRA, 2015, p. 515). 

 

 

No que tange à progressão escolar, Sampaio e Oliveira (2015) chamam a atenção para 

a inexistência de prazos para resolução desta questão até o final da vigência do PNE. Na meta 

2 do PNE, fica definido o compromisso com o atendimento de 95% do Ensino Fundamental no 

que concerne à conclusão dessa clientela na faixa etária adequada. Contudo, os autores 

ressaltam que, embora a meta 3 do PNE se comprometa com a universalização do atendimento 

de jovens de 15 a 17 anos, isso não significa necessariamente que tais alunos estejam a cursar 

o Ensino Médio, em função da própria distorção idade série ou alunos que tenham vindo a 

evadir da escola. 

A respeito das desigualdades de tratamento, estas partem do princípio de que as 

condições de oferta do ensino devem ser iguais para todos, de modo que cada indivíduo teria a 

partir deste ponto a responsabilidade pelo êxito ou fracasso escolar.  

Entretanto, a própria forma como se deu a expansão do sistema escolar brasileiro 

favoreceu as desigualdades regionais. A oferta da educação, deixada à mercê das condições 

fiscais e políticas de cada ente federativo, fez com que a expansão do direito à educação se 

procedesse de modo desorganizado por todo o território nacional.  

A demanda por assentos em escolas somada à ausência de parâmetros que pudessem 

padronizar o de atendimento educacional, culminou em um cumprimento desigual do direito 
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educacional por parte de estados e municípios. Nesta conjuntura, Oliveira e Sousa (2010) 

destacam que: 

 
Essa diferença na forma de expansão, em certa medida decorrente da estrutura 

tributária vigente, é a explicação primeira da desigualdade no atendimento 

educacional no país. Os estados mais ricos assumiram diretamente a 

responsabilidade pela oferta e os mais pobres repassaram-na para seus 

municípios, ainda mais pobres que os respectivos estados. Estes se 

desincumbiram da tarefa nos limites de suas possibilidades. (OLIVEIRA; 

SOUZA, 2010, p. 16) 

 

 

O atendimento educacional diferenciado tornou-se evidente na medida em que os 

estados da região Sul e Sudeste se organizavam em sistemas próprios de ensino, e os estados 

da região Norte e Nordeste transferiam tal responsabilidade para os municípios, que por sua 

vez, dispunham de recursos ainda mais escassos, como bem observaram Oliveira e Souza 

(2010). 

A gênese da desigualdade educacional relatada está no nosso próprio arranjo federativo, 

uma vez que o desalinho entre recursos e responsabilidades, não foi capaz por si só, de assegurar 

repasses financeiros entre os entes federados no sentido de viabilizar uma educação 

verdadeiramente equânime. No tocante a esse aspecto, Oliveira e Souza (2010) ilustram a 

situação, lembrando que no modelo federativo vigente no país, um aluno de São Paulo pode ser 

considerado muito mais cidadão que aquele do estado do Maranhão ou Alagoas, por exemplo. 

Nesta direção, afirmam os autores que: 

 
Temos um arranjo federativo que permite disponibilizar a um cidadão de São 

Paulo, na forma de impostos, mais recursos do que para um cidadão da região 

Nordeste, mas o voto deste último a composição das casas legislativas 

nacionais vale mais do que o daquele. O arranjo confere supremacia 

econômica a São Paulo e, em alguma medida, ao Sudeste, e a supremacia 

legislativa aos estados menores e mais pobres. Se a troca é justa, não se 

perguntou ao cidadão brasileiro a respeito. Foi o arranjo das elites nacionais. 

Corrigir a distorção, ainda que defensável, é complexa tarefa política, até o 

momento sem qualquer perspectiva de sucesso (OLIVEIRA; SOUZA, 2010 

p. 19). 

 

 

Políticas de financiamento como o FUNDEF posteriormente transformado em 

FUNDEB, além de contribuírem para a expansão do acesso às escolas, também viabilizam 

ainda que de forma incipiente a equalização dos gastos, através da redistribuição de recursos 

baseada no número de matrículas e complementação por parte da União para os fundos com 

arrecadações menores.  
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O FUNDEB, que a princípio tinha um potencial equalizador, na medida em que propõe 

a suplementação financeira dos municípios pelas pela União e Estados, na realidade deparou-

se com as desigualdades da estrutura tributária existente entre os municípios, de modo que a 

educação oportunizada a um cidadão em um município de porte pequeno da região Nordeste 

dificilmente será equivalente à educação oportunizada a um outro município da mesma região 

que conta com mais habitantes ou é mais industrializada. Ao compararmos essas desigualdades 

entre as regiões, elas se tornam ainda mais discrepantes. Assim, embora o FUNDEB tenha 

exercido e exerça um papel importante na equalização das desigualdades dentro de um mesmo 

estado, esta política é ainda muito limitada, no que concerne à função de complementação da 

União e à manutenção de desigualdades entre estados.  

A persistência das desigualdades se realçam no âmbito do financiamento e se 

manifestam de diversas formas, seja por meio de salários totalmente distintos que são pagos 

aos docentes, em função da capacidade orçamentária de cada ente federativo ou mesmo da 

própria compreensão política adotada sobre a melhor forma de se garantir os direitos da classe 

dos educadores. 

 

4.2 Desigualdades na esfera da Educação Infantil 

 

No que concerne à Educação Infantil, especialmente na creche, o segmento apresentou 

trajetória distinta quando comparada às demais fases. O primeiro aspecto a ser compreendido 

nesta esfera diz respeito ao fato de a creche ter sido historicamente compreendida como 

caridade, filantropia, ofertada pela assistência social, e não como um direito à Educação 

Infantil. Assim, o surgimento de instituições de Educação Infantil foi motivado por fatores não 

diretamente relacionados à educação.  

Logo, as crianças pequenas não eram direcionadas às instituições de Educação Infantil 

de modo a serem lhes ofertadas políticas educacionais para a idade, mas sim a instituições que, 

no limite, estavam interessadas em questões de saúde e de higiene das crianças e menos em 

aspectos cognitivos e de formação integral.  

Concebida historicamente com a finalidade de atender aos filhos das mães operárias, 

pertencentes às classes mais pobres da sociedade, a creche teve seu valor social totalmente 

distinto do atribuído à escola. Em uma sociedade em que esta etapa educacional não era 

destinada ao atendimento de todas as crianças, a sua instituição foi percebida como instrumento 

de “assistência aos desvalidos” (FALEIROS, 2005).  
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O próprio contexto de assistência que caracteriza o surgimento da creche no Brasil 

revela que a pobreza era tratada pelos agentes governamentais como uma questão de 

irregularidade social. Portanto, a concepção de infância que permeava o contexto de relação da 

criança com a creche neste período era o da pobreza e da marginalidade. Assim, Faleiros (2005, 

p. 172) chama atenção para a concepção de infância denominada pelo Estado de “infância 

desvalida”, a partir da qual se tinha o entendimento de que estar na creche, ao contrário dos dias 

atuais, era estar desvalido do amparo materno ou de uma condição social considerada normal. 

A lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada em 1960, sete anos após o Ministério 

da Educação ter sido desmembrado do Ministério da Saúde, “passou a considerar os estudantes 

pobres objeto da assistência social, ao estabelecer que ao Estado cabia fornecer recursos à 

família quando fosse comprovada insuficiência de meios (artigo 2º). Esse dever do Estado era 

apenas genérico e declaratório” (FALEIROS, 2005, p. 173). 

A gênese da creche alienada de valores inerentes ao educar, tornou desigual o fazer da 

escola de Educação Infantil em relação a escola do Ensino Fundamental, depreciando não só 

sua origem histórica, mas também a plausibilidade dos direitos educacionais da clientela 

atendida, de modo que o a discussão sobre o que deveria ser oferecido, muitas vezes permeava 

apenas o âmbito das questões referentes ao cuidado e à assistência. Por mais que as mães 

precisassem trabalhar ou estivessem contribuindo para os interesses da nação, o fato é que a 

creche era composta por crianças oriundas das classes mais pobres da sociedade. 

A expansão da creche como interesse econômico e social parte em princípio da 

necessidade de emancipação das mulheres, e não necessariamente de um direito educacional 

das crianças pequenas. Nesta perspectiva, a criança ainda não era percebida como um sujeito, 

uma cidadã em si, mas uma receptora passiva das políticas que são convenientes à sociedade 

em dado momento histórico.  

A partir da segunda metade da década de 1970, foi possível constatar, no estado de São 

Paulo, uma expressiva participação dos movimentos das mulheres, alavancada por outros 

grupos, tais como as associações de bairro e os grupos feministas que também participaram 

ativamente no Movimento de Luta por Creches. Entretanto, pelo fato de o movimento estar 

intimamente conectado aos interesses das mães que trabalhavam fora, o significado da luta por 

creches, ao invés de ampliar-se como um direito de todas as crianças, restringiu-se como uma 

necessidade daquelas que precisavam trabalhar fora. Nesta direção, Rosemberg (1984) afirma: 

 
[...] a proposta da creche, até época bastante recente não conseguiu romper 

com a representação idílica da socialização da criança pequena pela 

maternagem compulsória não sendo tida como uma instituição destinada à 
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educação de todas as crianças, mas apenas um equipamento substituindo 

certas mães: aquelas que trabalhavam fora (ROSEMBERG, 1984, p. 74). 

 

 

Segundo Rosemberg (1984), este equívoco no valor atrelado à creche como instituição 

substituta das mães que trabalham fora desvalorizou a instituição no âmbito do cenário 

educacional, e a configurou como um “mal menor” desprovido de identidade própria. O fato da 

reinvindicação por creches apoiar-se quase que exclusivamente no argumento de que as mães 

precisavam trabalhar, esvaziou a importância do debate proposto, dando-lhe caráter 

aparentemente provisório ou temporário, o que dificultava em certa medida, que a proposta 

fosse amplamente aderida. 

Ao mesmo tempo em que as mulheres reivindicavam cada vez mais seus direitos 

enquanto trabalhadoras, motivadas pela inserção cada vez maior no mercado de trabalho, 

socialmente ainda era forte o conceito de mãe como aquela que cuidava da prole, função vista 

como incompatível com a demanda de uma trabalhadora, cujas pretensões extrapolassem o 

âmbito doméstico. Tendo em vista este cenário e as incansáveis reinvindicações do Movimento 

de Luta por Creches, os políticos perceberam, neste contexto, a oportunidade para enfraquecer 

o movimento liderado pelas mulheres, e em certa medida, fazer da creche mais uma extensão 

do lar que uma etapa educacional propriamente dita. Neste aspecto, Campos (1991) salienta:  

 
As primeiras mobilizações nos bairros desembocam, após o 1º Congresso da 

Mulher Paulista, na organização do Movimento de Luta por Creches para a 

cidade como um todo. A resposta da prefeitura, legitimando a reinvindicação, 

dá origem a um processo longo de negociação e interação com o prefeito, 

secretários e técnicos durante o qual o apoio inicial dos grupos feministas se 

afrouxa e ganha espaço a proposta da creche definida pelo órgão municipal. 

A reinvindicação pela contratação de militantes do movimento como 

funcionárias de creche provoca um deslocamento do eixo da luta, confundindo 

interesses da população com questões de cunho mais corporativo. Finalmente, 

o processo eleitoral de 1982 divide politicamente o movimento que deixa de 

existir enquanto tal, sobrevivendo apenas em algumas comissões de creches 

nos bairros (CAMPOS, 1991, p. 62). 

 

 

O direito à Educação Infantil como dever do Estado efetivou-se por meio do artigo 208 

da Constituição Federal, cujo inciso I estabelece a obrigatoriedade e gratuidade da Educação 

Básica, compreendida dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, inclusive aos que não 

tiveram acesso na idade própria. Assim, no §1º do artigo 208, estabeleceu-se que: “O acesso ao 

ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. No tocante à creche (0 a 3 anos), a 

Constituição Federal não reserva a condição de direito subjetivo, ficando a cargo dos entes 
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federados prover ou ampliar, conforme suas possibilidades fiscais, conforme se pode ler pela 

transcrição abaixo do artigo e seus incisos:  

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

garantia de: 

I - Educação Básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela 

não tiveram acesso na idade própria; 

II -  progressiva universalização do Ensino Médio gratuito; 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV -  Educação Infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos 

de idade; 

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 educando; 

VII -  atendimento ao educando, em todas as etapas da Educação Básica, por 

meio 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 responsáveis, 

pela frequência à escola. (BRASIL, 1988) 

 

 

Entretanto, cabe salientar que o direito à Educação Infantil, na creche, não representa 

uma “obrigatoriedade por parte da família, mas responsabilidade do poder público em relação 

ao direito das crianças que demandam atendimento em creches” (CAMPOS, 2006, p. 15), 

mesmo não sendo considerado direito público subjetivo. 

Assim, a própria cisão constituída pela faixa etária que determina o limiar entre creche 

e pré-escola impõe uma desigualdade no que tange às previsões legais e incumbências 

governamentais referentes ao atendimento das crianças da Educação Infantil, de modo que à 

pré-escola se reserva o direito subjetivo e a obrigatoriedade da matrícula e à creche, o 

atendimento faz-se progressivamente conforme às possibilidades governamentais de cada 

município.  

Neste aspecto, Campos (2006, p. 15) alerta para a “sonegação do direito justamente 

àquelas famílias e crianças mais necessitadas desse atendimento. É importante lembrar que a 

maioria das famílias chefiadas por mulheres estão entre as famílias com menor renda”. 

Por muito tempo no Brasil, a criança só se aproximou das oportunidades educacionais 

à medida que se avançava na faixa etária. A cidadania demorou a caminhar rumo à criança da 

Educação Infantil no sentido de compreendê-la como um sujeito de direitos em relação às 
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oportunidades educacionais. Somente à medida que o atendimento educacional ao Ensino 

Fundamental se ampliou, é que a cidadania progressivamente se aproximou das crianças 

menores de seis anos, embora a universalização na creche ainda seja um desafio.  

Segundo Tripodi, Delgado e Rodrigues (2018), a Educação Infantil na creche parece 

situar-se em uma espécie de paradoxo, uma vez que, por um lado, ela é historicamente 

negligenciada pelo poder público, enquanto responsabilidade construtiva, sendo desenvolvida 

e expandida, basicamente via filantropia. Todavia, quando ela assume o status de direito e 

adentra a Constituição Federal, os constrangimentos fiscais e orçamentários dos municípios 

responsáveis pela oferta viabilizam a expansão desse direito por meio de modelos de 

governança, em que se firmam parcerias entre estatais e Organizações da Sociedade Civil 

(OSC’s). Ou seja, o que se tem é um retorno da oferta da Educação Infantil a um modelo inicial 

que lhe fora constitutiva, que é a filantropia. 

Neste aspecto, a forma utilizada para viabilizar a expansão do acesso à creche foi 

partilhá-lo com os mais diversos setores da sociedade, tornando a educação nesta etapa mais 

pulverizada que os demais níveis da Educação Básica, e, portanto, é também, provavelmente 

um dos segmentos mais desiguais da educação brasileira, em termos do tipo de oferta e 

qualidade de oferta. 

Vale notar que a responsabilidade da oferta da Educação Infantil compete aos 

municípios que, em muitos casos, possuem parcos recursos para dar conta de atender 

satisfatoriamente às demandas dos cidadãos e, assim, se tornarem também elegíveis para os 

pleitos eleitorais. Importante sublinhar que além da Educação Infantil, nas duas fases, de creche 

e pré-escolar e Ensino Fundamental, estão sob responsabilidade legal do ente municipal, 

políticas de transporte, saúde básica, saneamento e habitação. Neste contexto, de demanda por 

atendimento de crianças de zero a três anos, e atentos ao fato de ser a creche um ativo político 

importante, já que os prefeitos querem participar das competições eleitorais, a governança 

educacional, entendida como a dispersão de funções do Estado para os atores sociais, por meio 

de instrumentos de parceira torna-se um instrumento viável (TRIPODI, DELGADO, 

RODRIGUES, 2018).  

Kulmann Jr (2000), ao pesquisar o percurso histórico da Educação Infantil no Brasil, 

desde o descobrimento até os dias atuais, alerta para que a compreensão do presente não se 

reduza a uma percepção linear e progressiva dos fatos, uma vez que a construção da história 

deve-se, em princípio, considerar determinados sujeitos em determinados contextos históricos, 

o que supera, portanto, a percepção do presente como mera consequência do passado. 
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Nesta lógica, é possível compreender porque a inserção das creches nos sistemas 

educacionais a partir da implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, por 

si só, não foi capaz de romper com a concepção assistencialista de educação que historicamente 

permeou o contexto da creche. Kulmann Jr (2000) argumenta que a ausência de verbas para a 

Educação Infantil repercutiu em divisões baseadas em faixas etárias, de modo que as crianças 

de zero a três anos sempre ficavam em desvantagens, no que tange aos recursos financeiros e 

pedagógicos direcionados à fase quando comparados à pré-escola (KULMANN JR, 2000). 

