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RESUMO 

 

Esta pesquisa, realizada em três municípios mineiros, Itabirito, Mariana e Ouro Preto, teve 

como objetivo discutir o direito à educação na etapa creche, a partir do imperativo legal da 

Constituição, que garante, no seu artigo 206, inciso VII, que o ensino no país terá, como um 

dos seus princípios, a garantia de um padrão de qualidade. Nela procurou-se examinar como 

o direito à educação tem se efetivado no que diz respeito à garantia de padrão de qualidade, 

na etapa creche. Para tanto, beneficia-se do trabalho desenvolvido por Oliveira e Araújo 

(2005), ao tratar das dimensões de qualidade na educação brasileira. A pesquisa contemplou 

uma profunda revisão da literatura nacional sobre o tema, bem como de documentos legais, 

visando compreender o significado de qualidade na educação infantil, etapa creche. O 

referencial metodológico serviu-se de trabalhos que têm a qualidade da educação infantil 

como tema. Como resultado, foram definidas três dimensões a serem analisadas e utilizadas 

como critério para empreender o trabalho nos municípios pesquisados. As dimensões 

definidas foram: (i) acesso, (ii) modos de oferta, e (iii) insumos: infraestrutura, formação e 

carreira docente e número de alunos por turma. A abordagem qualitativa foi utilizada para a 

análise documental no que se refere aos planos de carreira e salários dos docentes dos 

municípios. A análise quantitativa, baseada em estatística descritiva, colaborou para tratar e 

analisar os dados coletados. Dentre os achados de pesquisa, destaca-se o fato de que, apesar 

de os municípios apresentarem um aumento no número de matrículas, na verdade não se pode 

afirmar que todas as crianças são atendidas, uma vez que não se tem um número exato da 

demanda por vagas em creches nos municípios estudados. De todo modo, foi constatado um 

aumento significativo no número de vagas criadas pelos municípios, que vêm acompanhando 

as metas intermediárias do PNE (2014-2024). Na dimensão modos de oferta, constatou-se 

que, embora haja conveniamento, nos três municípios estudados, o maior número de vagas é 

ofertado pela modalidade pública direta, ou seja, as vagas têm sido ofertadas pela própria 

rede municipal. Na terceira dimensão, de insumos, observou-se que os municípios têm um 

longo caminho a percorrer para que possam atingir um padrão de qualidade nos seguintes 

indicadores: a) infraestrutura; b) formação e carreira docente e insumos.  

 

Palavras-chave: Política Educacional; Qualidade Educacional; Educação Infantil; Creche. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research, carried out in three municipalities in Minas Gerais, Itabirito, Mariana and Ouro 

Preto, aimed to discuss the right to education in nursery schools, based on the legal imperative 

of the Federal Constitution that assures, in its article 206, paragraph 7, that teaching in the 

country will have, as one of its principles, the guarantee of quality standards. In it one sought 

to examine how the right to education has become effective, in nursery schools, in terms of 

quality standards guarantee. For that, it benefited from the work developed by Oliveira and 

Araújo (2005), who analyzed quality dimensions of the Brazilian education. The research 

included a thorough review of the national literature on the subject, as well as legal 

documents, in order to understand the meaning of quality in early childhood education - 

Daycare phase. The methodological framework was based on works that have addressed the 

quality of early childhood education as a theme. As a result, three dimensions were defined 

to analyze and effect the work in the surveyed municipalities. The dimensions defined were: 

(i) access, (ii) modes of (education) offer, and (iii) inputs: infrastructure, teacher's training 

and career, and number of students per class. The qualitative approach was adopted for the 

documentary analysis with regard to the career plans and salaries of teachers in the 

municipalities. The quantitative analysis, based on descriptive statistics, was used to 

statistically treat collected data. Among the research findings, despite the fact that the 

municipalities have shown an increase in the number of enrollments, it is not possible to 

affirm that all children have been assisted, because the exact number of places demanded at 

nursery schools is not known in the municipalities studied. Nonetheless, there was a 

significant increase in the number of nursery school places offered by the municipalities, 

which have been brought about by the PNE (2014-2024). In the dimension of offer modes, it 

was found that, despite an agreement, in the three municipalities studied, the most common 

way to places at nursery schools is by the direct public administration, that is, by means of 

the municipal education network. In the third dimension, of inputs, it was observed that 

municipalities have a long way to go in order to achieve quality standards in the following 

indicators: a) infrastructure; b) training and teaching career and inputs. 

 

Keywords: Educational Policy; Educational Quality; Child education; Daycare. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho investiga a questão da garantia do padrão de qualidade, inerente 

ao direito à educação, de modo particular na educação infantil, etapa creche, que corresponde 

à faixa de 0 a 3 anos, objetivando identificar e analisar como o direito à educação infantil 

vem se configurando no Brasil, a partir da Constituição de 1988.  O debate proposto 

fundamenta-se na discussão das dimensões e diretrizes que a Lei maior dispõe sobre a 

efetivação desse direito e no que a literatura atinente vem apontando como dimensões de 

qualidade para esta etapa da educação básica.  

 Inserida no sistema educacional, a partir da Constituição Federal (doravante CF) de 

1988, e na educação básica, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (doravante LDB), Lei n˚ 9.394, de 1996, a educação infantil constitui uma etapa da 

escolarização que, apesar de ter sido garantida como um direito social, de acordo com nossa 

legislação, seu atendimento não está assegurado a todas as crianças, enquanto acesso, na 

idade de 0 a 5 anos; além disso, a qualidade da oferta tem sido, com frequência, questionada 

pelas pesquisas da área, conforme pode ser visto em (CAMPOS et al, 2006; COELHO e 

CRUZ, 2006; POPP, 2015; CAMPOS et al, 2011).  

 Para determinar padrões mínimos, na esfera da educação infantil, segundo Campos 

(1998), seria necessário, dentre outros procedimentos, adotar indicadores acessíveis, diretos 

e de fácil entendimento para todos, além disso, que fossem passíveis de serem averiguados 

por meio de documentos e visitas fiscalizadoras nos estabelecimentos.  

 Sem desconsiderar o importante movimento feito pela educação infantil, sobretudo 

na etapa creche, ao entrar legalmente como um direito, na Constituição de 1988, e ser 

integralmente incorporada ao Ministério da Educação, em 2009, pesquisas que vêm sendo 

realizadas (CAMPOS, 1998; CAMPOS et al, 2011; CAMPOS, 2013; POPP, 2015; 

PIMENTA, 2017; CAMPOS e RIBEIRO, 2017; BRASIL, 2017) têm sugerido que há, ainda, 

um longo caminho a ser percorrido para que o direito à educação, com garantia de um padrão 

de qualidade, na etapa creche, seja efetivamente materializado.   

 Busca-se responder, assim, a seguinte pergunta de pesquisa: como tem se efetivado o 

direito à educação no que diz respeito à garantia de padrão de qualidade, na etapa creche, em 

três municípios brasileiros?  

 Esse trabalho, em larga medida, dialoga com a construção teórico-metodológica 

desenvolvida pelos autores Oliveira e Araújo, em trabalho de 2005, intitulado “Qualidade do 



 

 

 

 

ensino: uma nova dimensão da luta pelo direito à educação”, por reconhecer que o desenho 

esboçado por eles tem potencialidade para contribuir com o exame da educação infantil, 

ainda que tenham se detido e definido dimensões para outra etapa da educação básica, que é 

a obrigatória.  

 Para os autores, ao examinar, historicamente, a constituição do direito à educação, 

analisam, também, a sua garantia na ótica da qualidade, em três situações: determinada pela 

oferta insuficiente, portanto, qualidade como acesso; percebida como problemas de fluxo e 

demonstrada através de exames realizados em larga escala (OLIVEIRA e ARAUJO, 2005). 

 Embora esteja utilizando o desenho construído pelos autores, importa sublinhar que 

eles voltaram-se para uma etapa obrigatória da educação, já a pesquisa que ora se apresenta 

está focada na educação infantil, na fase creche, e, diferentemente da pesquisa dos autores, 

explorará uma etapa da educação que não é obrigatória, portanto, não se examinará o 

problema da reprovação escolar, nem tampouco resultados de avaliação em larga escala e 

seus correspondentes indicadores, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(doravante IDEB), como apresentado por aqueles estudiosos acima citados. 

Como objetivo geral, busca-se examinar algumas dimensões que o “padrão de 

qualidade”, do art. 206, VII, da CF, vem assumindo, na etapa creche, no período de 2009 a 

2018, em três municípios brasileiros. De modo a alcançar o objetivo geral, a pesquisa 

trabalhará com 03 (três) objetivos específicos, a saber, identificar: (i) a dimensão de acesso 

à creche e possível expansão; (ii) o tipo de oferta privilegiado pelos gestores municipais: 

pública, conveniada ou privada e (iii) a dimensão de qualidade da oferta, expressa em termos 

de formação de professores, infraestrutura, carreira docente e número de alunos por turma.  

 A escolha dessas variáveis, como expressão de garantia de padrão de qualidade em 

creche, foi feita a partir da revisão da literatura e pesquisas já realizadas, bem como através 

de documentos oficiais como pareceres do Conselho Nacional de Educação que tratam da  

existência de vagas (BRASIL, 2017); do tipo de oferta, seja pública, conveniada ou privada 

(CAMPOS, 2010), e, ainda, do número de alunos por turma, da formação de professores, da 

existência de plano de carreira e, finalmente, da infraestrutura, considerando estes os aspectos 

mais importantes a serem tratados no debate sobre qualidade, no que diz respeito ao segmento 

creche.  

 O trabalho toma como recorte temporal o período de 2009 a 2018, justificado pelo 

fato de que é em 2009 que a educação infantil completa seu ciclo de transferência para o 

Ministério da Educação, saindo da assistência social, conforme Nunes, Corsino e Didonet 



 

 

 

 

(2011, p. 25). Já o ano de 2018 foi privilegiado por acreditar-se que os municípios já estariam 

trabalhando no sentido de alcançar as metas estipuladas pela Lei n˚ 13.005/2014, que aprova 

o Plano Nacional de Educação (doravante PNE) para a década de 2014-2024.  

 O presente trabalho justifica-se, do ponto de vista acadêmico, devido ao fato de a 

educação infantil, por ter se constituído mais recentemente como um direito, ser ainda um 

campo de pesquisas que demanda trabalhos científicos que verifiquem as múltiplas 

dimensões que a envolvem e se elas estão conformes, ou não, ao  cumprimento do direito 

legal positivado na Constituição. Nesse sentido, a pesquisa, que ora se apresenta, objetiva 

contribuir para o conhecimento já produzido em torno do tema. Do ponto de vista social, o 

trabalho justifica-se na medida em que busca identificar o modo como tem sido efetivado o 

direito constitucionalmente garantido, disponibilizando os dados para serem utilizados na 

tomada de decisões, em casos de políticas de educação infantil.  

 Nesta pesquisa, trabalha-se com a hipótese de que a existência de uma demanda 

reprimida de oferta de creches, somada à condição de poucos recursos dos municípios, 

levariam ao comprometimento do padrão de qualidade desse estrato educacional, impactando 

nos indicadores de qualidade.  De modo a testar essa hipótese, a pesquisa examina bancos de 

dados de matrícula em creches, no período considerado, o tipo de vaga ofertada e seu 

percentual no total oferecido, bem como investiga indicadores do nível de habilitação de 

professores que atuam em creches, a existência de planos de carreira que incluam esses 

profissionais, o número de alunos por turma e a infraestrutura das escolas.  

Espera-se que esta dissertação possibilite uma profícua discussão e um 

aprofundamento no olhar sobre as políticas públicas desenvolvidas nestes três entes 

federados: Itabirito, Ouro Preto e Mariana, referente à questão do direito à educação dos 

cidadãos, privilegiando a etapa creche, cujo histórico de constituição como direito assumiu 

uma trajetória diferente da etapa considerada obrigatória no Brasil. 

 

                                                                                                        



 

 

 

 

PERCURSO METODOLÓGICO DO TRABALHO 

  

O formato teórico-metodológico que este trabalho assume, conforme já anunciado 

anteriormente, mantém estreita relação com o de Oliveira e Araújo (2005), por reconhecer, 

no caminho trilhado pelos autores, uma lógica promissora para o desenvolvimento da 

pesquisa. 

 Oliveira e Araújo (2005) propuseram-se discutir a definição de qualidade assumida 

pela educação brasileira, em uma perspectiva histórica, tomando como universo investigado 

a educação básica obrigatória brasileira, embora este não seja o foco do presente trabalho, 

utilizaremos alguns pontos de seus estudos para embasar nosso trabalho. 

 Segundo os autores, a garantia do preceito constitucional, positivado no art. 206, 

Inciso VII, que dispõe sobre a garantia de um padrão de qualidade na oferta do direito à 

educação, foi construída, historicamente, a partir da definição de qualidade como acesso, 

fluxo e proficiência de alunos em avaliações de sistema em larga escala.  

 Para a realização do seu trabalho, os autores examinaram os dados de matrículas no 

ensino fundamental, em seguida, os índices de aprovação, reprovação e abandono, bem como 

os resultados dos processos avaliativos da qualidade do ensino, principalmente do Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (doravante PISA), realizado pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (doravante OCDE) que ministrou testes de 

desempenho cognitivo em estudantes de 15 anos em 32 países.  

 Constataram, em sua pesquisa, três indicadores de qualidade, ao examinarem a 

história da educação brasileira: (i) definida por acesso, já que as vagas foram consideradas 

insuficientes; (ii) observada como problema na aprendizagem/fluxo do ensino fundamental 

e (iii) pela performance dos alunos em avaliações padronizadas de larga escala. Dessas três 

dimensões ou categorias criadas por eles, apenas a primeira será considerada no âmbito deste 

trabalho: a de acesso. Isso se deve ao fato de esta ser uma das importantes dimensões a serem 

investigadas, que está relacionada à creche, pois, como se sabe, há uma forte demanda 

reprimida nesta fase escolar. Assim sendo, para fins desta pesquisa, outras dimensões de 

qualidade na creche a serem examinadas foram definidas a partir da literatura e das pesquisas 

que tomam a creche como objeto de análise. 

 Para melhor compreender o percurso metodológico utilizado, foi delineado o 

fluxograma (vide Figura 01) no qual estão descritas as três dimensões que serão analisadas, 

a fonte da pesquisa e o período pesquisado. 



 

 

 

 

Figura 1 - Fluxograma do Desenho de Pesquisa proposto 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

 A primeira categoria ou dimensão de qualidade a ser investigada é a de acesso, haja 

vista que trabalhos acadêmicos e pesquisas têm mostrado que há um significativo “gargalo” 

na expansão de vagas de creches (ROSEMBERG, 1984; BRASIL, 2017; BRASIL, 2018). 

Serão analisados os números de matrículas que constam no Censo Escolar e no banco de 

dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (doravante 

INEP), no período de 2009 a 2018, utilizando como procedimento de análise dos bancos de 

dados, a análise quantitativa e a estatística descritiva. 

 A segunda categoria a ser investigada está intimamente relacionada à primeira e diz 

respeito à forma de oferta:  pública, conveniada ou privada, esta última entendida aqui como 



 

 

 

 

mercado ou terceiro setor, ou seja, determinado município compra  vagas em creche privada 

ou faz convênio com Organizações da Sociedade Civil (doravante OSC), ou  a oferta é direta, 

em creches públicas municipais. Para a análise dessa categoria serão utilizados os dados do 

Censo escolar e do banco de dados do INEP, e seu processamento contará com a análise 

quantitativa e a estatística descritiva, no período de 2009 a 2018. Pesquisas têm mostrado 

que a própria constituição do campo da educação infantil deu-se a partir da interação, 

sobretudo, entre atores públicos e privados, principalmente no que diz respeito à oferta, tendo 

sido marcada pela presença da filantropia e do assistencialismo. (NUNES, CORSINO E 

DIDONET, 2011; VIEIRA, 1988; KRAMER, 1984; KUHLMANN, 2000, 2007). Além 

disso, autores que investigam as relações entre público e privado na oferta de creche têm 

afirmado que a qualidade da oferta tem sido inferior naquelas não estatais. (BORGHI e 

BERTAGNA, 2016; OLIVEIRA, 2013; FLORES e SUSIN, 2013; CAMPOS et. al, 2011). 

Assim sendo, parece importante compreender qual tem sido o procedimento na oferta deste 

tipo de vaga, com a finalidade de estabelecer um parâmetro de qualidade. 

 Por fim, a terceira categoria de dimensão de qualidade relaciona-se aos insumos como 

infraestrutura, formação e carreira docente e número de crianças em sala. Para a análise dessa 

categoria, além do banco de dados do INEP e do Censo Escolar, foram utilizados documentos 

oficiais das secretarias municipais de educação que tratam sobre a carreira docente. A escolha 

dessa terceira dimensão, de modo a averiguar a qualidade, está, também, baseada em 

pesquisas que mostram que a existência de uma boa infraestrutura é importante “para a 

qualidade da educação, ainda, que evidentemente, não seja o único fator determinante” 

(Brasil, 2019, p. 11).  

 De acordo com Campos et al (2006), o PNE, aprovado em 2000, define como padrões 

mínimos de infraestrutura os estabelecimentos de educação infantil que possuem: (i) espaço 

interno, com iluminação, isolação, ventilação, visão para o espaço externo, rede elétrica e 

segurança, água potável, esgotamento sanitário; (ii) instalações sanitárias e para higiene 

pessoal das crianças; (iii) instalação para o preparo e/ou serviço de alimentação; (iv) ambiente 

interno e externo para o desenvolvimento das atividades, conforme as diretrizes curriculares 

e a metodologia da educação infantil, incluindo repouso, a expressão livre, o movimento e o 

brinquedo; mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos e (v) adequação às 

características das crianças especiais. Outra categoria a ser analisada nesta dimensão diz 

respeito ao corpo docente, cuja formação e carreira, que podem ser atrativas, de acordo com 

as pesquisas, possuem efeitos positivos sobre a educação infantil. (BRASIL, 2002; 



 

 

 

 

KRAMER, 2006; CAMPOS e RIBEIRO, 2017; KAGAN, 2011; CAMPOS, FULLGRAF, 

WIGGERS, 2006; BRASIL, 2010; UNESCO, 2019).  

 Ao considerar os indicadores de “qualidade”, enquanto formação docente, 

selecionamos dois deles, quais sejam: percentual de docentes com curso superior e adequação 

da formação docente. O recorte, que se faz nessa análise sobre a adequação da formação 

docente, será no período de 2013 a 2018, por não estar disponível, no banco de dados 

pesquisados, informações sobre os anos anteriores.  Torna-se relevante a análise desses dois 

indicadores para compreender qual o perfil do profissional que está atendendo essa etapa da 

educação.  

 A nota técnica do INEP, que acompanha o indicador “Adequação da Formação 

Docente”, classifica os professores em cinco perfis, de acordo com a formação acadêmica e 

as disciplinas que lecionam e teve como orientação as ferramentas legais e normativas 

relacionadas à formação docente, conforme se pode ler na Tabela 1, a seguir. 

 

Tabela 1 - Categorias de adequação da formação dos docentes em relação à disciplina que leciona 

GRUPO 1 Docentes com formação superior em licenciatura na mesma disciplina que lecionam 
ou bacharelado na mesma disciplina com curso de complementação pedagógica 

concluído. 
 

GRUPO 2 Docentes com formação superior em bacharelado na disciplina correspondente, mas 
sem licenciatura ou complementação pedagógica. 

 
GRUPO 3 Docentes com licenciatura em área diferente daquela que leciona, ou com 

bacharelado nas disciplinas da base curricular comum e complementação pedagógica 
concluída em área diferente daquela que leciona. 

 
GRUPO 4 Docentes com outra formação superior não considerada nas categorias anteriores. 

 
GRUPO 5 

 
Docentes que não possuem curso superior completo 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, 2019. 

 

 A construção do corpus da pesquisa foi iniciada pela seleção de banco de dados do 

INEP, cujas variáveis são número de matrículas, número de alunos por turma e ator 

responsável pela oferta, além de infraestrutura. Para analisar os itens da carreira docente, 

foram selecionados documentos oficiais das secretarias de educação dos três municípios.  

 Quanto à natureza da pesquisa, ela foi realizada com a utilização de método misto, 

ou seja, a combinação do método quantitativo e qualitativo. Torna-se relevante a utilização 

de um método misto, uma vez que ele é capaz de “combinar as vantagens das análises 



 

 

 

 

quantitativas e qualitativas em um desenho de pesquisa.” (SILVA, 2018, p. 108). Nesse 

sentido, Strauss e Corbin (2008) asseguram que a interação entre procedimentos quantitativos 

e qualitativos exercem um papel importante na teorização.  

 A dimensão quantitativa do trabalho relaciona-se ao fato de descrever e sistematizar, 

utilizando, para isso, a estatística descritiva, os dados de acesso do Censo Escolar, a 

organização dos modos de oferta e, também, o número de alunos por turma, além das 

categorias consideradas de infraestrutura. Já a dimensão qualitativa do trabalho consiste na 

análise dos documentos relativos à carreira docente das municipalidades. 

 De modo a analisar os documentos selecionados, foi utilizada a análise de conteúdo, 

que é um método qualitativo, que tem como objetivo a análise de comunicações conforme 

descrita por Bardin (2011). Por sua aplicabilidade, esta análise é suscetível a vários tipos de 

comunicação por oferecer um amplo campo de investigação. Tal análise visa o conhecimento 

de variáveis de ordem psicológica, sociológica, histórica etc, que se utiliza do mecanismo de 

dedução, com base em indicadores reconstruídos, a partir de uma amostra de mensagens 

particulares. As várias etapas da análise de conteúdo devem ser estabelecidas, defende o 

autor, de três modos, quais sejam: (a) a pré-análise; (b) a exploração do material e (c) o 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação dos dados. 

Seguindo as definições metodológicas de Bardin (2011), primeiro foram organizados 

os documentos que dizem respeito à carreira docente produzidos pelos municípios. Para a 

análise dessa categoria, foi utilizada, além dos documentos oficiais das secretarias municipais 

de educação, a nota técnica que acompanha o indicador “Adequação da Formação Docente”, 

do INEP. O uso da nota técnica torna-se relevante para saber em quais grupos de formação 

os profissionais da educação infantil dos municípios se enquadram. No passo seguinte, foi 

feita uma pré-análise desses documentos, avaliando o número de horas semanais, a existência 

de planos de carreira e, por fim, a discriminação de horário para estudos dos professores. 

Posteriormente foi feito o tratamento dos dados, em que se analisou cada uma das definições 

constantes nessas categorias: se o município possui plano de carreira docente; carga horária 

semanal e reserva de horário para estudos. 

 A utilização do método proposto acima contribuiu para a construção desse trabalho 

uma vez que surgiu a necessidade de se fazer uma pré-análise dos documentos que são úteis 

à pesquisa. Após a exploração do material utilizado, definiram-se as categorias utilizadas nas 

análises, segundo critérios definidos previamente. Por fim, fez-se a análise dos dados obtidos 

e sua interpretação.  



 

 

 

 

 Os municípios examinados pela pesquisa foram definidos por uma amostra 

intencional formada pelos municípios de Itabirito, Mariana e Ouro Preto, todos localizados 

no estado de Minas Gerais, fazendo parte da chamada Região dos Inconfidentes. Para fazer 

a análise dos municípios escolhidos, considerou-se pertinente fazer uma caracterização dos 

entes federados utilizando, para isso, a base de dados da Fundação João Pinheiro, de Minas 

Gerais. Os critérios de escolha destas municipalidades foram o fácil acesso da pesquisadora 

aos dados e às secretarias de educação, para coleta relativa à terceira categoria definida como 

insumos que terá caráter mais qualitativo. Além disso, a escolha justifica-se, ainda, pelo fato 

de o departamento de Educação da Universidade e a sua Pós-Graduação estarem empenhados 

em melhorar os índices de inserção social do Programa, atentando para pesquisas que 

examinem a realidade local.  

 Quanto às etapas do trabalho, foi feita, inicialmente, uma revisão de literatura acerca 

do tema da creche no Brasil, bem como da definição de qualidade nesta etapa, visando obter 

um referencial teórico consistente com a pesquisa. Dessa forma, considerou-se necessária 

uma pesquisa bibliográfica em periódicos, livros, capítulos de livros, dissertações, teses, 

trabalhos publicados em anais de eventos. Pesquisou-se, assim, o Banco de Dissertações e 

Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (doravante 

CAPES), anais de eventos da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (doravante ANPED) e da Associação Nacional de Política e Administração da 

Educação (doravante ANPAE). Em todos os sítios dessas entidades, foram utilizados os 

termos de busca: “creche”; “qualidade”; “qualidade em educação”. 

 Realizou-se, também, uma sistematização do marco legal e das diretrizes propostas 

pelas agências estatais e entidades da sociedade civil para compreender como o direito à 

educação infantil foi sendo construído e efetivado, nesta perspectiva. Assim, foram 

examinados os artigos da CF relativos à educação infantil, a LDB, de 1996, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (doravante ECA), de 1990, o Plano Nacional de Educação, 

aprovado pela Lei 13.005/2014. Além desses marcos legais, exploraram-se as diretrizes para 

a educação infantil, elaboradas pelo MEC. Já a segunda etapa consistiu na organização de 

banco de dados para posterior sistematização, categorização e análise. Na terceira etapa, 

focou-se na escrita da pesquisa em si. 

 A estrutura da pesquisa obedece à seguinte estrutura: além do capítulo introdutório, 

que cuidou de apresentar a perspectiva do trabalho, o percurso metodológico e a organização 

do trabalho, será composta por 3 capítulos. No Capítulo I, apresenta-se uma retomada 



 

 

 

 

histórica da educação infantil, de modo a compreender a ligação entre o percurso histórico e 

a qualidade da educação infantil ofertada atualmente, embora este não seja o foco central da 

pesquisa. Abordam-se os marcos legais que tratam a creche no Brasil, portanto discutem-se 

os artigos da CF de 1988, que tratam da educação, os artigos da LDB - Lei 9394/96, que 

discutem a etapa creche, o ECA, que reafirmou o direito à educação e outros direitos sociais 

de crianças e adolescentes, a lei de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (doravante FUNDEB) – Lei  

11494/2007, que passa a atender o financiamento de creche, o PNE, aprovado pela Lei 

13.005/2014 e, finalmente, os documentos elaborados pelo Ministério da Educação e Cultura 

(doravante MEC), que norteiam e procuram aperfeiçoar a qualidade das instituições que 

atendem a essa etapa que é a creche. O Capítulo II discute a questão da qualidade em 

educação, enfatizando a educação infantil. Para tanto, foram examinados artigos, livros, 

capítulos de livros, teses e dissertações no campo da educação infantil, além de diretrizes 

oficiais e a produção normativa sobre o tema qualidade. No Capítulo III, são discutidos a 

dimensão do direito à educação de qualidade na etapa creche, a qualidade enquanto acesso, 

modo de oferta e como insumos nos municípios que foram pesquisados. Ademais, são 

apresentadas a sistematização dos dados coletados e a análise feita. Por fim, apresentam-se 

as conclusões da pesquisa, a partir dos dados levantados e do diálogo com a teoria e as 

pesquisas privilegiadas ao longo do trabalho. 

  

  



 

 

 

 

CAPÍTULO 1 PERCURSO HISTÓRICO, NO BRASIL, DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

– ETAPA CRECHE  

 

 No presente capítulo, tratar-se-á do percurso histórico da educação infantil, uma vez 

que é importante traçar a trajetória de uma instituição e suas políticas para compreender seu 

presente e poder atuar, analiticamente, sobre ela. Assim sendo, a pesquisadora optou por 

elaborar o capítulo na perspectiva de reconstrução daquele período, justificada pelo fato de 

que existe uma literatura de cunho neoinstitucionalista que afirma que as políticas são 

fortemente dependentes de sua trajetória histórica, ou seja, elas seriam dependentes do legado 

das políticas anteriores (CAVALCANTE, 2014, IMMERGU, 1992). Embora não se 

constitua como objeto deste trabalho uma análise neoinstitucionalista da creche, acredita-se 

que recuperar, ainda que brevemente, a trajetória da creche no Brasil, contribui para o 

entendimento de como se instituiu sua “qualidade”.  

 Pretende-se encontrar elementos que auxiliem o debate em torno da possibilidade de 

que as ações empreendidas, no início de oferta de creche no Brasil, possam ter uma relação 

com o que vem se consolidando como oferta de qualidade, no contexto atual, mesmo a creche 

já tendo se estabelecido como parte da política educacional.  

 Parte-se da compreensão de que o estudo da educação infantil no Brasil, etapa creche, 

independe do ângulo analítico que se busque utilizar, mas não prescinde do exame do trajeto 

percorrido por ela, desde seu início até os dias de hoje em que é visto como um direito social, 

expresso no artigo 6, da Carta Magna.  