Segundo o autor, um dos maiores entraves em se tratar a creche como uma etapa 

educacional, tal como a pré-escola, adveio da ênfase atribuída ao papel materno no que tange à 

educação de bebês. Basta notar que o surgimento de instituições educacionais para crianças 

acima de três ou quatro anos antecederam em muito o surgimento de instituições destinadas às 

crianças menores.  

Com o tempo a nomenclatura jardim-de-infância cedeu espaço às novas denominações 

que caracterizam o atendimento educacional no interior dos estabelecimentos de Educação 

Infantil, de modo que era comum haver a creche, a escola maternal e o jardim-de-infância na 

mesma instituição. Mais tarde, essa divisão etária seria representada por denominações tais 

como berçário, maternal, jardim e pré-escolar. As concepções implícitas por detrás destas 

divisões baseavam-se, primeiramente, na forte compreensão de que a educação dos bebês 

deveria ser protagonizada pelas mães, seguido pelo entendimento político tácito de que o 

atendimento à criança da creche deveria ser feito da forma mais barata possível. 

O surgimento de novas concepções educacionais e a defesa do caráter educacional das 

creches só começou a se concretizar no Brasil na década de 1980, muito mobilizada pelas 

próprias profissionais que trabalhavam na Educação Infantil nesta etapa e militantes do 

movimento de luta por creches que se organizavam “em entidades como a Associação da 

Secretaria da Família e do Bem-Estar Social, na cidade de São Paulo”. É neste contexto que a 

Educação Infantil começa a “transitar de um direito da família ou da mãe para um direito da 

criança” (KULMANN JR, 2020, p. 12) 

Em estudo desenvolvido por Silva e Rehem (2017) sobre como as associações 

comunitárias têm se comportado na oferta da Educação Infantil em Feira de Santana – BA, na 

década de 2000, as autoras examinam como as entidades que historicamente lutaram pelo 

direito à Educação Infantil têm se constituído, paradoxalmente, em ofertantes de uma educação 

muitas vezes precarizada e dissonante das condições pré-estabelecidas em legislação sobre 

infraestrutura e requisitos pedagógicos. 
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Tendo em vista que a oferta da Educação Infantil no município de Feira de Santana 

originou-se na década de 1980, ensejada pelo clube de mães, associações de bairros e as 

instituições filantrópicas e confessionais, há de se ressaltar que essa oferta foi se “cristalizando 

no município por meio de convênios em que os demandantes são também ofertantes da 

educação, com subsídios públicos” (SILVA; REHEM, 2017, p. 379). O que se percebe, é um 

cenário permeado por 32 associações conveniadas com a rede municipal.  

Embora o conveniamento seja uma situação recorrente em diversos municípios 

brasileiros e amparada legalmente, as questões que se interpõe à essa realidade estão em direto 

confronto com a identidade e a qualidade das instituições que ofertam a Educação Infantil no 

Brasil, uma vez que as instituições conveniadas, por receberem subvenções do poder público e 

permanecerem sob o controle privado, situam-se numa espécie de imprecisão no que tange à 

sua própria natureza identitária.  

Outra questão refere-se ao papel político desempenhado por tais instituições, uma vez 

que, outrora, deram visibilidade à importância da creche, por meio da militância junto aos 

órgãos governamentais e nos dias atuais reivindicam para si o direito da oferta educacional na 

Educação Infantil, enquanto eximem ou pelo menos tornam confortável o papel do Estado na 

garantia do direito educacional (SILVA; REHEM, 2017).  

Diante da ausência de políticas efetivas, no sentido do prover creches a toda demanda 

manifesta, entidades comunitárias têm tomado para si a responsabilidade da oferta direta dos 

serviços educacionais nesta fase. Portanto, desde a Constituição 1988, as creches comunitárias 

passaram a ser geridas por meio de subvenções públicas, o que basicamente, retira do Estado a 

responsabilidade pela oferta do serviço prestado, e em certa medida, compromete a qualidade 

da educação oferecida (CAMPOS, 1991). 

Historicamente, tem se tornado uma tendência no Brasil, conforme já se discutiu, as 

redes municipais de ensino estabelecem convênios com instituições privadas sem fins lucrativos 

no sentido de expandirem as matrículas através de mútua colaboração entre público e o privado 

no sentido de assegurar o acesso à Educação Infantil. Todavia, esse cenário aponta para uma 

Educação Infantil ainda mais diversificada e propensa ao comprometimento da qualidade de 

atendimento que oferece, haja vista que as instituições particulares sem fins lucrativos contam 

com recursos limitados (CAMPOS, 2012). 

Em estudo sobre a desigualdade de acesso na Educação Infantil, na região metropolitana 

de Maringá, Coutinho e Alves (2019) apresentam questões relevantes sobre a definição de 

percentuais de atendimento para a creche e pré-escola que denotam a desigualdade de 
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atendimento previstos na meta 1 do PNE, aprovado em 2014. Segundo os autores, a Meta 1 do 

PNE, com prazos e estratégias definidos, no que tange ao atendimento, prevê a universalização 

para a fase de pré-escola até 2016 em contraste com a ampliação da cobertura de no mínimo 

50% para a creche até o ano em 2024, evidenciam as distâncias que compõem as políticas 

públicas para pré-escola e creche.  

Segundo Coutinho e Alves (2019), um ponto controverso é a definição do percentual de 

um mínimo de 50% de atendimento para creches, uma vez que não houve um estudo ou 

avaliação diagnóstica que aferisse previamente o percentual de demanda atendida e a atender 

para a fase de creche, a fim de assegurar igualmente à todas as crianças desta fase o direito à 

Educação Infantil. Nesta linha, Coutinho e Alves (2019) afirmam que: 

 
[...] definir 50% de atendimento pode confrontar diretamente com o direito 

que 100% das crianças de 0 a 3 anos possuem de frequentar a creche, enquanto 

pode superestimar a demanda, a depender do contexto, entende-se que a 

definição de uma meta com abrangência nacional se faz necessária dada a 

desigualdade de oferta identificada no país que, em 2015, tinha uma taxa de 

atendimento de apenas 30,39% em creche e de 90,45% em pré-escola. Nesse 

ponto, é importante ressaltar que a desigualdade afeta a liberdade real dos 

indivíduos e é determinada a partir de seu pertencimento (COUTINHO; 

ALVES, 2019 p. 204) 

 

 

Ao estabelecer metas pouco consistentes para os cidadãos de zero a três anos, em termos 

da promoção de um atendimento realmente universalizado e com qualidade, o PNE denota, 

ainda que implicitamente, a incapacidade do Governo Federal em se comprometer com o direito 

educacional destas crianças e romper definitivamente com concepções e práticas subtrativas 

historicamente destinadas a esta etapa educacional.  

Outra questão sublinhada por Coutinho e Alves (2019) refere-se a não obrigatoriedade 

de matrícula na fase creche, ficando a cargo da família esta decisão, muito embora a oferta seja 

um dever do Estado. Os autores observam que em 2015, de acordo com dados do PNAD, 61,8% 

dos responsáveis pelas crianças menores de quatro anos que não estavam matriculadas em 

creche tinham interesse em matriculá-las, o que representava até à época, 4,7 milhões de 

crianças em todo o Brasil, o que denota a relevância social da creche na educação de crianças 

desta faixa etária, contribuindo assim, na diminuição das inúmeras desigualdades, econômicas, 

de gênero e geracional. 

Neste cenário, a não universalização da Educação Infantil expressa na meta 1 do Plano 

Nacional de Educação reforça estruturas de desigualdades históricas que devem ser superadas. 

A compreensão da criança enquanto sujeito de direitos, da creche como instituição educacional, 
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e da oferta da Educação Infantil de qualidade na fase creche pelos órgãos governamentais só 

fazem sentido se forem capazes de se contrapor ao estigma que permeia as concepções 

pedagógicas e políticas de viés marginal que cerceia as minorias, constituídas de pobres, 

mulheres, negros e crianças (COUTINHO; ALVES, 2019). 

A Síntese de Indicadores Sociais – Uma análise das condições de vida da população 

brasileira (2018), cuja organização buscou analisar as condições de vida da população 

brasileira a partir de recortes importantes, tais como, educação, mercado de trabalho, padrão de 

vida e distribuição de renda, faz considerações relevantes acerca das desigualdades 

educacionais na Educação Infantil. Segundo o documento, a frequência escolar das crianças de 

zero a cinco anos está intimamente atrelada “às desigualdades de acesso à escola ou creche, 

características das   redes de ensino e a oferta de escolas e vagas” (IBGE, 2018, p.34). 

A identificação dos grupos que tem menos acesso à educação, constitui, desta forma, 

“um passo essencial para o incremento da proporção de crianças de zero a cinco anos de idade 

que frequenta a escola ou creche e, consequentemente, para atingir as metas do PNE e da 

Agenda 2030 correspondentes” (IBGE, 2018, p. 41).  

Assinada por 193 países, a Agenda 2030 aponta dez metas que visem uma educação 

inclusiva, equitativa e de qualidade por meio da promoção de oportunidades de aprendizagem 

para os estudantes brasileiros que foram estabelecidas no quarto Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS 4. 

Cada vez mais, a realidade impõe aos municípios a importância de se reforçar o seu 

dever para com o direito ao acesso na Educação Infantil, o que torna cada vez mais latente a 

necessidade de regulamentar a colaboração constitucionalmente prevista entre União e demais 

entes, especialmente porque, as desigualdades de acesso à educação se mostram cada vez mais 

abismais, o que repercute em disparidades regionais de acesso nesta fase de ensino.  

Dentre os entes federados, o município é o que apresenta maior fragilidade fiscal e 

orçamentária para fazer face às responsabilidades que lhes são conferidas pela Constituição, e, 

portanto, encontra-se constantemente em busca de várias estratégias que visem dar conta das 

responsabilidades que lhe foram constitucionalmente atribuídas. A ausência de regime de 

colaboração devidamente regulamentado entre os entes, em parte, explica o cenário de 

dificuldades tributárias muitas vezes incongruentes com as demandas legais conferidas aos 

municípios. Embora a Constituição Federal preveja em seu artigo 211, bem como em seu artigo 

23, um regime de colaboração, o fato é que ele nunca foi, de fato regulamentado, fazendo com 

que os entes federados se relacionem por meio de estratégias de cooperação 
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intergovernamentais, materializada por meio de programas desenhados no bojo da União com 

o intuito, a priori, de atender às demandas e anseios municipais.  

Nesta perspectiva, o Anuário Brasileiro da Educação Básica (2019) destaca que o 

atendimento escolar das crianças em creches e pré-escolas se constitui um dos maiores desafios 

dos municípios, uma vez que 71,6% das matrículas da Educação Infantil estão na incumbência 

das redes municipais de ensino, o que inevitavelmente destaca a responsabilidade dos governos 

municipais na ampliação do atendimento e viabilização do alcance das Metas do PNE. 

Ao analisar as matrículas na Educação Infantil por etapa de ensino e região, pode-se 

notar que o total de matrículas na fase de creche conta com 3.587.292 milhões de matrículas 

enquanto que a pré-escola apresenta 5.175.892, ou seja, uma diferença de mais de 1 milhão em 

matrículas. A região Norte conta com 165.918 matrículas na fase de creche, o que representa 

menos da metade em atendimento quando comparada à pré-escola que apresenta 508.219 

matrículas. Já na região Nordeste temos 836.031 matrículas na fase de creche, o que 

corresponde a quase metade das matrículas em ralação a pré-escola na mesma região, que 

contam nesta etapa com 1.459.963 matrículas. Na região Sudeste as matrículas na creche 

correspondem a 1.754.970 e na pré-escola a 2.081.213. Já a região Sul conta com 585.687 

matrículas na creche enquanto a pré-escola dispõe de 714.182 matrículas na pré-escola. A 

região Centro-Oeste conta com 244.686 matrículas na fase creche enquanto na pré-escola 

dispõe de 394.315 matrículas. Pode-se ler na tabela 3, os quantitativos referentes às matrículas 

na Educação Infantil por etapa de ensino e região no ano de 2018, conforme informações do 

Anuário Brasileiro de Educação Básica: 

 

Tabela 3 - Matrículas na Educação Infantil por fase de ensino e região -2018 

 Educação infantil Creche Pré-escola 

Brasil 8.745.184 3.587.292 5.157.892 

Norte 674.137 165.918 508.219 

Nordeste 2.285.994 836.031 1.459.963 

Sudeste 3.936.183 1.754.970 2.081.213 

Sul 1.299.869 585.687 714.182 

Centro-Oeste 639.001 244.686 394.315 
Fonte: elaboração própria a partir de dados do Anuário Brasileiro de Educação Básica – 2019. 

 

Além das diferenças no matrículas entre creche e pré-escola por região apontadas, 

fatores como cor ou raça e renda revelam questões relativas à desigualdade de acesso escolar 

na Educação Infantil. Conforme o Anuário Brasileiro de Educação Básica (2019), o sistema 
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escolar brasileiro reproduz diversas desigualdades sociais, de modo que é essencial pensar as 

políticas públicas educacionais de forma mais equitativa.  

De acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica (2019), “26% das crianças 

pertencentes ao quartil mais baixo de renda estão nas creches, enquanto 55% das que estão nos 

domicílios mais ricos frequentam a etapa” e o percentual de crianças pretas que frequentam a 

creche, correspondente a 30,8%, ou seja, o menor índice em relação às crianças brancas, que 

contam com 37,4% ou pardas cujo percentual é de 37,3%, como pode-se observar no gráfico 2 

a seguir.  

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Anuário da Educação Básica -2019. 

 

Garantir o atendimento à Educação Infantil, sobretudo à fase de creche, requer 

investimento do ente municipal, que muitas vezes se converte em obstáculo no que tange não 

somente ao acesso, mas também à qualidade do atendimento, fazendo com que muitos 

municípios fiquem, não raro, à mercê de suas próprias capacidades financeiras e de gestão para 

dar conta de tais demandas, o que favorece um cenário propício à reprodução das desigualdades 

sociais. 

Apesar de disporem de autonomia para organizarem os seus sistemas de ensino, o fato 

de estarem inseridos em uma estrutura federativa composta por 27 federações e 5.570 

municípios, faz com que o atendimento na Educação Infantil seja muito diverso em função das 

diferenças econômicas, geográficas e sociais de cada município, o que certamente, traz 

implicações às políticas públicas educacionais desenvolvidas no âmbito das redes de ensino 

(ABUCHAIM, 2018). 
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Gráfico 2 - Crianças de 0 a 3 anos que frequentam a escola – Brasil - 2017 (%) 
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Portanto, ao tratar da Educação Infantil no contexto federativo brasileiro, pode-se dizer 

que os municípios contam com a mesma igualdade de direitos e deveres constitucionais, no 

entanto, a condição para arcar concretamente com as responsabilidades legais são bastante 

distintas em função das particularidades socioeconômicas e orçamentárias em que cada 

município está imerso. Neste aspecto, o direito à educação reservado à criança brasileira na 

Educação Infantil, sobretudo na fase creche, que em tese, deveria ser o mesmo no que tange ao 

acesso e à qualidade da oferta, podem se apresentar muito desiguais de município para 

município. 

Os municípios brasileiros apresentam considerável variedade no que tange à 

organização do atendimento educacional e também no que se refere aos “tipos” de 

estabelecimentos que oferecerem Educação Infantil. No que respeita à jornada diária, existem 

redes públicas que oferecem atendimento integral em quase todas as turmas; outras oferecem 

atendimento integral para as creches e atendimento parcial para as pré-escolas, e em alguns 

municípios essa oferta ocorre em tempo parcial independentemente de ser creche ou pré-escola. 

Já em relação aos tipos de estabelecimentos, esses variam muito. Há unidades em que a 

Educação Infantil é ofertada juntamente com outros níveis de ensino, seja Ensino Fundamental 

e/ou médio. Noutros municípios, percebe-se um investimento para que as unidades de Educação 

Infantil sejam exclusivas ao atendimento da creche e pré-escola, e há redes que possuem prédios 

exclusivos para a etapa da Educação Infantil, ou seja, unidades escolares exclusivas para creche 

e para a pré-escola (ABUCHAIM, 2018). 

Assim, ao tratar da Educação Infantil, em seu sentido lato, especialmente na fase creche, 

há de se precaver no que tange às diversas possibilidades de oferta, dadas às variadas maneiras 

de estruturar organizacionalmente o atendimento. Essas diversidades trazem questões 

implícitas às formas de se promover e estruturar o acesso, o que, por conseguinte, repercute na 

própria qualidade do atendimento que é oferecido pela creche, o que em certa medida, 

impossibilita que uma mesma qualidade de atendimento seja assegurada igualmente a todos.  

É importante que se reconheça que a Educação Infantil é uma das fases que demanda 

investimento para fazer face aos padrões mínimos de qualidade que apresentam vigentes por 

meio da legislação vigente. Neste aspecto, ao se pensar no aluno da Educação Infantil, é 

importante que se considere as especificidades desta fase, para que os recursos direcionados às 

respectivas unidades escolares façam jus às necessidades reais de cada município. 

Segundo Abuchaim (2018), o FUNDEB representou um grande avanço para a Educação 

Infantil no que tange à expansão do atendimento nos últimos anos. Entretanto, ainda assim, tais 
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recursos têm se mostrado insuficientes no financiamento de uma Educação Infantil capaz de 

assegurar os padrões mínimos de qualidade previstos legalmente. 

Neste aspecto, a meta 7 do Plano Nacional de Educação, que objetiva o fomento e a 

melhoria da qualidade em todas as etapas da Educação Básica, entende que o Custo Aluno-

Qualidade Inicial (CAQi) é uma forma de atrelar financiamento à qualidade da educação e 

assim, assegurar padrões mínimos de qualidade. Logo, a concretização do CAQi é uma das vias 

mais assertivas no sentido de assegurar uma Educação Infantil mais equânime e de qualidade. 

O CAQi considera, portanto, desde a forma de atendimento realizado, ou seja, se é 

integral ou parcial, se a unidade educacional está inserida em área urbana ou rural e integra 

aspectos importantes perpassem por vários âmbitos, dentre eles, a remuneração dos professores 

e qualificação adequada, infraestrutura e equipamentos adequados, número de alunos por turma 

e professor, existência de equipe técnica e administrativa da unidade (ABUCHAIM, 2018) 

A tentativa de equilibrar a realidade orçamentária dos municípios brasileiros, faz com 

que a União destine recursos à Educação Infantil por meio de programas federais. Além do 

Proinfância, os programas federais com recursos destinados à Educação Infantil no bojo do 

Governo Federal são: Programa Brasil Carinhoso; Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE); Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE); Programa Nacional Biblioteca 

da Escola (PNBE e PNEB/Professor); Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE); Política 

Nacional de Formação Continuada de Professores – Educação Infantil. No caso específico do 

Proinfância, Abuchaim (2018) aponta dificuldades de implementação do programa, descritas 

da seguinte forma: 

 
Uma das dificuldades encontradas pelos municípios na implementação do 

programa é manter os custos da unidade até o recebimento de recursos do 

Fundeb. Para enfrentar esse problema, a Presidência da República publicou, 

em 29 de setembro de 2011, a   Lei nº 12.499, que autoriza a União a transferir 

recursos financeiros aos municípios e ao Distrito Federal com a finalidade de 

prestar apoio financeiro à manutenção de novas matrículas em 

estabelecimentos públicos de Educação Infantil (ABUCHAIM, 2018). 

 

 

O repasse de recursos financeiros via programas federais está quase sempre vinculado 

ao aceite e comprovação de uma série requisitos, bem como o cumprimento de estratégias que 

subsidiam o alcance de metas. Neste sentido, é comum que programas federais contem com a 

colaboração de diversas instituições parceiras em cada fase do programa, sejam universidades 

públicas, fóruns locais de Educação Infantil, Ministério Público ou outros, sempre com o 

objetivo de prover uma educação de qualidade. 
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No Brasil, debates acerca da qualidade do atendimento na Educação Infantil se tornaram 

mais intensos a partir da década de 1990, o que coadunou em certa medida, com a própria 

expansão do atendimento, atraindo o interesse de educadores, estudiosos e movimentos da 

sociedade civil para a temática. 

Questões relativas à baixa qualificação de profissionais, infraestrutura precária, falta de 

orientação pedagógica, dificuldades de comunicação com a família, por serem recorrentes em 

creches e pré-escolas, sejam estas públicas, conveniadas, comunitárias ou particulares, 

passaram também ser mais pesquisadas e questionadas pela população, exigindo dos órgãos 

governamentais cada vez mais uma definição de padrões no que implica a oferta de bens e 

serviços para a Educação Infantil. Isto porque, a compreensão do direito à Educação Infantil 

não se restringe somente à questão do acesso, mas também à qualidade da educação oferecida 

(CAMPOS, 2006). 

A definição de qualidade para educação, bem como a escolha de critérios que definam 

medidas neste aspecto, são temas de discussão não consensuais na área educacional. 

Reconhece-se, contudo, um avanço significativo neste setor quando estudiosos da área 

conseguem em um único documento sintetizar definições neste sentido, por meio da 

implementação dos Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil, instituído em 

2006, no qual estão previstos direitos, demandas, definições e critérios acerca das necessidades 

das crianças da Educação Infantil, no que concerne a um atendimento de qualidade. 

Apesar de alguns avanços, a incorporação por meio das creches de definições de 

qualidade não se dá do mesmo modo, haja vista as heterogeneidades nas condições relativas 

aos próprios estabelecimentos, aos municípios e às próprias regiões nas quais estão inseridos, 

constituem-se especificidades que repercutem na qualidade do atendimento oferecido pelas 

creches (CAMPOS, 2006).  

Nesta direção, Popp (2015), ao estudar a qualidade da Educação Infantil brasileira, 

buscou comparar o uso de indicadores de qualidade utilizados internacionalmente, para 

estabelecer uma análise com os parâmetros de avaliação qualitativa utilizado no Brasil na fase 

de Educação Infantil. Assim, a autora buscou estabelecer uma análise entre os Instrumentos 

ITERS-R e os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil para autoavaliação institucional 

em um Centro de Educação Infantil (CEI) de São Paulo. O ITERS-R – Infant/Toddler 

Environment Rating Scale Revised, nada mais é que um instrumento utilizado para medir a 

qualidade em instituições de Educação Infantil europeias e norte-americanas, ligado à 
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Universidade da Carolina do Norte, voltado à avaliação de ambientes educacionais de crianças 

de zero a dois anos e meio. 

O estudo realizado por Popp (2015) teve como objetivo ampliar o debate educacional a 

partir da compreensão de quem é essa criança “que a legislação entende por portadora de 

direitos”, haja vista que a própria Educação Infantil se apresenta com disposições diferenciadas 

no artigo 30 da LDB/9394 de 1996, o que faz com crianças de zero a três anos sejam atendidas 

em creches e crianças de quatro e cinco anos sejam atendidas em pré-escolas.  

A autora destaca que embora a qualidade educacional tenha previsão constitucional, 

conforme disposição no artigo 206, inciso VII, o que se nota é que a redação não explicita um 

padrão de qualidade em si, mas “a ideia de qualidade associada a um novo termo – padrão 

mínimo” (POPP, 2015) 

O referido padrão de qualidade acaba restrito à distribuição e à vinculação de recursos 

entre os entes municipais, conforme a disposição no artigo 211, que trata da necessidade dos 

entes se organizarem em regime de colaboração, a fim de estabelecer um “padrão mínimo de 

qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios. Entretanto, Popp (2015) alerta para o fato de não se definir realmente, quais 

são os insumos indispensáveis para se garantir um padrão mínimo de qualidade. 

O que se percebe, nesta direção, é uma dificuldade por parte da União e demais entes 

em delinear de modo regulamentado e colaborativo uma política de Estado para a Educação 

Infantil capaz de estabelecer concretamente, para além dos recursos, o que viria a ser de fato a 

qualidade na Educação Infantil. Parte substancial das políticas públicas para Educação Infantil, 

na realidade se baseiam em programas intergovernamentais, que tentam repassar aos 

municípios um certo senso de unidade na diversidade. Alguns municípios se aproximam mais 

do que é proposto pela União, outros menos, e em alguns momentos é possível perceber 

municípios na contramão do que se propõe em muitos dos programas idealizados pelo Governo 

Federal. 

Todavia, há de se reconhecer um esforço do Programa Proinfância nesta direção, uma 

vez que este caminha na tentativa de implementar um padrão de qualidade, por meio de escolas 

de Educação Infantil projetadas no bojo do Governo Federal, cujos parâmetros mínimos de 

adequabilidade para o atendimento de crianças pequenas se apresentam definidos e 

padronizados desde à adesão dos municípios ao programa federal até à conclusão da obra. 

Santos (2015), ao analisar os impactos do ensino infantil sobre o aprendizado, afirma 

que estudos prévios no Brasil endossam dois entendimentos, sendo o primeiro, relacionado ao 
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fato de as creches, ainda que aparentemente, não produzir efeitos positivos sobre o aprendizado, 

o que contrasta com estudos relativos à pré-escola que argumentam a importância desta etapa 

para o desenvolvimento da criança. O segundo entendimento é o de que crianças brasileiras 

vulneráveis são as que menos se beneficiam da Educação Infantil. Ambos entendimentos se 

contrapõem aos estudos e investigações internacionais.  

Santos (2015) apoia seu estudo em três questões de análise: “i) de que estes fatos 

refletem a heterogeneidade da qualidade das escolas frequentadas por ricos e pobres no Brasil; 

ii) os impactos da Educação Infantil podem ser heterogêneos no Brasil e; iii) que os egressos e 

não egressos da Educação Infantil podem sofrer alterações socioemocionais durante esse 

período da vida capazes de perdurar aos impactos originais percebidos e interferir na 

composição das classes em que se detecta ganhos entre pobres e ricos relacionados ao ensino 

infantil. 

Ainda são escassos os estudos que se dedicam a mensurar a qualidade da Educação 

Infantil brasileira e relacioná-la com indicadores de desenvolvimento infantil. Todavia, Santos 

(2015) adverte para o fato de que a baixa qualidade da Educação Infantil pode trazer malefícios 

à formação das crianças, uma vez que na primeira infância, as crianças necessitam de estímulos 

caracterizados pela qualidade das interações sociais realizadas. Logo, para que a Educação 

Infantil seja benéfica para as crianças, esta deve ser capaz de ser tão eficiente quanto os 

estímulos produzidos pelos pais, vizinhos ou comunidade na qual determinada criança está 

inserida. 

Segundo o autor, estudos internacionais enfatizam indicadores capazes de captar a 

qualidade do serviço oferecido às crianças por meio de medidas de processo, que caracterizam 

as atividades que são desenvolvidas no período em que a criança se encontra na escola de 

Educação Infantil, o que evidentemente afeta o efeito produzido sobre o desenvolvimento da 

criança. Vale dizer que, quando a qualidade da Educação Infantil ofertada está abaixo do 

mínimo de qualidade das interações vivenciadas pela criança em casa ou na comunidade, os 

efeitos podem ser inexistentes ou adversos. 

No Brasil, pode-se notar, por meio das políticas públicas delineadas até o presente 

momento, que as percepções de qualidade na Educação Infantil, especialmente no âmbito das 

creches, ainda se encontram fortemente associadas ao setor de infraestrutura e das condições 

materiais capazes de prover acesso a esta fase. Por tratar-se de uma etapa cujo acesso ainda não 

foi universalizado, o Proinfância se apresenta como programa intergovernamental capaz de 

contribuir, portanto, não apenas na ampliação do acesso, mas também na própria qualidade da 
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Educação Infantil, uma vez que estabelece, por meio de parâmetros regimentados no bojo do 

Governo Federal, um ideal de infraestrutura escolar destinada ao ensino de crianças de zero a 

três anos e de quatro e cinco anos.  
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CAPÍTULO V - O PROINFÂNCIA EM MINAS GERAIS E POSSÍVEIS 

EFEITOS SOBRE A REDUÇÃO DE DESIGUALDADES DE ACESSO À 

CRECHE: DADOS ENCONTRADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Este capítulo tem por objetivo analisar se o Programa Proinfância, enquanto uma ação 

que expressa relação intergovernamental, se mostra associado à redução das desigualdades na 

Educação Infantil, especialmente na fase creche, no estado de Minas Gerais, no período de 2009 

a 2018. A redução de desigualdades, a que se refere, no âmbito deste trabalho, está circunscrita 

ao exame da dimensão de acesso, na fase creche, por meio da investigação do comportamento 

de matrículas registradas antes e depois da adesão de municípios mineiros ao programa do 

Governo Federal, que se destina à construção de unidades escolares para a Educação Infantil. 

Conforme já discutido em outra parte do trabalho, partiu-se da hipótese, alicerçada na literatura 

que investiga as relações federalistas no país (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005; OLIVEIRA; 

SOUSA, 2010; ABRUCIO, 2010; ARRETCHE, 2010; GRIN; ABRUCIO, 2017), de que a 

redução das desigualdades em países federalistas pressupõe coordenação e, especialmente, 

cooperação federativa.  

Contudo, acreditava-se que, no caso do Proinfância, essa premissa ou hipótese precisaria 

ser reformulada, na medida em que se hipotetizava que a contrapartida  estipulada pela União 

de modo a efetivar a parceria com os municípios, para a  construção de creches, excluiria 

aquelas municipalidades que mais precisariam aumentar o número de matrículas, 

principalmente, tendo em vista a meta 1 do Plano Nacional de Educação (2014-2024) para a 

fase creche, mas que não conseguiriam a pactuação devido à baixa capacidade fiscal e 

orçamentária.  

Para investigar a questão, realizou-se o exame de dados relativos à capacidade fiscal e 

tributária, educacional e demográfica dos entes municipais que aderiram ao programa federal, 

a fim de aferir se a relação intergovernamental entre municípios e a União teria contribuído na 

redução das desigualdades educacionais, em termos de melhoria de acesso, ou seja, aumento de 

oferta de matrículas em creches. Privilegiou-se, enquanto estratégia analítica, pesquisar 

municípios mineiros que firmaram e concluíram convênio com a União para a construção de 

creches, no período de 2009 a 2018.  

O estado de Minas Gerais é considerado o maior dos estados brasileiros em termos de 

número de municípios, sendo formado por 853 entes municipais, na sua maioria pequenos e 

com baixa capacidade fiscal. Com a população de aproximadamente 21 milhões de habitantes 



103 

 

 
 

(IBGE, 2019), o estado é marcado por desigualdades significativas, em termos de geração de 

renda, apresentando alto grau de concentração regional. 

Segundo a Associação Mineira de Municípios, somente a região central, mais rica e 

populosa, responde por quase metade (46,6%) do PIB mineiro, ao passo que as regiões como o 

Norte Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce somam, juntas, em torno de 12% do Produto Interno 

Bruto.  

Em Minas Gerais, 519 municípios fizeram a adesão ao Programa Proinfância no período 

de 2009 a 2018, por meio de convênios e termos de compromissos, correspondendo, assim, a 

60,84% dos entes municipais mineiros. O estado possui um total de 669 municípios 

considerados de pequeno porte, cuja população alcança até 20.000 habitantes, ou seja, a grande 

maioria deles. Dentro dessa faixa, a adesão ao Proinfância foi de 51,72% dos municípios; outros 

323 municípios como o mesmo perfil demográfico não aderiram ao Programa.  

Já na faixa populacional entre 20.001 a 50.000 habitantes, 102 municípios aderiram ao 

Proinfância, correspondendo, assim, a 90,27% de adesões neste grupo. No porte populacional 

de 50.001 e 100.000 habitantes a adesão foi de 100%. Em municípios com mais de 100.000 mil 

habitantes a adesão também foi de 100% dos municípios.  

A maioria dos municípios de Minas Gerais são pequenos, com uma baixa população, 

que alcança até 20.000 habitantes. Deve-se considerar, contudo, que há, dentro deste nicho, 

alguns que sequer chegam a 10.000 habitantes, outros nem mesmo a 5.000. De todo modo, o 

que se pode constatar é que dentre essas pequenas localidades houve uma adesão significativa, 

pois mais da metade deles (60,84%) formalizou a pactuação com o Governo Federal, no âmbito 

do Proinfância.  

No período compreendido entre a adesão ao programa federal e a inauguração das 

unidades de Educação Infantil do Proinfância nos municípios mineiros, foram analisados os 

percentuais relativos aos convênios concluídos, foco do trabalho.  

No tocante ao número de municípios que conseguiram concluir seus convênios, pode-

se notar que, ao todo, 364 municípios mineiros se encontram nesta situação. Deste total, 64,29% 

são municípios com população até 20.000 habitantes, ou seja, 234 municípios; 21,42% são 

municípios com porte populacional entre 20.001 a 50.000. Os municípios com população entre 

50.001 a 100.000 habitantes, correspondem a 6,87% no percentual de municípios com unidades 

concluídas. Já os municípios de maior porte, com mais de 100.000 habitantes, correspondem a 

7,42% dos municípios. 
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No que tange ao percentual de unidades do Proinfância concluídas em municípios 

mineiros, pode-se notar que, ao todo foram concluídas 528 unidades. Destas, 45,26% 

encontram-se na faixa populacional de até 20.000 habitantes, ou seja, 239 unidades foram 

concluídas a partir da pactuação com o Governo Federal.  

Na faixa populacional compreendida entre 20.001 e 50.000 habitantes, o percentual de 

unidades concluídas do Proinfância é de 18,37%, o que corresponde a 97 unidades escolares 

neste grupo. Já no grupo de municípios com população entre 50.001 e 100.000 habitantes, o 

percentual de municípios com obras concluídas foi de 6,81%, o que corresponde a 36 unidades 

escolares. Nos municípios maiores, com mais de 100.000 habitantes, o percentual de 

municípios com obras concluídas foi de 29,55%, o que corresponde a 156 unidades nesta 

situação. Logo, pode-se notar que, o percentual de conclusão das obras pactuadas foi superior 

nos municípios mais pobres, com porte populacional até 20.000 habitantes, cuja a capacidade 

de arrecadação de tributos é menor. 