Apesar de a Constituição, no seu art. 205, deixar claro o direito de todo cidadão à 

educação, bem como, no artigo 208, IV, definir que é dever do Estado a oferta de educação 

infantil, e o inciso VII do artigo 206 dispor sobre a garantia de um padrão de qualidade 

educacional mesmo havendo já certo entendimento jurídico de que a creche é um direito e, 

dessa forma, muitos tribunais estejam concedendo liminares para matrículas em creche, o 

artigo 208, § 1˚, não foi alterado. Nele, está expresso que “O acesso ao ensino obrigatório e 

gratuito é direito público subjetivo” (BRASIL, 1988). Como a creche não está dentro da faixa 

considerada obrigatória, de 04 a 17 anos, no caso brasileiro, a rigor, ela não se constitui como 

direito público subjetivo. 

 Por um lado, essa foi considerada como uma boa decisão do constituinte, haja vista 

que resguarda o direito de os pais prolongarem sua permanência com a criança pequena em 

tempo integral, caso seja do seu interesse. Por outro lado, não sendo direito público subjetivo, 



 

 

 

 

o Estado, enquanto provedor desse direito, não pode, a rigor, ser administrativamente punido 

por não ofertar a vaga, a não ser em caso de descumprimento de decisão judicial. Contudo, 

caso haja um possível indiciamento, neste caso, ele diz respeito ao descumprimento, não à 

negativa de um direito público subjetivo, a priori.  Um dos possíveis efeitos dessa situação 

atua como um dos fatores condicionantes do elevado índice de demanda reprimida, 

especificamente no caso de vagas em creche. Este segmento, ao que tudo indica, não foi 

historicamente objeto de atenção das políticas públicas educacionais por parte do Estado, de 

acordo com a literatura. (ROSEMBERG, 1984; VIEIRA, 1988; BRASIL, 2017) 

 Kuhlmann (2007) explica que a questão da criação das creches, se observada em uma 

perspectiva histórica, foi motivo de muitas discussões, pois, mesmo que fosse reconhecida 

sua necessidade, existia uma contradição entre a função da mãe, que era de amparo, e as 

circunstâncias da vida da mulher pobre que necessitava trabalhar e, ainda assim, era 

responsabilizada por sua situação.  A história da educação infantil tem estreita relação com 

o período em que a sociedade discutia a necessidade de se elaborar uma proposta educacional 

assistencialista, segundo o autor. Deste modo, há inúmeras concepções acerca das 

instituições pré-escolares assistencialistas no Brasil, no período de 1829 a 1922, e diversos 

pontos de vista sobre os motivos que influenciaram a criação dos estabelecimentos pré-

escolares (as creches, escolas maternais e jardins de infância). Além disso, outros fatores 

estão presentes na história das instituições de educação infantil e, por conseguinte, não podem 

ser relegados ao segundo plano quando é feita uma análise da infância brasileira: são eles a 

maternidade e o trabalho feminino. Em ambos está implícita a questão econômica, que vista 

de maneira abrangente, é um produto da sociedade capitalista e uma forma de organização 

do trabalho industrial.  

 O autor lembra que o surgimento da creche, para crianças de 0 a 3 anos, aconteceu 

devido a uma necessidade de acolher crianças que estavam nas chamadas Casas dos Expostos 

ou rodas dos expostos, das Santas Casas de Misericórdia. Estes eram locais onde eram 

recebidas as crianças abandonadas, nos quais as mães solteiras deixavam seus filhos e, 

também, onde ficavam as crianças cujos pais viviam em pobreza extrema e tinham uma 

expectativa de que essas crianças pudessem ser adotadas por famílias que tivessem condições 

de lhes dar uma boa educação. 

 De acordo com Vieira (1988), se por um lado, as creches eram vistas, na sociedade, 

como um mal necessário, na medida em que expressavam, supostamente, um reflexo de 

inadequado comportamento moral ou econômico, que fazia com que a mulher fosse obrigada 



 

 

 

 

a deixar seus filhos serem criados por outras pessoas, enquanto saía para ajudar no sustento 

da família e, também, um indício de abandono nas famílias que possuíam um grande número 

de integrantes. Por outro lado, era considerada indispensável à existência de creches, porque 

o fato de as mães terem um local adequado para deixar seus filhos evitaria que essas crianças 

crescessem sem uma orientação e se tornassem “marginais”, segundo a concepção da época.   

 Na visão de Kuhlmann (2007), o importante é avaliar e analisar, no período histórico 

de fundação das instituições pré-escolares reservadas às crianças pobres, o quanto o 

assistencialismo foi concebido como proposta educacional para esses grupos 

socioeconômicos e tem sido, segundo ele, voltada para a dominação das crianças das classes 

pobres. 

  Para Nunes, Corsino e Didonet (2011), as iniciativas de atendimento às crianças de 

0 a 6 anos, no Brasil, tiveram início no século XIX e foram marcadas pela referência dos 

modelos europeus de atendimento à criança, segundo os quais as creches eram 

majoritariamente para os filhos de mulheres que trabalhavam fora de casa, órfãos ou 

abandonados, e os jardins de infância, para a classe mais rica. Dessa forma, as creches tinham 

um caráter assistencial, enquanto os jardins de infância, educacional. 

 No dizer de Kuhlmann (2007), na Europa, as salas de asilo para as crianças de 3 a 6 

anos precederam o surgimento das creches; já no Brasil, a situação inverteu-se, pois as 

instituições, primeiro, criaram as creches, pensando futuramente na instalação de jardins de 

infância. Segundo o autor, a orientação para a criação de creches era um tema abordado 

frequentemente nos congressos que debatiam a assistência à infância como forma de lidar 

com a regulamentação das relações do trabalho feminino.   

 Do ponto de vista de Kramer (1984) o atendimento à criança de zero a seis anos, no 

Brasil, pode ser dividido em duas partes. A primeira, que vai do descobrimento do Brasil até 

1930, constituindo-se como um período de reconhecimento gradual da infância e de 

constatação da obrigação de assistir os necessitados, em uma perspectiva médico-sanitarista. 

Já a segunda, englobando os anos de 1930 a 1980, momento no qual se efetivam as funções 

de assistência social e educação infantil. Nesta segunda etapa, segundo a autora, ocorre um 

aumento na criação de órgãos estatais, voltados para a assistência das crianças de zero a 6 

anos, cujos propósitos e inferências pretendiam entender como foi estabelecida a base que 

gerou o presente campo organizacional da educação pré-escolar no Brasil. Contudo, não 

deixa de salientado por Kramer (1984) que o atendimento à infância no Brasil, até 1874, deu-

se por meio da “Casa dos Expostos” ou “Roda” e, para os maiores de doze anos, foi fundada 



 

 

 

 

pelo Estado, em 1873, a “Escola dos Aprendizes de Marinheiros”.  A autora ainda alega que, 

nesse período, o Código Civil brasileiro associava a imagem de menor abandonado ao menor 

marginal e utilizava o castigo como forma de resolver as questões do menor.  

 A autora afirma ainda que as primeiras tentativas que tinham como foco as crianças 

pequenas vieram dos higienistas que lutavam contra o alto índice de mortalidade infantil da 

época o que era atribuído aos nascimentos de crianças ilegítimas de escravas ou destas com 

os senhores.  Outra razão que motivava o atendimento, pelos higienistas, era a falta de 

instrução das mães, devido ao fato de elas buscarem escravas de aluguel para amamentar seus 

filhos. Segundo ela, os médicos culpavam os escravos pelo alto índice de mortalidade, porque 

consideravam que os negros eram os transmissores de doenças.  Os escassos programas 

desenvolvidos nesse período possuíam uma característica preconceituosa e faziam distinção 

de atendimento entre as crianças filhas de escravos e as crianças filhas dos senhores. Percebe-

se que, de um jeito ou de outro, os poucos recursos destinados às crianças pequenas não 

tinham como centralidade a própria criança, mas o seu entorno.   

 Para a estudiosa, o entendimento de que a infância necessitava de proteção surgia, 

aos poucos, mas, sua efetivação ficava restrita a projetos isolados, de modo fragmentado e 

ao largo do Estado. Segundo ela, instituições destinadas a crianças desamparadas foram 

sendo criadas, como o Asilo de Meninos Desvalidos, fundado no Rio de Janeiro, em 1875 

(Instituto João Alfredo), os três Institutos de Menores Artífices, criados em Minas Gerais, no 

ano de 1876, ou os colégios e associações de amparo à infância (como o primeiro Jardim de 

Infância do Brasil, Menezes Vieira, criado em 1875). Para a autora, essas instituições eram 

escassas e de pouca expressão no que diz respeito ao cenário e conjuntura da saúde e 

educação da população brasileira.  

 Nos primeiros anos da República, quase não se pode observar iniciativas que visavam 

à puericultura e à educação, situação que começou a mudar no início do século XX. O 

momento seguinte, de acordo com Kramer (1984), definia-se juntamente com o movimento 

de alguns grupos que tinham o objetivo de amenizar o desinteresse que imperava no âmbito 

governamental, no que se referia ao problema infantil. Dentre eles, encontra-se o Instituto de 

Proteção e Assistência à Infância do Brasil, com sede no Rio de Janeiro. A fundação do 

Instituto foi concomitante ao movimento que lutava pela criação de creches, jardins-de-

infância, maternidade, encontros e, também, publicações de estudos sobre o tema.  

 Faleiros (2005) sublinha que, no início da República, a criança e o adolescente eram 

um assunto relacionado à questão de higiene pública e ordem social, neste sentido, havia uma 



 

 

 

 

intervenção mínima do Estado, no que se referia à infância desamparada. Para ele, ao longo 

do século XX, o pensamento predominante, que foi se estabelecendo na formulação de 

direitos e de políticas voltadas para a infância pobre, considerava a pobreza um desvio, uma 

falha pessoal. Nesse sentido, deveria haver, para a infância pobre, uma política pautada pela 

assistência e para a punição, repreendendo aqueles que eram considerados um risco para a 

sociedade e providenciando internação em casas de correção ou em famílias substitutas.  

 Ao tratar da elaboração de políticas públicas para esse grupo, o autor pontua que elas 

distinguiam-se entre política para os filhos de ricos e outra para as crianças e adolescentes 

pobres. Segundo o autor, a educação formal das elites era voltada para a formação de 

profissionais que poderiam se destacar na sociedade, embora as mulheres ainda ficassem 

restritas ao lar. Já os pobres recebiam uma formação voltada para o mercado do trabalho com 

profissões que poderiam ter, ou não, registro formal e escolas agrícolas. A educação da classe 

pobre nunca foi vista como uma obrigação do Estado, mas como um dever dos pais. E se o 

acesso não acontecia, tal fato era visto como um desvio dos padrões cuja responsabilidade 

recaia exclusivamente sobre a família. Assim, por ser a educação da criança reservada ao 

núcleo familiar, não havia, portanto, uma intervenção do Estado.   

 A política praticada para crianças e adolescentes, em situação irregular, segundo o 

autor, ficaram sob a responsabilidade de entidades como o Serviço de Assistência aos 

Menores (doravante SAM), pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (doravante 

FUNABEM), Legião Brasileira de Assistência (doravante LBA) e pelos Serviços de Proteção 

à maternidade e infância da área da saúde, juntamente com o Departamento Nacional da 

Criança (doravante DNCr). No âmbito educacional, o autor pontua que sempre existiu a 

tentativa de associar a ação pública à intermediação do setor privado, principalmente no que 

diz respeito à relação entre Estado e Igreja. 

 Na perspectiva de Nunes, Corsino e Didonet (2011), as primeiras tentativas 

educacionais para as crianças pequenas são os jardins de infância nos anos de 1875, 1894 e 

1909, no Rio de Janeiro, e, em São Paulo, no ano de 1896.  De acordo com os autores, surgiu, 

em 1880, uma iniciativa privada, da área da saúde, que visava ao atendimento integral da 

criança. O médico Arthur Morcovo Filho fundou o Instituto de Proteção e Assistência a 

Infância do Rio de Janeiro (doravante IPAI), que tinha como objetivo, dentre outros: atender 

aos menores de 8 anos, criar leis que regulassem a vida e a saúde dos recém-nascidos, atender 

todas as crianças pobres doentes, com deficiência e abandonadas. Este instituto objetivava, 

dessa forma, um atendimento integral da criança. 



 

 

 

 

 Ainda de acordo com Nunes, Corsino e Didonet (2011), o Instituto teve muita 

influência na discussão do papel das crianças e da sociedade no que diz respeito à 

responsabilidade pública em relação à saúde e ao desenvolvimento desse público. Contudo, 

não houve um rompimento com a visão médico-social e higienista para as crianças pobres. 

As atividades do Instituto foram ampliadas por vários estados, articulando-se com 

organizações, movimentos europeus e pan-americanos. A análise do IPAI permite observar 

o propósito de empreender uma atuação que englobava a saúde, a assistência e a educação, 

em creches e jardins de infância, ou seja, ações voltadas às crianças pobres, deficientes, ou 

seja, para a chamada infância desvalida.  

 Os pesquisadores explicam que é esse o ponto no qual podemos delimitar o início da 

elaboração das concepções e a correlação entre assistência, saúde e educação da criança. 

Apesar de uma série de problemas daí decorrentes, segundo os autores, este foi um grande 

avanço, principalmente no que diz respeito à dedicação a crianças pobres e desvalidas, em 

contraposição à “roda dos expostos”.  

 Outro importante marco da educação infantil, na etapa creche, foi o lançamento, na 

cidade do Rio de Janeiro, o jornal chamado “A Mãe de Família”, cujo público alvo eram as 

mães “burguesas”. Para Kuhlmann (2007), esta pode ser considerada a primeira referência às 

creches no Brasil. A revista tinha como principal colunista o médico Dr. Carlos Costa, 

especialista em doenças infantis, o qual trouxe uma perspectiva de creche diferente daquela 

que se tinha na Europa, já que em países como a França, por exemplo, a proposta de criação 

de creches estava relacionada à questão de ampliação do trabalho feminino nas indústrias e 

aqui ainda não se presenciava essa realidade. O Jornal “A Mãe de família” trouxe, como 

primeiro artigo, o texto intitulado “A Creche (asilo para a primeira infância)”, escrito pelo 

médico Dr. K. Vinelli. Segundo o autor, a preocupação do Dr. Vinelli, médico dos Expostos 

da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, era com a lei do Ventre Livre que, segundo 

ele, era um problema para as donas de casa burguesas, no que se refere à educação dos filhos 

de suas escravas. As patroas não queriam ver seus filhos juntos com os filhos dos escravos, 

pois, para elas, os filhos de escravos poderiam ser, no futuro, um perigo para o sossego e até 

mesmo para a honra da família. Dessa forma, as creches populares foram criadas, não para 

atender a uma demanda da mulher que trabalha fora, mas, sim, para evitar que, de certa forma, 

os filhos dos brancos se misturassem com os dos negros. 

 De todo modo, para ele, 1899 pode ser considerado o marco de instituições pré-

escolares no Brasil, pois, nesta data, foi criado o Instituto de Proteção à Infância do Rio de 



 

 

 

 

Janeiro. Também foi importante, neste mesmo ano, a inauguração da creche da Companhia 

de Fiação e Tecidos Corcovados, também no Rio de Janeiro, com os funcionários da empresa, 

e não apenas as mães operárias, compondo os titulares com direito a uma matrícula no caso 

de necessidade.  

 No ano de 1906, no Distrito Federal, foi fundado por juristas, o Patronato de Menores, 

que criou a Creche Central, em 1908, com o intuito de abrigar os filhos das mães que 

buscavam trabalho. Também em 1908, segundo ele, foi criada a creche Sra. Alfredo Pinto 

que visava ao atendimento dos filhos das empregadas domésticas e não de mulheres 

operárias. Em 1909, foi fundado o Jardim de Infância Campos Salles, no Rio de Janeiro, e 

no ano de 1913, em São Paulo, a revista “Educação e Pediatria” anunciou a fundação da 

creche Baronesa de Limeira, voltada para os filhos de criados e operários.  O autor ainda 

aponta outros exemplos de creches e escolas maternais em indústrias, nesse período, tais 

como: a da Companhia de Tecidos Alliança, do Rio de Janeiro; a da Vila Operária Maria 

Zélia, do industrial Jorge Street, em São Paulo, em 1918; a da indústria Votorantim, em 

Sorocaba, São Paulo, em 1925. Um aspecto importante, destacado por ele é que, embora as 

indústrias disponibilizassem vagas em creches aos operários, esse benefício não era 

percebido pelos trabalhadores como um direito, mas, sim, como um grande gesto de 

filantropia. 

 Nunes, Corsino e Didonet (2011) afirmam que as condições econômicas eram fatores 

que influenciavam não somente no tipo de instituição em que as crianças eram atendidas, 

mas também nos objetivos e atividades dessas instituições. O atendimento nas creches 

priorizava os cuidados físicos, a criação de hábitos de higiene e os valores e atitudes sociais. 

Os autores ressaltam que esse atendimento era voltado para as crianças pobres; já os jardins 

de infância apresentavam uma outra concepção de criança, inspirados nos jardins de infância 

froebelianos, instituições que seguiam o modelo de Jardim de Infância criado pelo alemão 

Friedrich Froebel (1782-1852), que  visava ao desenvolvimento físico, social, afetivo e 

cognitivo da criança e, para isso, atividades lúdicas, de movimento e auto-expressão eram 

desenvolvida. Estas instituições eram voltadas para os filhos cujos pais tinham recursos. 

Assim, tinha-se o cenário desenhado da seguinte maneira: de um lado, têm-se as crianças de 

famílias pobres, negras descendentes de escravos, indígenas, abandonados, órfãos, com 

deficiência e de outro, crianças das classes média e alta, filhos dos brancos e proprietários.  

Para estas, nutriam-se expectativas de que tivessem saúde, fossem bem desenvolvidas 

fisicamente e intelectualmente, de modo a colaborar para a formação de um povo forte e um 



 

 

 

 

país desenvolvido. Àquelas, cuidavam fisicamente para que não se tornassem um problema 

de saúde pública ou de degeneração moral para a sociedade. 

 Essa diferenciação de tratamento, segundo os autores, mais tarde, subsidiará 

expressões que farão distinção entre as classes sociais, como o termo “menor”, que passaria 

a ser usado para designar a criança negra, carente, vulnerável a doenças e fadada a se tornar 

um marginal, um risco para a sociedade. Já o designativo “criança” seria utilizado para o 

bebê branco, com saúde, cujos pais fizessem parte da classe média e alta e seu futuro já estaria 

relativamente definido, pois seria um vencedor. Dessa forma, o filho do rico tornou-se 

criança e o filho do pobre, menor.  Para os eles, essa divisão de infância, em termos 

socioeconômicos, é uma importante dimensão a ser observada na análise da infância, tendo 

em vista que, em alguma medida, ela vai se fazer presente nas políticas de atendimento às 

crianças pequenas no Brasil.  

 Afirmam, ainda, que os modelos, de imensa implicação ideológica, não surgiram 

aqui, pois existiam na Europa com algumas variações, mas, aqui, eles encontraram condições 

favoráveis para estabelecer e influenciar os sentimentos e atitudes das elites intelectuais, 

política e profissionais no que diz respeito à infância. Segundo eles, essa visão apenas perde 

a força a partir das discussões sobre os direitos da criança brasileira, no período da 

formulação da CF, nos anos de 1980, e do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos anos de 

1990. 

 Kuhlmann (2007) afirma que, no período de 1899 a 1922, era muito comum o 

comprometimento de pessoas que se preocupavam com a educação infantil, mas que a 

perspectiva de atendimento diferenciado para os ricos e pobres esteve sempre presente. 

Ademais, segundo o autor, tinha-se uma concepção preconceituosa de que as creches eram 

apenas um local para se deixar as crianças, enquanto a mãe trabalhava e não espaço de 

educação. 

 Nesse sentido, Nunes, Corsino e Didonet (2011) afirmam que a criação do 

Departamento da Criança, no Brasil, em 1919, por Arthur Morcovo Filho, representou um 

importante momento para a infância, pois, dentre outros objetivos, buscava-se realizar 

congressos, zelar pela aplicação das leis de amparo à criança e apoiar iniciativas que 

buscassem o desenvolvimento infantil. 

 Os autores sublinham que é digna de nota a realização do I Congresso de Proteção à 

Infância, em 1922, que advertiu para a necessidade de avançar na fase vigente que delegava 

o trabalho de atenção às crianças para instituições privadas de caridade e também aconselhou 



 

 

 

 

a criação e a aprovação de leis específicas, relacionadas aos direitos das crianças, leis 

determinantes dos exames pré-nupciais, do ensino da puericultura e do estudo da pediatria.   

 Em 1930, é fundado o Ministério da Educação e Saúde Pública (doravante MESP) 

que se tornaria, mais tarde, o responsável pela fundação do DNCr, órgão responsável pela 

assistência à infância brasileira por quase três décadas (KRAMER, 1984). 

 Vieira (1988) afirma que o DNCr era defensor das creches, porque as mesmas eram 

uma forma de solucionar o problema que a utilização da mão de obra feminina no mercado 

de trabalho acarretava e, ao mesmo tempo, ajudava a combater o mercado das criadeiras, que 

ajudavam a aumentar o índice de mortalidade infantil, pois, devido à escassez de oferta de 

creches, só restava às mães deixarem seus filhos com essas mulheres que não tinham qualquer 

instrução acerca dos cuidados de puericultura e higiene que se devia ter com as crianças, 

além de morarem em locais como cortiços e favelas, locais sem ventilação e luz, propícios à 

proliferação de doenças. 

 No Congresso Nacional de Proteção à Infância, realizado em 1933, segundo Nunes, 

Corsino e Didonet (2011), Anísio Teixeira chamou atenção para a necessidade de se 

ultrapassar a visão limitada de que a criança, em idade pré-escolar, deve ser considerada, 

apenas, em relação a seu aspecto físico e de saúde, deixando claro que era necessário que o 

desenvolvimento da mesma contribuísse para a construção de habilidades mentais e a 

socialização, funções essas atribuídas à educação. 

 Em 1940, menos de uma década após a realização do Congresso, é criado o DNCr, 

na esfera do MESP, cuja função era estruturar as atividades que diziam respeito à 

maternidade, à infância e à adolescência. Em parte, este departamento corresponde à 

finalidade do Departamento da Criança de Moncorvo Filho, que funcionara até o ano de 

1938, quando a saúde passou a ser da alçada de um ministério próprio. 

 Com o projeto desenvolvimentista brasileiro e o início da formulação de um estado 

de bem-estar social no Brasil (DRAIBE, 1992), a Consolidação das Leis trabalhistas 

(doravante CLT) passou a determinar que os estabelecimentos comerciais, industriais, 

agrícolas e de serviços, que possuíssem o número mínimo de 30 mulheres, com idade acima 

de 16 anos, que estivessem trabalhando, deveriam providenciar um local adequado para 

cuidado e amparo de seus filhos em idade de amamentar. Essa imposição poderia ser 

substituída por construção e manutenção de creches distritais, que eram mantidas diretamente 

ou por meio de convênios com outras instituições públicas ou privadas, em regime 

comunitário ou a “cargo do Serviço Social da Indústria (doravante SESI), do Serviço Social 



 

 

 

 

do Comércio (doravante SESC), LBA, Órgão do Ministério da Previdência e Assistência 

Social (doravante MPAS) e de entidades Sindicais” (NUNES, CORSINO, DIDONET, p. 23, 

2011).  

 Dessa forma, segundo os autores, a creche foi incorporada formalmente na esfera das 

Leis Trabalhistas, associada às condições do trabalho da mulher, mas limitada ao período de 

amamentação. Conseguiu-se com os convênios, obtidos com as entidades citadas acima, 

aumentar o tempo e os objetivos que foram definidos para o local onde as crianças ficariam, 

mas essa exigência legal não teve aplicabilidade em nosso país e como política pública 

tornou-se sem efeito. 

Segundo Rosemberg (1984), a incorporação de leis de regulamentação de creche na 

legislação trabalhista de 1942 efetiva-se quando indústrias paulistas criam, na década de 20, 

as primeiras creches de empresas, mas o direito à creche, nesse momento, visava apenas à 

amamentação da criança; a questão educacional não foi cogitada em nenhum momento. 

 A autora destaca que, embora a CLT fosse o único texto legal que regia os direitos 

trabalhistas, era pouco conhecida pelas trabalhadoras e a questão não fazia parte das lutas 

sindicais, além disso, até meados de 1970, os empresários faziam vista grossa para a questão 

das creches. Assim, seu cumprimento e/ou ampliação não entravam na pauta das discussões, 

além disso, a fiscalização não era eficaz e a sanção para o seu descumprimento era irrisória. 

Para ela, apesar de as leis sobre a creche terem tido poucas mudanças, ocorreu um 

crescimento significativo de vagas entre os anos de 1982 e 1984. 

 Um dos atores que teve forte ligação à oferta de creches foi a LBA. Em relação a esta 

instituição, Nunes, Corsino e Didonet (2011) explicam que ela tinha como objetivo dar 

assistência às famílias dos soldados que estavam na Europa durante a 2ª Guerra Mundial e, 

em decorrência desse papel assistencial, acabou instituindo programas de creches que 

abarcavam elementos da educação pré-escolar. De modo a atender crianças de 0 a 6 anos, a 

Instituição passou a fazer convênios com secretarias de assistência social dos estados e com 

associações comunitárias, em áreas pobres, tendo, num primeiro momento, um caráter 

assistencialista. Somente em 1997, esboçou-se uma mudança na forma de atendimento, 

procurando manter um equilíbrio com o novo elemento - a educação, na esfera da LBA. 

 Os autores afirmam que, em 1952, ainda sob o MESP, o DNCr publicou um livro que 

solicitava que as creches tivessem material adequado para o ensino das crianças pequenas 

que, na verdade, não difere muito do que se tem hoje. Em 1953, houve a separação entre a 

saúde e a educação, quando a saúde foi para um ministério próprio e o DNCr foi transferido 



 

 

 

 

para o MEC, transformando-se em Coordenação de Proteção Materno-Infantil, no ano de 

1970. 

 Em 1953, fundou-se o Comitê Nacional Brasileiro da Organização para a Educação 

Pré-escolar (doravante OMEP), instituição que foi precursora na divulgação da necessidade 

e relevância da educação pré-escolar no país e, também, nas tomadas de decisões em relação 

às políticas para a infância. Esse movimento originou-se no Rio de Janeiro, mas foi sendo 

difundido, levando à fundação de associações estaduais que propagavam a concepção dessa 

educação inicial em outras esferas como cursos, seminários e congressos. Essas questões 

eram debatidas não somente nas OSC, mas, também eram levadas para os agentes 

governamentais. 

 De acordo com Rosemberg (1984), o surgimento da creche como instituição foi 

marcado por ciclos de crescimento e retração, ao contrário do que ocorreu com a escola, que, 

do ponto de vista quantitativo, apresentou um desenvolvimento contínuo. Segundo a autora, 

o crescimento das creches tem sua origem em motivos externos, que não estão efetivamente 

ligados às necessidades das crianças de 3 a 5 anos, dentre eles encontra-se o trabalho materno. 

Ela ainda ressalta que, até recentemente, a instituição não tinha conseguido acabar com a 

visão de que a creche era apenas um local para a socialização das crianças e, por isso, era 

entendida somente como um local no qual as mães de baixa renda deixavam seus filhos para 

poderem trabalhar, considerada, portanto, um mal menor; sem ser compreendida como um 

local de aprendizagem. Devido a esse pensamento, não conseguiram romper com o 

estereótipo de caráter assistencialista.  

 A autora afirma que o entendimento que se tem da creche como uma substituta da 

mãe que trabalha fora trouxe sérios efeitos para essa etapa da educação das crianças, tanto na 

sua ampliação quanto na busca por uma proposta educacional que pudesse satisfazer as 

necessidades educacionais de crianças de 0 a 3 anos. Outro ponto levantado pela autora diz 

respeito ao fato de que a solicitação e autorização para funcionamento de creche, sob o 

argumento de suprir a necessidade e a vontade das mães que trabalhavam fora, trouxe a esse 

segmento uma característica de ser algo provisório e emergencial, limitando seu acesso 

apenas a uma parte da família, impedindo, assim, que se ampliasse o conhecimento do 

funcionamento da creche e, também, que se soubesse quem é a população que utiliza esse 

serviço. 

 O fato de poucas famílias terem acesso à creche, segundo Rosemberg (1984), fez com 

que a experiência ficasse restrita e criasse uma visão negativa de seu funcionamento. A autora 



 

 

 

 

ainda afirma que várias esferas da sociedade não se sensibilizaram com os movimentos em 

prol do aumento da oferta da creche e de sua qualidade, por não perceber sua relevância no 

que dizia respeito ao cuidado com as crianças. Para parte da sociedade, a creche 

frequentemente era vista como uma intrusa que, de certa forma, competia com a figura 

ultrapassada da mãe provedora. Ela lembra que, ao ser caracterizada como instituição que 

supre uma necessidade emergencial, a creche não atrai a devida atenção dos governantes e, 

com isso, as verbas destinadas ao aumento da oferta e outras questões que são importantes 

para o segmento não são devidamente avaliadas e, portanto, as necessidades das crianças não 

são atendidas em grande parte destas instituições. Assim, por não serem prioritárias para os 

governos, as creches transformaram-se em bola de neve especialmente devido aos escassos 

recursos destinados a esta etapa, tal fato leva a um atendimento precário. 