Em municípios que fizeram pactuação com o programa federal Proinfância, observou-

se um total de matrículas de 58.683 em 2009 e de 145.945 em 2018 em Minas Gerais. O que 

indica um aumento de 148,70% do número de matrículas no estado, em municípios com 

Proinfância. Na faixa populacional de até 20.000 habitantes esse aumento foi de 101,26%, na 

faixa populacional entre 20.001 e 50.000 habitantes foi de 121,97%, na faixa populacional entre 

50.001 e 100.000 foi de 96,56% e, na faixa populacional acima de 100.000 habitantes foi de 

215,71%. Conclui-se que, na faixa populacional acima de 100.000 habitantes o aumento do 

número de matrículas foi maior, como pode-se ler na tabela 4. 
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Tabela 4 - Distribuição de percentual de municípios mineiros quanto à adesão e conclusão de 

unidades escolares com o Programa Proinfância (2009-2018) 

Adesão e conclusão 

de convênios com o 

Proinfância 

Faixa Populacional 
Até 

20.000 

Habitantes 

Entre 20.001 e 

50.000 

habitantes 

Entre 50.001 e 

100.000 

habitantes 

Acima 

de 100.001 

habitantes 
Total 

Total de Municípios 

mineiros segundo o 

IBGE 

669 113 39 32 853 

Total de adesões ao 

Proinfância 
346 102 39 32 519 

% de adesões ao 

Proinfância 
51,72% 90,27% 100% 100% 60,84% 

Nº de municípios que 

possuem unidades 

concluídas do 

Proinfância 

234 78 25 27 364 

% de municípios que 

possuem unidades 

concluídas do 

Proinfância 

64,29% 21,42% 6,87% 7,42% 100% 

Quantidade de 

unidades escolares 

concluídas 

239 97 36 156 528 

% de unidades 

escolares concluídas 
45,27% 18,37% 6,82% 29,55%  

N° de matrículas em 

2009 
13645 12385 10152 22501 58683 

N° de matrículas em 

2018 
27462 27491 19955 71037 145945 

Aumento percentual de 

matrículas (2009-

2018) 

101,2 121,9 96,5 215,7 148,7 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e Portal da 

Transparência do Governo Federal e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP 

 

 

Ao se relacionar os dados dessas municipalidades com seus indicadores tributários, 

fiscais e sociais, na tabela 5, percebe-se que os 669 municípios com população até 20.000 

habitantes apresentam gasto médio per capita com atividades em educação de R$ 679,24. Na 

faixa populacional de 20.001 a 50.000 habitantes, ou seja, 113 entes municipais, esse gasto é 

de R$ 526,96. Entre os 39 municípios cujos portes populacionais estão compreendidos entre 

50.001 e 100.000 habitantes, o gasto médio per capita é de R$545,18. Já entre os 32 municípios 

de porte populacional com mais de 100.000 habitantes, o gasto médio per capita é de R$ 496,61. 

O que se pode notar neste indicador, é, pois, que na medida em que os municípios vão se 

tornando mais populosos, há uma tendência de menor gasto per capita com a educação, 

explicado, talvez, pelas demandas que são maiores nos grandes centros.  
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A taxa de esforço médio orçamentário em atividades educacionais é definida pela 

Fundação João Pinheiro (FJP), como a participação da subfunção educação nos gastos 

orçamentários, prestado contas a cada ano. Esse esforço orçamentário nos pequenos municípios 

mineiros, considerando o ano de 2017, foi de 23%, ou seja, a segunda maior entre os demais 

portes populacionais. Já a maior taxa de esforço orçamentário em atividades educacionais entre 

todos os grupos populacionais examinados alcançou 24,02% em 113 municípios com 

população na faixa compreendida entre 20.001 e 50.000 habitantes. Outros municípios, como 

aqueles inseridos na população entre 50.001 e 100.000 habitantes, apresentou um esforço médio 

de 21,80%. Dentre aqueles que apresentaram as menores taxas, estão as municipalidades mais 

populosas; no estrato populacional a partir de 100.000 habitantes, a média de esforço cai para 

20,55%; em plena sintonia com o padrão observado de gasto per capita com educação.   

O exame do PIB médio relacionando-o aos portes populacionais também foi importante 

para o trabalho, por representar as possibilidades fiscais dos municípios diante dos desafios 

postos pelas políticas públicas, como creches. Os municípios mineiros de pequeno porte, a 

maioria deles, com população até 20.000 habitantes, apresentam, de acordo com a FJP, 

considerando o ano de 2017, PIB médio per capita de R$ 16.932,56. Sabemos que este valor é 

uma média e que neste grupo composto por 666 municípios, certamente alguns sequer alcançam 

parte deste valor para fazer face às responsabilidades legais, pois há aqueles que possuem 

população em torno de 5.000 habitantes. Já entre a faixa populacional compreendida de 20.001 

a 50.000, o valor médio do PIB per capita encontrado sobe consideravelmente para R$ 

22.858,95 para um grupo de 113 entes municipais. Dentre os 39 municípios com a população 

entre 50.001 e 100.000 habitantes, está o maior PIB médio per capita é de R$ 30.378,03; maior, 

inclusive, do que aquele encontrado entre os 32 municípios de grande porte, cuja população 

ultrapassa 100.000 habitantes, cujo valor médio do PIB per capita é de R$ 29.551,35. 

Quando se examina o indicador impostos líquidos arrecadados, ou seja, a arrecadação 

proveniente de recursos próprios, com base no ano de 2017, da FJP, fica evidente a difícil 

condição fiscal da maioria dos municípios mineiros, em termos de produção desses tributos. 

Sendo eles entes federados pequenos, com baixa população e pouca ou nenhuma atividade 

industrial, a capacidade de arrecadação via impostos próprios como o Imposto Predial 

Territorial Urbano (IPTU) e Imposto sobre Serviços (ISS), de competência legal dos 

municípios, fica bastante comprometida.  

Nos 669 municípios do estado com população de até 20.000 habitantes, os impostos 

líquidos arrecadados correspondem a 8,22% dos recursos municipais, tendo que contar, por 
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isso, com o peso das necessárias transferências da União e Estado para os municípios. Ao 

compararmos os valores de impostos líquidos com os demais portes populacionais, podemos 

perceber a discrepância existente no poder orçamentário dos municípios de pequeno porte com 

os das demais faixas populacionais no que tange à capacidade de arrecadação com tributos 

próprios.  

No porte populacional compreendido entre 20.001 e 50.000 habitantes, a arrecadação 

de impostos líquidos tem um aumento superior a 50%, chegando a 13,86%. Já entre os 

municípios de grande porte, cuja população conta com mais de 100.000 habitantes, os impostos 

líquidos alcançam 65,28% da composição orçamentária municipal, pois as cidades maiores, 

com maior densidade demográfica, teoricamente possuem uma maior potencialidade de 

arrecadação de IPTU, sistemas mais informatizados que garantem menor prejuízo em valores 

arrecadados, além de devido a maior quantidade de serviços ofertados também arrecada valores 

maiores de ISS.   

De acordo com dados de 2017, da Fundação João Pinheiro, a taxa de urbanização dos 

municípios com até 20.000 habitantes é de 68,95%, o que pressupõe boa parte da população 

vivendo na zona urbana, o que implica em considerar que parte significativa deste contingente 

necessita de serviços educacionais na etapa de creche, para que os responsáveis possam 

trabalhar fora. A taxa de urbanização apresentada pelos municípios pequenos, explica, em certa 

medida, o relevante percentual de 51,72% na adesão ao Programa Proinfância, o que 

corresponde à necessidade de 346 municípios na busca pela provisão de mais creches à 

população.  

Pode-se notar que a taxa de urbanização se encontra em consonância com o aumento 

percentual de matrículas apresentado nos portes populacionais, com exceção dos municípios 

com população entre 50.001 e 100.000 habitantes cujo percentual de matrícula apresentou-se 

menor que nos demais portes populacionais, ou seja, com crescimento de 96, 56%. 

No que tange aos 113 municípios, cuja faixa populacional está compreendida entre 

20.001 a 50.000 habitantes, a taxa de urbanização é de 80,83%. No porte populacional de 

50.001 a 100.000 habitantes, ela chega a 91,70% representada por 39 municípios que compõe 

esse grupo. Já entre os municípios de grande porte, com população acima de 100.000 habitantes, 

a taxa de urbanização é de 96,93%, representada por 32 municípios. 

A partir de dados de 2017 da FJP, o percentual médio de crianças com cinco anos em 

municípios com até 20.000 habitantes é de 7,41%. No porte populacional compreendido entre 

20.001 e 50.000 mil habitantes, este percentual médio é de 7.59%. Já nos 39 municípios com 
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população entre 50.001 a 100.000 habitantes, chega-se a 7,35%. Já nos 32 municípios mineiros 

de grande porte, o percentual médio é de 7,31% de crianças até cinco anos de idade neste grupo.  

Ao relacionar alguns indicadores fiscais e tributários da tabela 5 com as características 

dos municípios por porte populacional e a situação do convênio, já mencionados, é possível 

notar que os municípios de pequeno porte, ou seja, com até 20.000 habitantes, são os que 

contam com o menor PIB médio per capita em relação aos demais portes populacionais, ou 

seja, R$16.932,56 e a menor taxa de arrecadação de impostos líquidos, ou seja, 8,22%.   

 

Tabela 5 - Caracterização demográfica, orçamentária e educacional dos municípios mineiros 

por porte populacional – 2017 

Características demográficas, 

orçamentárias e educacionais dos 

municípios mineiros 

Porte Populacional 

Até 20.000 Entre 20.001 

e 50.000 

Entre 50.001 

e 100.000 

A partir de 

100.001 

Número de Municípios N 669 113 39 32 

Gasto Médio Per Capita R$ 679,24 526,96 545,18 496,61 

Esforço Médio 

Orçamentário em 

Atividades Educacionais 

% 23,00 24.02 21,80 20,55 

PIB Médio Per Capita R$ 16.932,56 22.858,95 30.378,03 29.551,35 

Percentual Médio de 

Crianças com até 5 anos 
% 7,41 7,59 7,35 7,31 

Taxa Média de 

Urbanização 
% 68,95 80,83 91,70 96,93 

Impostos Líquidos % 8,22 13,86 12,64 65,28 

Matrículas em 2009 N 13645 12385 10152 22501 

Matrículas em 2018 N 27462 27491 19955 71037 

Aumento percentual de 

matrículas (2009-2018) 
% 101,2 121,9 96,5 215,7 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da Fundação João Pinheiro – 2017 e Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Anísio Teixeira – INEP 

 

Já as características demográficas e educacionais dos municípios mineiros, apresentadas 

na tabela 6, referentes à população total dos municípios de pequeno porte, ou seja, com até 

20.000 habitantes, somam o segundo maior percentual, ou seja, 24,8%, o que corresponde a 

5.214.963 milhões de pessoas. Essa faixa populacional só fica atrás dos municípios com mais 

de 100.000 habitantes, que totalizam 9.508.514, cujo percentual é de 45,3% em termos de 

população total. Os municípios com população entre 20.001 e 50.000, apresentam percentual 

de 16,7%, o que corresponde a 3.513.218 habitantes nesta faixa populacional. No porte 

populacional de 50.001 a 100.000 esse percentual é de 13,1%, o que equivale à uma população 

de 2.760.802 habitantes. 
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Quanto ao percentual de matrículas da rede municipal em Minas Gerais, os dados da 

Fundação João Pinheiro, de 2017, permitem afirmar que o segundo maior percentual está 

concentrado em municípios com até 20.000 habitantes, ou seja, 27,4%, o que corresponde 

512.852 matrículas sob a incumbência do gestor municipal. No porte de 20.001 a 50.000 

habitantes, o número de matrículas na rede municipal é de 314.070, o que corresponde a 16,8%. 

Na faixa populacional compreendida entre 50.001 e 100.000 habitantes, o percentual de 

matrículas na rede pública municipal é de 13%, o que corresponde a 243.728. Nos municípios 

com mais de 100.000 habitantes, o percentual de matrículas na rede municipal de ensino é o 

maior entre as demais faixas populacionais, ou seja, 42,8%, o que corresponde a 801.000 

matrículas. 

No tocante à Receita Potencial para a Educação Básica, municípios com até 20.000 

habitantes, arrecada 24,4% o que corresponde a R$ 2.464.516.143. Já os municípios 

compreendidos entre 20.001 e 50.000 habitantes, apresentam receita percentual de 14,9%, o 

que corresponde a R$ 1.150.781.826. No porte populacional de 50.001 a 100.000 habitantes, a 

receita potencial para a Educação Básica arrecadada é de R$ 1.288.928.733, o que corresponde 

ao percentual de 12,8%. Na faixa com mais de 100.000 habitantes, o percentual é de 48%, o 

que corresponde a R$ 4. 848.881.343 em receita potencial para Educação Básica neste grupo 

populacional. 

No que tange à Receita do FUNDEB, municípios com até 20.000 habitantes, valeram-

se de 27,5%, o que corresponde a R$ 1.667.459.680. Na faixa populacional de 20.001 a 50.000, 

a receita arrecadada é de R$ 1.013.614.036, o que corresponde a 16,7%. No porte entre 50.001 

e 100.000, o percentual de arrecadação do FUNDEB é de 12,9%, o que corresponde a 

784.015.051. Municípios com mais de 100.000 habitantes receberam R$ 2.602.036.449, o que 

corresponde ao percentual de 42,9%, conforme dados da FJP de 2017. 
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Tabela 6 - Caracterização de municípios mineiros por população total, matrícula da rede 

municipal, receita potencial total para Educação Básica e Receita do FUNDEB, por porte 

populacional – 2017 

 

Porte Populacional 

<=20.000 
20.000  - 

50.000 

50.000 a 

100.000 
100.000 + Total 

Número de 

Municípios 

N 669 113 39 32 853 

% 78 13,7 4,5 3,8 100,0 

População 

Total (2016) 

N 5.214.963 3.513.281 2.760.802 9.508.514 20.997.560 

% 24,8 16,7 13,1 45,3 100,0 

Matrículas 

Rede 

Municipal + 

Conveniada 

N 512.852 314.070 243.728 801.000 1.871.650 

% 27,4 16,8 13,0 42,8 100,0 

Receita 

Potencial 

total para 

Educação 

Básica 

(2017) 

R$ 
2.464.516.14

3 

1.150.781.82

6 

1.288.928.73

3 

4.848.881.34

3 

10.104.108.0

45 

% 24,4 14,9 12,8 48 100 

Receita do 

FUNDEB 

R$ 
1.667.459.68

0 

1.013.614.03

6 
784.015.051 

2.602.036.44

9 

6.607.125.21

6 

% 27,5 16,7 12,9 42,9 100,0 
Fonte: elaboração própria a partir de dados da Fundação João Pinheiro – 2017. 

 

Em pesquisa realizada sobre o Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa 

dos Municípios Brasileiros (PNAFM), que examinava como o Governo Federal lidou com os 

desafios de ofertar aos municípios brasileiros um programa capaz de viabilizar  iniciativas de 

modernização administrativa e fiscal, no período de 2002 a 2012, por meio de parcerias 

firmadas com Ministério da Fazenda, com recursos do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e com a Caixa Econômica como agente e co-executor do programa, 

Grin e Abrucio (2017) afirmam que a adesão dos municípios aos programas federais é 

largamente afetada por suas condições fiscais e tributárias dos entes federados. Isso porque 

municípios pequenos podem muitas vezes se encontrar na defensiva na hora de aderir aos 

programas federais por receio de se arriscarem além de seus limites econômicos, em parcerias 

que exijam contrapartidas.  

Ao analisar as decisões de adesão dos municípios acerca a programas federais, deve-se 

considerar a percepção dessas municipalidades no que concerne aos custos envolvidos na 

formalização da cooperação com o Governo Federal, bem como as responsabilidades e 

contrapartidas que serão requeridas, para que os entes se sintam convencidos a se beneficiarem 

do programa federal. Esse fenômeno é definido pela literatura especializada como a “síndrome 

da violeta murcha” (DOWNS, 1967) e caracterizada pelo comportamento hesitante dos 
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municípios na formalização de convênios com o Governo Federal, em função dos poucos 

incentivos aos agentes locais para que estes possam valer-se dos benefícios advindos dos 

programas ofertados pela União. 

No caso de Minas Gerais, esse fenômeno não foi observado, pois um número 

significativo, 51,72%, de municípios pequenos, de até 20.000 habitantes com situação fiscal 

frágil não apenas aderiu ao Proinfância, como também concluiu as obras. Embora os municípios 

de maior porte tenham se destacado nos percentuais de adesão ao programa federal, alcançando 

um percentual de 100%, foram os municípios pequenos os que mais concluíram, alcançando 

um percentual de 64,29% com arrecadação de tributos, como se disse, mais tímidas do que os 

municípios dos demais portes populacionais. 