  Kuhlmann (2007) esclarece que foi a partir da ampliação da força de trabalho 

feminino, nos setores médios da sociedade, a partir da década de 1960, que o reconhecimento 

da necessidade de creche se expandiu. As instituições de educação infantil melhoraram sua 

capacidade de proporcionar uma boa educação às crianças que estavam sob seus cuidados.  

Nesse sentido, há certa discordância entre autores como Kuhlmann (2007) e Vieira (1988), 

para quem, até a metade da década de 1960, o Estado não elaborava planos ou programas 

que visavam ao atendimento das crianças pequenas, não estimava os custos, não estipulava 

metas e não tinha como objetivo ampliar o atendimento. Ele apenas “respondia unicamente 

a demandas isoladas, assumindo o lugar da orientação correta, da uniformização do 

atendimento” (VIEIRA, 1988, p. 4).  

A autora esclarece que o debate sobre a educação de crianças de 0 a 6 anos ficava 

apenas no âmbito médico, entendendo-a muito mais como um recurso dos médicos 

higienistas do que dos educadores que defendiam a escola pública e obrigatória. Nesse 

sentido, discorre sobre o tema do aleitamento materno e da mortalidade infantil, por exemplo, 

que permeava frequentemente os debates, e a creche era defendida para que esse cuidado 

permanecesse e, assim, pudesse garantir sua sobrevivência.  

De todo modo, aponta para as questões socioeconômicas que obrigavam as mulheres 

das classes populares, dos grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo, por 

exemplo, a saírem de casa e procurarem emprego que garantisse sua sobrevivência e a de 

seus filhos, daí o caráter de imprescindibilidade da creche. Além disso, as creches 

constituíam-se como uma opção mais saudável do que deixar suas crianças com as 



 

 

 

 

“tomadeiras de conta”, como eram chamadas as mulheres populares que cuidavam das 

crianças enquanto as mães trabalhavam.  

 Segundo Nunes, Corsino e Didonet (2011), em 1967, foi apresentado o Plano de 

Assistência Pré-escolar (doravante PAPE) para as crianças com até 2 anos de idade, escolas 

maternais e jardins de infância para ajudarem as famílias na criação de seus filhos pequenos. 

O Plano deixou a cargo desses estabelecimentos a possibilidade do desenvolvimento global 

da criança, por meio de situações de vida que favorecessem a criação de hábitos saudáveis e 

que a qualificasse para sua adaptação progressiva ao meio social. Assim, a articulação entre 

educação e cuidados e, com isso, a saúde, estava a cargo naquele momento da esfera da 

“política pública”, embora o Ministério da Educação não tratasse da educação infantil ou pré-

escola, e as atuações públicas acompanhassem as iniciativas privadas.   

 O I Encontro Interamericano de Proteção ao Pré-escolar, ocorrido no Rio de Janeiro, 

em 1968, que envolveu o DNCr, a OMEP, a LDB e o UNICEF, dentre outros, mostrou-se, 

também, bastante importante para os rumos da educação infantil, uma vez que trazia  

recomendações sobre a  obrigatoriedade  do olhar interdisciplinar para a assistência 

apropriada às crianças, auxílio às mães nas questões psicopedagógicas da pré-escola, 

associação entre as condições nutricionais e a saúde infantil, com a evolução global da 

criança, obrigação de profissionais da educação, em qualquer função que era destinada à 

criança pré-escolar, obrigatoriedade em convergir e estruturar os estudos da psicologia, da 

pediatria, da linguística e da sociologia para ter uma visão mais integral e compatível com a 

criança pequena e, principalmente, a exigência de que o Ministério da Educação instituísse 

um departamento para cuidar da educação pré-escolar. Para os autores, a presença de 

organismos internacionais no âmbito do encontro obrigou o governo, de um lado, a dar uma 

maior atenção para as crianças pequenas e, do outro, a prestar atendimento a um número 

maior de crianças sem pensar, todavia, na qualidade. No aspecto profissional, as pessoas que 

trabalhavam nesses estabelecimentos eram voluntárias e, quando eram remuneradas, 

recebiam um salário abaixo do esperado. 

 No ano seguinte ao Encontro, o Departamento de Segurança e Higiene do Trabalho 

(doravante DSHT) tornou-se o órgão responsável pelas regras de estabelecimento de creches 

em locais de trabalho ou criadas por meio de convênios, assim como se tornaram os 

responsáveis pela inspeção dessas instituições. Dessa forma mais um ministério passou a se 

ocupar de papel que visava à atenção integral à criança.   



 

 

 

 

 No final da década de 1960, a rigidez higiênica, que prevaleceu e marcou a oferta de 

educação infantil no país, já não era mais a mesma. Naquele momento, o DNCr começava a 

pensar na possibilidade de ampliar o atendimento ao pré-escolar, utilizando Centros de 

Recreação que poderiam funcionar em prédios ao lado de igrejas ou em equipamentos 

comunitários. Contudo, nesse momento, concepções de creche e pré-escolares, que exigiam 

profissionais especializados e um custo alto de manutenção, cederam lugar a projetos 

simplificados de atendimento, contando com a participação da comunidade. Essa forma mais 

simplificada de atendimento foi uma sugestão que o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(doravante UNICEF), o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação (doravante FAO), a 

Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde (doravante OPAS) 

apresentaram para os governos de países do Terceiro Mundo, com a finalidade de solucionar 

os problemas do subdesenvolvimento, a que se atribuía à falta de assistência e de serviços na 

área de saúde, educação e nutrição.   

 De acordo com a análise de Rosemberg (1984), que teve como objeto de pesquisa a 

investigação das creches do Estado de São Paulo na década de 1970, a expansão de creche 

no Brasil deu-se por volta da segunda metade da década de 70 e teve a participação do 

movimento de mulheres; além disso, surgiram nas grandes cidades manifestações de 

organizações da Sociedade Civil que, apesar do cerceamento da liberdade nos canais 

institucionais da representação popular (partidos políticos, câmaras legislativas e sindicatos), 

resultado da ditadura militar, começaram a utilizar outros meios de apoio como as relações 

de vizinhança, parentesco ou amizade, o que possibilitou a proteção das pessoas e, a partir 

dessa rede de confiança, deu-se origem a diversos movimentos sociais e a laços de 

solidariedade em questões relativas à sobrevivência da população. A participação da mulher 

foi marcante, quer seja em organizações como clube de mães, ligados ou não a igreja, ou em 

associações como as Associações Amigos de Bairros.  

  Em sua pesquisa, ela mostrou que o movimento por creche, no Brasil, cresceu e a 

luta não era mais apenas por locais onde as mães pudessem deixar seus filhos, mas elas 

também desejavam e demandavam a qualidade desse atendimento. Na década de 80, segundo 

Rosemberg (1984), a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, prometeu construir creches no 

período de três anos, mas a Câmara Municipal do município criou uma comissão para estudar 

o caso creche, de modo que a rede de creche pública ficou ameaçada, pois alegavam que a 

construção e a manutenção eram caras e a saída encontrada foi fazer parcerias com 



 

 

 

 

instituições privadas, igrejas, associações filantrópicas, grupos comunitários, e ao Estado 

caberia participar por meio de convênios firmados com estas instituições.  

 Segundo a autora, as mulheres não queriam um local que fosse apenas um depósito 

de crianças, mas onde fossem desenvolvidas atividades tanto relacionadas aos cuidados 

quanto aquelas que fizessem parte de um programa educacional. O Movimento de Luta por 

Creches alcançou, dessa forma, visibilidade social, produzindo efeitos nos meios de 

comunicação, o que contribuiu para a expansão do movimento por todo o país, representando, 

ainda hoje, uma poderosa força expressiva nos debates sociais pela educação infantil.  

  O ingresso do Ministério da Educação na educação infantil ocorreu somente em 

1974, segundo Nunes, Corsino e Didonet (2011, p. 27),  quando foi criado o Serviço de 

Educação Pré-escolar, na Secretaria de Ensino Fundamental, o qual depois se transformou 

em Coordenação de Educação Pré-escolar (doravante COEPRE) e, mais tarde, alterado para 

Coordenação Geral de Educação Infantil (doravante COEDI), alocada na Secretaria de 

Educação Básica, na organização administrativa do Ministério da Educação.  

 Nunes, Corsino e Didonet (2011) enumeram dois fatores da ação da COEPRE, entre 

1976 e 1988, que, segundo eles, indicam o caminho percorrido na elaboração dos conceitos 

de interdependência entre o educar e o cuidar. Inicialmente, houve tentativas de articulação 

entre os órgãos do governo, que tinham propósitos voltados para as crianças menores de 7 

anos, e a Coordenação da Comissão Nacional Criança e Constituinte. Esse primeiro fator foi 

constituído de encontros dos dirigentes da COEPRE, INAN, LBA e da Coordenação de 

Saúde, objetivando compreender e conhecer, de forma integral, os aspectos da educação 

infantil, além de debater sobre a melhor forma de estabelecer uma coerência entre esses 

órgãos em relação à concepção e à execução de planos e projetos.   

Uma importante experiência concretizada fora das políticas públicas e, portanto, de 

autoria não estatal, foi o Projeto Casulo, considerado por Nunes, Corsino e Didonet (2011), 

uma das atividades mais significativas da LBA, tanto pelo número de crianças atendidas, 

quanto pela sua capacidade de abrangência no território nacional. O Projeto Casulo atendia 

um grande número de crianças, mas guiava-se pelo padrão da época que era atender um 

grande número de crianças pobres, com um custo pequeno, contando com a ajuda de 

voluntários e da comunidade em geral. O projeto ficava a cargo da assistência social, mas 

tinha uma proposta voltada para a área educacional, utilizando, para tanto, critérios de ordem 

técnica para fazer convênios com as entidades sociais.  



 

 

 

 

 De todo modo, para Faleiros (2005), só se pode pensar em termos de crianças 

enquanto sujeitos de direitos e cidadãos, enquanto marco institucional, a partir da Convenção 

dos Direitos da Criança, realizada em 20 de novembro de 1989.  

 A convenção de 1989, aponta o autor, veio assegurar, em termos propositivos, que 

qualquer pessoa com idade inferior a 8 anos fosse considerada sujeito de direito, entendido 

como cidadão. No Brasil, o ECA, aprovado pela Lei nº 8069 de 1990, conferiu às crianças e 

aos adolescentes o direito de serem vistas e reconhecidas em seus direitos e isso só ocorreu, 

segundo o autor, devido à grande mobilização da sociedade. Para Faleiros (2005), o ECA 

acabou com o pensamento clientelista e coercitivo que predominava em relação a esses 

sujeitos. 

 Nos anos de 1990, de acordo com Nunes, Corsino e Didonet (2011), a criação da Lei 

Orgânica de Assistência Social (doravante LOAS) implementou uma mescla de alterações 

na política de assistência social, em concordância com os conceitos constitucionais, que 

entende que a assistência é um direito e um dever do Estado, conferido a quem dela precisar. 

Nesse sentido, objetivava-se um atendimento integral à criança, contrário ao 

assistencialismo. Dois anos depois da criação da LOAS, tem-se a extinção da LBA e, com 

isso, suas atividades e convênios relativos às creches comunitárias ficaram a cargo do MPAS 

com o nome de Programa Creche Manutenção (doravante PCM), que permaneceu até o final 

de 2008. Entretanto, ainda em 2007, o Ministério do Desenvolvimento Social (doravante 

MDS), com um novo modelo de política de assistência social, autorizou que os municípios 

fizessem a transferência da rede de educação infantil que ficava sob responsabilidade da 

Secretaria de Assistência Social para a área educacional, utilizando, com isso, recursos do 

Piso Básico de Transição (doravante PBT) para assistir as crianças de 0 a 6 anos, embora a 

prioridade de atendimento tenha sido  crianças de 0 a 3 anos que vinham de famílias em 

situações de vulnerabilidade social.  

 Ainda de acordo com estes autores, a transição da coordenação da rede de creches do 

MDS para o Ministério da Educação somente foi concluída no ano de 2009, sendo, para isso, 

instituído um Comitê Técnico Interministerial (doravante CTI) do MDS, do MEC e do 

Ministério do Planejamento, fortalecendo a compreensão de que a creche e a pré-escola não 

seriam competência da assistência social.  A alteração de órgão responsável pela educação 

infantil foi justificada por duas razões: a primeira delas é que a creche, a partir de 1988, 

tornou-se uma questão educacional, tendo como orientação a CF, o ECA (1990) e a Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional (1996). A segunda, foi quando se deu início, no 



 

 

 

 

Ministério do Desenvolvimento Social, à criação de uma nova política para o referido setor, 

com a criação do Sistema Único de Assistência Social (doravante SUAS) em 2007. 

 Ainda que, somente em 2009, a educação infantil tenha sido transferida para o campo 

educacional, o seu reconhecimento como um direito e a sua oferta como um dever do Estado 

tem, na Constituição de 1988, o marco fundamental. Nunes, Corsino e Didonet (2011), por 

exemplo, consideram-na o ponto de partida para um novo estatuto teórico e legal para a 

educação infantil, além de se referirem ao ECA e a LDB como marcos legais essenciais para 

essa etapa da educação básica. Os autores afirmam que a Constituição de 1988 redirecionou 

as concepções de República e retomou o Estado de Direito, colocando a criança num contexto 

de cidadania e estabelecendo novo vínculo entre ela e o Estado, pelo menos do ponto de vista 

legal.  

 A partir da Carta Magna, os princípios que passaram a nortear a educação foram a 

percepção e o entendimento de que as crianças são sujeitos de direitos e estes devem ser 

garantidos não só pela família, mas, principalmente, pelo Estado, com a colaboração da 

sociedade. Como bem aponta Cury (1988), a educação infantil passa a não estar mais no 

âmbito do amparo e da assistência, mas sob à luz do Direito; não mais aos cuidados do 

Estado, mas vista como um dever assumido por ele (CURY, 1998).  

 Acertadamente, ele chama atenção para o fato de que a transferência da educação 

infantil para o campo educacional, embora representasse importante expressão de uma 

demanda histórica de grupos organizados, por si, não garante uma alteração substancial da 

realidade da creche ou pré-escolar, se junto a ela não se garantirem os recursos e as condições 

necessárias para a efetivação do direito. É nesta direção que o autor afirma que, para se ter 

um direito social representativo, é necessário, além de um amparo legal eficaz, a existência 

de financiamento, pois, se isso não ocorrer, o direito reconhecido torna-se uma letra morta.  

 Com esta perspectiva, ele afirma que a Constituição de 1988 trata a Educação Infantil 

com respeito, deixando claro que, ainda que seja da responsabilidade dos municípios a 

atenção prioritária com essa etapa, deve prevalecer o princípio de colaboração entre os entes 

federados; continuando os estados corresponsáveis pelo ensino fundamental e educação pré-

escolar. Para o estudioso, essas orientações ao direito e atribuições relativas à educação das 

crianças pequenas foram reiteradas nas leis que se seguiram: o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, nos artigos 53, 54 e 71 que ampliam não somente a questão do direito e dever, 

mas refere-se, também, ao regime de colaboração entre estados e municípios. A Lei de 



 

 

 

 

Diretrizes e Base, lei extremamente relevante no que diz respeito à área da educação, 

apresentou vários artigos que fazem referência categórica à demanda da educação Infantil.  

 O autor faz referência também à formação dos profissionais que vão atender essa 

etapa da educação os quais, segundo ele, não devem ter a mesma formação que os 

profissionais das demais etapas da educação básica, pois os profissionais da educação Infantil 

devem atender a algumas especificidades características dessa faixa etária.   

 A CF de 1988, além de determinar, em seu art. 205, que a educação é um direito de 

todos e que é dever do Estado provê-la, também prevê, em seu artigo 206, VII com a redação 

da emenda constitucional nº 53, que o ensino deve ser ofertado, garantindo-se um padrão de 

qualidade. 

 Para Campos (1998), ao exigir um padrão mínimo de qualidade, o objetivo do 

legislador era estabelecer um padrão através do qual os serviços deveriam ser ofertados e não 

oferecessem riscos à segurança e bem-estar das crianças. A autora ressalta que se deve 

entender que há várias formas de se conceber a qualidade na educação e existe um conjunto 

de regras que norteiam a educação infantil, estabelecendo diversos propósitos no que tange 

à garantia de qualidade dos serviços. Falar em padrões mínimos de qualidade significa supor 

que os serviços ofertados abaixo de certo padrão esperado estão contra o que rege a lei e 

devem ser punidos, levando ao fechamento de instituições que os ofertem (CAMPOS, 1998, 

p. 42). Para a autora, concomitantemente à utilização de critérios para se ter um padrão 

mínimo de qualidade, espera-se que garantam, também, a fiscalização e punição aos que 

estejam fora do que é legalmente aceitável. 

 

1.1 Educação Infantil e alguns dos seus aspectos legais  

 

 Nesta seção, discutem-se alguns aspectos dos marcos legais referentes à creche, direta 

ou indiretamente, no Brasil. Assim, privilegiam-se: (i) as diretrizes gerais desta etapa 

educacional, na Carta Magna; (ii) a regulação de algumas diretrizes nacionais, na Lei de 

Diretrizes e Bases da União; (iii) os artigos que se encontram no ECA, nos quais se reafirma 

o direito à educação dentre os direitos sociais; (iv) a Lei n˚ 11.4949/2007 que institui o 

FUNDEB, que passa atender o financiamento da creche e (v) a Lei n˚ 13.005/2014, que 

aprova o Plano Nacional de Educação. 

 No que diz respeito aos aspectos normativos, a CF de 1988, também conhecida como 

Constituição Cidadã, positiva no corpo da lei um conjunto de direitos que permite afirmar 



 

 

 

 

que este é o texto legal que mais cuidou de criar um Estado de bem-estar social, no Brasil, se 

contrastado com períodos que a antecedem. Do ponto de vista da educação, a Carta Magna 

reservou-lhe um capítulo, dos artigos 205 a 214, nos quais são apresentadas as diretrizes do 

ensino no país, a competência legal de oferta, as relações entre público e privado, o ensino 

superior, além do planejamento educacional, financiamento e relações interfederativas. 

(OLIVEIRA e ADRIÃO, 2013, p. 29-42) 

 Especificamente, em relação à creche e às dimensões de qualidade que se buscam 

examinar neste trabalho, os incisos IV, VI, VII e o § único do artigo 206 são muito 

importantes, como se pode observar:  

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade. 
 VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006) 
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 
considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de 
prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no 
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.          
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) (BRASIL, 1988, 
grifo nosso).  

  

 Os artigos para os quais se chama atenção sublinham o caráter gratuito da creche, a 

necessidade de se garantir um padrão de qualidade para esta oferta e a importância de se ter 

uma política salarial docente. Como se sabe, ainda que as diretrizes inseridas pelo 

Constituinte não induzam à imediata e efetiva realização daquilo que foi positivado na lei, o 

fato de figurar como um marco legal já contribui bastante para a luta na garantia de direitos, 

uma vez que, em última análise, pode-se recorrer ao judiciário para buscar garantir certo 

direito que, por ventura, possa ter sido negado.  



 

 

 

 

 Estas diretrizes, estabelecidas pela Carta Maior são reafirmadas, com alguns 

acréscimos, na Lei n˚ 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que 

regula a educação.  

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extra-escolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
XII - consideração com a diversidade étnico-racial.             (Incluído pela 
Lei nº 12.796, de 2013) 
XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.              
(Incluído pela Lei nº 13.632, de 2018) (BRASIL, 1996).  

 

 Note-se que o artigo 3˚, da LDB, praticamente re-edita os princípios alocados no 

artigo 206 da CF, sem, no entanto, regulamentá-lo, de modo a traduzir o que significaria o 

inciso IX, da LDB, “garantia de padrão de qualidade”. Embora se saiba que a definição de 

qualidade é condicionada historicamente e tributária de processos político-econômicos, a 

ausência de uma definição mínima do termo propiciou que ele se tornasse, de um lado, uma 

agenda em disputa, enquanto, de outro, a “legitimação legal” para se ofertar o mínimo 

possível. 

 A “não-decisão”, neste caso, conformou e se tornou a própria política educacional, 

no que se refere à educação infantil, na etapa creche, a qual, embora seja direito assegurado 

na Constituição, não é considerada “direito público subjetivo”, como se dá com a segunda 

etapa, que é a pré-escola, de 4 a 5 anos, marcada pela obrigatoriedade de matrícula e 

frequência. A Emenda Constitucional n˚ 59/2009 parece endossar esse posicionamento ao 

destacar que a utilização dos recursos financeiros, conforme disposto no artigo 212, deveria 

se voltar para a área considerada obrigatória do ensino regular: 

Art. 212 
[...] 
§ 3˚A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao 
atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a 
universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do 
plano nacional de educação."(NR) (BRASIL, 2009). 



 

 

 

 

 

 De todo modo, não se pode desconsiderar, em relação ao debate sobre o 

financiamento da creche, uma importante conquista que veio com a Lei n˚ 11.494/2007, que 

institui o FUNDEB, mas que termina em 2020, já que este é um fundo contábil. Ainda assim, 

o FUNDEB, ao contrário do seu antecessor, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental (doravante FUNDEF), representou um avanço em termos de garantia 

de um padrão de qualidade educacional, sob o ponto de vista do financiamento. Isso porque 

o FUNDEF não contemplava o repasse de valores para a etapa da educação infantil, mas 

apenas para o ensino fundamental. Com a aprovação do FUNDEB, os valores relativos ao 

Fundo passaram a ser distribuídos por todas as etapas e modalidades da educação básica, e o 

valor aluno-ano passou a incluir, assim, creches públicas e conveniadas com o poder público, 

em regime parcial e total1. 

 No que se refere à definição de padrão de qualidade, não se pode deixar em segundo 

plano o engajamento de movimentos sociais e “comunidades de política”, no âmbito 

educacional, o que tem sido traduzido na produção de documentos, seja pelo Ministério da 

Educação, especialmente, pela COEDI, seja por OSC como a Ação Educativa ou o Centro 

de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (doravante CENPEC), 

para citar apenas dois nomes.  

 Pode-se considerar, ainda, como um desdobramento da luta de movimentos sociais o 

próprio ECA, aprovado pela Lei n˚ 8.069/1990, que, para alguns autores como Oliveira e 

Adrião (2013), avançou mais do que a própria LDB em termos de reconhecimento dos 

direitos das crianças. É nele que se encontra, de forma explícita, em toda a legislação 

brasileira, a obrigatoriedade de matricularem as crianças em redes regulares de ensino, 

conforme o artigo 55 do ECA, produzindo assim sustentação legal à negativa de 

“homeschooling” no país, por exemplo. Do ponto de vista da educação infantil, o artigo 54, 

do ECA, reconhece como dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente “[...]IV – 

                                                 
1 A título de exemplo, para o ano de 2019, o mínimo nacional definido como valor aluno/ano, para a etapa 
creche, segue a seguinte distribuição: Creche Integral: 4.210,08; creche parcial: 3.724,30; Creche Integral 
Conveniada: 3.562,37; Creche parcial Conveniada: 2.590,82 (BRASIL/FNDE, 2018). 

 

 

 

 



 

 

 

 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade” (BRASIL, 

1990). 

 Mais recentemente, em termos de normatização, a Lei n˚ 13.005/2014, que aprova o 

Plano Nacional de Educação, também tentou definir o que se espera de qualidade em 

educação infantil, especialmente, quando se trata de creche.  

 O PNE criou uma meta exclusivamente para a educação infantil e divide essa meta 

em indicadores: creche e pré-escola.  A meta 1, do PNE, define a expansão da oferta de vagas 

para creche, até 50% da demanda manifesta ao final do PNE, em 2024, por meio de um 

regime de colaboração entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de modo que 

se possa construir um padrão de qualidade nacional que leve em conta as características locais 

das instituições e que garanta a redução de desigualdades, fazendo com que a diferença de 

frequência das crianças de 0 a 3 anos seja menor que 10% (dez por cento) da quinta renda 

familiar mais alta em relação ao da quinta renda per capita mais baixa.  

 Para que a meta 1 seja alcançada, o PNE (2014) definiu algumas estratégias que 

devem ser pensadas as quais são: i) fazer um levantamento a fim de averiguar o número de 

procura por vagas em creches para menores de 3 anos para, assim, verificar e planejar como 

atender essa demanda; ii) determinar, no 1º ano do PNE, regras e mecanismos que visem 

consultar publicamente a demanda familiar por creches; iii) fazer uma avaliação da educação 

infantil a cada 2 anos, baseando-se nos padrões nacionais de qualidade com o objetivo de 

verificar a estrutura física, o quadro de pessoal, a forma de gestão, os recursos pedagógicos, 

acessibilidade e outros indicadores importantes; iv) estabelecer um determinado número de 

matrículas gratuitas em creches com entidades beneficentes a fim de expandir a oferta na 

rede escolar pública; v) propiciar a formação inicial e continuada dos profissionais da 

educação infantil; vii) promover a articulação entre a equipe da educação infantil,  a pós-

graduação e os  núcleos de pesquisas nos quais o processo de ensino aprendizagem e teorias 

educacionais das crianças de 0 a 3 anos sejam protagonistas. (BRASIL, 2014). 

 O PNE dispõe, também, que crianças de 0 a 5 anos das populações do campo, 

comunidades quilombolas e indígenas sejam atendidas. De igual modo, que as crianças em 

idade de creche com deficiências, transtornos globais e demais problemas tenham seu acesso 

assegurado nessa etapa educacional. Outra estratégia do PNE diz respeito à atuação conjunta 

das áreas da saúde, educação e assistência social, de modo a elaborar programas de apoio, a 

fim de garantir o desenvolvimento integral das crianças daquela faixa etária.   



 

 

 

 

 Ao observar todas as estratégias definidas para alcançar a meta 1, indicador 2, 

referente à creche, relacionando-as às metas 15, 17, 18 e 20, de formação, valorização, plano 

de carreira docente e financiamento educacional, respectivamente, nota-se que o PNE buscou 

preencher a lacuna deixada  na legislação precedente, marcada pela indefinição ao tratar da 

qualidade educacional que, embora seja um conceito dinâmico, deve partir de algum 

parâmetro para se consolidar. 

 

CAPÍTULO 2 QUALIDADE EM EDUCAÇÃO E QUALIDADE EM EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 Nesse capítulo, busca-se sistematizar o debate sobre qualidade educacional, 

considerando, inicialmente, a fase obrigatória da educação para, em seguida, discutir o tema 

da qualidade no campo específico da educação infantil, etapa creche.  Para tanto, começa-se 

apresentando, a partir de Oliveira e Araújo (2005), as dimensões de qualidade com as quais 

o Brasil conviveu historicamente, no ensino fundamental e médio. A opção por começar por 

esta sistematização mostrou-se importante para a discussão posterior da educação infantil, já 

que a não obrigatoriedade de matrícula em creche, bem como a trajetória feita por esta etapa 

educacional até ser incluída nas políticas educacionais, parece ter levado a outras definições 

do que seja considerado “qualidade”.  

 Assim sendo, o capítulo tem início com a discussão sobre a definição de qualidade na 

perspectiva da educação básica obrigatória, nas dimensões de acesso, fluxo e aprendizagem, 

dimensionada em testes de larga escala. Em seguida, serão sistematizadas as noções de 

qualidade na etapa da educação infantil, a partir de autores e pesquisas que têm sido 

desenvolvidas conforme (CAMPOS, 2010; POPP, 2015; ZABALZA, 1998, CORRÊA, 

2003), bem como serão trazidas algumas contribuições presentes em documentos oficiais 

como os “Indicadores da Qualidade na Educação Infantil” (BRASIL 2009). Por fim, o 

capítulo examinará, de modo específico, as três dimensões de qualidade na educação infantil, 

etapa creche, assumidas pela pesquisa, a partir da literatura acadêmica examinada: i) 

qualidade como acesso; ii) modos de oferta (pública, privada) e iii) insumos como 

infraestrutura, formação e carreira de professores e número de crianças por turma. 

 



 

 

 

 

 

2.1 Qualidade em Educação  

 

 Segundo Campos (2010), a discussão sobre a qualidade na educação infantil é ainda 

recente no cenário educacional. Dessa forma, entende-se a importância de retomá-la, uma 

vez que vem  sendo construída ao longo dos anos da etapa obrigatória para, desse modo, fazer 

uma análise e compreender como a qualidade em educação infantil, na etapa creche, vem 

sendo percebida; trata-se de entender suas vinculações e relações com as diretrizes que 

estabeleceram os critérios para definir qualidade em outras etapas que compõem a educação 

básica. 

 A oferta gratuita e de qualidade constitui-se como um dos princípios basilares sobre 

os quais a educação brasileira deveria se erigir, de acordo com o artigo 206, da CF de 1988, 

como se pode ler pela transcrição abaixo:  

Art. 206 
[...] 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade. (BRASIL, 1988) 

 

 Entretanto, como se sabe, nem sempre a inserção de determinado tema no marco legal 

corresponde a sua efetivação. Como afirmam Oliveira e Adrião (2013), concomitante ao 

marco legal, é necessário que haja um movimento político e social de modo a levar a cabo os 

direitos positivados nos textos legais. Contudo, os autores afirmam que não se pode esquecer 

que o simples fato de determinada questão entrar no corpo de uma lei já se torna um 

instrumento de luta. Segundo os autores, posteriormente à promulgação da CF de 1988, 

foram empreendidas, no Brasil, políticas fundamentadas na perspectiva de reordenar a função 

do Estado nas políticas sociais, bem como naquela de ajuste fiscal. E isso, como eles 

apontam, gerou um distanciamento entre as conquistas postas na CF e as obrigações 

relacionadas à gestão e redução dos gastos públicos. No âmbito educacional, essas 

circunstâncias, conforme seus estudos revelam, evidenciaram um acirramento das tensões 

entre as possibilidades de melhoria da qualidade de recursos no orçamento para os objetivos 

propostos. Dessa forma, para os autores, a palavra “qualidade” passou a apresentar vários 



 

 

 

 

significados, estimulando incorretas concepções e proporcionando inúmeros entendimentos 

do seu significado. 

 O conceito qualidade, para eles, está sendo muito usado no setor produtivo e, por isso, 

alertam sobre dois aspectos que a palavra qualidade abrange na esfera dos acordos comerciais 

e/ou na administração em geral. O primeiro sentido é aquele em que “qualidade” pode ser 

entendido como relacionado a um produto, e todo procedimento, nesta perspectiva, é 

estruturado com base no conceito de aquisição de um produto de qualidade. Já o outro, diz 

respeito ao “processo” mais satisfatório para alcançar os objetivos determinados. Conforme 

os pesquisadores, é importante entender essa diferenciação para compreender que a palavra 

perpassa por diferentes concepções, seja no âmbito dos negócios, seja no educacional, o que 

implica em processos distintos.  

 No âmbito educacional brasileiro, a palavra qualidade apresenta, historicamente, três 

conceitos que devem ser considerados. O primeiro deles é “qualidade” como sinônimo de 

acesso. Esse primeiro significado foi condicionado pela oferta insuficiente de vagas nas 

escolas, o que significa qualidade como acesso, como garantia de uma vaga na escola. O 

segundo significado está relacionado a fluxo, ou seja, o número de alunos que avançam ou 

não no sistema escolar. O terceiro associa qualidade aos resultados dos alunos nas avaliações 

externas padronizadas.  

 De acordo com os autores, a qualidade na educação é uma questão que preocupa todos 

os países e que, aos poucos, foi se tornando o ponto central das discussões no cenário 

educacional a partir da década de 1940, quando a população começa a ter, inclusive no Brasil, 

um desenvolvimento gradativo de ampliação da possibilidade de acesso à educação. 

 Parte da população que, anteriormente, não era contemplada com o acesso 

educacional e com vivências culturais diferentes, passa a conviver com aqueles para os quais 

a educação era uma realidade e, conforme foi pontuando por Oliveira e Araújo (2005, p.8) 

com esse processo de expansão das oportunidades foi incorporado pela escola tensões, 

contradições e diferenças que estão presentes na sociedade. Apesar de o acesso à educação 

ter sido um movimento mundial ocorrido apenas recentemente ocorrido, o Brasil conseguiu 

alcançar índices de educação obrigatórios que os outros países haviam atingido há décadas. 

Atualmente quase todas as pessoas com idade escolar têm acesso ao ensino fundamental. 

Partindo da premissa de que o primeiro critério da qualidade está relacionado à oferta 

suficiente de vagas, a política educacional concluiu que a solução do problema do 

atendimento à demanda requerida passava pela construção de escolas, mesmo que não fosse 



 

 

 

 

observada a questão da qualidade do serviço oferecido por essas instituições. (OLIVEIRA e 

ARAÚJO, 2005, p. 9). 

 Quando se discute qualidade enquanto acesso, na etapa obrigatória do ensino, os 

dados permitem-nos afirmar que ela está relativamente garantida, isso porque o acesso ao 

ensino fundamental alcançou, em 2008, 93,7%. O relatório de Monitoramento do PNE 2018 

aponta uma disposição de universalização do atendimento a crianças e adolescentes na etapa 

obrigatória, em todas as regiões e, também, uma redução das desigualdades. O gráfico 1 

apresenta dados que permitem analisar o crescimento de matrículas nos anos de 2004 a 2017. 

 
Gráfico 1 - Percentual da população de 6 a 14 anos que frequentava ou que já havia concluído o 

ensino fundamental – Brasil – 2004-2017 

 
Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica, 2019. 

 

 O Gráfico 1 mostra que, em 2004, 91,5% das crianças de 06 a 14 anos já frequentavam 

ou haviam concluído o ensino fundamental, mas os dados não informam a distorção entre a 

idade e a série cursada por eles, caso houvesse. Embora a melhoria substantiva do acesso seja 

visível, é possível notar, também, desigualdades entre as regiões. No caso, o Gráfico 2 

permite afirmar que as Regiões Norte e Nordeste, ao serem comparadas com as outras 

regiões, apresentam índices inferiores. 

 



 

 

 

 

Gráfico 2 - Percentual da população de 6 a 14 anos que frequentava ou que já havia concluído o 
Ensino Fundamental – por grande região – 2012-2017 

 
Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica, 2019. 

 
 A região Norte, de acordo com o Relatório de Monitoramento 2018, permanece com 

a menor cobertura durante todo o período, no entanto, essa desigualdade, em relação à região 

Sul, que tem a maior cobertura, cai de 1,9%, em 2012, para 0,8%, em 2017. Isso mostra que 

foi a região que obteve maior progresso, seguido pelo Nordeste que ficou com 1,3%.  

 Com a expansão do acesso obrigatório à escola, surge mais um desafio no que se 

refere ao direito à educação, qual seja,  fazer com que este direito seja realmente efetivado 

através de critérios universais que possibilitem o acesso a e a permanência na escola, além 

de propiciar uma vivência rica sob uma ótica humana, política e social. 

 Com esta perspectiva, Oliveira e Araújo (2005) afirmam que é importante a discussão 

sobre o atual modelo de atendimento educacional brasileiro e, também, a reflexão sobre 

algumas particularidades do padrão de qualidade que desejamos para garantir o direito à 

educação, não apenas no que diz respeito ao acesso, mas também à qualidade. 

 Atentar para a análise sobre a dimensão qualitativa do direito à educação não supõe 

que a questão do acesso à educação esteja solucionada. Outro ponto levantado pelos autores 

diz respeito à dimensão qualitativa, pois para eles não basta simplesmente determinar 

parâmetros de atendimento sem levar em conta a multiplicidade de perspectivas e exigências 

da sociedade no tocante aos sistemas educacionais. 

 Eles alertam para o fato de que, com a expansão educacional, surgiu uma outra 

dificuldade inerente à continuidade dos estudos dos novos integrantes da escola pública a 

qual acontecia devido ao fato de não possuírem as mesmas vivências culturais dos grupos 



 

 

 

 

que já faziam parte da escola, “dessa forma os obstáculos à democratização do ensino foram 

transferindo-se do acesso para a permanência com sucesso no interior do sistema escolar” 

(OLIVEIRA e ARAUJO, 2005, p. 10).  

Uma das barreiras mais conhecidas para a permanência nas escolas eram os exames 

de admissão2 que, segundo os autores, eram um verdadeiro “gargalo”. Com a sua suspensão, 

através da Lei n. 5.692/71, outro tipo de seleção surgiu e, com isso, originou-se uma nova 

concepção de qualidade, agora relativa ao conceito de fluxo, determinada por aqueles que 

conseguiam prosseguir nos estudo; assim a qualidade passou a ser aferida de acordo com a 

comparação entre a entrada em e a saída dos alunos, computadas nos sistemas  de ensino. 

 Desta forma, pode-se dizer que um novo indicador de qualidade é implantado no final 

da década de 1970 e nos anos de 1980, que foi a comparação entre o número de alunos que 

entravam e saiam do sistema escolar, ou seja, “se a saída se mostrasse muito pequena em 

relação à entrada, a escola ou o sistema como um todo teria baixa qualidade”. (OLIVEIRA e 

ARAÚJO, 2005, p. 10). Os autores afirmam que, a despeito da expansão significativa do 

número de matrículas na fase obrigatória educacional, ao final da década de 1980, 

apresentou-se um índice significativo de reprovação, pois, de cada 100 crianças que 

ingressavam na 1ª série, 48 eram reprovadas e duas abandonavam a escola, o que 

demonstrava a baixa qualidade em educação que era ofertada à população.  

 Os anos de 1990 são definidos pela propensão à normalização do fluxo no ensino 

fundamental, e a forma encontrada para resolver o problema, de acordo com os autores, foi 

a adesão a ciclos de escolarização, à promoção continuada e propostas de aceleração da 

aprendizagem, o quais foram possibilitados pela promulgação da LDB, Lei nº 9394/96. Os 

autores deixam claro que ocorreu um declínio significativo na taxa de repetência do ensino 

fundamental, “pois, entre 1975 e 2002, a matrícula da 1ª à 4ª série diminuiu 16,1%, enquanto 

a de 5ª à 8ª série do ensino fundamental cresceu na mesma proporção (OLIVEIRA e 

ARAÚJO, 2005, p. 11).  

Eles esclarecem que essas taxas podem ser explicadas parcialmente pela adesão ao sistema 

de ciclos em alguns estados, visto que, antes mesmo da adesão a esse arranjo didático, já se 

percebia uma propensão de contração dessas taxas, “devido a orientações políticas de 

                                                 
2 Os exames de admissão eram exames realizados por alunos que ingressavam no ensino secundário. O exame 
de admissão tornou-se uma prática nacional após o Decreto nº 1989, de 18 de abril de 1931. 
 

 
 



 

 

 

 

combate à reprovação que não se explicitaram em arranjos organizativos” (OLIVEIRA e 

ARAÚJO, 2005, p. 11). 

 A porcentagem do número de matrículas na 1ª série, entre os anos de 1975 e 1984, 

retratava 30% do número total de matrículas no ensino fundamental, já em 1985, há um 

pequeno declínio que, de acordo com Oliveira e Araújo (2005), se acentua na década de 1990, 

período em que a taxa média de matrícula na 1ª série caiu para 20% e, no período de 1975 a 

2005, há uma discrepância nas taxas de matrícula na 1ª série, contudo, de acordo com os 

dados obtidos pelos autores, ocorreu um aumento de 4,5% dos alunos que atingiram a 8ª série 

o que significava que aproximadamente o dobro de alunos alcançavam a etapa final da 

escolarização obrigatória. 

 Explicam que a educação brasileira conseguiu solucionar, relativamente, a questão 

do fluxo no ensino fundamental, mas de uma maneira muito diferenciada “pois, enquanto os 

estados das regiões Sul e Sudeste diminuíram a taxa de distorção idade/série (doravante DIS) 

para patamares em torno de 30%, nos estados no Norte e Nordeste brasileiro essa taxa 

permanece em torno de 60% (OLIVEIRA e ARAÚJO, 2005, p. 12).   

 Em seu trabalho, os pesquisadores esclarecem que, nos anos de 1995 e 1996, a taxa 

média nacional de reprovação era de 30%, em estados da região Norte e Nordeste; já nos 

estados das regiões Sul e Sudeste, essa taxa era de 22% o que representava uma diferença de 

15 pontos percentuais. Os estados da região Centro-Oeste, por sua vez, tinham uma taxa de 

30%, para o mesmo período. Ainda de acordo com os dados coletados por eles, no período 

de 1999 a 2000, a despeito das ações reguladoras do fluxo escolar, os estados do Norte e 

Nordeste permaneceram exibindo os maiores números de reprovações, quando comparados 

à média das outras regiões. 

  Os autores apontam um outro indicador das desigualdades nas regiões brasileiras no 

que se refere à oferta dos serviços educacionais que é a taxa DIS (disparidade idade/série). 

Esclarecem que, com relação à eficácia do sistema de ensino, constituída na normalização do 

movimento e do rendimento escolar, houve uma evolução, entretanto, essa evolução 

aconteceu sem suprimir as desigualdades tanto sob a perspectiva social quanto regional. 

Baseando-se nos dados coletados, afirmam que, no ano 2000, os dados mostravam “a 

permanência de gritantes desigualdades nas taxas de aprovação, reprovação e evasão” (idem, 

p.13). 

 Concluíram que, no ano de 2001, a região Nordeste tinha um total de matrículas de 

12.430.998, números muito próximos aos da região Sudeste (12.672.107), mas ainda 



 

 

 

 

concentrava uma taxa de 46% de reprovação e outra de 53% de evasão. Dessa forma, 

ponderam que as ações tomadas para corrigir o fluxo escolar haviam atingido, parcialmente, 

o quadro de injustiças da educação brasileira, estabelecendo que o direito à educação atende 

a sociedade precariamente e de forma insuficiente quando se trata de atingir o ideário 

igualitário e emancipador. 

Com efeito, os números apresentados indicam que, apesar da ampliação do 
acesso à etapa obrigatória de escolarização observada nas últimas décadas, 
o direito à educação tem sido mitigado pelas desigualdades tanto sociais 
quanto regionais, o que inviabiliza a efetivação dos dois outros princípios 
basilares da educação entendida como direito: a garantia de permanência 
na escola e com nível de qualidade equivalente para todos” (OLIVEIRA e 
ARAÚJO, 2005, p. 13). 

 

 Analisando os dados de 2017, divulgados pelo Anuário Brasileiro da Educação 

Básica (doravante ABEB), percebe-se que, em todas as regiões brasileiras, existe uma 

diferença de 2 anos entre a idade compatível e o ano que o aluno está estudando.  

 
Tabela 2 - Fluxo – Taxa de distorção idade-série - Ensino fundamental – Brasil e regiões – 

2007-2018 (Em %) 

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica, 2019. 

 
 Ao observar os dados da Tabela 2, organizado por região, percebe-se que as 

desigualdades persistem, pois o que se vê é que, nas regiões Sul e Sudeste vêm ocorrendo 

um declínio no que diz respeito à distorção idade-série (DIS), enquanto na região Norte e 

Nordeste, apesar da DIS ter diminuído ao longo dos anos, o percentual ainda continua alto 

frente às demais regiões.  

 Oliveira e Araújo (2005) sugerem que, ao confrontarmos o aumento da perspectiva 

de ingresso e de fluxo, com as séries que mostram uma taxa de aumento do número de alunos 

que chegam à 8ª série, concluímos que o ingresso no ensino fundamental tornou-se fácil, mas 

concluí-lo ainda era um problema. Outro ponto relevante apontado por eles que valida a 

afirmação anterior, é que havia grande concentração de matrícula da 1ª à 4 série, de 1975 a 

1998, com crescimento constante durante todo o período. Para eles, a adesão aos ciclos, à 



 

 

 

 

progressão automática e os programas de aceleração da aprendizagem recai diretamente no 

problema da falta de qualidade, impedindo que procedimentos internos de seletividade 

escolar, “que consistiam basicamente na reprovação e na exclusão pela expulsão era 

contabilizada como evasão”. 

 O ABEB (2019) traz dados mais atualizados no que diz respeito ao fluxo e às taxas 

de aprovação, reprovação e abandono em relação ao ensino fundamental, como pode ser 

verificado na Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Fluxo – taxas de aprovação, reprovação e abandono – Brasil - Ensino Fundamental – Por 

ano – 2017 (Em %) 

 

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica, 2019. 

    

 As maiores taxas de reprovação correspondem ao 3º, 6 º e 7º ano, com 9,7%, 12,7% 

e 10,9% respectivamente.  Ao se analisar a Tabela 3, acima, percebe-se que a maior taxa de 

abandono, com 2,9%, refere-se ao 9º ano, seguida de perto, pelo 6º ano com uma taxa de 

2,8%.  Os dados expostos na Tabela 3, acima, evidenciam a seguinte realidade: quanto mais 

elevada for nível de escolarização, maiores são as taxas de reprovação e abandono. 

 Uma terceira dimensão de qualidade em educação, historicamente assumida no país, 

segundo os autores, é a qualidade sinalizada pela eficiência cognitiva dos alunos, medida por 

meio de avaliações padronizadas em larga escala, baseada nos moldes do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação (doravante SAEB), do Exame Nacional do Ensino médio 

(doravante ENEM) e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (doravante 

ENADE), para o Ensino Superior. 



 

 

 

 

 Referindo-se às diretrizes e às matrizes curriculares para as várias etapas e níveis 

educacionais, os pesquisadores explicam que é a partir desse instrumento que são elaboradas 

as avaliações padronizadas que, teoricamente, avaliam o conhecimento que os alunos têm 

dos conteúdos que são obrigatórios para determinada etapa ou nível de escolarização. O que 

se espera com a avaliação, segundo eles, é conseguir aferir se o aluno assimilou ou não os 

conteúdos trabalhados. 

 Os autores afirmam que, ainda que os profissionais da educação resistam à avaliação 

da qualidade por meio dos testes padronizados na etapa obrigatória da educação, no ensino 

fundamental, os resultados permitem verificar que a expansão não acabou com as grandes 

discrepâncias regionais e internas do próprio sistema educacional.  

 Oliveira e Araújo (2005) esclarecem que, para além dos efeitos das respostas das 

avaliações padronizadas do país, em 2001, foi publicado o resultado da avaliação 

internacional PISA, que é realizado pela OCDE. Os alunos brasileiros ocuparam a última 

colocação nesta prova que analisou, pela primeira vez, o desempenho educacional de jovens 

com 15 anos, de 32 países. O PISA, Programme for International Student Assessment, 

traduzindo, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, é uma avaliação 

internacional que tem como objetivo contribuir com o aperfeiçoamento das mudanças 

educacionais em curso, nos países que aderiram a ela.  

 A avaliação, de acordo com os autores, analisa em que condição os alunos concluem 

a etapa obrigatória, verifica se possuem os saberes e competências requisitados para 

desempenhar os vários papéis “na sociedade, consubstanciados na capacidade de análise, 

raciocínio e comunicação de ideias” (OLIVEIRA e ARAÚJO, 2005, p. 14). A avaliação 

abarca as áreas de conhecimento como leitura, matemática e ciências e procura captar 

informações sobre a aquisição do conhecimento dos estudantes, assim como constatar a 

preparação deles para entender o conhecimento como um procedimento contínuo. Os 

resultados obtidos pelos estudantes brasileiros no exame do PISA, aplicado no ano de 2000, 

de acordo com a pesquisa de Oliveira e Araújo (2005), demonstram que, na etapa básica de 

ensino, estes alunos conseguem interpretar apenas textos elementares. 

 O PISA analisou também o comprometimento destes estudantes na relação com os 

mecanismos de aprendizagem. Um dado relevante, segundo os autores, é que grande parte 

dos estudantes que foram avaliados pelo PISA afirmaram que a escola é o lugar que eles não 

querem frequentar. Outro aspecto destacado é que, de acordo com o exame, a concepção mais 

adequada à performance educacional está relacionada à gestão do processo de aprendizagem. 



 

 

 

 

Destaca-se, também, uma questão levantada pelos autores que diz respeito à questão 

socioeconômica: os melhores resultados constantemente vêm de escolas que têm um grupo 

com benefícios socioeconômicos. Os resultados do teste apontam que as diferenças 

socioeconômicas incidem na diferenciação do sistema escolar e este tem estreita relação com 

ao alto ou baixo desempenho acadêmico dos estudantes conforme descrito por Oliveira e 

Araújo (2005, p.16).  

O ABEB, em sua edição de 2019, mostra que os estudantes brasileiros mantiveram-

se nas últimas posições na avaliação do PISA, em 2015, quando comparados com outros 

estudantes de países pertencentes ao grupo da OCDE. O gráfico 3 apresenta a porcentagem 

de estudantes brasileiros que estão acima do nível 2, comparando-os com a média dos países 

da OCDE. 

 
Gráfico 3 - Porcentagem de estudantes acima do nível 2 no Brasil e média dos países da OCDE – 

2015 (EM%) nas três áreas avaliadas (Leitura, Ciências e Matemática) 

 

Fonte: Anuário da Educação Básica, 2019. 
 
 O Gráfico 3 mostra o percentual de estudantes que se encontram no nível 2 de 

proficiência. O nível 2, de acordo com o Anuário, estabelece o mínimo exigido para que se 

tenha uma participação social, econômica e civil dos estudantes.  

 Sabe-se que as políticas de avaliação, por meio de testes padronizados, como por 

exemplo o SAEB, e estabelecendo padrões de sucesso/fracasso escolar, medem as 

competências e habilidades desejadas para uma educação de qualidade por um lado, mas, por 

outro, não são efetivos, uma vez que seus resultados não são utilizados como medidas 

políticas ou administrativa, ou seja, “não possuem validade consequencial” (OLIVEIRA e 

ARAUJO, 2005, p. 18). Dessa forma, segundo os autores, os exames padronizados são 

ferramentas úteis e necessárias, mas, sozinhos, são incapazes de contribuir para o 

aperfeiçoamento da qualidade do ensino. 



 

 

 

 

 Estimular a qualidade da Educação Básica, em todas as etapas e modalidades da 

educação, com melhoria do fluxo, é a meta 7 estipulada pelo PNE e, para tanto, o IDEB 

tornou-se um importante instrumento. De acordo com o Anuário da Educação Básica (2009), 

o IDEB é um importante indicador de qualidade da educação, no Brasil, pois ele objetiva 

igualar duas dimensões que são o índice de rendimento escolar e as médias de desempenho 

nos exames da Prova Brasil, embora seja preciso lembrar sempre que qualidade não se traduz 

apenas em avaliação de dois componentes curriculares e fluxo. O Gráfico 4 apresenta os 

números do desenvolvimento da educação básica de acordo com os dados do IDEB. 

 

Gráfico 4 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) Brasil por Dependência 
Administrativa – 2005-2017 

 

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica, 2019. 

 

 Os dados do Gráfico 4  indicam que o IDEB, aplicado aos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, apresentou um crescimento progressivo atingindo, em 2017, 5,8. O ponto 

relevante é que, em todos os estados, observaram-se avanços entre os anos de 2015 e 2017, 

o que significa que, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a meta nacional do IDEB, que 

era de 5,5, foi superada em 2017. Já as séries finais do Ensino fundamental, como apontam 

os dados, apesar dos avanços, tiveram um crescimento mais lento comparado aos anos 

iniciais, conforme demonstra o Gráfico 5 a seguir.  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Gráfico 5 - Índice de desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) – Brasil por dependência 
administrativa Ensino Fundamental Anos Finais – 2005 – 2017 

 
Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica, 2019. 

 

 O Gráfico 5 mostra que, de 2015 a 2017, o IDEB aponta para um crescimento de 0,2 

pontos, alcançando o índice de 4,7. Embora tenha havido esse aumento, a meta estipulada 

para o ano de 2017 não foi alcançada. Mesmo não sendo este o objeto desta pesquisa, 

qualquer análise mais aprofundada acerca do IDEB, ou mesmo da qualidade da educação no 

ensino fundamental, é digna de nota.  

 

2.2 Qualidade em Educação Infantil  

 

 O conceito de qualidade em educação e a escolha dos padrões que permitem 

identificar dimensões de qualidade são assuntos em permanente debate no âmbito 

educacional, de acordo com Campos (2010), mas o tema, no segmento da educação infantil, 

ainda é recente e assume diversas posturas nos meios especializados.  

 Para a autora, é importante e necessário admitir que se pode considerar a qualidade 

na educação de inúmeras formas e não há apenas uma única concepção válida. A autora 

afirma que inúmeros mecanismos de normatização da Educação Infantil estabelecem 

diversas metas no que se refere à garantia da qualidade dos serviços ofertados,                                              

no entanto, é importante distinguir as metodologias voltadas para a prevenção de riscos 

daquelas que visam obter ganhos processuais de qualidade para que se tenha clareza sobre os 

objetivos buscados e os meios mais eficientes a serem utilizados em cada caso.  



 

 

 

 

 Campos (1998) defende a ideia de que os estabelecimentos de creche tenham padrões 

mínimos de qualidade e que o funcionamento abaixo da margem estabelecida seja 

considerado crime, e, portanto, as pessoas responsáveis devem ser responsabilizadas 

legalmente e a instituição fechada. Para a autora, deveria ser obrigatória a adesão a padrões 

mínimos de qualidade, de modo que os órgãos competentes fossem capazes de fiscalizar e 

punir os que não estão atendendo aos critérios estabelecidos. (CAMPOS 1998, p. 42). 

 A autora esclarece que quando se definem padrões mínimos, é imprescindível que se 

considerem as particularidades da realidade sobre a qual se quer atuar. Isso porque, ao não 

se considerar este aspecto, corre-se o risco de os requisitos estipulados ficarem além da 

capacidade das instituições, e os resultados negativos podem exceder as possíveis vantagens 

da padronização.  

 O estudo feito por Campos (2010), intitulado “Educação Infantil no Brasil - Avaliação 

Qualitativa e Quantitativa”, caracteriza a qualidade em creche como um conceito socialmente 

constituído e sujeito a constantes negociações, a depender do contexto, baseando-se em 

direitos, necessidades, demandas, conhecimentos e possibilidades. Assim, a definição de 

critérios de qualidade estaria constantemente tensionada por essas diferentes perspectivas. 

(BRASIL, 2006). 

 O debate acerca da qualidade da educação para as crianças de 0 a 6 anos de idade, 

segundo Campos et al, (2006), nos estabelecimentos de educação infantil, vem crescendo 

desde a década de 90, junto com as transformações políticas e legais propiciadas pela 

redemocratização do país. As diversas trajetórias da creche e da pré-escola, de acordo com 

os autores, conduziram a conceitos de qualidade a se voltarem mais para os direitos das 

crianças. 

Entende-se que, no caso da creche, os movimentos sociais tiveram papel relevante, 

uma vez que constataram que os benefícios da qualidade só seriam alcançados no momento 

em que o atendimento tivesse, como cerne da questão, a evolução do desenvolvimento da 

criança de 0 a 3 anos. A inquietação com a baixa qualidade do atendimento foi aumentando, 

ao passo que os estudos sobre as condições deste atendimento foram surgindo, especialmente 

nas creches que estavam vinculadas aos órgãos de assistência social. A baixa qualidade da 

educação infantil colocou a criança como protagonista das discussões acerca do atendimento, 

conforme observam as autoras. Elas afirmam que o atendimento deveria se apoiar no respeito 

aos direitos das crianças em primeiro lugar, para que fosse possível mostrar a legisladores e 

administradores a importância da garantia de um patamar mínimo de qualidade para as 



 

 

 

 

creches e pré-escolas.  Sublinham, ainda, que o significado de qualidade na educação e as 

escolhas de critérios que permitem acionar medidas de qualidade são temas muito abordados 

no âmbito educacional, no entanto, relembram que a trajetória foi diferente na educação 

infantil quando comparada com os outros segmentos da educação. De acordo com as autoras, 

no ensino fundamental e médio, a questão de qualidade misturou-se com as discussões acerca 

da elaboração dos sistemas centralizados de avaliação quantitativa de rendimento dos alunos 

que foram aplicados em outros países e, também, no Brasil, a partir dos anos de 1990.  

 Nos últimos anos, para elas, as pesquisas e estudos sobre a educação infantil 

aumentaram substancialmente no Brasil e têm oferecido dados relevantes sobre a questão da 

qualidade da educação infantil em diferentes situações e aspectos. Afirmam, também, que 

um dos principais padrões de qualidade empregado internacionalmente para mensurar a 

qualidade dos estabelecimentos em qualquer nível educacional é a formação dos 

profissionais que trabalham diretamente com as crianças. 

 Os apontamentos de Souza (2014) vão na mesma direção, ao afirmar que já se tem 

um grande volume de referências que vai ao encontro do  que se almeja quando se fala em 

qualidade da educação infantil, produzido tanto no âmbito dos movimentos sociais quanto 

nos estudos e pesquisas elaborados no meio acadêmico, observando que a questão docente é 

um deles. 

 Nesse sentido, o documento produzido pelo grupo de trabalho, instituído pela Portaria 

n˚ 1.147/2011, dispõe, por exemplo, que o MEC propiciou vários projetos que visam 

aprofundar o conceito de qualidade para essa etapa da educação, passando obrigatoriamente 

pela necessidade de ampliação da oferta, em especial para atendimento da população com até 

3 anos, “em que se pese ser a educação infantil a etapa da educação básica com maior 

crescimento no número de matriculas como revela o Censo 2011” (BRASIL, 2012, p. 7). 