É preciso atentar-se para o fato, todavia, de que não há uma correspondência direta entre 

número de unidades concluídas e número de municípios, haja vista que o mesmo município 

pode ser contemplado mais de uma vez na formalização de contratos, caso proceda novo 

cadastro e faça nova solicitação no site do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e 

Controle (SIMEC), e seja comprovada o estudo de demanda por parte dos municípios.  

Sendo assim, é possível ver, na tabela 7, os municípios por porte que foram 

contemplados com mais de 1 unidade do Proinfância, no período de 2009 a 2018.  
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Tabela 7 - Municípios mineiros contemplados com mais de 1 unidade do Proinfância por 

porte populacional 

Municípios mineiros com mais de uma obra concluída por porte populacional 

Município Porte Populacional N 

N° 

Matrículas 

2009 

N° 

Matrículas 

2018 

Aumento 

Percentual 

Santa Rosa da Serra Até 20.000 2 68 105 54,41 

Senador Amaral Até 20.000 2 64 133 107,81 

Serra do Salitre Até 20.000 2 146 292 100,00 

Martinho Campos Até 20.000 2 96 324 237,50 

Borba da Mata Até 20.000 2 76 262 244,74 

Padre Paraíso Até 20.000 2 0 224 100,00 

Monte Alegre de Minas Até 20.000 2 144 273 89,58 

Monte Santo de Minas De 21.000 a 50.000 2 195 361 85,13 

Conselheiro Pena De 21.000 a 50.000 2 65 294 352,31 

Ibiá De 21.000 a 50.000 2 151 188 24,50 

Nepomuceno De 21.000 a 50.000 2 0 185 100,00 

Conceição das Alagoas De 21.000 a 50.000 2 288 440 52,78 

Cláudio De 21.000 a 50.000 2 43 265 516,28 

Rio Pardo de Minas De 21.000 a 50.000 2 67 298 344,78 

Minas Novas De 21.000 a 50.000 2 0 219 100,00 

Pompéu De 21.000 a 50.000 2 396 593 49,75 

Três Marias De 21.000 a 50.000 2 257 461 79,38 

Porteirinha De 21.000 a 50.000 2 327 535 63,61 

Iturama De 21.000 a 50.000 2 0 351 100,00 

Arcos De 21.000 a 50.000 2 155 464 199,35 

Boa Esperança De 21.000 a 50.000 2 412 759 84,22 

Igarapé De 21.000 a 50.000 3 290 774 166,90 

Monte Carmelo De 21.000 a 50.000 2 261 456 74,71 

Congonhas 
De 50.001 a 

100.000 
2 76 343 351,32 

Pirapora 
De 50.001 a 

100.000 
2 622 761 22,35 

Frutal 
De 50.001 a 

100.000 
3 188 565 200,53 

Cataguases 
De 50.001 a 

100.000 
2 507 910 79,49 

Alfenas 
De 50.001 a 

100.000 
2 774 1.425 84,11 

Timóteo 
De 50.001 a 

100.000 
2 0 273 100,00 

Patrocínio 
De 50.001 a 

100.000 
3 179 552 208,38 

Itajubá 
De 50.001 a 

100.000 
2 598 941 57,36 

Nova Serrana 
De 50.001 a 

100.000 
2 242 1.171 383,88 

Coronel Fabriciano Mais de 100.000 2 0 1.665 100,00 

Passos Mais de 100.000 4 51 686 1245,10 

Ubá Mais de 100.000 4 159 1.404 783,02 

Vespasiano Mais de 100.000 2 47 814 1631,91 

Conselheiro Lafaiete Mais de 100.000 2 364 664 82,42 
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Varginha Mais de 100.000 4 716 1.823 154,61 

Pouso Alegre Mais de 100.000 6 764 1.974 158,38 

Ibirité Mais de 100.000 3 50 672 1244,00 

Santa Luzia Mais de 100.000 6 0 631 100,00 

Divinópolis Mais de 100.000 6 1.040 1.891 81,83 

Sete Lagoas Mais de 100.000 3 863 2.083 141,37 

Ipatinga Mais de 100.000 7 146 904 519,18 

Uberaba Mais de 100.000 11 1.962 4.212 114,68 

Betim Mais de 100.000 5 569 2.443 329,35 

Juiz de Fora Mais de 100.000 4 2.459 2.988 21,51 

Contagem Mais de 100.000 10 706 1.898 168,84 

Uberlândia Mais de 100.000 6 4.534 9.024 99,03 

Belo Horizonte Mais de 100.000 62 1.756 21.490 1123,80 
Fonte: elaboração própria a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBHGE e Portal da 

Transparência do Governo Federal e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP 

 

 

Nota-se que em municípios com mais de 100.000 habitantes, alguns ultrapassam a 

conclusão de dez unidades do Proinfância, como Uberaba com 11 unidades escolares e a capital 

Belo Horizonte que apresenta o maior índice, 62 unidades do programa federal, conforme se 

poderá observar também no anexo do trabalho, no qual se registra o total de unidades de 

Proinfância por município e por porte. A busca de pactuação com a União está relacionada, 

certamente, às demandas inerentes a cada município. Ainda que determinado município tenha 

maior arrecadação e condição fiscal, é preciso considerar que, talvez, também tenha mais 

demandas com políticas sociais, inclusive no tocante ao provimento de educação para a 

população de crianças com idade de zero a três anos. Todavia, não é possível ignorar o fato de 

que municípios pequenos, mesmo possuindo populações menores, contam com desafios 

imensos, uma vez que grande parte deles são incapazes de gerar suas próprias receitas e 

dependem totalmente de transferências da União para fazer face às suas responsabilidades 

constitucionais. 

Assim sendo, é fundamental que se considere o ponto de partida dos municípios que 

concluíram unidades escolares do Proinfância, a fim de aferir o aumento percentual de 

matrículas em creche de 2018 em relação ao ano de 2009, quando tais municipalidades 

realizaram a adesão ao programa federal. O cálculo do aumento percentual de matrículas, além 

de possibilitar uma análise comparativa entre os municípios dentro e fora dos portes 

populacionais, possibilita averiguar o aumento de matrículas de cada município com relação a 

ele mesmo, a partir das novas matrículas geradas em função da conclusão de unidades escolares 

do Proinfância, como já apresentado na tabela 7. 

A análise do aumento percentual de matrículas dos municípios mineiros com mais de 

uma obra concluída, encontra-se composta pelas seguintes municipalidades:   
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 Porte Populacional até 20.000 habitantes: Santa Rosa da Serra, Senador Amaral, 

Serra do Salitre, Martinho Campos, Borba da Mata, Padre Paraíso e Monte Alegre de 

Minas. Todos esses municípios tiveram duas obras concluídas e, o aumento percentual 

de matrículas variou entre 54,41% e 244,74%. Sendo que, Santa Rosa da Serra teve o 

menor aumento e, Borba da Mata o maior. 

 Porte Populacional entre 21.000 e 50.000 habitantes: Monte Santo de Minas, Monte 

Santo de Minas, Conselheiro Pena, Ibiá, Nepomuceno, Conceição das Alagoas, Cláudio, 

Rio Pardo de Minas, Minas Novas, Pompéu, Três Marias, Porteirinha, Iturama, Arcos, 

Boa Esperança, Igarapé e Monte Carmelo. Todos esses municípios tiveram duas obras 

concluídas (exceto Igarapé, que teve três obras concluídas) e, o aumento percentual de 

matrículas variou entre 24,50% e 516,28%. Sendo que, Ibiá teve o menor aumento e, 

Cláudio o maior. 

 Porte Populacional entre 50.001 e 100.000 habitantes: Congonhas, Pirapora, Frutal, 

Cataguases, Alfenas, Timóteo, Patrocínio, Itajubá e Nova Serrana. Todos esses 

municípios tiveram duas obras concluídas (exceto Frutal e Patrocínio, que tiveram três 

obras concluídas) e, o aumento percentual de matrículas variou entre 22,35% e 

383,88%. Sendo que, Pirapora teve o menor aumento e, Nova Serrana o maior. 

 Porte Populacional a partir de 100.000 habitantes: Coronel Fabriciano, Passos, Ubá, 

Vespasiano, Conselheiro Lafaiete, Varginha, Pouso Alegre, Ibirité, Santa Luzia, 

Divinópolis, Sete Lagoas, Ipatinga, Uberaba, Betim, Juiz de Fora, Contagem, 

Uberlândia e Belo Horizonte. O número de obras concluídas nesses municípios variou 

entre 2 e 62, sendo Belo Horizonte o município com o maior número de obras 

concluídas. O aumento percentual de matrículas variou entre 21,51% e 1631,91%. 

Sendo que, Juiz de Fora teve o menor aumento e, Vespasiano o maior. 

 

Um efetivo regime de colaboração se faz necessário neste sentido. No caso das políticas 

públicas educacionais, é fundamental que se considere a dinâmica federativa brasileira vigente, 

enquanto instrumento de garantia de igualdade em contraposição à desigualdade inerente às 

sociedades de mercado, de modo que as relações intergovernamentais entre a União e os 

municípios, possam assegurar igualmente a todos o acesso a serviços educacionais.  

É nesta direção que Oliveira e Souza (2010) afirmam que, ao tratar da desigualdade da 

educação, é preciso que se considere a sua vinculação com as assimetrias econômicas dos entes 

federados e a distribuição de competências previstas constitucionalmente, já que na prática, 
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compete a cada município o provimento de educação para a sua população, o que por vezes 

incide em diferentes condições de oferta (OLIVEIRA; SOUZA, 2010).  

Para Arretche (2010), é necessário, portanto, que as relações intergovernamentais entre 

a União e municípios sejam de qualidade, a fim de que se equilibre as desigualdades territoriais, 

tributárias e fiscais, por meio de relações mais cooperativas e eficazes entre os entes, a fim de 

se superar meras representações de políticas públicas desenvolvidas por municípios ricos e 

pobres, o que intensificaria a desigualdade ao invés de reduzi-las (ARRETCHE, 2010). 

Embora tenha-se difundido amplamente a percepção de que os governos municipais são 

dotados de grande autonomia, esta deve ser compreendida mediante o contraponto da extensão 

de suas competências legais desde a Constituição de 1988. Desde que o município se tornou 

um ente federativo, coube-lhe as responsabilidades no que tange à prestação de serviços 

básicos, tais como saúde, educação, infraestrutura urbana, habitação, saneamento e coleta de 

lixo. Por outro lado, dos recursos para se lidar com essas responsabilidades, os governos locais 

e estaduais não estão autorizados a coletar impostos livremente, sendo autorizados apenas a 

definir suas alíquotas de arrecadação no tocante a seus impostos. Logo, a autonomia tributária 

dos governos municipais no Brasil é limitada pela alíquota de seus tributos (ARRETCHE, 

2010). 

Sendo assim, os municípios brasileiros contam fundamentalmente com a arrecadação 

própria, ou seja, ISS, IPTU e transferências constitucionais, que podem ser federais ou estaduais 

para executarem as políticas que estão sob a sua responsabilidade.  

Ao analisar a tabela 8, nota-se que 364 municípios de Minas Gerais, ou seja, 42,67%, 

possuem unidades escolares do Proinfância. Isso significa que quase a metade das 

municipalidades do Estado conta com unidades resultantes de parceria entre Governo Federal.  

Do total de municípios com porte populacional até 20.000 habitantes, 234 possuem 

unidades escolares do Proinfância, o que equivale a 35% dos municípios desse porte. Já os 

municípios com porte populacional entre 20.001 e 50.000 habitantes, 78 possuem unidades 

escolares do Proinfância, o que equivale a 69,03% dos municípios desse porte. Do total de 

municípios com porte populacional entre 50.001 e 100.000 habitantes, 25 possuem unidades 

escolares do Proinfância, o que equivale a 64,10% dos municípios desse porte. Do total de 

municípios com porte populacional com mais de 100.000 habitantes, 27 possuem unidades 

escolares do Proinfância, o que equivale a 84,38% dos municípios desse porte.  

Podemos observar através desses resultados que, municípios com portes de até 20.000 

habitantes apresentam um percentual menor de municípios com obras do Proinfância. 
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Tabela 8 - Municípios que possuem unidades escolares do Proinfância 

População 
N° De Municípios 

Por Porte 

% De 

Munic

ípios 

Por 

Porte 

N° De Municípios 

Com Proinfância 

% De Municípios 

Com Proinfância 

Até 20.000 

habitantes 
669 78,43 234 35,00 

De 20.001 a 50.000 

habitantes 
113 13,25 78 69,03 

De 50.001 a 

100.000 habitantes 
39 4,57 25 64,10 

Mais de 100.000 

habitantes 
32 3,75 27 84,38 

Total de todos os 

municípios 
853 100 364 42,67 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e Portal da 

Transparência do Governo Federal e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP 

 

Há uma tendência de maior adesão por parte de municípios de maior porte populacional 

em relação ao Proinfância, como bem apresenta a tabela 8. Entretanto, ao analisar a distribuição 

de 528 unidades concluídas dentre os municípios que compõem o referido percentual, percebe-

se que 45,27% das unidades do Proinfância encontram-se no porte populacional de 20.000 

habitantes, o que denota um percentual significativo de conclusão de convênios do programa 

em municípios pequenos, portanto os mais pobres da federação, como pode-se ler na tabela 9. 

É possível observar que 29,55% das unidades estão em municípios com mais de 100.000 

habitantes, seguido de 18,37% em municípios com número de habitantes entre 20.001 e 50.000 

e, por último 6,82% estão em municípios com população entre 50.001 e 100.000 habitantes.  

 

Tabela 9 - Número de unidades de Proinfância por município e porte populacional 

População 

Municípios 

Que Aderiram 

(N°) 

Municípios 

Que Aderiram 

(%) 

 Unidades 

Concluídas Do 

Proinfância 

(Nº) 

Unidades 

Concluídas Do 

Proinfância (%) 

Até 20.000 

habitantes 
346 51,72 239 45,27 

De 20.001 a 50.000 

habitantes 
102 90,27 97 18,37 

De 50.001 a 100.000 

habitantes 
39 100,00 36 6,82 

Mais de 100.000 

habitantes 
32 100,00 156 29,55 

Total 519 60,84 528 100,00 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBHGE e Portal da 

Transparência do Governo Federal e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP 
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É preciso sublinhar que o percentual de unidades concluídas do Proinfância em 

municípios com população até 20.000 habitantes é relevante, uma vez que esse grupo é o que 

conta com a menor arrecadação de Impostos Líquidos, ou seja, 8.22%, e o menor PIB Médio 

per capta no valor de R$ 16.932,56, se comparado aos demais. Importante considerar, ainda, 

que são estes municípios que também apresentem o maior gasto médio per capta em atividades 

educacionais, ou seja, R$ 679,24 e contam com o segundo maior Esforço Médio Orçamentário 

em Atividades Educacionais, ou seja, 23%.  

No outro polo, estão os municípios com de 100.000 habitantes, que contam com o 

segundo maior PIB médio per capita, ou seja, R$ 29.552, 35 e apresentam o menor gasto médio 

per capita em educação, R$ 496,61 e o menor Esforço Médio Orçamentário em Atividades 

Educacionais, ou seja, 20,55%, conforme dados da JP/2017. Nestes municípios foram 

observadas 156 unidades de Proinfância, que corresponde a 29,55% do total de unidades criadas 

em Minas Gerais. 

Apesar de municípios mais populosos disporem naturalmente de maior vantagem 

econômica, uma vez que arrecadam mais tributos, e, portanto, disponibilizam 

proporcionalmente de maior autonomia financeira para assumirem riscos diante condições 

impostas pelos agentes federais, na contrapartida necessária do Programa,  fica evidente que 

foram os municípios mais frágeis economicamente e que apresentavam menos estabilidade para 

garantia financeira que mais se destacaram nas conclusões das unidades do programa federal.  

O panorama de adesões aos programas federais pelos municípios a fim de aferir se a 

cooperação intergovernamental tem tido efeitos sobre o desequilíbrio fiscal e às desigualdades 

mostrou-se, até o momento, relevante na questão de número de adesões feitas e obras 

concluídas. O passo seguinte é compreender se houve correspondência entre aumento de 

unidades escolares e número de matrículas nos municípios, o que levaria a um melhor índice 

de acesso à creche. É o que se busca explorar na próxima seção.  

 

 

5.1 Proinfância e variação de matrículas nos municípios mineiros  

 

Um necessário movimento analítico que deve ser realizado no caso das adesões e 

conclusões de obras do Programa Federal é aquele que busca cotejar a construção de novos 

prédios escolares e a possível geração de novas matrículas, ampliando assim o acesso à creche 

nos municípios.   
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Na tabela 10, pode-se ler os dados acerca do total de matrículas disponibilizados nos 

anos de 2009 e 2018, na fase creche, em municípios que possuem unidades do Proinfância, por 

porte populacional. É preciso ter certa parcimônia analítica ao se ler as matrículas registradas 

nas municipalidades que possuem unidades escolares do Proinfância. Essa cautela se deve ao 

fato de que o quantitativo de matrículas totais registradas pelas redes municipais de ensino no 

Censo Escolar no site do INEP não são resultado exclusivamente destas unidades. Uma das 

limitações do trabalho é não ser capaz de identificar quais matrículas foram geradas pelo 

Proinfância e quais são decorrentes de outras formas de expansão que, porventura, os gestores 

tenham se valido. 