  Campos et al (2011) reconhecem que são vários os indicadores já existentes que 

permitem obter informações sobre as condições de funcionamento do conjunto das 

instituições de educação infantil no Brasil embora cubram apenas alguns aspectos da 

qualidade dos estabelecimentos. De acordo com as autoras, as pesquisas mostram que as 

diferenças de qualidade e as diferenças sociais regionais combinam-se, ou seja, tal como o 

acesso, a qualidade do atendimento está distribuída desigualmente entre os diferentes 

segmentos da população. Sintetizando, os aspectos relacionados ao aperfeiçoamento dos 

resultados de qualidade estão ligados às particularidades socioeconômicas do local e da 

população aos quais a instituição atende. 



 

 

 

 

 O documento “Indicadores da qualidade na Educação Infantil” (BRASIL, 2009) traz 

questionamentos que buscam definir a qualidade nesta etapa, tais como: como deve ser uma 

instituição de educação infantil de qualidade? Quais os critérios utilizados para avaliar a 

qualidade de uma creche ou de uma pré-escola? Conforme aponta o mesmo documento, 

embora não existam respostas prontas para essas questões, a qualidade pode ser 

compreendida de várias formas, de acordo com o período histórico, a conjuntura cultural e 

as situações locais. Dessa forma, o modo de determinar a qualidade da entidade educacional 

deve contar com a participação de todos, proporcionando análise das atividades e 

estabelecendo uma maneira própria de aprimorar o trabalho pedagógico e social das 

instituições de ensino.  

 De todo modo, o documento em questão esclarece que foram determinadas sete 

dimensões principais que devem ser levadas em conta para uma análise coletiva sobre a 

qualidade de um estabelecimento de educação infantil, sendo eles: (i) planejamento 

institucional; (ii) multiplicidade de experiências e linguagens; (iii) interação; (iv) promoção 

da saúde; (v) espaços, materiais e mobiliários; (vi) formação e condições de trabalhos dos 

professores e demais profissionais e (vii) cooperação e troca com as famílias e participação 

na rede de proteção social.  

 Para que as dimensões fossem analisadas, apresentaram-se sinalizadores de 

qualidade, ou seja, os indicadores são sinais que revelam aspectos de determinadas realidades 

e podem qualificar algo em uma instituição de educação infantil. 

 Uma crítica endereçada aos documentos produzidos em torno da educação infantil foi 

feita por Corrêa (2003), para quem há pouca precisão em definir o que seria a qualidade nesta 

etapa e quais seriam as metas concretas para alcançá-la. A autora mostra que, embora os 

documentos legais não definam, a contento, qualidade, não há como dissociá-la de custos, 

portanto, tal discussão implica em falar dos recursos disponíveis para o seu financiamento. 

Este debate, segundo Corrêa (2003), adentra a alçada dos valores e, por isso, não é um tema 

para o qual se encontre uma solução rápida, utilizando uma determinada fórmula.  

 A análise de Popp (2015) vai na mesma direção de Corrêa (2003), na medida em que 

reconhece que a CF de 1988, no seu artigo 206, inciso VII, deixa claro que o ensino deverá 

ser ofertado com a garantia de um padrão de qualidade e que, no entanto, a mesma Carta 

Magna não é clara ao expressar qual seria esse padrão, muito embora, vê-se que a expressão 

do padrão mínimo de qualidade encontra-se no  artigo 212, da CF no que se refere à 

distribuição e à vinculação de recursos,.  



 

 

 

 

 Popp (2015) escreve que a LDB, em seu artigo 3º, corrobora a garantia do padrão de 

qualidade e especifica um pouco mais o termo, no seu art. 4º.  Entretanto, apesar  de os 

padrões mínimos de qualidade serem determinados como “insumos indispensáveis” para o 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, ainda não se tem uma definição que 

possibilite, com exatidão, conhecer “quais seriam os materiais ou ações que seriam 

indispensáveis para garantir esse padrão mínimo de qualidade” (Popp, 2015, p. 26).  

 Para a autora, o trabalho com a qualidade, em educação infantil, precisa considerar o 

contexto espacial e temporal, além da heterogeneidade cultural e outros modelos de 

pluralidade. Outro ponto relevante, apontado por ela, é a necessidade de o conceito de 

qualidade ser encarado de modo dinâmico, fazendo parte do desenvolvimento de mudança 

da realidade e de sua evolução. Por fim, a autora destaca a importância da autoavaliação 

participativa como elemento imprescindível para que se possa expressar o ponto de vista 

acerca da qualidade da educação que se almeja para as crianças, jovens e adultos.  

 Para Lima e Sales (2010), abordar o tema qualidade na educação não constitui uma 

atividade das mais fáceis ainda mais quando se trata da educação das crianças pequenas, pois 

para eles, se está “diante de um termo cujo significado é perpassado por um conjunto de 

fatores que se interpenetram a começar pela ambiguidade e multidimensionalidade do termo, 

ou seja, pelo seu caráter subjetivo o que faz com que ele tenha um conceito polissêmico” 

(LIMA e SALES, 2010, p. 2). 

 Para os autores, o tema passa a ser discutido em vários setores: meios acadêmicos, 

político ou sociedade civil, e busca-se responder questões como: o que é qualidade? O que 

podemos considerar qualidade em educação infantil? Quais os indicadores? Como medir essa 

qualidade? A partir de quais parâmetros? E o que corresponde a uma educação infantil de 

qualidade?  

 Tomando como ponto de partida esses questionamentos, os autores afirmam que 

determinar o que é qualidade acarreta pensá-la como uma condição que implica 

interpretações resultantes de ideologias, concepções e expectativas diversas que percorrem a 

educação. Para eles, a qualidade da educação deve considerar os objetivos propostos para 

esse fim, e as circunstâncias em que se produz o grupo de procedimentos.  

Para os autores, a qualidade envolve um conceito de comparação, podendo-se 

afirmar, então, que “um objeto tem qualidade na medida em que ele é melhor que aqueles 

objetos que não as possuem ou que não as possuem em igual grau” (LIMA e SALES, 2010, 

p. 5). Utilizando a visão de Zabalza (1988), relativa à vinculação de qualidade a valores, 



 

 

 

 

efetividade e satisfação, eles afirmam que, ao empregar essas três concepções no âmbito 

educacional, elas se completam, visto que, para se ter uma escola de qualidade, é necessário 

que ela tenha compromisso com os valores educacionais desejados para o crescimento global 

do aluno e da sociedade. Outro ponto, levantado pelos autores, refere-se à procura de altos 

níveis de resultados, já que não se pode classificar como qualidade alguma coisa que 

apresenta resultados incipientes. Para eles,  não se pode perder de vista que quando se fala 

de qualidade, no que se refere à escola, é necessário partir do pressuposto de que “se trata de 

algo que vai sendo alcançado, construído no dia a dia, dinâmico” e que, portanto, é necessário 

“compreender a importância das condições culturais das escolas mais do que os elementos 

estruturais” (LIMA e SALES, 2010, p. 6). 

 Os autores, em estreita relação com os argumentos de Popp (2015) e Correia (2003), 

ponderam que não se pode falar em qualidade na educação infantil sem levantar a questão do 

financiamento da educação, ponto nevrálgico que sempre gera discussões nas políticas 

educacionais. Somente após a criação do FUNDEB a educação infantil passou a receber 

recursos financeiros, no entanto este debate precisa continuar e ser enfrentado. 

 Outro fator importante, que não pode ser esquecido são as dimensões do que acontece 

na esfera intraescolar, uma vez que elas atingem profundamente os procedimentos e 

resultados educacionais, no que diz respeito a um aprendizado mais expressivo, já que 

interferem diretamente nos “processos de organização e gestão (...) e, portanto, no sucesso 

escolar dos estudantes” (LIMA e SALES, 2010, p. 8). Assim, considera-se imprescindível 

avançar nas discussões sobre a compreensão e definições de qualidade para, assim, elaborar 

critérios e condições que apresentem as várias ligações que se constituem dentro e fora da 

escola. Esta elaboração atribuiria maior entendimento ao se construir concepções e definições 

que dariam mais sentido ao conceito de qualidade na educação. 

 Assim sendo, não se deve ter uma concepção definitiva que sintetize o conceito de 

qualidade e limite sua abrangência em apenas uma característica, o que não significa que, 

com a ausência de uma definição absoluta, caia-se no relativismo e, com isso, dê-se à questão 

da qualidade em educação uma atribuição qualquer.  

 Lima e Sales (2010) esclarecem que, ao [se] estabelecer referências, não se deve 

esquecer a importância  da educação na existência das pessoas, chamando atenção para a 

dimensão qualitativa da educação, que não se resume  apenas a determinar diretrizes de 

atendimento, sem levar em conta as diferentes perspectivas e reivindicações da sociedade no 

tocante aos sistemas educacionais. 



 

 

 

 

 Os autores defendem que a qualidade da educação não deve ser considerada apenas 

em relação ao que cada instituição oferece, uma vez que a qualidade educacional resulta 

também do suporte e das orientações advindas do poder público, “na medida em que as 

instâncias responsáveis pela gestão respeitam a legislação vigente, têm papéis e competências 

bem definidas e apoiam financeiras, administrativa e pedagogicamente essas instituições”  

(LIMA e SALES, 2010, p. 12). 

 Apesar de todos os obstáculos e discussões acerca da construção de critérios de 

qualidade para a educação, para eles, não há como negar, que os dados informados têm 

possibilitado compreender o que acontece na esfera educacional. Os autores afirmam que os 

indicadores possibilitam comparar os dados e, dessa forma, facilita a tomada de decisões 

favorecendo assim os processos de mudanças. 

 Para Lopes, Grinkraut e Nunes (2014), os indicadores de qualidade têm sido 

apontados como ferramentas relevantes no que diz respeito à educação infantil. Isso porque 

eles direcionam procedimentos coletivos de trabalho nas instituições escolares, permitindo, 

assim, a atuação de vários segmentos que estão diretamente envolvidos com o processo 

educacional, além de participar na negociação e elaboração de um conceito de qualidade e, 

dessa forma, fortalecer uma democrática gestão educacional. Assim sendo, o conceito de 

qualidade muda de acordo com a circunstância, o contexto social e os interesses de quem está 

avaliando e observando as particularidades da educação infantil e a relevante ligação entre 

instituições e família no atendimento às crianças; a avaliação dos serviços, segundo os 

autores, está sempre exposta a constantes negociações. 

 Para Ribeiro (2013), a grande dificuldade atualmente é solucionar a questão do 

respeito às diferenças, sem que com isso se deixe de lado questões decisivas que foram 

estabelecidas ao longo da história para um atendimento infantil com qualidade. A autora 

define que a autoavaliação, por exemplo, é uma possibilidade mais apropriada e capaz de 

qualificar a qualidade da educação, nesta etapa, isso porque ela é executada pelas pessoas 

que estão mais capacitadas para identificar os problemas e as respostas do ambiente escolar 

e, assim, efetivamente melhorar a escola.  

 Ainda pensando na qualidade e na avaliação desta qualidade, na educação infantil, 

Ribeiro (2013) conclui que é necessário refletir se, sozinha, a autoavaliação consegue dar 

conta de avaliar a qualidade. A questão de medir a qualidade através de procedimentos 

autoavaliativos, no Brasil, de acordo com Ribeiro (2013), é um assunto novo que não é 

largamente divulgado. A autora aponta que o envolvimento de todos que atuam no processo 



 

 

 

 

educativo na autoavaliação é a base do documento “Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil” (BRASIL, 2009). 

 Segundo a autora, os indicadores constituem uma ferramenta importante de 

autoavaliação da qualidade dos estabelecimentos de educação infantil através de método 

interativo e acessível a toda comunidade. Ela afirma que os indicadores têm origem no 

argumento de que a forma de determinar e analisar a qualidade dos estabelecimentos de 

educação infantil tem um potencial transformador, desde que todos os envolvidos no 

processo possam ser ouvidos. O documento, de acordo com a autora, mostra-se como um 

dispositivo adaptável a inúmeras formas de utilização, dependendo da vivência e criatividade 

dos estabelecimentos de ensino. 

 Afirma, ainda, que os “Indicadores da Qualidade da Educação Infantil” optam por 

um conceito abrangente de qualidade que se reflete em sete dimensões e, para cada uma 

delas, há um grupo de indicadores que são analisados, levando-se em conta questões 

respondidas pelos grupos a que foram destinados. 

 Para Zabalza (1988), nos estudos sobre qualidade, é possível reconhecer vários “eixos 

semânticos” que possibilitam ordenar a ideia de concepção de qualidade e utilizá-la em 

diferentes extratos da realidade da vida social. O autor destaca três visões de qualidade que 

são relevantes: a) qualidade vinculada a valores; b) qualidade vinculada à efetividade e c) 

qualidade vinculada à satisfação dos participantes no processo e dos usuários. 

 Ao utilizar o conceito de qualidade na educação, nestas três perspectivas, elas 

completam-se. Para ele, a qualidade, no que se diz respeito às escolas, não é um conjunto de 

particularidades que se tem e, sim, algo que vai sendo construído, portanto, ela é dinâmica, 

que se constrói no dia-a-dia, de maneira constante (ZABALZA, 1988). 

 O autor considera particularmente relevante associar a questão da qualidade a 

questões de funcionamento e atividades referentes à infância, apontando quatro variáveis que 

julga importantes ao tratar da melhoria das instituições e de atividades ofertadas por elas:  i) 

a função do projeto educacional que, de acordo com o autor, está diretamente relacionada ao 

custo e às condições materiais e funcionais; ii) o produto e/ou resultado que, para ele, diz 

respeito à obtenção efetiva dos objetivos propostos e a sua permanência; iii) o processo ou 

função, por meio da qual se desenvolvem esses resultados. Esse terceiro campo da qualidade 

ocupa-se do processo e dos procedimentos através dos quais se aprimora a intervenção. 

Zabalza (1988, p. 34) explica que “nos processos de intervenção social como a educação, 

esta dimensão é correspondente ao que normalmente denominamos metodologia”. Por fim, 



 

 

 

 

a (iv) que se relaciona à função do próprio desenvolvimento organizacional como processo 

diferenciado, no que tange aos estabelecimentos e equipe. Ele afirma que as quatro dimensões 

elencadas determinam vários conteúdos e que, evidentemente estes alteram-se em cada uma 

das dimensões, conforme o método de intervenção a que se referem. No que diz respeito à 

educação infantil, o autor afirma que essa etapa escolar precisa encarar os obstáculos na busca 

pela qualidade que lhe é  específica, já que é uma fase extremamente educativa e, por 

conseguinte, destinada a tornar possíveis alguns  desenvolvimentos que não seriam obtidos 

se a escola não existisse.  

 Para uma educação infantil de qualidade, o autor aponta dez aspectos chave: i) 

organização dos espaços, vista como uma característica peculiar da Educação Infantil; ii) 

equilíbrio entre iniciativa infantil e trabalho dirigido no momento de planejar e desenvolver 

as atividades; iii) atenção privilegiada aos aspectos emocionais; iv) utilização de uma 

linguagem enriquecedora; v) diferenciação nas atividades, para abordar todas as dimensões 

do desenvolvimento e todas as capacidades; vi) rotinas estáveis; vii) materiais diversificados 

e polivalentes; viii) atenção individualizada a cada criança; ix) sistemas de avaliação, 

anotações que permitam o acompanhamento global do grupo e de cada uma das crianças e x) 

trabalho com os pais e mães e com o meio ambiente (escola aberta). 

 Zabalza (1988) insiste na necessidade de relembrar que a palavra qualidade, em 

educação, permite várias interpretações e pode ser considerada sob diferentes perspectivas. 

Segundo ele, não se deve esquecer da dificuldade em definir totalmente a noção de qualidade 

a fim de que se possa empregá-la na esfera educacional embora saibamos de sua grande 

importância. Para ele, a qualidade está ligada ao funcionamento dos estabelecimentos 

educacionais e aos profissionais que os integram, relevando as intervenções organizacionais 

que visam o aperfeiçoamento das instituições e dos serviços prestados por elas.  Este processo 

de melhoria deve ser elaborado, segundo ele, com objetivos a curto e médio prazo e devem 

ser pensados para abranger a escola e todo seu entorno, os professores e a família. 

 Como pode ser observado ao longo da discussão, a definição do que seja qualidade, 

no âmbito da educação infantil, perpassa por uma série de considerações, impressões e 

definições, sem haver uma definição única que comporte todas as diretrizes consideradas 

importantes. A seguir, o trabalho apresentará as dimensões de qualidade assumidas pela 

pesquisa, sobre as quais parece haver relativo consenso. 

  



 

 

 

 

2.2.1 Qualidade de Educação Infantil como Acesso  

 

 Ao contrário do que passou na fase obrigatória da educação básica, no que diz respeito 

ao acesso e à progressiva universalização, pelo menos no ensino fundamental, conforme 

discutido no início deste capítulo, na etapa creche, a qualidade entendida como acesso ainda 

precisa percorrer um longo caminho para garantir aquilo que está determinado na 

Constituição. Assim sendo, se é possível considerar que a garantia do padrão de qualidade, 

em relação à acesso, expresso no artigo 206 da Carta Magna, está garantido para o ensino 

fundamental e ensino médio, não se pode dizer o mesmo para a etapa creche, em que pese a 

expansão do sistema. Isto porque as pesquisas apontam que há um déficit significativo em 

relação ao número de vagas existentes e o contingente de famílias que necessitam uma vaga 

para que os filhos frequentem uma creche, de modo gratuito. 

 Barreto (1998) assinala que, ao pensar o direito da criança à educação, é necessário 

considerar dois aspectos: as questões do acesso e a qualidade desse acesso. O estudo do 

acesso à educação infantil expõe, de acordo com ela, a escassez de informação sobre o 

atendimento em creches e pré-escolas, apesar de ter havido progressos na divulgação dessas 

informações nos últimos anos. 

 Mesmo ocorrendo progressos consideráveis na ampliação do atendimento, o acesso à 

educação infantil, baseando-se em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD, 1995), ainda está aquém da demanda, conforme ela afirma “as famílias com renda 

mais baixa estão tendo menores oportunidades que as de nível socioeconômico mais elevado” 

(BARRETO, 1998, p. 27). Ou seja, o que ela sugere é que as crianças vindas de lares mais 

empobrecidos socioeconomicamente têm tido mais dificuldades para conseguir uma vaga em 

creche pública. A autora considera esse enfoque importante já que, para ela, a assiduidade 

em creches e pré-escolas contribui para o desenvolvimento de crianças de baixa renda, uma 

vez que possibilita o convívio social e oportuniza um atendimento educacional planejado e 

pensado para atender suas necessidades.  

 Afirma, ainda, que pesquisas feitas em várias cidades brasileiras trazem dados que 

mostram sérios problemas relacionados ao atendimento. Para a autora, os piores indicadores 

estão no segmento da creche, tanto nas questões de cuidado quanto naquelas relativas à 

educação que, de forma geral, se refere ao acesso e, também, às questões pedagógicas do 

atendimento. A ampliação e melhoria da qualidade da educação infantil, para ela, demandam, 



 

 

 

 

necessariamente, a união dos entes federados e a junção das políticas e programas voltados 

às crianças. 

 O final das últimas décadas do século XX, segundo Campos et al (2011), foi marcado 

por um crescimento significativo no atendimento a crianças menores de 7 anos, no Brasil, no 

que se refere “à expansão do número de matrículas”, cujo aumento vem se dando 

especialmente desde os anos de 1970. A partir de dados de pesquisa realizada pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2009), com base nos dados da PNAD – entre 1998 

e 2008, os autores apontam que o índice de acesso à creche dobrou, chegando a 18%, mas 

mesmo com esse aumento, o “acesso continua a ocorrer de forma bastante desigual por 

diferentes segmentos da população” (CAMPOS et al, 2011, p. 23). Neste sentido, na faixa de 

0 a 3 anos, as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste apresentaram um crescimento relativo 

maior, na taxa de acesso, do que as demais regiões, praticamente dobrando suas porcentagens 

de atendimento. (CAMPOS et al, 2011). 

 Quando se examina a educação infantil nas zonas urbanas e rurais, a diferença de 

atendimento também se mostrou significativa, já que, no campo, não ultrapassa os 7,2% de 

atendimento a crianças nessa idade escolar. Outro dado importante apontados pelos autores, 

com relação à desigualdade de acesso, ao analisar os grupos por raça, é que as crianças 

brancas continuam a ter maior acesso à educação infantil em comparação com a população 

preta e parda (CAMPOS et al, 2011).  

 Fernandes e Domingues, no trabalho “Educação infantil no estado de São Paulo: 

condições de atendimento e perfil das crianças”, afirmam que, do ponto de vista da legislação, 

a educação infantil apresenta um avanço, especialmente, por ser considerada uma política 

educacional, mas persistem diferenças e desigualdades, conforme as autoras, pois “o acesso 

à educação infantil ainda é restrito, principalmente nas creches, existindo um processo de 

exclusão que se reflete na falta de vagas, mas também nas condições de acesso” 

(FERNANDES e DOMINGUES, 2017, p. 148). 

  Ainda de acordo com elas, a educação infantil teve uma trajetória diferente da 

educação básica, pois enquanto o ensino fundamental tem como desafio o fracasso escolar, 

a educação infantil tem o cerne da questão na falta de vagas, especialmente na etapa creche, 

levando em conta “a não obrigatoriedade de sua oferta e a necessidade de os municípios 

responsáveis pela educação infantil garantirem a universalização da pré-escola” 

(FERNANDES, 2017, p. 148). 



 

 

 

 

 As autoras, em sua pesquisa, apontam dados divulgados pelo Observatório do PNE 

(2013) que informam que, no Brasil, 87,9% das crianças de 4 e 5 anos estão matriculadas em 

pré-escolas e 27% das crianças de 0 a 3 anos em creches, mas ainda há um percentual de 12,1 

% das crianças, o que corresponde a cerca de setecentas mil crianças, que não estavam 

inseridas no sistema escolar.   

 Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (doravante IBGE), em pesquisa 

realizada em 2015, publicada em 2017, intitulada “Aspectos dos cuidados das crianças de 

menos de 4 anos de idade”, estima que haja em torno de 10,3 milhões de crianças com menos 

de 4 anos de idade no país, o que representa 5,1% da população.  

 No ano de 2015, a pesquisa do IBGE (2017) identificou que, das 10,3 milhões de 

crianças menores de 4 anos pesquisadas, 25,6%, ou seja, 2,6 milhões, estavam matriculadas 

em creches ou escolas. A grande maioria, no entanto, 74,4% (7,7 milhões) não estavam 

matriculadas, isto é, não estavam frequentando uma escola em nenhum período do dia. Essa 

carência de acesso fica mais evidente quando se examinam os dados por região brasileira. 

 Ao examinarmos a Região Norte, o número de crianças que não frequentava era de 

90,2% e a Região Sul, apresentando a menor proporção, 65,9%. De acordo com o estudo, o 

total de crianças que estavam fora da escola ou creche correspondia a 7,7 milhões; seus 

responsáveis 61,8%, que corresponde a 4,7 milhões de pessoas, afirmaram que tinham 

interesse em matriculá-los, caso houvesse vaga.  O interesse pela matrícula, por parte dos 

responsáveis, alcançava um percentual maior a partir do aumento da idade das crianças, 

alcançando um percentual maior entre as crianças com 3 anos de idade, como se pode ver 

com as porcentagens, na  faixa etária de 2 anos, 75,7% e, na de 3 anos, 82,8%.  

A Região Nordeste, ao se comparar com as demais grandes regiões, mostrou um 

percentual maior de crianças cujos responsáveis desejavam ter acesso às vagas de creche, 

caso elas existissem. A distribuição desses casos, por região brasileira, fica evidenciado na 

Tabela 4. 

 
 



 

 

 

 

Tabela 4 - Percentual de crianças de menos de 4 anos de idade que não eram matriculadas em 
creche ou escola, mas cujo responsável tinha interesse em matriculá-la em creche ou escola, por 

Grandes Regiões, segundo a Idade das crianças – 2015 

 

Fonte: IBGE, 2017. 
 
 Note-se que à medida que as crianças pequenas vão se tornando maiores, vai 

aumentando também a necessidade e o desejo de os responsáveis matriculá-las em uma 

creche. Na região nordeste, por exemplo, 45,1% dos responsáveis desejavam matricular a 

criança menor de um ano em creche. Esse número, no entanto, sobre para 82,8% quando se 

trata da criança de 3 anos. Há um aumento de quase 50% ao se considerar as idades de menos 

de um ano e três anos. 

 Os dados da pesquisa também mostram que a porcentagem de crianças de menos de 

4 anos de idade cujos responsáveis desejavam matricular as crianças em creches ou escolas 

diminuía nas classes com um rendimento médio domiciliar per capita mais alto.  Os pais cujo 

interesse na matrícula não era atendido, em 43,2% dos casos, tomaram alguma providência 

para conseguir a vaga; o percentual destes pais chegou a 54,6%, na região sudeste, e 57,3%, 

na Sul, onde 0,6 dos responsáveis entraram com ação judicial requerendo uma vaga.  

 Quanto às medidas tomadas pelos responsáveis para conseguirem vagas em escolas 

e creches, as respostas recorrentes diziam respeito ao contato com a creche, prefeitura ou 

secretaria para obter informações sobre a disponibilidade de vagas (58,7%) e a inscrição em 

fila de espera para obtê-las (37,3%). Essas duas medidas foram as mais recorrentes nas 

Grande Regiões, a primeira delas foi a mais recorrente, nas Regiões Norte (76,1%) e Nordeste 

(78,1%). A inscrição em filas de espera registrou maior percentual nas Regiões Sul (45,9%), 

Sudeste (48,3%), e Centro-Oeste (43,4), como se observa na Tabela 5. 



 

 

 

 

Tabela 5 - Distribuição das crianças de menos de 4 anos de idade que não eram matriculadas em 
creche ou escola, mas cujos responsáveis tinham interesse em matriculá-las - 2015 

 

Fonte: IBGE, 2017. 
 

 O Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento da Metas do PNE 2018, publicado em 

2019, apresenta dados que mostram que houve uma melhoria do acesso, em relação a aqueles 

trazidos pela pesquisa do IBGE, realizada em 2015, mas o número de avanço não permite 

afirmar ainda que o problema de acesso está equalizado. Segundo o Relatório, hoje a média 

de crianças atendidas, no Brasil, é de 32%, ou seja 3,4, milhões de crianças, conforme mostra 

o Gráfico 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Gráfico 6 - Número e percentual da população de 0 a 3 anos de idade que frequentava a escola ou 
creche – Brasil – 2004-2016 

 

Fonte: Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE, 2018. 

 

 Para que a Meta 1, do PNE, seja alcançada, é preciso que 1,9 milhões de crianças, 

com idade de 0 a 3 anos, consigam uma matrícula em creches, até 2024, quando se espera 

que metade das crianças de 0 a 3 anos, no Brasil, tenham garantida sua matrícula em creches. 

Isso considerando que a meta 1 diz respeito ao atendimento de 50% das crianças nesta faixa 

etária, até 2024, portanto, não se trata de universalização. 

 Essa média de atendimento de 32%, contudo, precisa ser entendida como todas as 

médias, com bastante cautela, pois elas podem esconder desigualdades significativas. Neste  

caso, por exemplo, ao observar os dados por região, nota-se que a região Norte apresenta 

uma taxa de atendimento bem menor, quando comparada a outras regiões, com taxa de 

apenas 15%; as regiões Nordeste e Centro-Oeste colocam-se numa posição mais 

intermediária; enquanto as regiões Sul e Sudeste destacam-se no cenário nacional, pois 

apresentam um atendimento próximo de 40%. Ainda segundo o Relatório de Monitoramento, 

a região Norte teve um impulso no crescimento a partir de 2013, depois de um recuo entre os 

anos de 2008 a 2012.  

 

 
 
 



 

 

 

 

Gráfico 7 - Percentual da população de 0 a 3 anos de idade que frequentava a escola ou creche, por 
Grande região – 2004-2016 

 

Fonte: Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE, 2018. 

 

 O grande aumento de atendimento nas regiões Sul e Sudeste, ao serem comparadas 

com as demais regiões, de acordo com o Relatório, aponta um aumento de desigualdade 

regional no período de 2004 a 2016, mesmo que ainda se observe um progresso em todas as 

regiões como se pode ver no Gráfico 7. 

 A desigualdade no atendimento das crianças de 0 a 3 anos também pode ser observada 

em termos de renda, comparando o atendimento entre os 20% mais pobres e os 20% mais 

ricos por distribuição da renda domiciliar per capita, no período, o que contraria a estratégia 

1.2, do PNE, que buscava, exatamente, reduzir tais desigualdades, como se observa no 

Gráfico 8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Gráfico 8 - Percentual da população de 0 a 3 anos de idade que frequentava a escola ou creche, no  
quesito de renda domiciliar per capita e brecha de acesso entre os 20% mais pobre e os 20% mais 

ricos – Brasil – 2004-2016 

 

Fonte: Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE, 2018. 

 

 O ingresso na educação infantil, principalmente na creche, é marcado por várias 

situações de desigualdades no país, segundo Coutinho e Alves (2019). Dessa forma, para os 

autores, é necessário reconhecer a dimensão destas desigualdades e seus diferentes contextos 

para, assim, criar formas de monitoramento a fim de cumprir a meta 1 e auxiliar os municípios 

no planejamento do aumento de vagas na educação Infantil. 

 De acordo com eles, um dos fatores que, de alguma forma, interfere e pode afetar as 

políticas de acesso à creche, é a falta de dados sobre a procura de vagas em creche " a  partir 

de uma demanda explícita, ou seja, aquela registrada pela família ao buscar uma vaga na 

creche" (COUTINHO e ALVES, 2019, p. 208), mas, como afirmam, esta demanda explícita, 

que muitas vezes só é conhecida através de lista de espera, não indica a verdadeira demanda 

de vagas em creches. 

 Ao fazerem uma análise do crescimento das matrículas na Região Metropolitana de 

Maringá, no Paraná, entre os anos de 2010 a 2016, percebem a importância de os municípios 

fazerem sondagens juntos às famílias com crianças menores de 4 anos, além de procurarem 

conhecer aquelas que têm interesse em matricular os filhos em uma creche pública. Para eles, 

a concretização do direito à educação infantil das crianças de 0 a 5 anos necessita de 



 

 

 

 

planejamento e execução de políticas que assegurem o acesso e, da mesma forma, assegurem 

a “qualidade das estruturas físicas, a valorização dos profissionais e a adequação da razão 

adulto-criança" para assim possibilitar o desenvolvimento das crianças (COUTINHO e 

ALVES, 2019, p. 215).  

 Os dados de sua pesquisa apontam que houve, na região estudada, um aumento de 

40% de vagas para a etapa creche. Mostram, ainda, que, com relação às crianças de 4 e 5 

anos, os municípios da Região Metropolitana de Maringá estavam próximos de universalizar 

o atendimento escolar, mas o mesmo não acontecia com a etapa de crianças de 0 a 3 anos “os 

números sugerem que 07 (sete) municípios estavam abaixo da média de 50% definida no 

PNE” (idem, p. 214).  

 A concretização do direito à educação infantil necessita de planejamento e efetivação 

de políticas que possam garantir o acesso e, ao mesmo tempo, a qualidade do atendimento. 

Para isso, eles reforçam a necessidade de estudos que analisem os aspectos que envolvem a 

ampliação do acesso à educação infantil, isso porque a “expansão em condições de qualidade 

exige grande esforço por parte do poder público” (idem, p. 215), uma vez que eles devem 

garantir tanto os recursos financeiros necessários quanto o crescimento do sistema 

educacional, além da utilização dos recursos administrativos e pedagógicos da secretaria de 

educação.  

 

2.5 Qualidade como modos de oferta 

 

 A segunda dimensão definida, nesta pesquisa, como qualidade na educação infantil – 

creche, é expressa como modo de oferta que, aqui, significa estudar a oferta de matrícula, de 

forma direta, feita pelo município, portanto, observar se há oferta pública estatal, ou se ela é 

oferecida apenas por instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, conveniadas com os 

municípios. A importância de analisar essa dimensão está no fato de que a creche, no Brasil, 

basicamente expandiu-se via convênio e não pela rede estatal, configurando-se como um dos 

possíveis motivos pelo fato de os municípios não terem recursos fiscais suficientes para 

expandir a própria rede, provocando, assim, a compra de vagas na iniciativa privada, com ou 

sem fins lucrativos, por meio do chamado conveniamento. Nessa modalidade, não fica sob a 

responsabilidade dos municípios encargos com funcionários, professores, planos de carreira 

e previdência social. A escolha por esta dimensão, como elemento de qualidade, está 

relacionada ao fato de as pesquisas indicarem que a oferta de matrículas em creche 



 

 

 

 

conveniada dar-se-ia em uma condição inferior àquela ofertada em instituição pública-

estatal. 

 A análise do percurso histórico de oferta de creche no Brasil, conforme apresentada 

no capítulo I, permite afirmar, a partir de autores credenciados, que esta etapa educacional 

foi estruturando-se, no país, fortemente marcada pela presença de iniciativas de entidades do 

terceiro setor, mais precisamente, atores institucionais filantrópicos. Campos (2010), por 

exemplo, chega a afirmar que o atual contexto em que a creche se encontra, em termos de 

consolidação, somente foi alcançado devido às condições construídas por estas instituições 

assistenciais e filantrópicas. A forte presença da LDB nesta área, anteriormente discutida, 

atesta a afirmação da autora.   

 A CF, de 1988, e a LBD (1996) estabeleceram que a responsabilidade pelo 

oferecimento da educação infantil é de responsabilidade prioritária dos municípios. No 

entanto, um obstáculo que advém é a condição financeira dos municípios. Como se sabe, a 

grande maioria destes entes federados é de porte pequeno, com pouca atividade industrial e, 

com isso, há pouca arrecadação de impostos. Isso sem contar que os impostos próprios de 

maior valor são de competência dos estados e da União. Nesse sentido, o que se tem são 

municípios sem recursos financeiros e, sob sua responsabilidade legal, um número 

considerável de matrículas no ensino fundamental e, também, a educação infantil. 

 Em pesquisa desenvolvida por Tripodi (2016) que, posteriormente, foi publicada por 

Tripodi, Delgado e Castilho (2018), investigaram-se quais as estratégias utilizadas pelos 

municípios para atender a meta 1, da educação infantil, conforme PNE (2014-2024), que 

prevê a expansão do sistema até alcançar a oferta de 50% de matrículas para a demanda 

manifesta. A primeira conclusão do trabalho é de que os entes municipais que compunham a 

amostra, em boa parte, tendiam a fazer parcerias com as OSC para alcançar a meta. A segunda 

conclusão da pesquisa diz respeito às razões para se fazer esta opção, de conveniamento, 

além disso, os dados da pesquisa mostraram que a variável financeira foi a única 

estatisticamente significativa, dentre outras variáveis inseridas no modelo. 

 Para Flores e Susin (2013), a política de atendimento a crianças pequenas, apoiada na 

atuação da sociedade civil, associada com o Estado, é uma ação que vem de um período em 

que as políticas voltadas para as crianças pequenas e as mais pobres estavam ligadas à 

assistência social. As autoras afirmam que o convênio, para o oferecimento da educação 

infantil no Brasil, tem como característica a coparticipação entre o poder público e entidades 

privadas sem fins lucrativos “podendo ser comunitárias, confessionais ou filantrópicas, 



 

 

 

 

administradas por associações de moradores, entidades religiosas ou beneficentes, instaladas 

em comunidades que necessitem desses serviços” (FLORES, SUSIN, 2013, p. 224). 

 As autoras pontuam que os convênios, ao aumentarem o oferecimento, asseguram, 

em vários municípios brasileiros, um aumento das vagas para a educação infantil, seja pela 

procura social ou, pelas determinações legais no que diz respeito à ampliação da oferta. Elas 

explicam que essas vagas, muitas vezes, são consideradas equivocadamente como educação 

pública, mesmo que elas não estejam sob a responsabilidade integral do poder público, afinal, 

é uma vaga de uma instituição privada, não particular, com financiamento total ou parcial a 

partir de recursos do poder público municipal (FLORES e SUSIN, 2013, p.224). Mostram, 

ainda, que, no momento em que as instituições da sociedade civil assumem obrigações que 

são do Estado, de certo modo, estimulam uma troca de atribuições. Esse processo de 

‘cooptação’ da tal força de trabalho muitas vezes é repassado à sociedade sob um discurso 

de ‘empoderamento’ das entidades privadas sem fins lucrativos, especialmente aquelas de 

natureza comunitária, quando, de fato, trata-se de uma questão complexa (idem, p, 237).  

De acordo com as autoras, se, por um lado, essas instituições do terceiro setor 

começaram a ofertar a educação, por outro, percebe-se, neste cenário, uma manobra 

irresponsável no que diz respeito ao direito social à educação, até mesmo pela carência de 

condições técnicas de vários estabelecimentos. Outro ponto levantado por elas trata dos 

profissionais que fazem o atendimento à educação infantil nesses estabelecimentos que, 

muitas vezes, não possuem formação adequada, fazendo o trabalho de forma 

descontextualizada da proposta pedagógica institucional. Ressaltam, ainda, que em razão de 

recursos escassos que são transferidos pelo Estado, em troca desta colaboração, e, também, 

pelo fato de os contratados não possuírem uma formação apropriada para exercer o cargo, os 

profissionais vão ter uma remuneração inferior o que acaba por gerar um círculo vicioso que 

se dá ao envolver má remuneração e a consequente queda de qualidade do atendimento. 

 As autoras ainda pontuam que a parceria público-privado, para a oferta de Educação 

Infantil no Brasil, estabeleceu-se como uma política preferencial para a ampliação desse 

serviço, especialmente nas capitais e cidades com um grande índice populacional. Segundo 

elas, o aumento de vagas por meio de convênios pode ser compreendido como uma forma 

democrática de encarar a educação infantil, porque, na realidade, elas realmente aumentam 

o número de crianças atendidas, mas, de outra forma, pode ser considerada também uma 

“pseudodemocratização” da educação.  Esclarecem, ainda, que o ensino abaixo dos padrões 

de qualidade determinados é ofertado para as classes mais pobres da população e, em certas 



 

 

 

 

circunstâncias, tem uma concepção assistencialista. Segundo as autoras, “havendo uma 

efetiva democratização da educação Infantil, além do acesso a uma vaga, seria necessário 

que as camadas menos privilegiadas da população fossem atendidas com políticas 

educacionais garantidoras de inclusão com equidade e qualidade” (FLORES e SUSIN 2013, 

p. 240). 

 Elas informam que as pesquisas têm indicado que é preciso verificar a qualidade que 

está embutida nestas matrículas, porque, a partir do momento em que as OSC passam a 

ofertar um serviço à comunidade, no lugar do poder público, tanto as instituições conveniadas 

quanto o administrador público passam a não ter legitimidade para fiscalizar e avaliar a 

qualidade do serviço ofertado, porque segundo Flores e Susin (2013, p. 238) porque as 

instituições conveniadas estão ocupadas em dar conta daquilo que foi contratado para 

oferecer; já o poder público se redime por estar contratando um terceiro para uma oferta que 

é de sua responsabilidade.  

 Campos (2010) coordenou uma pesquisa intitulada “Educação Infantil no Brasil – 

Avaliação Qualitativa e Quantitativa”, na qual avaliou, em seis capitais, um total de 147 

instituições, sendo 102 (69,4%) municipais, 23 (15,6%) privadas particulares e 22 (15,0%) 

privadas conveniadas com o poder público. Um dos pontos levantados pela pesquisa foi que 

os municípios seguiram trajetórias diferentes no arranjo de suas redes de educação infantil. 

Em algumas capitais, segundo a coordenadora da pesquisa, verificou-se um “processo de 

municipalização de instituições antes conveniadas com a prefeitura e/ou com o estado” e, em 

outras, observaram-se contratos com terceiros para a contratação de professores e 

funcionários de serviço de apoio nas instituições das redes municipais. Uma outra 

constatação da pesquisa foi que as prefeituras das seis capitais, incluídas no estudo, 

apresentam condições bastante desiguais para planejar a educação infantil. Em alguns 

municípios, por exemplo, não se praticava o repasse de verbas por criança matriculada, sendo 

possível, por exemplo, a cessão de professores municipais para as OSC, já em outros, 

estavam previstas formas diferentes de apoio financeiro (CAMPOS, 2010).  

 Suzin (2009), em sua tese “A qualidade na Educação Infantil Comunitária em Porto 

Alegre: um estudo de caso em quatro creches conveniadas”, explica que os estabelecimentos 

conveniados que possuem mais recursos oferecem melhores condições no que se refere à 

qualidade. Já as instituições que atendem as comunidades mais carentes “serão as mais 

prejudicadas nesta relação desigual com a qualidade a que estão submetidas” (SUSIN, 2009, 

p. 268). Ela afirma, ainda, que “a disparidade entre as instituições faz com que se perca de 



 

 

 

 

vista o paradigma da igualdade e do direito de todo o cidadão a uma educação de qualidade 

assegurada por princípio constitucional” (Idem:ibidem). Outra questão levantada, em sua 

pesquisa, foi a de que a qualidade na oferta da educação infantil comunitária, sem fins 

lucrativos, está relacionada às condições materiais da comunidade onde está inserida e da 

mantenedora por ela responsável.  

 Correia (2013), em sua dissertação de mestrado, intitulada “Educação Infantil de 0 a 

3 anos: um estudo sobre a demanda e a qualidade na  região de Guaianazes, de São Paulo”,  

averiguou que, sob uma perspectiva qualitativa, a região estudada atendia 94,52% da 

demanda por creche, mas 87,44% desse atendimento era realizado por instituições 

conveniadas. Segundo a autora, o primeiro pensamento das autoridades era atender a 

demanda por vaga, para depois pensar na qualidade desse atendimento. 

 Abdalla (2015), em sua dissertação de mestrado sobre “O Pós-FUNDEB no 

oferecimento de matrículas para Educação Infantil, no Estado de São Paulo”, concluiu que 

as matrículas municipais, em creches dos municípios estudados, apontam 

predominantemente para uma taxa de crescimento, mas a autora registra, também, que, nos 

anos de 2008 e 2013, houve um declínio que ela acredita ter como fator determinante a 

inclusão das creches no FUNDEB. Para a autora, os convênios deixaram de ser uma medida 

paliativa para se tornarem permanentes, em vários municípios, estabelecendo que o “avanço 

do setor privado não lucrativo continua em expansão, com a permissão da legislação” 

(ABDALLA, 2015, p. 85). 

 Franco, Domiciano e Adrião (2019), em estudo sobre a “privatização das creches em 

São Paulo e seus efeitos sobre a qualidade da oferta”, afirmam que, ao examinarem a 

educação infantil, voltada para crianças de 0 a 3 anos, na cidade de São Paulo, depararam-se 

com diferenciais no que se refere à qualidade ofertada nos Centros de Educação Infantil 

(CEIs), da rede direta, e as creches conveniadas, tomando como base as dimensões:  1. 

(estrutura e funcionamento), 2. (trabalhadoras e trabalhadores da educação), 3. (gestão 

democrática) e 4. (acesso e permanência) que integram a composição do Custo Aluno 

Qualidade Inicial (doravante CAQi).  

Os autores constataram, por exemplo, que os dois tipos de instituições (direta e 

conveniada) cumprem a proporção estabelecida entre criança/adulto, que está prevista no 

CAQi, mostrando que, pelo menos no nível legal, a questão relacionada ao cuidado das 

crianças, com relação ao número de crianças por adultos, estava sendo observada o que é 

muito importante, segundo eles. 



 

 

 

 

 Ao comparar as condições de trabalho dos servidores da rede direta e dos funcionários 

das creches conveniadas, constataram que existem disparidades e contrastes enormes. As 

desigualdades apresentam-se na jornada de trabalho, no salário e na organização da carreira 

desses profissionais. A jornada de trabalho dos funcionários efetivos é menor, os salários, 

melhores e possuem planos de carreira, o que não acontece com os funcionários das 

conveniadas. 

 Relacionam também os espaços físicos das creches diretas, indiretas e conveniadas. 

Enquanto a direta e indireta devem seguir um padrão estabelecido na portaria nº 3479/2011, 

onde estão descritos os padrões básicos de infraestrutura que as instituições de educação 

infantil de São Paulo devem seguir, o mesmo não acontece com as creches conveniadas.  

 As creches conveniadas, segundo os autores são, na maioria das vezes, casas e prédios 

adaptados que passam por vistoria e aprovação das Comissões das Diretorias Regionais de 

Educação, apesar de estes órgãos terem conhecimento de que elas “apresentam equipamentos 

que divergem dos padrões legais” (FRANCO, DOMICIANO e ADRIÃO, 2019, p. 90).  

  

 

 

2.6 Qualidade como insumo 

 

2.6.1 Infraestrutura 

  

Analisar a relação da infraestrutura com a qualidade em educação infantil justifica-se 

pelo fato de que se constitui uma condição essencial para um trabalho educacional, pautado 

na qualidade, que escolas propiciem ambientes apropriados e com recursos escolares 

adequados.  

 Recente pesquisa publicada no Brasil, financiada pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (doravante UNESCO), e intitulada “Qualidade 

da infraestrutura das escolas públicas do ensino fundamental no Brasil”, explicita “que a 

infraestrutura escolar se confunde como o próprio serviço escolar e com o direito à educação” 

(UNESCO, 2019, p. 15). O documento afirma que a primeira definição de qualidade em 

educação, entendida como acesso, está em pauta, desde a década de 1940, quando houve um 

crescimento populacional e aumentou a procura por escolas para as crianças e jovens.  Dessa 

forma, a relação entre qualidade da educação e infraestrutura tornou-se indiscutível e 



 

 

 

 

concretizou-se com a construção de escolas e a aquisição de material para as atividades 

escolares, como afirma o documento. 

 De acordo com a pesquisa, uma infraestrutura apropriada deve considerar os direitos 

humanos, segundo os quais, a acessibilidade e banheiros adaptados devem ser pensados. 

Além disso, são consideradas importantes as questões relativas a um local que favoreça a 

aprendizagem “como conforto térmico e acústico, a segurança, o respeito às diferenças de 

gênero (..) e a existência de materiais para atendimento especializado (doravante AEE)” 

(UNESCO, 2019, p. 26).  

 No documento intitulado “Indicadores da Qualidade da Educação Infantil”, (2009), 

ao tratar da infraestrutura das instituições de educação infantil, sublinham a importância dos 

espaços, materiais e mobiliários e afirmam que as condições físicas destes estabelecimentos 

têm uma relação importante com a educação de qualidade e, por isso, necessita-se considerar 

uma perspectiva de educação e cuidado que leve em consideração a evolução das crianças 

em todos os aspectos.  

 Os Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil (doravante PNQAI) 

(BRASIL, 2018), por sua vez, afirmam que os espaços, materiais e mobiliários, nas 

instituições de educação infantil, devem oportunizar momentos significativos para aumentar 

as habilidades das crianças e encorajar a brincadeira e a exploração. Segundo este documento, 

o ambiente deve propiciar oportunidades para que as crianças possam atuar efetivamente na 

sua aprendizagem e, dessa forma, sejam capazes de alcançar e dominar novas competências 

e adquirir segurança, independência e o sentimento de fazer parte de um todo. 

 Segundo os PNQAI (BRASIL, 2018), os espaços devem ser utilizados de forma a 

assegurar às crianças a convivência com outras crianças e permitir momentos de socialização 

com seus pares e pessoas da comunidade escolar. O documento determina que esses espaços 

devem garantir a segurança e propiciar a autonomia das crianças, observando que tanto seus 

mobiliários quanto o ambiente sejam apropriados ao seu tamanho visando à acessibilidade, 

proporcionando, assim, a interação da criança e do ambiente. Além de ser uma área voltada 

para a recreação, deve ter sido um espaço planejado com “brinquedos para diferentes faixas 

etárias brinquedos que estimulem múltiplos usos e atividades” (BRASIL, 2018, p. 62). 

 Com relação às salas de aula, os Parâmetros (Brasil, 2018) especificam que, como 

são reservadas às atividades pedagógicas, elas devem possuir áreas e mobiliário de acordo 

com a faixa etária atendida, onde atividades como, jogos, leituras, dentre outras voltadas para 

a educação infantil, possam ser desenvolvidas.  



 

 

 

 

 Ao ter como dimensão de qualidade a infraestrutura, faz-se necessário investigá-la 

nos  estabelecimentos de educação infantil, na etapa creche, nos municípios estudados, para 

conferir se contam com os espaços como, por exemplo, parque infantil, biblioteca, sala de 

leitura, banheiros adequados à educação infantil e equipamentos eletroeletrônicos, conforme 

descrito nos PNQAI (BRASIL, 2018), dados que serão analisados no capítulo 3. 

 

2.6.2 Qualidade como formação docente 

 

 Ainda que se saiba que a qualidade em educação resulta de uma série de variáveis 

que precisam ser consideradas em conjunto nas análises que se faz, parece não restar dúvida 

que a formação docente é uma das que mais tem efeito sobre os processos de aprendizagem, 

excetuando os fatores extraescolares. Portanto, a garantia de o profissional que atua na 

educação infantil, ter uma formação adequada e coerente com a etapa em que ele vai atuar 

tem potencial para contribuir com o desenvolvimento futuro da criança, em várias dimensões. 

 O PNE, em sua Meta 16, trata da questão docente e apresenta estratégias para que se 

alcance a meta de 50% dos profissionais, que atuam na educação básica, cursarem o ensino 

superior, bem como para garantir a formação continuada dos docentes. As discussões sobre 

a importância do papel do professor tiveram início na metade da década de 80, quando, de 

acordo com Abrucio (2016), procurava-se analisar a habilidade, formação inicial e 

certificação adquirida no decorrer da carreira. Ressalta que, apesar destes fatores serem 

apontados como significativos, estudos recentes buscam compreender quais capacidades e 

aptidões os professores “devem ter e como as desenvolvem na formação inicial e continuada 

para que de fato os alunos aprendam” (ABRUCIO, 2016, p. 9).  

 A expansão da qualidade e da equidade na esfera educacional, conforme sua pesquisa, 

decorre de diversas intervenções, dentre elas destaca um ponto crucial que se refere ao capital 

humano e reflete na constituição de uma carreira docente sólida, com educadores “bem 

formados e profissionalizados” (ABRUCIO, 2016, p.11). Para que se possa alcançar esse 

objetivo, diz ele, a formação e o aperfeiçoamento dos docentes é peça chave e isso vale para 

os que já estão na carreira e para aqueles que almejam ingressar. 

 A maioria dos documentos que trata da qualidade em educação destaca a formação 

dos profissionais da educação como um capítulo importante. O fundamento dessa 

importância está reconhecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/1996, 

que, em seu artigo 62, trata da formação do profissional que atuará na educação infantil:  



 

 

 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas 
quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, 
na modalidade Normal (BRASIL, 1996). 

 

 No que diz respeito à legislação, Campos (2010) salienta que a LDB implementou 

novos requisitos para a qualificação dos professores, perseguindo, como meta, a formação 

em nível superior, mas aceitando a formação em cursos de magistério de nível médio. Essa 

mudança, segundo a autora, afetou principalmente as creches, uma vez que não era exigida 

nenhuma formação específica para os profissionais dessa etapa, muitos não haviam nem 

concluído o ensino médio. As mudanças trazidas pela LDB com relação ao profissional da 

educação infantil, principalmente na creche, residem no fato de que essa etapa da educação 

contava muitas vezes com profissionais leigos que “não são classificados como professores 

para fins do Censo Escolar” (CAMPOS, 2010, p. 31), porém, esperava-se que, após a 

promulgação da LDB, o profissional da educação infantil tivesse, no mínimo, a formação 

mínima exigida na lei. 

 Outra questão, levantada por ela, em sua pesquisa sobre qualidade na educação 

infantil no Brasil, foi a constatação de que as prefeituras dos municípios estudados exibem 

circunstâncias bem desiguais no que se refere ao planejamento da educação infantil, no que 

diz respeito tanto “...à capacidade técnica, quanto à disponibilidade de recursos financeiros” 

(CAMPOS, 2010, p. 402). 

 Demonstrou, ainda, que as prefeituras utilizam diversas formas de admissão de 

professores, e que cada município possui parâmetros específicos na escolha de seus 

profissionais. A autora aponta que, nas questões de contratação de terceiros, grandes somas 

de recursos públicos são recebidos pelos estabelecimentos sem fins lucrativos; um valor 

superior aos que são repassados a instituições conveniadas para atendimento escolar.  

É o caso dos convênios estabelecidos, por exemplo, pelas Secretarias de 
Educação de Belém e de Teresina com o Centro de Integração Escola-
Empresa (CIEE), por meio dos quais são contratados estudantes de 
graduação em pedagogia e de algumas licenciaturas para atuarem como 
estagiários nas classes de creches públicas dessas capitais (CAMPOS, 
2010, p. 386). 

 
 Em outras palavras, não se pode avaliar a qualidade da educação infantil (fase creche) 

levando-se em consideração apenas a formação dos agentes que estão atuando na instituição, 



 

 

 

 

pois muitas vezes nas turmas com pessoal diplomado, a formação inicial dos professores não 

parece garantir um bom preparo para atuar na educação infantil. 

 Kramer (2006) assinala que a formação dos profissionais da educação infantil, 

incluindo professores e gestores da educação infantil, é um obstáculo que requer uma atuação 

simultânea dos poderes municipais, estaduais e federal. A autora afirma que esse obstáculo 

tem várias particularidades, exigências, capacidades e ação tanto na formação contínua 

quanto na formação inicial no ensino médio e superior.  No que concerne à formação 

continuada, muitas contradições apresentam-se na educação infantil, porque existem 

diferentes instâncias e instituições que recebem crianças de 0 a 6 anos e estabelecem 

requisitos diferentes de formação inicial e do processo de formação. A autora ainda ressalta 

que o programa de Formação Inicial de Professores em Exercício na Educação Infantil, 

lançado pelo MEC, em 2005, tinha como objetivo habilitar os professores para o magistério 

em educação infantil. 

  O PNE (2014-2024) reconhece que a formação dos profissionais que atuam na 

educação é importante para a garantia da qualidade e, em sua meta 16, são traçadas as 

estratégias que se devem seguir para atingir esse padrão, de modo a garantir aos profissionais 

da educação básica uma formação continuada na área em que atua. 

 O ABEB (2019), também, afirma que a formação dos professores é uma das 

principais ações para se garantir uma educação de qualidade e que, em uma década, houve 

progressos significativos, já que o percentual de professores da educação básica com curso 

superior cresceu 12,9%. Mas ainda existem desafios que devem ser superados, pois 37% dos 

professores, em 2018, que lecionavam nos anos finais do ensino fundamental, não possuíam 

titulação adequada à disciplina. Outro dado trazido pelo Anuário diz respeito a quem formava 

esses profissionais. Este dado esclarece que a rede privada tem uma grande participação na 

formação dos profissionais, haja vista que 70% dos professores que concluíram cursos de 

graduação, na área da educação, formaram-se em instituições privadas.  

 Segundo os PNQAI (BRASIL, 2018), os docentes devem estar bem qualificados, com 

remuneração condizente com a função, contando com a assistência do corpo técnico e 

trabalhando em conjunto, avaliando e buscando aperfeiçoar continuamente sua prática; estas 

são características essenciais na estruturação de uma educação infantil de qualidade.  

 Na mesma direção, segue o documento “Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil” (BRASIL, 2009), na medida em que ressalta a importância do trabalho desses 

profissionais e determina que eles devem ser valorizados não apenas nos estabelecimentos 



 

 

 

 

educacionais, mas também pela comunidade. Para que ocorra a valorização nas instituições 

é necessário, segundo o documento, que as condições de trabalho sejam compatíveis com as 

várias funções que envolvem o cuidado e a educação das crianças de 0 a 5 anos. Com relação 

à comunidade, espera-se que seja assegurado o diálogo e que este possibilite a valorização 

do profissional pelas famílias e demais interessados, percebendo a abrangência do trabalho 

educativo com as crianças e o papel empreendido pelos professores e outros profissionais 

nos estabelecimentos educacionais.  

 

2.6.3 Qualidade como carreira docente  

 

 A atual discussão conceitual sobre a profissão e carreira docente não é uma 

preocupação analítica deste trabalho. “Carreira Docente”, aqui, deve ser entendida como a 

existência ou não de um plano de carreira, cargos e salários para profissionais da educação, 

especialmente, em relação aos professores dos municípios examinados. 

 Embora a discussão sobre os efeitos ou impactos de salários sobre o desempenho de 

alunos esteja longe de ser consensual na literatura, nacional e internacional, este trabalho 

reconhece a importância de trazer essa polêmica para o exame da qualidade em educação 

infantil, pelo fato de que, historicamente, foram relegados a esta etapa educacional 

profissionais com o menor nível de formação, em relação a outras fases do ensino, inclusive, 

com legitimidade fornecida pelas normativas educacionais. 

 Debater sobre a carreira e salário dos professores, de acordo com Gatti e Barretto 

(2009), é extremamente relevante para refletir sobre as condições de trabalho desses 

profissionais e como tornar a profissão atrativa para as próximas gerações. As autoras 

assinalam que o fato de o Brasil ser um país federativo, com cada ente mantendo sua 

autonomia, estimulou o fato de que “processos de articulação, previstos na Constituição de 

1988, não foram objeto de tratamento político-normativo, como previsto no texto legal” 

(GATTI e BARRETTO, 2009, p. 237). Com isso restou o nível de independência de cada 

“instância reguladora de carreiras e salários de professores” (idem:ibidem) o que permite a 

diferença nos salários em cada município e estado.   