Inicialmente, é possível afirmar que houve aumento de matrículas de 2009 para 2018 

em todos os portes populacionais, em municípios que possuem Proinfância. Entretanto, não é 

possível afirmar que tal aumento deve-se à existência de unidades escolares de Proinfância no 

município. Ao analisar os estratos populacionais, aquele que apresentou maior elevação 

percentual de matrículas, no período analisado, foi o com população com mais de 100 mil 

habitantes. 

 

Tabela 10 - Número de matrículas totais na fase creche, em municípios que possuem 

unidades do Proinfância em 2009 e 2018, por porte populacional 

População 

N° De 

Municípios 

Com 

Proinfância 

N° De 

Matrículas Em 

2009 

N° De 

Matrículas Em 

2018 

Aumento 

Percentual 

Até 20.000 

habitantes 
234 13645 27462 101,2 

De 20.001 a 50.000 

habitantes 
78 12385 27491 121,9 

De 50.001 a 100.000 

habitantes 
25 10152 19955 96,5 

Mais de 100.000 

habitantes 
27 22501 71037 215,7 

Total 364 58683 145945 148,7 
Fonte: elaboração própria a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBHGE e Portal da 

Transparência do Governo Federal e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP 

 

Em 2009, esse grupo ofertava 22.501 matrículas na fase de creches, já em 2018 esse 

número alcançou 71.037 crianças matriculadas na fase creche. Já em municípios pequenos, com 

até 20.000 habitantes, havia, em 2009, a oferta de 13.645 matrículas, passando, em 2018, para 

27.462 vagas.  
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Observou-se um total de matrículas de 58.683 em 2009 e de 145.945 em 2018 em Minas 

Gerais. O que indica um aumento de 148,70% do número de matrículas no estado, em 

municípios com Proinfância. Na faixa populacional de até 20.000 habitantes esse aumento foi 

de 101,26%, na faixa populacional entre 20.001 e 50.000 habitantes foi de 121,97%, na faixa 

populacional entre 50.001 e 100.000 foi de 96,56% e, na faixa populacional acima de 100.000 

habitantes foi de 215,71%. Conclui-se que, na faixa populacional acima de 100.000 habitantes 

o aumento do número de matrículas foi maior. 

Embora ao todo, o número de unidades escolares do Proinfância seja maior no porte 

populacional com municípios com até 20.000 habitantes, decorrente do maior número de 

municípios neste porte populacional, estes tendem a concentrar um número menor de unidades 

escolares oriundas da pactuação no âmbito dos seus municípios. Já em municípios com porte 

populacional maior, especialmente os com mais de 100.000 habitantes, embora haja poucos 

municípios ao todo, estes concentram um número maior de unidades concluídas em seus 

territórios, o que reflete, portanto, no aumento percentual de matrículas quando se analisa os 

municípios a partir dos portes populacionais. 

 

5.2 Proinfância e o número de escolas nos municípios mineiros  

 

O Programa Proinfância, enquanto cooperação federativa pactuada entre municípios e 

União, além de objetivar o acesso e a melhoria da infraestrutura de estabelecimentos escolares, 

é uma política fundamental para que os municípios possam ampliar o atendimento educacional 

e assim se aproximarem da meta do PNE. Entretanto, mesmo diante de uma política cujo 

desenho pressupõe colaboração intergovernamental, continua sendo um forte desafio para 

maioria dos municípios a cobertura da etapa creche.  

Por um lado, a exigência legal de que os pais realizem a matrícula obrigatória dos filhos 

na pré-escola, faz com que o município, além de a viabilizar a cobertura, sejam também mais 

céleres na provisão do acesso a esta etapa. Já na creche, embora haja a obrigatoriedade do 

Estado em ofertar a vaga, não há uma lei que obrigue os pais a matricularem as crianças de 0 a 

3 anos, o que pode contribuir para um menor investimento na cobertura dessa etapa pelos órgãos 

governamentais responsáveis. Por outro lado, sendo a creche um importante ativo político, os 

gestores se vêm impelidos a aumentar a sua oferta. Nessa perspectiva, não se pode negar que o 

Proinfância significa, para várias municipalidades, importante mecanismo para melhorar as 

condições de acesso à creche e, por conseguinte, ao aumento de número de unidades escolares 

para seus territórios. 
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A atuação da relação intergovernamental expressa pelo Proinfância demonstrou pelos 

dados anteriores que ele tem potencial para atuar positivamente sobre o número de unidades 

escolares destinados à etapa creche, nos municípios que pacturaram com a União. O passo 

seguinte é examinar o número de escolas em municípios que possuem unidades do Proinfância 

enquanto expansão das oportunidades de escolarização.  

A tabela 11 permite observar que houve um aumento percentual no número de escolas 

em municípios que possuem o Proinfância, em todos os portes populacionais, principalmente 

naqueles acima de 100.000 habitantes, que aumentou 104,8%, passando 348 para 713 unidades 

escolares. Nota-se pela tabela 11, um total de escolas de 1.046 em 2009 e de 1.742 em 2018 em 

Minas Gerais. O que indica um aumento de 66,5% do número de escolas no estado, em 

municípios com Proinfância. Na faixa populacional de até 20.000 habitantes esse aumento foi 

de 44,4%. Em municípios com porte populacional entre 20.001 e 50.000 habitantes o aumento 

percentual foi de 52,5%. Já entre municípios com faixa populacional entre 50.001 e 100.000, o 

aumento percentual foi de 44,5%. 

 

Tabela 11 - Número de escolas em municípios com adesão ao Proinfância em 2009 e 2018, 

por porte populacional 

População 
N° De Municípios 

Com Proinfância 
N° De Escolas 

Em 2009 

N° De Escolas 

Em 2018 
Aumento Percentual 

Até 20.000 

habitantes 
234 263 380 44,4 

De 20.001 a 

50.000 habitantes 
78 251 383 52,5 

De 50.001 a 

100.000 habitantes 
25 184 266 44,5 

Mais de 100.000 

habitantes 
27 348 713 104,8 

Total 364 1046 1742 66,5 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBHGE e Portal da 

Transparência do Governo Federal e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP 

 

Pode-se afirmar, portanto, que os municípios mineiros que aderiram e concluíram 

unidades escolares do Proinfância, apresentaram ganho no que tange à expansão de prédios 

escolares destinados à educação de crianças que se encontram na faixa etária de 0 a 3 anos, o 

que representa, em certa medida, um avanço nas políticas públicas destinadas à creche.  
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5.3 Proinfância e a média de matriculas por escolas  

 

Nesta seção buscou-se calcular as médias de matrículas por escola, nos municípios 

organizados por porte populacional, no período de 2009 a 2018, considerando aqueles que 

fizeram adesões e, portanto, possuem unidades do Proinfância, a fim de examinar o 

comportamento relativo ao acesso à creche nestes entes federados.  

Os dados trazidos pela tabela 12 permitem observar que maior aumento percentual de 

médias das matrículas por escola ocorreu na faixa populacional de até 20.000 habitantes, com 

102,7% de aumento; o segundo maior aumento percentual foi na faixa de 20.001 a 50.000 

habitantes com 78,7% de aumento nas matrículas por escola. Nas faixas de mais de 100.000 

habitantes e de 50.001 a 100.000 habitantes tiveram um aumento de 42,6% e 37,2%, 

respectivamente. O aumento percentual total foi de 60,7%.  

 

Tabela 12 - Aumento percentual das médias de matrículas por escolas em municípios que 

possuem Proinfância no período de 2009 a 2018 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBHGE e Portal da 

Transparência do Governo Federal e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP 

 

 

O crescimento na média de matrículas por escolas em municípios de até 20.000 

habitantes, que possuem unidades do Proinfância reforça a relevância do programa federal para 

municípios desse porte no que tange ao acesso à creche, principalmente pelo fato de esses entes 

não contarem com o volume necessário de arrecadação própria, sendo mais dependentes de 

transferências de recursos via programas intergovernamentais geridos, predominantemente, 

pela União.  

Outro importante dado trazido pela pesquisa diz respeito ao percentual de municípios 

que não atendiam creches em 2009 e passaram a atender em 2018. Trata-se do grupo de 

População 
N° De Municípios 

Com Proinfância 

Média De 

Matrículas Por 

Escola Em 2009 

Média De 

Matrículas Por 

Escola Em 2018 

Aumento 

Percentual 

Até 20.000 

habitantes 
234 37 75 102,7 

De 20.001 a 50.000 

habitantes 
78 47 84 78,7 

De 50.001 a 

100.000 habitantes 
25 59 81 37,2 

Mais de 100.000 

habitantes 
27 61 87 42,6 

Média geral do 

total de municípios 
364 51 82 60,7 
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municípios que fizeram convênio com Governo Federal e, portanto, passaram a ter unidades 

escolares concluídas do Proinfância.  

Deste grupo, composto por 364 municípios mineiros, 21,98% só passaram atender a 

creche partir da conclusão da unidade escolar do Proinfância. Dos municípios com porte 

populacional de até 20.000 habitantes, 25,64% passaram a atender a creche. Já os municípios 

com porte entre 20.001 e 50.000 habitantes, 21,79% passaram a atender creches. Dos 

municípios com porte entre 50.001 e 100.000 habitantes, 4% passou a atender esta etapa e dos 

municípios com mais de 100.000 habitantes, 7,41% passou a atender creches, como pode-se ler 

na tabela 13. 

 

Tabela 13 - Municípios que não realizam atendimento à creche em 2009 e passaram a atender 

a creche em 2018 a partir de unidades escolares do Proinfância 

População 

N° De 

Municípios 

Com 

Proinfância 

Municípios que não 

atendiam a creche em 2009 

e passaram a atender em 

2018 com Proinfância 

Porcentagem 

Até 20.000 habitantes 234 60 25,64% 

De 20.001 a 50.000 habitantes 78 17 21,79% 

De 50.001 a 100.000 habitantes 25 1 4,00% 

Mais de 100.000 habitantes 27 2 7,41% 

Total 364 80 21,98% 
Fonte: elaboração própria a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBHGE e Portal da 

Transparência do Governo Federal e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP 

Não apenas os municípios que não ofertavam vagas se beneficiaram do Programa, mas, 

também, aqueles que já o faziam antes da adesão ao Proinfância. A partir da tabela 14, é possível 

observar que 89,56% dos municípios que possuem Proinfância apresentaram aumento no seu 

número de matrículas, ou seja, dos 364 municípios mineiros que possuem unidades escolares 

concluídas do programa federal, 326 municípios apresentaram aumento em seus percentuais de 

matrículas. Deste grupo, 85,04% tiveram aumento de matrículas são municípios com porte 

populacional de até 20.000 habitantes. Dos municípios com população entre 20.001 e 50.000 

habitantes, 97,45% apresentaram aumento de matrículas. Entre municípios com porte 

populacional entre 50.001 e 100.000 habitantes, que possuem Proinfância, 96% apresentaram 

aumento percentual de matrículas e todos os municípios com mais de 100.000 habitantes, que 

possuem Proinfância, apresentaram elevação em seus percentuais de matrículas.  
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Tabela 14 - Municípios que apresentaram aumento do n° de matrículas em creches, de 2009 

para 2018, a partir da conclusão de unidades do Proinfância 

População 

N° De 

Municípios 

Com 

Proinfância 

Nº De Municípios 

Com Aumento Nas 

Matrículas Após 

Proinfância 

% De Municípios Com 

Aumento Nas Matrículas 

Após Proinfância 

Até 20.000 habitantes 234 199 85,04% 

De 20.001 a 50.000 habitantes 78 76 97,45% 

De 50.001 a 100.000 habitantes 25 24 96,00% 

Mais de 100.000 habitantes 27 27 100,00% 

Total 364 326 89,56% 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBHGE e Portal da 

Transparência do Governo Federal e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP 

 

Ao analisar o panorama de atendimento à creche em municípios mineiros em 2018, 

percebeu-se que dos 364 municípios mineiros que conseguiram concluir obras conveniadas com 

o governo federal por meio do Programa Proinfância, 269 municípios só passaram a atender a 

creche com o Proinfância, como pode-se ler na tabela 15. Deste grupo, 59,48% eram municípios 

de porte populacional com até 20.000 habitantes, ou seja, 160 municípios pequenos e com baixa 

arrecadação fiscal. Em municípios com porte entre 20.001 e 50.000 habitantes, 22,30% dos 

municípios passaram a atender a creche com o Proinfância, ou seja, 60 municípios. Já 8,92% 

eram municípios de porte entre 50.001 e 100.000 habitantes e 9,29% eram de municípios de 

porte populacional com mais de 100.000 habitantes. Totalizando 269 municípios mineiros. 

 

Tabela 15 - Percentual de municípios em relação ao panorama de atendimento à creche 

(valores relativos) 

População 

Municípios Com 

Unidades 

Concluídas Do 

Proinfância 

(Nº) 

Aumento 

Percentual De 

Matrículas 

(%) 

Municípios que 

passaram a 

atender creche com 

Proinfância 

(2018) 

(Nº) 

(%) 

Até 20.000 habitantes 234 101,2 160 59,48 

De 20.001 a 50.000 habitantes 78 121,9 60 22,30 

De 50.001 a 100.000 habitantes 25 96,5 24 8,92 

Mais de 100.000 habitantes 27 215,7 25 9,29 

Total 364 148,7 269 100,00 
Fonte: elaboração própria a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBHGE e Portal da 

Transparência do Governo Federal e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP 
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5.4 Representatividade da união, via Proinfância, na oferta de creche em municípios 

mineiros  

 

Por meio do exame da existência de unidades do Proinfância nos municípios mineiros, 

buscou-se verificar a representatividade do programa federal na proporção do atendimento 

realizado à etapa creche. Uma vez que creche é prioridade educacional do governo municipal, 

torna-se relevante o mapeamento da atuação da União na provisão do acesso a esta etapa, via 

cooperação federativa. Para tanto, verificou-se que dos 364 municípios mineiros que 

concluíram unidades escolares oriundas da pactuação com o governo federal, 45,88% destes 

municípios atendem a creche exclusivamente por meio de unidades escolares do Proinfância, o 

que corresponde a 167 municípios mineiros. O que se depreende destes dados, trazidos pela 

tabela 16 é que o Programa tem assumido um importante papel na oferta de matrículas de 

creche, na perspectiva de relações intergovernamentais. Pode-se observar que, dentro do porte 

populacional de até 20.000 habitantes, 66,67% dos municípios realizam o atendimento 

educacional à creche unicamente por meio de unidades escolares do Proinfância e são, portanto, 

os que mais se beneficiam da cooperação. 

Já em municípios de porte populacional entre 20.001 e 50.000 habitantes, esse 

percentual corresponde a 14,10% dos municípios com convênios concluídos. Municípios de 

portes maiores não contam exclusivamente Proinfância para a realização do atendimento à etapa 

creche. Neste aspecto, o programa federal apresentou-se com fundamental relevância aos 

municípios mineiros, especialmente aos municípios pequenos, uma vez que o Proinfância se 

configurou para boa parte desses municípios como a única política pública capaz de possibilitar 

ao município, condições concretas de oferta da creche à população.  

 

Tabela 16 - Percentual de municípios mineiros em que o atendimento à creche é realizado 

unicamente em unidades escolares do Proinfância 

População 

N° de 

municípios 

com 

Proinfância 

Municípios com 

atendimento a creche 

unicamente em 

unidades escolares do 

Proinfância 

Só possui 

Proinfância 

(%) 

Até 20.000 habitantes 234 156 66,67% 

De 20.001 a 50.000 habitantes 78 11 14,10% 

De 50.001 a 100.000 habitantes 25 0 0,00% 

Mais de 100.000 habitantes 27 0 0,00% 

Total 364 167 45,88% 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBHGE e Portal da 

Transparência do Governo Federal e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ponto de partida deste estudo foi a busca pela resposta à seguinte pergunta de 

pesquisa: O Programa Proinfância, enquanto estratégia de articulação intergovernamental, tem 

diminuído as desigualdades educacionais, na fase creche, em termos de melhoria de acesso e 

de qualidade de oferta? 

A escolha desta questão está vinculada a duas premissas fartamente documentadas na 

literatura especializada. A primeira é que o regime de colaboração possui potencial para reduzir 

as desigualdades educacionais, sobretudo, no que se refere aos entes municipais e as obrigações 

legais sob sua responsabilidade, especialmente, após a descentralização ocorrida a partir dos 

anos de 1990 (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005; OLIVEIRA; SOUSA, 2010; ABRUCIO, 2010; 

ARRETCHE, 2010; ABRUCIO; GRIN, 2017). Já a segunda premissa refere-se ao próprio 

processo de construção das relações intergovernamentais, reconhecendo que a cooperação 

federativa não é um dado, mas um processo de construção entre esferas de governo (ABRUCIO; 

GRIN, 2017).  

Diante de tais premissas, o Programa do Governo Federal denominado Proinfância, que 

estabelece parcerias com entes municipais para construção e infraestrutura para a Educação 

Infantil, assumiria a perspectiva de um programa de cooperação federativa e, portanto, baseado 

na literatura, teria potencial para reduzir as desigualdades de acesso à creche no país. O presente 

trabalho, no entanto, buscou construir uma interpretação de que nem todos formatos de 

cooperação no campo educacional levam, por definição, à redução das desigualdades e o 

Proinfância seria um desses. A hipótese inicialmente formulada foi de que a União, ao estipular 

contrapartida para a adesão de municípios ao Proinfância, estaria formulando um desenho de 

relação intergovernamental com pouca possibilidade de intervir sobre a redução de 

desigualdades, no caso de acesso à creche. Isso porque tenderia a prevalecer a “síndrome da 

violeta murcha” (DOWNS, 1967), que ocorre quando agentes locais têm poucos incentivos para 

se aproximar do Governo Federal e assim reduzir os riscos com implementação de determinada 

política.  

Na construção do argumento defendido, a “síndrome da violeta murcha” se expressaria, 

na hipótese inicial de trabalho, no fato de que os municípios com pequeno porte populacional 

e condições fiscais e tributárias frágeis tenderiam a não aderir ao Proinfância, por não terem 

condições de arcar com o risco financeiro da contrapartida. Assim, supunha-se que os entes 

municipais de grande porte populacional, com atividade industrial e condições fiscais mais 

estruturadas, tenderiam a efetuar mais adesões ao Programa do Governo Federal. Nesta 
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perspectiva, a equação estaria estruturada na existência de municípios pobres que, por seus 

esforços próprios, não conseguiriam expandir o sistema de creche, sendo, portanto, alijados do 

Programa; enquanto aqueles com melhores condições econômicas tenderiam a fazê-lo, 

melhorando, dessa forma, sua expansão. 

Contudo, à medida que os dados foram sendo levantados, tratados e analisados, a 

hipótese de trabalho teve que ser refutada. Os dados permitiram concluir que o Proinfância, 

enquanto programa do Governo Federal, apresentou-se, ao longo do período de 2009 a 2018, 

como uma política importante no atendimento à etapa creche em municípios mineiros, porque 

atuou como um instrumento de correção progressiva de disparidades de acesso educacional à 

Educação Infantil, sendo possível afirmar que o Programa reduziu as desigualdades de acesso, 

especialmente para os municípios de pequeno porte e, portanto, mais vulneráveis em termos 

fiscais e socioeconômicos. Desta forma, foi possível afirmar que:  

i) Há uma relação do Proinfância com a variação positiva do número de 

matrículas; 

ii) Há relação positiva do Proinfância com a variação do número de escolas; 

iii) Dos 364 municípios com convênios concluídos com o governo federal no 

período de 2009 a 2018, 269 municípios só passaram a atender a creche em 

virtude da pactuação com o Proinfância.  

iv) Em 2018 verificou 167 municípios que ofertam a creche exclusivamente por 

meio de unidades escolares do Proinfância. 

v) 80 municípios que não atendiam a creche em 2009 passaram a atender em 

2018, pelo Proinfância. 

vi) 13 municípios não atendem a creche apesar de possuir unidades escolares do 

Proinfância e 2 municípios mineiros deixaram de atender a creche embora 

tenham unidades concluídas do programa federal. 

 

A partir de análises comparativas realizadas entre municípios que possuem unidades do 

Proinfância e municípios que não firmaram convênios o Governo Federal no âmbito do 

Programa, foi possível comparar faixas de variação de matrículas e escolas em municípios com 

e sem a existência de Proinfância, o que permitiu observar os dados acerca da sua 

representatividade na proporção de atendimento realizado pelos municípios à creche. 

Observou-se, portanto, que a existência de Proinfância no município não determina uma 

relação de causalidade, mas é um indicativo que merece ser melhor investigado. Neste aspecto, 
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é possível afirmar que existe uma relação entre Proinfância e a variação do número de 

matrículas, embora não seja possível definir exatamente qual é o percentual de matrículas 

oriundas do Proinfância no aumento de matrículas, já que este estudo não contou com aferição 

do código do aluno. Do mesmo modo, existe uma relação entre Proinfância e variação do 

número de escolas, ou seja, o Proinfância elevou a construção de novas unidades escolares.  

No tocante ao número de matrículas em creche, pode-se observar que houve aumento 

percentual de 2009 para 2018, em municípios que fizeram pactuação com o programa federal 

Proinfância. Observou-se um total de matrículas de 58.683 em 2009 e de 145.945 em 2018 em 

Minas Gerais. O que indica um aumento de 148,70% do número de matrículas no estado, em 

municípios com Proinfância.  

Embora tenha havido aumento percentual de matrículas em todas as faixas 

populacionais, é importante dizer que o aumento de matrículas foi considerável em municípios 

mineiros com mais de 100.000 habitantes, já que municípios maiores concentraram mais 

unidades escolares do programa federal, enquanto nos municípios de pequeno porte, muito 

embora tenham realizado um número maior de conclusões de prédios escolares, construíram de 

uma a três unidades escolares em suas localidades. Em municípios maiores, pode ser observada 

a concentração de seis a dez unidades, e, no caso da capital mineira, há 62 unidades advindas 

da pactuação com o Proinfância.  

No tocante à análise das médias de matrículas em creche de 2009 para 2018, os dados 

revelam que houve um aumento que maior aumento percentual de médias das matrículas por 

escola ocorreu na faixa populacional de até 20.000 habitantes, com 102,7% de aumento; o 

segundo maior aumento percentual foi na faixa de 20.001 a 50.000 habitantes com 78,7% de 

aumento nas matrículas por escola. Nas faixas de mais de 100.000 habitantes e de 50.001 a 

100.000 habitantes tiveram um aumento de 42,6% e 37,2%, respectivamente. O aumento 

percentual total foi de 60,7%.  

Assim sendo, é possível perceber a importância do Programa para os municípios de 

pequeno porte, especialmente aqueles com população de até 20.000 habitantes, já que estes 

compõem o maior percentual de conclusão de unidades advindas da cooperação federativa, o 

que significa dizer que há um número maior de municípios de pequeno porte, com baixa 

capacidade fiscal e tributária beneficiados pelo Proinfância.  

É importante dizer que houve um aumento percentual no número de escolas em 

municípios que possuem o Proinfância, em todos os portes populacionais, principalmente 
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naqueles acima de 100.000 habitantes, que aumentou 104,8%, passando 348 para 713 unidades 

escolares. 

Assim, no tocante à expansão do atendimento à creche em Minas Gerais, no período de 

2009 a 2018, pode-se notar que, dos 364 municípios mineiros que concluíram convênios 

oriundos da pactuação com o governo federal, 269 iniciaram seu atendimento à creche por meio 

do Proinfância, durante o período analisado. Importante dizer que dos 269 municípios, 167 

atendiam a creche unicamente em unidades escolares do Proinfância, em 2018. Vale pontuar 

que 2 municípios mineiros deixaram de atender a creche apesar de contarem com unidades 

escolares do programa federal e 15 municípios não atendem a creche, embora disponham de 

unidades concluídas do Proinfância. 

Já em outro grupo, é possível notar 80 municípios que não ofertavam a etapa creche em 

2009 passaram a oferecê-la por meio de unidades escolares do Proinfância em 2018. Vale 

pontuar que  

Embora no contexto nacional o Proinfância talvez não tenha contribuído de modo 

significativo para o alcance da Meta I, do Plano Nacional de Educação, uma vez que dados do 

Relatório de Avaliação e Execução de Programa de Governo nº 80, da Controladoria Geral da 

União (CGU), de 2017, afirma que das 8.824 obras previstas, apenas 2.708 apareceram com o 

status de 100% concluídas conforme informações MEC, e 1.478 escolas encontram-se em 

funcionamento, é importante salientar que a capital mineira representou uma exceção a este 

cenário, uma vez que das 63 escolas previstas, 62 foram concluídas e entraram em 

funcionamento.  

Neste aspecto, os dados desta pesquisa, por um lado, corroboram alguns números 

trazidos pelo relatório da CGU. Por outro lado, no entanto, traz outros importantes dados que 

permitem afirmar que, além capital mineira, os municípios mais frágeis financeiramente, ou 

seja, aqueles com população de até 20.000 habitantes, foram os que mais concluíram escolas 

oriundas do Proinfância, ou seja, 64,29%, o que representa 234 municípios com 239 escolas 

concluídas, permitindo assim, um avanço na redução da desigualdade de acesso, promovendo, 

nesta perspectiva, uma dimensão da garantia de padrão de qualidade educacional, conforme 

dispõe o texto constitucional.  

Conclui-se o trabalho no sentido de afirmar que o Programa Proinfância, entendido 

como expressão de colaboração federativa pactuada entre municípios e União, teve relação 

positiva sobre a redução das desigualdades educacionais, em termos de acesso de creche, em 
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municípios mineiros, especialmente os municípios mineiros de menor porte populacional, e, 

portanto, mais frágeis e dependentes da União em termos fiscais e econômicos. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Municípios que aumentaram o n° de matrículas em 2018 após o Proinfância 

Nome Município População 
Porte 

Populacional 

N° 

matrículas 

2009 

N° 

matrículas 

2018 

Aumento 

percentual 

GRUPIARA 1.389 

Até 20.000 

habitantes 

0 21 100 

SENADOR JOSE BENTO 1.545 0 25 100 

SENADOR CORTES 2.007 32 89 178,13 

ESTRELA DALVA 2.361 0 34 100 

PEDRA DOURADA 2.475 0 36 100 

WENCESLAU BRAZ 2.558 0 21 100 

SEM-PEIXE 2.661 0 19 100 

ARGIRITA 2.751 55 63 14,55 

DESTERRO DO MELO 2.919 0 27 100 

CAMACHO 2.934 0 19 100 

IBITURUNA 2.982 0 50 100 

PRESIDENTE 

KUBITSCHEK 
3.004 0 87 

100 

URUANA DE MINAS 3.267 37 61 64,86 

GOIABEIRA 3.328 0 78 100 

SANTA ROSA DA SERRA 3.343 68 105 54,41 

ESTRELA DO INDAIA 3.508 23 46 100,00 

QUARTEL GERAL 3.542 47 86 82,98 

ROMARIA 3.547 0 52 100 

CARVALHOPOLIS 3.560 49 75 53,06 

PRATINHA 3.573 40 74 85,00 

VIEIRAS 3.629 0 29 100 

SAO BRAS DO SUACUI 3.721 30 110 266,67 

MATUTINA 3.758 42 54 28,57 

MEDEIROS 3.771 58 102 75,86 

SAO JOSE DO DIVINO 3.865 36 120 233,33 

MINDURI 3.896 18 26 44,44 

PEDRA DO INDAIA 3.969 28 47 67,86 

RIBEIRAO VERMELHO 4.019 53 106 100,00 

LAGOA DOS PATOS 4.124 59 63 6,78 

CRUZEIRO DA 

FORTALEZA 
4.134 36 102 

183,33 

MARILAC 4.134 0 170 100 

PIEDADE DE PONTE 

NOVA 
4.140 60 67 

11,67 

BOM JESUS DA PENHA 4.190 64 104 62,50 

JAPARAIBA 4.314 0 57 100 

UNIAO DE MINAS 4.325 0 48 100 

GONCALVES 4.345 0 14 100 

BRAS PIRES 4.374 0 56 100 

SANTA BARBARA DO 

TUGURIO 
4.454 0 26 

100 

DOM JOAQUIM 4.482 0 92 100 

PAINEIRAS 4.510 36 60 66,67 
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JOSE GONCALVES DE 

MINAS 
4.516 37 49 

32,43 

BERTOPOLIS 4.602 0 87 100 

ESPIRITO SANTO DO 

DOURADO 
4.673 0 95 

100 

SAO PEDRO DA UNIAO 4.709 30 95 216,67 

TAPIRA 4.711 83 132 59,04 

RESSAQUINHA 4.798 32 45 40,63 

FELICIO DOS SANTOS 4.804 39 83 112,82 

BRASOPOLIS 4.835 0 118 100 

LEME DO PRADO 4.915 106 131 23,58 

CUPARAQUE 4.960 0 66 100 

IBERTIOGA 5.033 0 61 100 

RIO DO PRADO 5.167 21 32 52,38 

DOM SILVERIO 5.243 14 72 414,29 

VOLTA GRANDE 5.243 22 83 277,27 

SAO PEDRO DO SUACUI 5.291 0 96 100 

SENADOR AMARAL 5.352 64 133 107,81 

ENTRE FOLHAS 5.362 77 87 12,99 

CAPITAO ANDRADE 5.420 0 188 100 

FRANCISCOPOLIS 5.446 0 38 100 

LUMINARIAS 5.454 47 77 63,83 

PIRANGUCU 5.455 22 33 50,00 

SAO SEBASTIAO DA 

BELA VISTA 
5.455 0 110 

100 

BONFINOPOLIS DE 

MINAS 
5.544 73 101 

38,36 

BANDEIRA DO SUL 5.713 0 131 100 

SENHORA DE OLIVEIRA 5.786 0 68 100 

ALTO CAPARAO 5.799 67 81 20,90 

CRISTALIA 5.960 37 40 8,11 

IBIRACATU 5.975 53 98 84,91 

ITUETA 6.039 66 88 33,33 

PIRAJUBA 6.044 94 129 37,23 

SILVIANOPOLIS 6.227 24 105 337,50 

SARDOA 6.236 0 57 100 

IJACI 6.488 0 102 100 

BOM JARDIM DE MINAS 6.489 0 49 100 

TIROS 6.539 54 125 131,48 

GUARDA-MOR 6.591 79 102 29,11 

LUISLANDIA 6.680 61 90 47,54 

SAO SEBASTIAO DO 

OESTE 
6.684 73 87 

19,18 

CAREACU 6.721 26 60 130,77 

ARAPORA 6.804 141 327 131,91 

INDIANOPOLIS 6.829 102 109 6,86 

PERIQUITO 6.847 259 304 17,37 

CONQUISTA 6.908 33 77 133,33 

CABECEIRA GRANDE 6.909 157 162 3,18 

IRAI DE MINAS 6.944 144 163 13,19 
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SAO ROQUE DE MINAS 7.026 34 57 67,65 

SAO TOMAS DE AQUINO 7.042 119 136 14,29 

SANTO ANTONIO DO 

RETIRO 
7.256 0 53 

100 

SERICITA 7.319 0 130 100 

INDAIABIRA 7.363 107 119 11,21 

SAO JOAO BATISTA DO 

GLORIA 
7.407 109 119 

9,17 

MOEMA 7.479 54 57 5,56 

LIMEIRA DO OESTE 7.481 24 72 200,00 

COIMBRA 7.517 0 149 100 

CLARO DOS POCOES 7.590 36 97 169,44 

JEQUITAI 7.597 52 81 55,77 

LAGAMAR 7.627 106 110 3,77 

SERRANIA 7.670 0 113 100 

SAO VICENTE DE MINAS 7.687 35 104 197,14 

GUIMARANIA 7.971 0 105 100 

RODEIRO 7.991 0 80 100 

SANTA BARBARA DO 

LESTE 
8.113 29 74 

155,17 

RIACHINHO 8.138 68 104 52,94 

TOMBOS 8.201 87 113 29,89 

PAINS 8.270 48 151 214,58 

NAZARENO 8.555 0 109 100 

CAPITOLIO 8.601 89 147 65,17 

PIMENTA 8.631 0 58 100 

PRATAPOLIS 8.642 33 61 84,85 

VIRGINIA 8.685 0 75 100 

MORADA NOVA DE 

MINAS 
8.815 91 205 

125,27 

GUARANI 8.903 37 93 151,35 

PRADOS 8.979 0 42 100 

LONTRA 9.008 117 192 64,10 

COQUEIRAL 9.191 51 99 94,12 

VERDELANDIA 9.265 113 177 56,64 

CARBONITA 9.396 63 199 215,87 

LAGOA GRANDE 9.454 43 152 253,49 

ITAPEVA 9.682 73 102 39,73 

RUBIM 10.226 140 146 4,29 

ITAMOGI 10.229 45 109 142,22 

NINHEIRA 10.263 63 119 88,89 

DELTA 10.291 0 216 100 

BUENOPOLIS 10.377 46 69 50,00 

CENTRALINA 10.425 69 172 149,28 

RECREIO 10.514 70 111 58,57 

BOM REPOUSO 10.558 85 120 41,18 

PRUDENTE DE MORAIS 10.629 61 232 280,33 

ARCEBURGO 10.657 76 177 132,89 

MERCES 10.720 22 158 618,18 

JORDANIA 10.780 62 142 129,03 
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PIRAUBA 10.816 69 95 37,68 