 A autoras afirmam, ainda, que, na organização de carreira do setor público, há 

distinção entre cargos e funções, com consequências na forma de ocupação de vagas e no 

pagamento de salários, permitindo, com isso, opções diversas em cada âmbito 

governamental, no que diz respeito a inclusão dos professores no “sistema e na progressão 



 

 

 

 

funcional” (GATTI e BARRETTO, 2009, p. 238). Elas assinalam que as distinções entre 

municípios e estados, em relação à organização da carreira e às diferenças  salariais dos 

professores, nas várias regiões do país, são enormes, sem contar o baixo salário inicial da 

profissão, quando comparado com as outras profissões em que também é exigida formação 

em nível superior, o que pode influenciar negativamente na procura por essa profissão.  

 Segundo as autoras, as pesquisas apontam que os salários dos professores no Brasil 

são diversos, no que diz respeito aos níveis de educação infantil e ao nível do ensino 

fundamental e nas demais séries da educação básica, também levando em conta a região e a 

dependência administrativa. Elas destacam que os educadores da educação infantil recebem 

os menores salários, já os docentes do ensino fundamental recebem um salário médio e os 

professores do ensino médio, os maiores salários.  

 Outro ponto levantado, em sua pesquisa, trata da existência de planos de carreira para 

os profissionais da educação, direito que foi garantido na Constituição de 1988, artigo 6 § 5, 

e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, em cujo artigo 67, incisos I, 

II, III, IV, V, VI, pode-se ler:  

sistemas de ensino deverão promover a valorização dos profissionais da 
educação, por estatutos e planos de carreiras que garantam: ingresso 
exclusivamente por concurso público de provas de título, aperfeiçoamento 
profissional continuado, com licenciamento remunerado para isso, piso 
salarial, progressão funcional baseada na titulação e na avaliação de 
desempenho, período reservado a estudos, planejamento e avaliação e 
condições adequadas de trabalho (BRASIL, 1996).  

 
 

 Para elas, foi na metade da década de 1990 que os municípios passaram a criar marcos 

regulatórios para a profissão e isso ocorreu a partir da implementação do Fundo de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental, hoje Educação Básica (FUNDEF/FUNDEB).  Até 

aquele momento, na maioria dos estados e municípios, não existia a preocupação política de 

regular o trabalho do professor; não existia um plano de carreira dos profissionais da 

educação em qualquer um dos níveis da educação básica. 

 No que tange à educação infantil, Fernandes e Campos (2015) afirmam que a 

inexistência de planos de carreiras e a definição de critérios para a admissão dos profissionais 

da educação, de certa forma, facilitaram “... a adoção de práticas clientelistas nas contratações 

de professores e auxiliares e na indicação dos diretores das unidades de educação infantil” 

(FERNANDES e CAMPOS, 2015, p. 153). 



 

 

 

 

 O Parâmetro Nacional de Qualidade da Educação Infantil (2018) também trata da 

formação, carreira, remuneração e importância da valorização dos profissionais da educação 

infantil. O documento assevera que, para haver uma educação infantil de qualidade, aspectos 

como melhoria das condições de trabalho e desempenho profissional do docente devem ser 

pensados. 

 Neles é possível ler que várias medidas foram tomadas nas últimas décadas, visando 

à valorização dos profissionais da educação infantil, evidenciando que cabe ao Estado 

garantir a “qualidade na formação e nas condições de trabalho dos professores” (BRASIL, 

2018, p. 32). 

 Importante marco legal sobre o qual os Parâmetros Nacionais da Educação Infantil 

(doravante PNEI) (2018) debruçam-se é a Lei nº 11.738/2008, na qual é estabelecido o Piso 

Nacional para os docentes da educação básica, além de determinar uma jornada de trabalho 

em que dois  terços de seu período de trabalho devem estar voltados para atividades 

relacionadas à docência em sala de aula e um terço, para atividades que são de apoio a ela. 

Os Parâmetros reconhecem o professor como parte importante da qualidade da educação 

infantil e afirma que para que este possa atender as expectativas, colocadas nessa etapa da 

educação, é fundamental criar situações para seu reconhecimento e progresso profissional. 

 Prado (2019) aponta que vários elementos dos planos de carreiras estão sendo 

estudados para procurar indícios que relacionem salário docente a melhoramento da 

aprendizagem. Citando Dalton e Marcenaro – Gutierres, 2011, que investigaram a 

correspondência entre a remuneração e resultados em avaliações externas, o autor afirma que 

sua fonte, acima menionada, “identificaram que a qualidade do profissional é reflexo de uma 

política de salários relativos altos no longo prazo” (PRADO, 2019, p. 13). Para ele, diversas 

pesquisas indicam que existe uma relação entre a decaída da remuneração e a diminuição da 

qualidade dos docentes.  

 Outra evidência, trazida pelo mesmo, diz respeito à pesquisa realizada por Menezes 

Filho e Pazello (2007), a qual apresenta indícios positivos de que o aumento do salário, com 

a efetivação do FUNDEF, em 1998, trouxe resultados positivos nas avaliações externas, em 

1999. O sinal de uma influência positiva entre aumento de salário e performance educacional 

no país, “é coerente com a posição de Heyneman e Loxley (1993) de que políticas voltadas 

para os insumos são efetivas em países em desenvolvimento” (PRADO, 2019, p. 14). 

Segundo ele, a pesquisa nacional necessita de mapeamento sistemático e atualizado que 



 

 

 

 

ampare a realização de estudos empíricos de larga escala sobre os efeitos de componentes 

dos planos de carreira sobre os estudantes e a secretaria de educação.  

 Os critérios descritos nos planos de carreiras como tempo de serviço e titulação, de 

acordo com ele, são pertinentes ao conceito de que a prática possui implicações positivas 

sobre a qualidade do trabalho docente, e, também, de certa forma, na aprendizagem dos 

alunos. Para o autor, o que se percebe é a importância de estudar os planos de carreira para 

avaliar a qualidade da educação, isso porque eles são, de certa forma, um retrato de como os 

profissionais da educação são valorizados com relação a sua remuneração e carreira e de 

como esses fatores podem ou não interferir na aprendizagem.  

 

2.6.4 Qualidade como número de alunos por turma  

 

 Falar em qualidade em educação é falar também sobre as questões que envolvem o 

trabalho desenvolvido pelo professor em sala de aula, o que não prescinde da investigação 

do número de alunos que esse professor possui, em média, nas turmas em que leciona. Na 

etapa obrigatória, esse indicador desdobra-se no número de avaliações que tem para corrigir, 

no tempo que pode dispensar aos alunos, às correções de trabalho individuais. Na creche, a 

consideração do número de alunos por turma está relacionada, principalmente, à atenção 

individual que se pode dar às crianças, nas suas demandas, mas, ainda, às atividades pensadas 

para as turmas. 

 Alves e Pinto (2011) apontam que, ao analisar as horas trabalhadas pelo professor, 

deve-se levar em conta duas questões: o número de turmas por professor e o número de 

alunos por turma, pois refletem diretamente nas horas extraclasse trabalhadas pelo professor, 

ou seja, no trabalho realizado por ele depois do seu expediente de trabalho. 

 A relação entre o número de alunos e o trabalho do professor reflete-se não só nas 

questões do trabalho diário, mas, também, na aprendizagem e nos resultados de avaliações, 

na educação obrigatória, como mostra o estudo feito por Oliveira e Araújo (2005), concluindo 

que nas escolas em que o número de alunos por turma era menor, o desempenho dos alunos 

melhorava nas avaliações.  

 Na esfera da educação infantil, Correia (2003) lembra que as políticas de ampliação 

da oferta da educação infantil, geralmente, foram feitas através de escolhas que visavam ao 

baixo custo, o que levou a turmas com grande número de crianças, sem considerar “as 



 

 

 

 

condições humanas e materiais, dos equipamentos de atendimento disponíveis para esse fim” 

(Correia, 2003, p. 98). 

 A razão adulto/criança, segundo a autora, é uma questão importante para estabelecer 

padrões de qualidade em educação infantil. A autora analisa documentos elaborados pela 

Comissão do Conselho Nacional de Educação, do Brasil, no ano de 1998, que tinham como 

objetivo contribuir com os Conselhos Estaduais e Municipais, no estabelecimento de regras 

para a normatização e o funcionamento das instituições de educação infantil. Assegura que  

Em termos de recomendação pode-se dizer, por um lado, que o 
entendimento da necessidade de agrupamentos pequenos, quando se trata 
da educação infantil, não é algo novo, já havendo um generalizado 
consenso a esse respeito e, por outro, que documentos oficiais fazem 
indicações que poderíamos considerar bem razoáveis (CORREIA, 2003, 
99).  

 Salienta, ainda, que, nas políticas educacionais, essa recomendação de um número 

ideal de aluno por turma, adequado para a educação infantil, assume um discurso retórico, 

isso porque não há lei que regularize ou exija a proporção adulto/criança, tendo-se, apenas, 

recomendações que são seguidas ou não, a depender das condições e do entendimento de 

cada município. 

 O número de alunos por turma é tratado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (doravante DCNEB) (Brasil, 2013), nas quais se assinalam que a 

“proporção criança/adulto” deve propiciar atenção, responsabilidade e interação com as 

crianças e suas famílias” (BRASIL, 2013, p. 91). Para estabelecer a proporção criança/adulto 

adequada, deve-se levar em conta aspectos como o espaço físico e o das crianças, segundo 

as DCNEB (2013). Ao formar grupos da mesma faixa etária, as DCNEB (Brasil, 2013) 

recomendam que se estabeleça 6 a 8 crianças por professor, quando se tratar de crianças na 

faixa etária de 0 à 1 ano; 15 crianças por professor, quando se tratar de crianças de 2 a 3 anos, 

e 20 crianças, por professor, quando se tratar de crianças de 4 a 5 anos de idade. 

 

CAPÍTULO 3 DIMENSÕES DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA 
CRECHE EM MUNICÍPIOS MINEIROS 
  

3.1 Qualidade como acesso em municípios mineiros 

 

 Conforme tratado no capítulo introdutório, buscou-se responder, neste trabalho, à 

seguinte pergunta de pesquisa: como tem se efetivado o direito à educação no que diz respeito 

à garantia de padrão de qualidade, na etapa creche, em três municípios brasileiros? Para tanto, 



 

 

 

 

as dimensões de qualidade, definidas a partir da literatura, de modo a examinar a efetivação 

desse direito, foram traduzidas como: acesso, modos de oferta e insumos como infraestrutura, 

formação de professores, carreira docente e número de alunos por turma. 

 Itabirito, Mariana e Ouro Preto foram os municípios-objeto da pesquisa e compõem 

a denominada Região dos Inconfidentes. De modo a realizar a análise, cuidou-se, antes, de 

se fazer uma breve caracterização desses entes federados municipais, a partir da base de 

dados da Fundação João Pinheiro.  

É importante esclarecer que ao analisar o número de estabelecimentos e matrículas 

dos municípios, na dimensão acesso, os dados referentes à rede conveniada encontram-se 

agregados aos da rede privada, conforme o banco de dados pesquisado. 

 

Município de Itabirito: contextualização 

 

 O município de Itabirito foi fundado em 1923 e está localizado na região central de 

Minas Gerais. Situada no quadrilátero ferrífero, a cidade é a ponte entre a capital mineira 

Belo Horizonte e a cidade histórica de Ouro Preto. Atualmente, seu território possui uma área 

de 544,15 km2. Sua população, em 2017, era de 50.309 habitantes, destes, 90,09% vivem na 

área urbana do município. A densidade populacional era de 92,45 habitantes por km2,, 

apontando um crescimento populacional com uma média anual de 1,451%, entre os anos de 

2010 e 2017.  

 Itabirito possui um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (doravante 

IDHM) de 0,730, que é considerado alto. Esse índice foi calculado com base nos censos 

demográficos, que são realizados a cada dez anos, e sintetiza a situação de Itabirito em 

relação ao IDHM e suas dimensões, em 2010. De 1991 a 2010, o IDHM do município passou 

de 0,490, em 1991, para 0,730, em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa 

(doravante UF) passou de 0,493 para 0,727. Isso implica em uma taxa de crescimento de 

48,98% para o município. 

 De acordo com a Fundação João Pinheiro (doravante FJP) entre 2000 e 2010, a renda 

per capita de Itabirito cresceu a uma taxa média anual de 4,60%, atingindo, neste último ano, 

R$1.236,79. Levando em conta, de acordo com a FJP, que uma pessoa pobre é aquela cuja 

renda domiciliar per capita mensal é inferior a R$ 220,70 (valores de dezembro de 2017), a 

proporção de pobres na população de Itabirito passou de 14,35%, em 2000, para 3,08%, em 

2010. Para a FJP, a evolução recente de alguns indicadores que explicam, em parte, a situação 



 

 

 

 

e a evolução da renda per capita, da desigualdade e da pobreza no município, está  relacionada 

às transferências de recursos de programas governamentais a famílias de baixa renda, 

especificamente o Bolsa Família (doravante BF) e o Benefício de Prestação Continuada 

(doravante BPC). Em 2010, 1.200 famílias de Itabirito eram beneficiárias do BF e recebiam, 

em média, R$ 115,45 por mês; em 2017, eram 1.217 famílias beneficiárias, recebendo, em 

média, R$ 162,63 por mês. Já o BPC atendia, em 2010, entre idosos e deficientes, 359 

habitantes do município, com um valor médio de R$ 794,84; em 2017, eram 694 os 

beneficiários desse programa, recebendo, em média, R$ 939,01 por mês. 

 O Produto Interno Bruto (doravante PIB) per capita do município é 76.0761.3783 e 

sua receita tributária representa 12,76% da receita total. As transferências 

intergovernamentais, também em 2017, significavam 74,92% do total, das quais o FUNDEB 

representava 10,58%, de acordo com o sítio meumunicípio.org. 

 Com relação à educação, em Itabirito, há 26 escolas municipais, sendo 23 urbanas e 

03 rurais. As matrículas municipais, em 2018, totalizavam 6.823 estudantes, 6.483 urbanas e 

231 rurais, desse total temos4: 813 em creches, 1.179 em pré-escolas, 2.785 nos anos iniciais, 

1.620 nos anos finais, na EJA, temos 317 e, em educação especial, 190 de acordo com o 

Simulador de Custo-Aluno Qualidade (doravante SIMCAQ).  Quanto ao IDEB, medido em 

2017, os alunos do 5˚ ano alcançaram, no IDEB, 6.6, quando a meta era 6.4. No nono ano, 

os alunos municipais alcançaram 5.6, com meta de 5.4. Nos anos iniciais, a cada 100 

estudantes, 07 são reprovados, levando a uma média de 0,93% de fluxo. Já nos anos finais, a 

média de fluxo cai para 0,88, o que significa um maior número de reprovações nesta série: a 

cada 100 alunos, 12 são reprovados, considerando, nestes casos, apenas alunos da rede 

municipal. (INEP, 2019).  Quanto às despesas educacionais, o SIMCAQ indica que o 

governo municipal de Itabirito, em 2017, tinha um potencial de receita para a área 

educacional de 36.975.266 (trinta e seis milhões, novecentos setenta e cinco mil e duzentos 

e sessenta e seis reais) provenientes de vinculação de impostos, transferências do FUNDEB 

e Salário Educação. Já as despesas em educação, consolidadas naquele mesmo ano, foram de 

                                                 
3 Fonte: SIMCAQ, a partir de levantamento realizado pelo IBGE em parceria com os Órgãos Estaduais de 
Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA 
2014. Disponível em: https://www.simcaq.c3sl.ufpr.br/. Acesso em: 20 mar. 2020. 

 
4 Fonte Censo Escolar/INEP 2018 | Total de Escolas de Educação Básica | QEdu.org 



 

 

 

 

45.393.906 (quarenta e cinco milhões, trezentos e noventa e três mil e novecentos e seis 

reais), ou seja, o município gastou em educação mais do que a sua receita permitia. 

 

Município de Itabirito: a dimensão de qualidade como acesso 

 

 O município de Itabirito, de acordo com seu Plano Municipal de Educação (doravante 

PME), aprovado pela Lei municipal n˚ 3077, de 24/06/2015, para atender a Meta 1, tem como 

estratégia aumentar progressivamente o percentual de atendimento das crianças de 0 a 3 anos 

e de 4 a 5. O município, no ano de redação do PME, tinha um total de 17% das crianças de 0 

a 3 idade atendidas, ou seja, 406 crianças, e a meta era elevar esse percentual em 33%, ou 

seja, atender a 787 crianças, no período de 10 anos. Já em 2018, o município havia alcançado 

21,1% de vagas em creche, segundo a Linha de Base 2018, do INEP. 

 Em 2015, o total das crianças de 4 a 5 anos matriculadas era de 95,9 %, e a meta era 

universalizar, mesmo porque esta já é etapa obrigatória. Contudo, os dados do pré-escolar 

não apresentaram mudanças. O relatório de monitoramento Linha de Base 2018, do INEP, 

demonstra que o município continua com o mesmo percentual de 95,9% nesta faixa etária. 

Como mostra a Tabela 6. 

Tabela 6 - Planejamento para alcance da meta 1 - Município de Itabirito 

Idade 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

Até 3 
Anos 

 

 
3,3% 

 

 
3,3% 

 

 
3,3% 

 

 
3,3% 

 

 
3,3% 

 

 
3,3% 

 

 
3,3% 

 

 
3,3% 

 

 
3,3% 

 

 
3,3% 

 

4 a 5 
Anos 

 

2% 
 

2,1% 
 

 
Meta até 2016 

Fonte: Plano Municipal de Educação do Município de Itabirito. 
 

 A estratégia proposta pelo município é aumentar o percentual de 3,3% a cada ano, no 

atendimento das crianças de 0 a 3 anos, de 2015 a 2024, e, para as crianças de 4 a 5 anos, um 

percentual de 2%, no ano de 2015, e 2,1%, no ano de 2016. Como se observa na tabela 6. 

 Ao analisar a qualidade na educação dos municípios escolhidos e considerando o 

acesso como uma de suas dimensões, estabelece-se, como recorte temporal, o período que 

vai de 2009 – 2018 e, por meio das informações sobre o número de estabelecimentos da 

educação infantil, fornecidas pelo banco de dados do INEP (2019), percebe-se que houve um 

crescimento no município de Itabirito, conforme se pode observar no Gráfico 9. 



 

 

 

 

Gráfico 9 - Número de Estabelecimentos - Creche - do Município de Itabirito -2010 – 2018 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de indicadores do INEP, 2019. 

 

 O Gráfico 9 permite-nos afirmar que o município de Itabirito passou de 12 creches, 

no ano de 2010, para 22, no ano de 2018, o que representa um aumento de 11,43%, de 2010 

a 2018. Outro dado que este gráfico mostra é que, no ano de 2010, o número de 

estabelecimentos da rede privada era bem maior que o da rede pública; em 2016 o número 

de estabelecimentos da rede pública direta contava com 17 estabelecimentos e em 2017 

percebe-se uma queda, pois o município passa a ter oito.  Infelizmente, os dados disponíveis 

não nos permitem compreender o motivo de uma queda tão brusca. Já no ano de 2018, o 

número de estabelecimentos da rede pública havia aumentado, enquanto a rede particular 

manteve um número de nove estabelecimentos.  

 Para poder fazer alguma afirmação em torno de qualidade em educação, enquanto 

acesso, no município de Itabirito, é necessário verificar se ao aumento de estabelecimentos 

correspondeu a um aumento de número de matrículas efetivas. Embora não seja objeto deste 

trabalho, cabe investigações futuras para entender as razões da taxa de oscilação destes 

estabelecimentos. 

 A leitura do Gráfico 10 possibilita observar a mudança que houve no número de 

matrículas na creche, em Itabirito, de 2010 a 2018. 

 



 

 

 

 

Gráfico 10 - Número de Matrículas em Creches no Município de Itabirito – 2010 - 2018 

Fonte: Elaboração própria, a partir de indicadores do INEP, 2019. 

 

 A municipalidade ofertava, em 2010, 120 vagas na rede pública, 246 na rede privada 

com um total de 366 matrículas na etapa creche. Em 2016, a rede direta do município contava 

com um total 657 matrículas, sendo que em 2017 esse número cai para 489.  A hipótese que 

se pode levantar é que como no mesmo ano o número de estabelecimento também diminuiu, 

a queda do número de matrículas pode estar relacionada a esse fator. O número de vagas, no 

entanto, volta a crescer, chegando a 2018 com 1.076 vagas, um aumento médio de 54,15%. 

Um outro dado importante, para as questões desta pesquisa, oferecida pelo gráfico 10, é que 

o número de acesso não apenas aumentou, como o fez na rede municipal própria.  Outra 

questão importante é que o aumento mais significativo, na oferta de vagas de creche, passa a 

ser observado a partir de 2015, ano em que o PME é aprovado, por meio da Lei Municipal 

n˚ 3.077/2015. 

 

Município de Mariana: Contextualização 

 

 O município de Mariana foi fundado em 16 de julho de 1696 e está localizado na 

região central de Minas Gerais. Situada no quadrilátero ferrífero, a cidade de Mariana faz 

parte da história do nascimento de Minas Gerais, pois foi sua primeira vila, cidade e capital. 

Situado a 117,3 Km da capital do estado de Minas Gerais, estando a 61,9 Km de Itabirito e a 

14,4 km de Ouro Preto. Apresenta atualmente uma área de 1.194,208 km² territorial. De 



 

 

 

 

acordo com o censo de 2010, apresenta uma população de 54.219 habitantes e uma densidade 

demográfica de 45,40 hab/ km², estima-se, para 2019, uma população de 60.724 pessoas. Em 

2010, temos 87,87% da população vivendo na área urbana do município. A população total 

do município cresceu a uma taxa média anual de 1,50%, entre os anos de 2010 e 2017, 

enquanto, no Brasil, foi de 1,17%, nesse mesmo período.  

 Mariana possuía um IDMH de 0,742, com uma taxa de crescimento de 19,68%, entre 

os anos de 2000 e 2010, e em relação a este índice, está em 52º lugar entre os municípios do 

Estado de Minas Gerais. Nesse período, a dimensão, cujo índice mais cresceu em termos 

absolutos, foi longevidade (com um crescimento de 0,870), seguido por renda e educação. 

 De acordo com a FJP, entre 2000 e 2010, a renda per capita média de Mariana cresceu 

97,14%, nas últimas duas décadas, passando de R$ 325,58, em 1991, para R$ 424,84, em 

2000, e para R$ 641,84, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento, 

nesse período, de 3,64%. A taxa média anual de crescimento foi de 3,00%, entre 1991 e 2000, 

e 4,21%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar 

per capita inferior a R$ 140,00 (valores de agosto de 2010), passou de 45,34%, em 1991, 

para 31,30%, em 2000, e para 11,72%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda, nesses 

dois períodos, pode ser descrita através do Índice de Gini5, que passou de 0,60, em 1991, para 

0,57, em 2000, e para 0,51, em 2010. Para a FJP, a evolução recente de alguns indicadores 

que explicam, em parte, a situação da pobreza e da desigualdade, além do aumento da renda 

per capita, no município está relacionada às transferências de recursos de programas 

governamentais a famílias de baixa renda, especificamente o BF e o BPC. Em 2010, 2.912 

famílias de Mariana eram beneficiárias do BF e recebiam, em média, R$ 115,45 por mês; em 

2017, eram 4.500 famílias beneficiárias, recebendo, em média, R$ 162,63 por mês. Já o BPC 

atendia, em 2010, entre idosos e deficientes, 621 habitantes do município, com um valor 

médio de R$ 794,84; em 2017, eram 899 os beneficiários desse programa, recebendo, em 

média, R$ 939,01 por mês. 

                                                 
5 Índice Gini: É um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre 
os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a 
situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de 
renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/. 
Acesso em: 20 mar. 2020.  



 

 

 

 

 O PIB per capita (2017) do município é de 48.407,286e sua receita tributária 

representa 12,76% da receita total. As transferências intergovernamentais, também em 2017, 

significavam 74,92% do total, das quais o FUNDEB representava 9,74%, de acordo com o 

sítio meumunicípio.org. 

 Com relação à educação, em Mariana, há 25 escolas municipais, das quais 9 são 

organizadas em ciclos, 14 escolas urbanas e 11 rurais. As matrículas municipais, em 2018, 

totalizavam 6.529 estudantes, desse total temos7: 733, em creches, 1.242, em pré-escolas, 

2.304, nos anos iniciais, e 1.759, nos anos finais; no EJA, 614 e, em educação especial, 147.  

Nos anos iniciais, apresenta-se uma taxa de reprovação de 3,00%, abandono 0,40% e 

aprovação de 96,60%; já nos anos finais, 14,50% de reprovações, 5,60% de abandonos e 

79,90% de aprovações. 

 Quanto ao IDEB, medido em 2017, nos anos iniciais da rede municipal, atingiu a 

meta de 6,1; no caso dos anos iniciais do fundamental, e de 4,60 para 4,20, no caso dos anos 

finais desse nível de ensino. O foco incide sobre a manutenção da situação para garantir mais 

alunos aprendendo e com um fluxo escolar adequado. Nos anos iniciais, a cada 100 

estudantes, 03 são reprovados, média de 0,97% de fluxo. Já nos anos finais, a média de fluxo 

cai para 0,81, o que significa um maior número de reprovações nesta série: a cada 100 alunos, 

19 são reprovados, considerando, nestes casos, apenas alunos da rede municipal, segundo 

INEP, 2019. 

 

Município de Mariana: a dimensão de qualidade como acesso 

 

 O município de Mariana, para atingir a Meta 1, estipulada no Plano Municipal de 

Educação, traçou 17 estratégias que, em sua redação, aproxima-se muito daquelas propostas 

no PNE. Na estratégia 1.2, o município planeja garantir que até o final da vigência do PME, 

a diferença entre as taxas de frequência na Educação Infantil das crianças de até três anos,  

ou seja, daquelas oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto 

de renda familiar per capita inferior a 10%. O município de Mariana, de acordo com o PME, 

                                                 
6 Fonte: SIMCAQ, a partir de levantamento realizado pelo IBGE em parceria com os Órgãos Estaduais de 
Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA 
2014. Disponível em: https://www.simcaq.c3sl.ufpr.br/. Acesso em: 20 mar. 2020.  
7Fonte: Censo Escolar/INEP 2018. Total de Escolas de Educação Básica. Disponível em: 
https://www.qedu.org.br/brasil/censo-escolar?year=2018&dependence=0&localization=0&item=. Acesso em: 
20 mar. 2020.  



 

 

 

 

no ano de 2010, atendeu a um total de 1654 alunos da educação Infantil; esse total 

representava 37,12% do total da demanda, de 0 a 5 anos. Segundo o PME, Mariana tinha um 

total de 12,50% de crianças de 0 a 3 anos atendidas, representando um total de 384 crianças. 

Ao analisar a dimensão acesso, como uma forma de averiguar a qualidade em relação à 

educação no município, tendo como referência a base de dados do INEP, para o recorte 

temporal de 2009 a 2018, percebe-se que houve um crescimento no número de 

estabelecimentos de educação infantil no município, como se observa no Gráfico 11, abaixo.  

 
Gráfico 11 - Número de Estabelecimentos - Creches - do Município de Mariana - 2010 - 2018 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de indicadores do INEP, 2019. 

 Em 2010, o município de Mariana, como mostra o Gráfico 11, contava com um total 

de 11 estabelecimentos de educação infantil, dos quais pequena parte era da rede pública, 

apenas 2, o que representava 18,18%, e a rede privada contava com os outros 09, ou seja, 

81,82%.  No ano de 2011, o número de estabelecimentos públicos passou para 4, 

representando um total 30,76%; em 2012, houve número subiu para 07 (sete), o que 

representou um aumento de 43,75%. Em 2013, houve uma redução para 5 estabelecimentos. 

De 2014 a 2017, houve uma oscilação entre 6 a 7 estabelecimentos da rede pública. No 

entanto, percebe-se, ainda, um aumento no número de estabelecimentos da rede privada entre 

2012 e 2015. No ano de 2018, o município de Mariana contava com um total de 08 (oito) 

estabelecimentos públicos, ou seja, 40%. Embora não seja objeto deste trabalho, cabe 

investigações futuras para entender as razões da taxa de oscilação destes estabelecimentos.  

 O que se percebe, ao observar os dados, é que houve um aumento no total de 

estabelecimentos de ensino, representando um aumento médio de 24,97%, no intervalo de 



 

 

 

 

2010 a 2018. Mesmo com esse aumento, não se pode afirmar que exista uma qualidade no 

acesso, pois é necessário verificar se ao aumento do número de estabelecimentos 

correspondeu o aumento de matrículas no município.   

 A leitura do Gráfico 12 possibilita observar a mudança em relação ao número de 

matrículas na creche, em Mariana, de 2010 a 2018. 

 
Gráfico 12 - Número de Matrículas em Creches no Município de Mariana – 2010 - 2018 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de indicadores do INEP, 2019.  