SAO GONCALO DO RIO 

ABAIXO 
10.818 0 218 

100 

SANTA MARIA DE 

ITABIRA 
10.836 111 134 

20,72 

SAO TIAGO 10.922 32 115 259,38 

FERVEDOURO 10.957 0 67 100 

ENGENHEIRO CALDAS 11.064 0 142 100 

PORTO FIRME 11.208 0 57 100 

EUGENOPOLIS 11.218 42 53 26,19 

PERDIGAO 11.249 111 282 154,05 

CARMO DA MATA 11.439 0 121 100 

PEDRAS DE MARIA DA 

CRUZ 
11.453 98 134 

36,73 

RESENDE COSTA 11.459 0 43 100 

SERRA DO SALITRE 11.493 146 292 100,00 

CACHOEIRA DE MINAS 11.514 0 195 100 

TEIXEIRAS 11.650 121 256 111,57 

SANTO ANTONIO DO 

JACINTO 
11.677 124 146 

17,74 

CONGONHAL 11.813 0 154 100 

GOUVEIA 11.833 44 248 463,64 

ICARAI DE MINAS 11.879 70 105 50,00 

SETUBINHA 12.134 0 105 100 

SAO GONCALO DO 

PARA 
12.218 24 192 

700,00 

JACINTO 12.329 47 165 251,06 

CAMBUQUIRA 12.816 166 230 38,55 

LAGOA DOURADA 12.953 0 136 100 

MONTE BELO 13.180 166 169 1,81 

MARTINHO CAMPOS 13.330 96 324 237,50 

IBIRACI 13.687 102 103 ,98 

SANTA JULIANA 13.743 0 105 100 

VIRGEM DA LAPA 13.764 95 137 44,21 

CABO VERDE 14.075 76 151 98,68 

GUAPE 14.233 0 144 100 

TARUMIRIM 14.350 46 80 73,91 

ALTEROSA 14.414 104 155 49,04 

CALDAS 14.417 0 60 100 

BICAS 14.431 82 145 76,83 

SANTA MARIA DO 

SUACUI 
14.620 57 232 

307,02 

ITAPAGIPE 15.102 121 205 69,42 

ENTRE RIOS DE MINAS 15.214 38 82 115,79 

CRUZILIA 15.358 106 202 90,57 

CHAPADA DO NORTE 15.368 184 186 1,09 

PAPAGAIOS 15.543 46 181 293,48 

PERDIZES 16.009 288 431 49,65 

CAPINOPOLIS 16.109 0 210 100 

SANTA MARGARIDA 16.111 136 201 47,79 
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BRASILANDIA DE 

MINAS 
16.321 68 132 

94,12 

TOCANTINS 16.602 158 307 94,30 

NOVA RESENDE 16.610 130 191 46,92 

LIMA DUARTE 16.671 93 145 55,91 

RESPLENDOR 17.398 24 90 275,00 

BOM SUCESSO 17.598 18 124 588,89 

CONCEICAO DO MATO 

DENTRO 
17.641 43 271 

530,23 

FRONTEIRA 17.701 96 256 166,67 

RIO POMBA 17.858 58 147 153,45 

LAGOA FORMOSA 17.991 46 285 519,57 

LADAINHA 18.026 48 123 156,25 

LUZ 18.172 102 288 182,35 

MANGA 18.594 273 347 27,11 

MALACACHETA 18.700 56 215 283,93 

ERVALIA 18.829 64 155 142,19 

CARMOPOLIS DE MINAS 19.144 18 64 255,56 

AGUAS FORMOSAS 19.166 82 323 293,90 

BORDA DA MATA 19.202 76 262 244,74 

PRESIDENTE OLEGARIO 19.377 200 261 30,50 

SANTA VITORIA 19.608 102 312 205,88 

IPANEMA 19.717 60 132 120,00 

CAMPINA VERDE 19.738 24 106 341,67 

ALPINOPOLIS 19.745 0 107 100 

TURMALINA 19.797 192 435 126,56 

PADRE PARAISO 20.052 

Entre 20.001 e 

50.000 

habitantes 

0 224 100 

VAZANTE 20.537 161 384 138,51 

BARROSO 20.720 156 298 91,03 

SERRO 20.993 144 215 49,31 

MONTE ALEGRE DE 

MINAS 
20.999 144 273 

89,58 

CAMPESTRE 21.056 0 199 100 

ITAOBIM 21.096 0 297 100 

PERDOES 21.291 51 208 307,84 

MONTE SANTO DE 

MINAS 
21.534 195 361 

85,13 

CAMANDUCAIA 21.738 266 539 102,63 

CARMO DO CAJURU 22.257 0 254 100 

MANHUMIRIM 22.608 0 61 100 

CONSELHEIRO PENA 22.892 65 294 352,31 

ABAETE 23.223 155 306 97,42 

SAO JOSE DA LAPA 23.385 320 601 87,81 

SAO JOAO DO PARAISO 23.524 134 153 14,18 

MONTE SIAO 23.569 237 475 100,42 

CARAI 23.586 138 253 83,33 

BAMBUI 23.757 0 70 100 

CORINTO 23.797 0 92 100 

PEDRA AZUL 24.319 137 399 191,24 

PARAOPEBA 24.375 150 283 88,67 
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BURITIS 24.663 219 265 21,00 

IBIA 25.035 151 188 24,50 

SAO JOAO DA PONTE 25.235 99 225 127,27 

TUPACIGUARA 25.253 146 198 35,62 

SAO GONCALO DO 

SAPUCAI 
25.332 234 407 

73,93 

SACRAMENTO 25.989 0 123 100 

SAO JOAO 

NEPOMUCENO 
26.272 225 287 

27,56 

BELO ORIENTE 26.396 53 501 845,28 

JUATUBA 26.484 117 351 200,00 

NEPOMUCENO 26.709 0 185 100 

MUTUM 26.997 0 79 100 

CONCEICAO DAS 

ALAGOAS 
27.425 288 440 

52,78 

ELOI MENDES 27.823 0 293 100 

COROMANDEL 27.982 173 328 89,60 

SANTO ANTONIO DO 

MONTE 
28.054 261 352 

34,87 

CLAUDIO 28.366 43 265 516,28 

CAMPOS GERAIS 28.703 314 471 50,00 

CAMBUI 29.278 320 426 33,13 

CARMO DO PARANAIBA 30.324 184 341 85,33 

RIO PARDO DE MINAS 30.779 67 298 344,78 

MATEUS LEME 30.798 0 93 100 

SANTA BARBARA 30.807 0 158 100 

MINAS NOVAS 31.471 0 219 100 

POMPEU 31.583 396 593 49,75 

ESPINOSA 31.624 369 503 36,31 

TRES MARIAS 31.984 257 461 79,38 

SARZEDO 32.069 69 359 420,29 

BRASILIA DE MINAS 32.288 314 387 23,25 

CARANGOLA 32.988 198 391 97,47 

OURO FINO 33.481 181 283 56,35 

TAIOBEIRAS 33.858 180 432 140,00 

SANTANA DO PARAISO 33.934 0 260 100 

GUANHAES 34.057 0 213 100 

PIUMHI 34.456 143 476 232,87 

ITAMARANDIBA 34.527 325 562 72,92 

SAO GOTARDO 35.145 72 397 451,39 

PORTEIRINHA 37.950 327 535 63,61 

JAIBA 38.413 318 388 22,01 

ITURAMA 38.822 0 351 100 

OURO BRANCO 39.121 239 573 139,75 

VARZEA DA PALMA 39.173 140 375 167,86 

BRUMADINHO 39.520 435 617 41,84 

ARCOS 39.793 155 464 199,35 

BOA ESPERANCA 40.031 412 759 84,22 

SALINAS 41.349 285 430 50,88 

OLIVEIRA 41.529 83 438 427,71 
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ALMENARA 41.642 168 374 122,62 

IGARAPE 42.246 290 774 166,90 

SANTA RITA DO 

SAPUCAI 
42.751 214 727 

239,72 

CAETE 44.377 201 275 36,82 

SAO LOURENCO 45.488 136 704 417,65 

MONTE CARMELO 47.682 261 456 74,71 

JOAO PINHEIRO 48.561 128 388 203,13 

BOCAIUVA 49.942 579 669 15,54 

LAGOA DA PRATA 51.601 

Entre 50.001 e 

100.000 

habitantes 

510 527 3,33 

GUAXUPE 51.750 36 305 747,22 

CONGONHAS 54.196 76 343 351,32 

SAO FRANCISCO 56.163 200 227 13,50 

PIRAPORA 56.208 622 761 22,35 

FRUTAL 58.962 188 565 200,53 

PONTE NOVA 59.605 480 830 72,92 

LAGOA SANTA 63.359 636 1.111 74,69 

FORMIGA 67.540 395 760 92,41 

SAO SEBASTIAO DO 

PARAISO 
70.450 375 764 

103,73 

JANAUBA 71.265 786 1.382 75,83 

OURO PRETO 73.994 805 1.134 40,87 

CATAGUASES 74.691 507 910 79,49 

TRES CORACOES 78.913 82 557 579,27 

ALFENAS 79.481 774 1.425 84,11 

UNAI 83.808 459 824 79,52 

TIMOTEO 89.090 0 273 100 

PATROCINIO 90.041 179 552 208,38 

CARATINGA 91.503 430 1.203 179,77 

PARACATU 92.430 383 791 106,53 

ITAUNA 92.561 179 428 139,11 

PARA DE MINAS 93.101 910 1.919 110,88 

ITAJUBA 96.389 598 941 57,36 

NOVA SERRANA 99.770 242 1.171 383,88 

ITUIUTABA 104.067 

Mais de 

100.000 

habitantes 

174 374 114,94 

ARAXA 105.083 997 1.833 83,85 

MURIAE 108.113 587 1.342 128,62 

CORONEL FABRICIANO 109.405 0 1.665 100 

PASSOS 113.998 51 686 1.245,10 

UBA 114.265 159 1.404 783,02 

ARAGUARI 116.691 491 741 50,92 

VESPASIANO 125.376 47 814 1.631,91 

CONSELHEIRO 

LAFAIETE 
127.539 364 664 

82,42 

VARGINHA 134.477 716 1.823 154,61 

BARBACENA 136.392 78 448 474,36 

TEOFILO OTONI 140.235 95 298 213,68 

POUSO ALEGRE 148.862 764 1.974 158,38 

PATOS DE MINAS 150.833 561 1.745 211,05 

POCOS DE CALDAS 166.111 2.523 3.346 32,62 
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IBIRITE 179.015 50 672 1.244,00 

SANTA LUZIA 218.147 0 631 100 

DIVINOPOLIS 235.977 1.040 1.891 81,83 

SETE LAGOAS 237.286 863 2.083 141,37 

IPATINGA 261.344 146 904 519,18 

GOVERNADOR 

VALADARES 
278.685 809 3.644 

350,43 

UBERABA 330.361 1.962 4.212 114,68 

BETIM 432.575 569 2.443 329,35 

JUIZ DE FORA 564.310 2.459 2.988 21,51 

CONTAGEM 659.070 706 1.898 168,84 

UBERLANDIA 683.247 4.534 9.024 99,03 

BELO HORIZONTE 2.501.576 1.756 21.490 1.123,80 

Total 54.919 142.945 260% 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBHGE e Portal da 

Transparência do Governo Federal 

 

Anexo 2: Municípios que diminuíram o n° de matrículas em 2018 após o Proinfância 

Nome Município População 
Porte 

Populacional 
2009 2018 

Percentual 

de redução 

SERRA DA SAUDADE 786 

Até 20.000 

habitantes 

17 16 6% 

DORESOPOLIS 1.521 41 28 32% 

CONSOLACAO 1.782 37 27 27% 

VARGEM BONITA 2.158 42 36 14% 

ROCHEDO DE MINAS 2.289 55 40 27% 

MARIPA DE MINAS 2.959 62 41 34% 

SAO SEBASTIAO DA VARGEM 

ALEGRE 
2.991 77 57 26% 

GOIANA 3.940 13 0 100% 

VERISSIMO 3.951 48 17 65% 

FRANCISCO DUMONT 5.187 62 61 2% 

DIVISOPOLIS 10.820 105 71 32% 

CAMPO DO MEIO 11.658 71 0 100% 

RIO PARANAIBA 12.291 175 139 21% 

UBAI 12.466 301 230 24% 

CRISTAIS 12.660 263 163 38% 

MIRABELA 13.557 220 215 2% 

CONCEICAO DO RIO VERDE 13.590 155 146 6% 

CANDEIAS 14.883 121 57 53% 

ITANHANDU 15.236 239 230 4% 

CAMPOS ALTOS 15.356 495 372 25% 

POTE 16.491 122 85 30% 

ITACARAMBI 18.142 421 413 2% 

MEDINA 20.882 

Entre 20.001 e 

50.000 

habitantes 

163 145 11% 

VICOSA 78.286 

Entre 50.001 e 

100.000 

habitantes 

300 252 16% 
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Total 3.605 2.841 21% 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBHGE e Portal da 

Transparência do Governo Federal 

 

Tabela 3: Municípios que não atendiam creches e passaram a atender após o Proinfância 

Nome Município População Porte Populacional 
Matrículas 

2009 

Matrículas 

2018 

GRUPIARA 1.389 

Até 20.000 habitantes 

0 21 

SENADOR JOSE BENTO 1.545 0 25 

ESTRELA DALVA 2.361 0 34 

PEDRA DOURADA 2.475 0 36 

WENCESLAU BRAZ 2.558 0 21 

SEM-PEIXE 2.661 0 19 

DESTERRO DO MELO 2.919 0 27 

CAMACHO 2.934 0 19 

IBITURUNA 2.982 0 50 

PRESIDENTE KUBITSCHEK 3.004 0 87 

GOIABEIRA 3.328 0 78 

ROMARIA 3.547 0 52 

VIEIRAS 3.629 0 29 

MARILAC 4.134 0 170 

JAPARAIBA 4.314 0 57 

UNIAO DE MINAS 4.325 0 48 

GONCALVES 4.345 0 14 

BRAS PIRES 4.374 0 56 

SANTA BARBARA DO 

TUGURIO 
4.454 0 26 

DOM JOAQUIM 4.482 0 92 

BERTOPOLIS 4.602 0 87 

ESPIRITO SANTO DO 

DOURADO 
4.673 0 95 

BRASOPOLIS 4.835 0 118 

CUPARAQUE 4.960 0 66 

IBERTIOGA 5.033 0 61 

SAO PEDRO DO SUACUI 5.291 0 96 

CAPITAO ANDRADE 5.420 0 188 

FRANCISCOPOLIS 5.446 0 38 

SAO SEBASTIAO DA BELA 

VISTA 
5.455 0 110 

BANDEIRA DO SUL 5.713 0 131 

SENHORA DE OLIVEIRA 5.786 0 68 

SARDOA 6.236 0 57 

IJACI 6.488 0 102 

BOM JARDIM DE MINAS 6.489 0 49 

SANTO ANTONIO DO RETIRO 7.256 0 53 

SERICITA 7.319 0 130 

COIMBRA 7.517 0 149 

SERRANIA 7.670 0 113 



144 

 

 
 

GUIMARANIA 7.971 0 105 

RODEIRO 7.991 0 80 

NAZARENO 8.555 0 109 

PIMENTA 8.631 0 58 

VIRGINIA 8.685 0 75 

PRADOS 8.979 0 42 

DELTA 10.291 0 216 

SAO GONCALO DO RIO 

ABAIXO 
10.818 0 218 

FERVEDOURO 10.957 0 67 

ENGENHEIRO CALDAS 11.064 0 142 

PORTO FIRME 11.208 0 57 

CARMO DA MATA 11.439 0 121 

RESENDE COSTA 11.459 0 43 

CACHOEIRA DE MINAS 11.514 0 195 

CONGONHAL 11.813 0 154 

SETUBINHA 12.134 0 105 

LAGOA DOURADA 12.953 0 136 

SANTA JULIANA 13.743 0 105 

GUAPE 14.233 0 144 

CALDAS 14.417 0 60 

CAPINOPOLIS 16.109 0 210 

ALPINOPOLIS 19.745 0 107 

PADRE PARAISO 20.052 

Entre 20.001 e 50.000 

habitantes 

0 224 

CAMPESTRE 21.056 0 199 

ITAOBIM 21.096 0 297 

CARMO DO CAJURU 22.257 0 254 

MANHUMIRIM 22.608 0 61 

BAMBUI 23.757 0 70 

CORINTO 23.797 0 92 

SACRAMENTO 25.989 0 123 

NEPOMUCENO 26.709 0 185 

MUTUM 26.997 0 79 

ELOI MENDES 27.823 0 293 

MATEUS LEME 30.798 0 93 

SANTA BARBARA 30.807 0 158 

MINAS NOVAS 31.471 0 219 

SANTANA DO PARAISO 33.934 0 260 

GUANHAES 34.057 0 213 

ITURAMA 38.822 0 351 

TIMOTEO 89.090 
Entre 50.001 e 100.000 

habitantes 
0 273 

CORONEL FABRICIANO 109.405 
Mais de 100.000 

habitantes 

0 1.665 

SANTA LUZIA 218.147 0 631 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBHGE e Portal da 

Transparência do Governo Federal 
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