 

 A municipalidade ofertava, em 2010, 112 vagas na rede pública, 152 na rede privada 

com um total de 264 matrículas na etapa creche. O número de vagas, no entanto, vai 

crescendo ao longo do intervalo temporal, chegando a 2018 com 733 vagas, um aumento 

médio de 30,94%. Outro dado importante para as questões desta pesquisa, demonstrado pelo 

gráfico 12, é que o número de acesso não apenas aumentou, como o fez na rede municipal 

própria. Importante observar que o aumento mais significativo na oferta de vagas de creche 

acontece a partir de 2015, ano em que o PME é aprovado, por meio da Lei Municipal n˚ 

3.042/2015. 

 . 

Município de Ouro Preto: Contextualização 

 

 Ouro Preto, antiga Vila Rica, tornou-se a primeira capital de Minas Gerais, em 1721. 

Mudou o nome para Ouro Preto, em 1823, e permaneceu como capital até 1897, quando a 



 

 

 

 

sede do Estado passou a ser Belo Horizonte. Em 1933, o então presidente da República, 

Getúlio Vargas, concedeu-lhe o título de Cidade Monumento. 

 O município tem cerca de 69 mil habitantes, segundo estimativas em 2006.  As 

principais distâncias são Belo Horizonte (95 km), Rio de Janeiro (475 km), São Paulo (675 

km) e Brasília (840 km). 

 Possui um IDHM de 0,741, com uma taxa de crescimento de 15,78%, entre os anos 

de 2000 e 2010, e está na 54º no ranking dos municípios mineiros. Neste período, a dimensão, 

cujo índice mais cresceu em termos absolutos, foi longevidade (com um crescimento de 

0,930), seguido por renda e educação. 

 De acordo com a FJP, a renda per capita média de Ouro Preto cresceu 102,86%, nas 

últimas duas décadas, passando de R$ 350,27, em 1991, para R$ 502,54, em 2000, e para R$ 

710,55, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento, nesse período, de 

3,79%. A taxa média anual de crescimento foi de 4,09%, entre 1991 e 2000, e 3,52%, entre 

2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior 

a R$ 140,00 (valores de agosto de 2010), passou de 39,27%, em 1991, para 20,29%, em 2000, 

e para 9,05%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda, nesses dois períodos, pode ser 

descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,58, em 1991, para 0,56, em 2000, e para 

0,50, em 2010. 

 Para a FJP, a evolução recente de alguns indicadores, que explicam em parte, a 

situação e a evolução da renda per capita, da desigualdade e da pobreza no município, está 

relacionada às transferências de recursos de programas governamentais a famílias de baixa 

renda, especificamente o BF e o BPC. Em 2010, 3.156 famílias de Ouro Preto eram 

beneficiárias do BF e recebiam, em média, R$ 132,12 por mês; em 2017, eram 3.092 famílias 

beneficiárias, recebendo, em média, R$ 182,13 por mês. Já o BPC atendia, em 2010, entre 

idosos e deficientes, 592 habitantes do município, com um valor médio de R$ 799,18; em 

2017, eram 913 os beneficiários desse programa, recebendo, em média, R$ 940,90, por mês. 

 O PIB per capita entre, 2002 e 2016, passou de R$ 29.488,58 para R$ 39.720,59 

(valores de dezembro de 2017). Sua receita tributária representa 15,29% da receita total. As 

transferências intergovernamentais, também em 2017, significavam 74,92% do total, das 

quais o FUNDEB representava 8,30%, de acordo com o site Meu Município. 8 

                                                 
8 Disponível em: https://meumunicipio.org.br/ 



 

 

 

 

 Com relação à educação, em Ouro Preto, há 49 escolas municipais em núcleos 

urbanos e 9 escolas rurais. As matrículas municipais, em 2018, totalizavam 7.457, desse total 

temos9: 1.134 em creches, 1.497 em pré-escolas, 2.756 nos anos iniciais e 1.711 nos anos 

finais; na EJA, temos 207 e em educação especial, 152. Nos anos iniciais, apresenta-se uma 

taxa de reprovação de 2,40%, abandono 0,10% e aprovação de 97,60%; já nos anos finais 

temos 11,20% de reprovações, 2,00% de abandonos e 86,80% de aprovações. 

 Quanto ao IDEB, medido em 2017, nos anos iniciais da rede municipal, atingiu a 

meta, cresceu e alcançou 6,20, a meta do município estabelecida era de 6,10. O foco, agora, 

incide sobre a manutenção da situação para garantir mais alunos aprendendo e com um fluxo 

escolar adequado. Nos anos iniciais, a cada 100 estudantes, 04 são reprovados, levando a 

uma média de 0,96% de fluxo. Nos anos finais, a média de fluxo cai para 0,87, a cada 100 

alunos; 19 são reprovados, considerando, nestes casos, apenas alunos da rede municipal 

(INEP, 2019).  

 

Município de Ouro Preto: a dimensão de qualidade como acesso 

 

 O município de Ouro Preto, de acordo com o seu PME, aprovado pela Lei Municipal 

n˚ 978, de janeiro de 2016, tem como uma das metas universalizar, a educação infantil na 

pré-escola, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, e ampliar a oferta  em creches, de 

forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de 3 (três) anos, até o final de vigência do 

PME e 100% da demanda manifesta. Para atingir a Meta 1, estipulada no Plano Municipal 

de Educação, o município traçou 16 estratégias dentre as quais, a estratégia 1.2 estabelece 

que o município realize periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da 

demanda por creche para a população de até 3 anos, como forma de planejar a oferta e 

verificar o atendimento da demanda manifesta. Na estratégia 1.6, o município prevê a 

articulação de oferta de matrículas gratuitas, em creches certificadas, com entidades 

beneficentes de assistência social, na área de educação, juntamente com a expansão da oferta 

da rede escolar pública. 

                                                 
9Fonte: Censo Escolar/INEP 2018. Total de Escolas de Educação Básica. Disponível em: 
https://www.qedu.org.br/brasil/censo-escolar?year=2018&dependence=0&localization=0&item=. Acesso em: 
20 mar. 2020. 



 

 

 

 

 O município de Ouro Preto, de acordo com o PME, no ano de 2010, com informações 

baseadas no último censo demográfico, realizado pelo IBGE, atendia 30% das crianças de 0 

(zero) a 3 (três) anos, representando um total de 832 crianças. 

 Ao analisar a dimensão “acesso” como uma forma de averiguar a qualidade no 

município e tendo como base os dados do INEP, para o intervalo de 2010 a 2018, percebe-se 

que, como nos municípios de Itabirito e Mariana, houve um crescimento no número de 

estabelecimentos de educação infantil no município, que pode ser observado no Gráfico 13. 

 
Gráfico 13 - Número de Estabelecimentos – Creches - do Município de Ouro Preto - 2010 - 2018 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de indicadores do INEP, 2019. 

  

 De acordo com o Gráfico 13, no ano de 2010, o município de Ouro Preto possuía um 

total de 31 estabelecimentos de educação infantil, etapa creche, sendo 22 municipais e 9 

privados. Esse número não sofreu alteração em 2011, representando 70,96% do número de 

estabelecimentos.  

 Em 2012, o número de estabelecimentos municipais subiu para 30 (trinta), ou seja, 

um aumento de 76,92%; a rede privada continuou com 9 estabelecimentos, representando 

23,07% destes. Em 2013, cai para 29 e a rede privada vai a 12. Em 2014, são encontradas 27 

unidades escolares de creche. Já de 2015 a 2017, foi possível observar a existência de 12 

creches municipais, representando, em 2015 e 2016, 69,04% de estabelecimentos.  No ano 

de 2018, o município contava com 26 estabelecimentos, representando 68%, 42% públicos e 

a rede privada com 31,57%, ou seja, 12 estabelecimentos. 

 O que se observa ao analisar os dados é que houve um aumento no total de 

estabelecimentos de ensino, apesar das oscilações tanto na rede municipal quanto na privada, 



 

 

 

 

em relação aos outros dois municípios, Ouro Preto foi o que menos apresentou oscilações 

com relação ao número de estabelecimentos no período estudado. As razões da oscilação só 

poderão ser explicitadas em uma pesquisa de abordagem qualitativa, em que se busque 

examinar as possíveis condicionantes. Uma das possíveis hipóteses é que tenha havido 

contratação de prédios, que em anos posteriores não foram mais alugados para a Prefeitura, 

uma vez que se tratam de estabelecimentos.  

 Ao aumento no número de estabelecimentos, embora não se tenha certeza se são 

alugados ou próprios, correspondeu o aumento no número de matrículas, no período de 2010 

a 2018, conforme se poderá observar, inicialmente, pelo município de Ouro Preto, cujos 

dados encontram-se no Gráfico 14. 

 

Gráfico 14 - Número de matrículas em Creches no Município de Ouro Preto – 2010-2018 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de indicadores do INEP, 2019. 

 

 O município de Ouro Preto ofertava, em 2010, 832 vagas na rede pública. O número 

de vagas, no entanto, vai crescendo ao longo do intervalo temporal, chegando a 2018 com 

1134 vagas, na rede pública, um aumento médio de 4,39%. Considerando 2010 (832 

matrículas) e 2018 (1.134 matrículas), o incremento de matrículas foi de 7,94%. 

 Cabe assinalar que nos três municípios estudados, a grande maioria das vagas é 

ofertada pelo município. O Plano Municipal de Itabirito prevê um aumento de 3,3% ao ano, 

até o fim da vigência do mesmo, em 2024, a fim de atender a estratégia 9.1.1, o que se observa 

quando se analisa número de matrículas, é que o município de Itabirito tem ultrapassado a 

média estipulada.  O município de Mariana, de acordo com os dados sobre a matrícula, 



 

 

 

 

mostra um aumento na oferta de vagas, em torno de 30,94%. Ao analisar os dados de 

matrículas do município de Ouro Preto, observa-se que, desde o ano de 2010, a maioria das 

vagas são oferecidas pelo município; apesar de haver um declínio em alguns anos, o 

município teve um crescimento médio de 7,94% 

 Analisando os municípios pela dimensão de qualidade, entendida como acesso, os 

dados examinados permitem afirmar que houve um aumento no número de estabelecimentos 

o que correspondeu ao aumento do número de vagas ofertadas pelos municípios. Pode-se 

concluir, assim, que, de acordo com essa dimensão de qualidade, os municípios têm 

construído um caminho para atingir a qualidade enquanto acesso ou aumento no número de 

matrículas. Um dos limites desta pesquisa é não ter o número de demanda reprimida; não foi 

possível obter, nem em âmbito federal, nem municipal, dados referentes a uma possível fila 

de espera na matrícula em creche. Somente com esses dados seria possível fazer afirmações 

mais categóricas sobre a qualidade como acesso estar sendo alcançada ou não. 

 

3.2 Qualidade como modos de oferta  

 

 Pesquisas têm mostrado, como se vê em (CAMPOS, 2010; CORREIA, 2013; 

FLORES E SUSIN, 2013), que a oferta de vagas para crianças de 0 a 3 anos tem ocorrido 

principalmente via convênio e uma das razões explicativas para esse modo de oferta, de 

parceria entre município e OSC, principalmente, tem se efetivado devido às questões fiscais 

dos municípios, pequenos em sua maioria, conforme apontou a pesquisa de Tripodi (2016). 

O conveniamento seria menos oneroso para o município, porque, na medida em que se cria 

uma creche estatal, caberia ao município o pagamento de profissionais, previdência social, 

em um contexto de obrigatoriedade de em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, 

especialmente, no que se refere à folha de pagamento pessoal.   

 Os três municípios estudados traçam, em seus PME’s, estratégias para que a demanda 

da oferta da educação infantil seja equacionada até o final da vigência dos planos decenais. 

Tanto a Lei Municipal n˚ 3.042/2015, do município de Mariana, quanto a Lei Municipal 

n˚978/2016, de Ouro Preto, em clara aderência ao Plano Nacional de Educação, Lei n˚ 

13.005/2014, estabelecem em seu marco legal, que uma das estratégias para se alcançar a 

meta 1, do PME, no que tange à creche, seria a utilização de conveniamento entre municípios 

e OSC, como se pode ler dos excertos abaixo. O município de Mariana afirma que irá: 



 

 

 

 

1.7) articular e fiscalizar a oferta de matrículas gratuitas em creches 
certificadas, com entidades beneficentes de assistência social na área da 
educação com a expansão da oferta da rede escola pública (MARIANA, 
2015). 

 
 O mesmo pode ser lido na lei municipal de Ouro Preto que também toma o 
conveniamento como opção de cumprimento da meta: 
 

1.6). Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como 
entidades beneficentes de assistência social na área de educação com a 
expansão na oferta na rede pública. (OURO PRETO, 2016). 

 
 O município de Itabirito não estipula, na sua lei municipal, como será efetivada a 

oferta da educação infantil na etapa creche, qual seria sua estratégia para atender a Meta 1, 

do seu PME, seja por meio de utilização de convênio ou de forma direta, em creches 

municipais. O seu PME apenas estipula, na estratégia 9.1.1, que deverá elevar o percentual 

de 3,3%, anualmente, de modo progressivo, até 2024.  

 Para se compreender como tem sido expressa a segunda dimensão de qualidade, aqui 

definida como “modo de oferta” na educação infantil, nos três municípios, foi analisado o 

banco de dados do INEP, atentos ao indicador números de creches conveniadas nestas três 

municipalidades. 

 

Itabirito 

 

 Com relação aos modos de oferta da educação infantil, etapa creche, no município de 

Itabirito, de acordo com a tabela 6, em 2011, do total de estabelecimentos do município, 07 

(sete) eram estabelecimentos privados com fins lucrativos e 5 (cinco) eram estabelecimentos 

públicos diretos, neste ano não houve estabelecimentos conveniados. Em 2012, o município 

contava com um total de 11 estabelecimentos, sendo 6 instituições privadas com fins 

lucrativos, representando 54,54% dos estabelecimentos, e 2 públicas diretas, que se 

relacionava à 18,18% dos estabelecimentos, e 3 (três) conveniadas. Um ano depois, o número 

de estabelecimentos conveniados manteve-se os mesmos de 2012 e a rede privada com fins 

lucrativos passou a contar com 07 (sete) estabelecimentos. 

O número de entidades conveniadas diminuiu em 2013, havendo o aumento de 03 

(três) estabelecimentos públicos. Do ano de 2015 a 2018, o número de estabelecimentos 

conveniados diminui para 02 (dois). A rede própria direta passou a manifestar um 

comportamento de oscilação, apresentando um aumento significativo no ano de 2015, com 



 

 

 

 

19 estabelecimentos, caindo para 17 (dezessete) no ano seguinte. No ano de 2017, a rede 

pública direta passa a ter  08 estabelecimentos, chegando a 2018 a 13 estabelecimentos com 

oferta pública direta. 

  

 

Tabela 7 - Estabelecimentos – Creche - Município de Itabirito - Período de 2011 - 2018 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de indicadores do INEP, 2019. 

 

 Os dados trazidos pela Tabela 7 permitem afirmar que, até o ano de 2013, a rede 

privada possuía um número maior de estabelecimentos que atendiam as crianças de 0 a 3 

anos, pois possuía 50% do total de estabelecimentos do município. Em 2015, houve um 

aumento significativo no número de estabelecimentos da rede pública direta, a data coincide 

com a implementação do PME do município, o que nos leva a acreditar que esse aumento 

aconteceu devido às estratégias traçadas pelo município para atingir a Meta 1, do seu PME. 

 Para averiguar se o aumento de estabelecimentos no município corresponde ao 

aumento da oferta de vagas, é necessário verificar quais redes ofertaram o maior número de 

vagas, se foi a pública direta, conveniada ou rede privada. Para isso, foram analisados os 

dados da Tabela 8 onde estão as informações de matrículas do município de Itabirito, da 

etapa creche, no período de 2010 a 2018.  

É necessário esclarecer que os dados referentes a matrículas da dimensão  “modos de 

oferta” foram adquiridos através do pelo Laboratório de Dados Educacionais (LDE) da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), por isso ao analisar as tabelas verificamos diversas 

categorias para indicar a natureza jurídica das instituições, sendo elas Pública direta, 



 

 

 

 

Conveniada sem fins lucrativos, Conveniadas com fins lucrativos, Privadas sem fins 

lucrativos, Privadas com fins lucrativos. Como as categorias já estavam estabelecidas pelo 

LDE optou-se por mantê-las ao fazer as análises. 

 Os dados da Tabela 8 permitem observar que a oferta de matrículas, no município de 

Itabirito, ocorria, no período de 2010 a 2018, nas seguintes redes: pública direta, conveniada 

com fins lucrativos; conveniada sem fins lucrativos e privada com fins lucrativos. Com 

relação ao número de matrículas em 2010, o município de Itabirito possuía um total de 366 

matrículas, da quais 120 (33%) estavam na pública direta; 93 matrículas, na conveniada sem 

fins lucrativos, o que correspondia a 25% do total; a conveniada com fins lucrativos possuía 

37 matrículas, ou seja 10% do total; a privada com fins lucrativos possuía 116 matrículas, 

representando 32% do total das matrículas. 

 Em 2014, Itabirito passou a ter  688 matrículas, 387 na pública direta, ou seja 56%; a 

conveniada sem fins lucrativos possuía 119 matrículas, representando 17% do total; a 

conveniada com fins lucrativos ofertava 70 vagas, o que representava 10% do total de 

matrículas e a privada, no ano de 2014, contava com 112 matrículas, o que significava 16% 

do total de matrículas ofertadas. Três anos depois, em 2017, o número de matrículas no 

município teve uma queda de aproximadamente 21,37%, ou seja, neste ano o município 

possuía um total de 758 matrículas. Desse total, 489 estavam na pública direta, o que 

correspondia a 65% do total de matrículas; a conveniada sem fins lucrativos contava com 

114 matrículas, o que representava 15% do total; a conveniada com fins lucrativos tinha 61 

matrículas, representando 8% do total, e a privada com fins lucrativos possuía 94 matrículas, 

o que correspondia a 12% do total de matrículas ofertadas no município. 

 A oferta no município volta a crescer no ano de 2018, passando a 1076 matrículas, 

desse total, a pública direta contava com 813 vagas, o que representava 76% delas; a 

conveniada sem fins lucrativos possuía 129, correspondendo a 12% do total de vagas; a 

conveniada com fins lucrativos possuía 46 matrículas, ou seja, 8% do total de vagas e a 

privada com fins lucrativos possuía 88 vagas, o que representava 16% do total de vagas no 

município. 

 



 

 

 

 

Tabela 8 - Número de matrículas, etapas e modalidades de ensino por segmento (creche) - Itabirito - 
2010-2018 

 
Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do censo Escolar/ INEP, 

2010-2018. 
 

 Ao analisar os dados de matrículas apresentados na Tabela 8, no período de 2010 a 

2018, no município de Itabirito, percebe-se que a oferta de vagas foi crescendo ao longo dos 

anos, mesmo com uma queda em 2017 que foi recuperada no ano seguinte, quando houve 

um crescimento de aproximadamente 29,55%. Outro ponto que fica evidenciado, ao analisar 

os dados, é que a maior parte das matrículas ofertadas ocorre na pública direta e , dessa forma, 

o município tenta alcançar a meta proposta no seu PME, que é aumentar a cada ano 3,3% a 

oferta de vagas, até o fim da vigência do mesmo. Ao relacionar o aumento do número de 

estabelecimentos da rede pública direta, ainda que com certa oscilação, e o aumento de vagas 

durante o mesmo período, percebe-se que houve um crescimento significativo na oferta de 

vagas no município, o que pode indicar que grande parte dessas vagas ofertadas só foi 

possível, porque houve, também, um aumento no número de estabelecimentos da rede 

pública direta.  

 

Mariana 

 

 O município de Mariana possui três modos de oferta de creche: a pública direta, a 

conveniada e privada sem fins lucrativos. De acordo com a Tabela 9, em 2011, o município 

contava com um total de 11 estabelecimentos de educação infantil, sendo 6 privados com 

fins lucrativos, 4 estabelecimentos públicos diretos e 1 estabelecimento conveniado. 



 

 

 

 

 A rede conveniada do município, no ano de 2012, passou a ter 3 estabelecimentos, 

representando 23,07%; a rede privada contava com 6 estabelecimentos, representando 

46,15%, e a pública direta manteve o mesmo número de estabelecimentos do ano anterior, 4 

estabelecimentos, o que representava 30,76% dos estabelecimentos. 

 Em 2016, o número de convênios volta a cair, ficando a rede conveniada com 6 

estabelecimentos, o que representava 5,88% dos estabelecimentos. A rede privada aumenta 

o número de estabelecimentos para 9, representando 52,94% dos estabelecimentos no 

município e a rede pública direta contava com 7 estabelecimentos, e responsável por 41,17% 

dos estabelecimentos. 

 

Tabela 9 – Estabelecimento Creche - Município de Mariana – Período de 2011-2018 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de indicadores do INEP, 2019. 

 

No ano de 2016, não houve registro de estabelecimentos conveniados no município. 

Os estabelecimentos da rede privada com fins lucrativos passaram a ser 10, representando 

62,5% do total, a pública direta, 6, representando 37,5%. No ano seguinte, em 2017, o 

município volta a ter um estabelecimento conveniado, apenas 1; a rede privada com fins 

lucrativos passa a contar com 9, o que representava 64,70% dos estabelecimentos do 

município e a rede pública direta contava com 7, representando 41,17% das creches. 

 A Tabela 10 apresenta os dados de número de matrículas do município de Mariana, 

no período de 2010 a 2018, os quais se apresentam em 05 (cinco) modalidades: matrículas 

ofertadas na rede pública direta; em creches conveniada com fins lucrativos; em creches 

conveniada sem fins lucrativos; na privada sem fins lucrativos e privada com fins lucrativos.  



 

 

 

 

Tabela 10 - Número de matrículas, etapas e modalidades de ensino por segmento (creche) – 
Mariana - 2010-2018 

 
Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do censo 

Escolar/ INEP, 2010-2018. 
 

 O município de Mariana possuía, em 2010, um total de 264 matrículas, das quais o 

maior número era ofertado na rede pública direta, com 112 matrículas, ou seja, 42% do total; 

a conveniada sem fins lucrativos contava com 10 matrículas, o que correspondia a 4% das 

vagas ofertadas; não houve registro de matrícula na conveniada com fins lucrativos neste 

ano; a privada sem fins lucrativos possuía 55 matrículas, correspondendo a 21% do total; a 

privada com fins lucrativos possuía 87 matrículas, representando 33% do total de matrículas.  

 Passados 06 (seis) anos, o número de matrículas no município cresceu, alcançando 

561, 701 e 733, em 2106, 2017 e 2018, respectivamente, na rede própria direta, ou seja, 

matrículas criadas pelo próprio sistema municipal. As instituições conveniadas sem fins 

lucrativos ofertaram vagas do ano de 2010 a 2014, uma média de 23 vagas. Embora não se 

saiba exatamente a natureza delas, acredita-se que sejam aquelas cujo formato jurídico 

enquadra-se em OSC que ofertam serviços sociais. Já as conveniadas com fins lucrativos 

passaram a ofertar uma média de 16 vagas, de 2015 a 2018, ao que parece em substituição 

àquelas que não tinham fins lucrativos.  

 O que se percebe ao analisar os dados da tabela 10, em relação ao número de 

matrículas, é que, no período analisado, houve um crescimento do número de oferta de vagas 

e estas ocorreram principalmente na pública direta. A oferta por meio de convênio não é 

muito utilizada pelo município. Como se pode observar, a oferta de vaga, por meio de 

convênio, em entidades sem fins lucrativos, ocorreu até 2014, nos anos seguintes não houve 



 

 

 

 

registros de matrículas. A oferta, via convênio com entidades com fins lucrativos, começou 

a partir de 2015, ou seja, houve uma troca no modo de ofertar algumas vagas. Pelos dados 

pesquisados, não se consegue saber o motivo que levou a essa mudança.  

 Ao analisar o crescimento do número de matrículas e comparar com o número de 

estabelecimentos,  percebe-se que, no período estudado, esse aumento da oferta de vagas 

acontece, também, devido ao número de estabelecimentos de que o município dispunha e 

pelo fato de o município, neste intervalo de tempo, tentar atingir a Meta 1, do seu PME, que 

é atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de 0 a 3 anos até a final 

vigência do mesmo.  

 

Ouro Preto 

 Da mesma forma que os municípios de Itabirito e Mariana, Ouro Preto possui três 

tipos de estabelecimentos que oferecem a etapa creche: a pública direta, a conveniada e a 

privada com fins lucrativos. No ano de 2010, o município contava com 31 estabelecimentos, 

sendo 1 na rede conveniada, 4 na rede privada com fins lucrativos e 26 eram da rede pública 

direta, representando 83,87% dos estabelecimentos. 

 No ano de 2011, o município tinha na rede conveniada 2 estabelecimentos, 

representando 6,45% do total; o número de escolas privadas com fins lucrativos era 7 

(22,58%) e a pública direta, neste ano, caiu para 22 estabelecimentos, o que representava 

70,96% dos estabelecimentos. 

 

Tabela 11 - Modos de Oferta Município de Ouro Preto – Período de 2010-2018 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de indicadores do INEP, 2019. 



 

 

 

 

 A partir de 2016, nota-se certa estabilidade nos números de estabelecimentos nas três 

modalidades. A rede pública direta passa a ter 29 unidades, caindo para 26 apenas em 2018; 

a rede conveniada, durante este período, mantém-se com apenas 1 estabelecimento e a 

privada com fins lucrativos oscila entre 11 (onze) e 12 (doze) unidades.  

 O que se observa, ao analisar a Tabela 11, é que a oferta da etapa creche, no município 

de Ouro Preto, em grande parte, é oferecida pela rede pública direta, seguida pela particular 

sem fins lucrativos e, observamos que a rede conveniada é quem menos oferece, no 

município, essa etapa da educação. Nesse sentido, nota-se que mesmo o PME, dispondo de 

estratégias de conveniamento para oferta de vagas em creche, tem aumentado os 

estabelecimentos na rede própria.  

 Como já foi dito anteriormente, é importante averiguar se o aumento do número de       

estabelecimentos reflete o aumento da oferta de vagas. Neste sentido, a Tabela 12 apresenta 

dados das matrículas do município de Ouro Preto, para o período estudado.  

 De acordo com os dados, no ano de 2010, o município de Ouro Preto contava com 

958 matrículas, sendo 832, ou seja 87%, ofertada pela rede pública direta; a conveniada sem 

fins lucrativos possuía 32 matrículas; não houve registro de matrículas na conveniada com 

fins lucrativos.  

 Dois anos depois, em 2012, o município contava com um total de 1151 matrículas, 

das quais 1028 são ofertadas pela rede direta. A conveniada sem fins lucrativos registrava 33 

matrículas e a privada com fins lucrativos contava com 130.  

Tabela 12 - Número de matrículas, etapas e modalidades de ensino por segmento (creche) – Ouro 
Preto - 2010-2018 

 
Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do censo 

Escolar/ INEP, 2010-2018. 
 



 

 

 

 

 Do ano de 2014 ao de 2017, o município de Ouro Preto manteve um registro de 

crescimento, apenas com leve variação em 2016. De todo modo, foram 946, 947, 912, 1080 

e 1.134 matrículas ofertadas pela rede direta municipal, respectivamente. O total de 

matrículas ofertadas por meio de convênio com entidades sem fins lucrativos manteve-se 

estável de 2010 a 2014, apresentando uma média de 30 matrículas que foram diminuindo a 

partir de 2015, até chegar em 04, em 2016, e, em 2017, e saltar para 08, em 2018. Já os 

convênios com entidades privadas com fins lucrativos só puderam ser observados nos anos 

de 2016 e 2017, com 35 e 31 matrículas, respectivamente. 

 O exame dos dados de Ouro Preto, na Tabela 12, permite afirmar que durante o 

período analisado, a maioria de matrículas foi ofertada pela rede pública direta, com 

tendência de redução de conveniamento.  

 

 

3.3 Qualidade como insumos: infraestrutura, formação de professores, carreira e 

número de alunos por turma 

 
3.3.1 Infraestrutura 

 
 Pesquisas realizadas pela OSC Ação Educativa (UNESCO/MEC, 2009; UNESCO, 

2019) têm apontado para a importância da infraestrutura no que diz respeito à qualidade da 

educação, conforme já tratado em seção anterior. Discutir a infraestrutura implica analisar 

questões como acessibilidade, saneamento básico, locais seguros e oferta de condições para 

a aprendizagem.  

 Tendo como referência de qualidade, do ponto de vista da infraestrutura das escolas, 

os padrões mínimos elencados como espaços, materiais e mobiliários adequados, expostos 

em pesquisa da UNESCO (2019), assim como demonstrados pelos Indicadores de Qualidade 

da Educação Infantil (2009), será feita a análise da infraestrutura dos estabelecimentos de 

ensino voltados para a creche dos municípios estudados. 

 De acordo com o PNE, a estratégia 7.18, da Meta 7, traz resumidamente alguns itens 

a serem considerados nas escolas públicas de educação básica que expressam uma qualidade 

mínima a ser garantida: 

7.18, assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso a 
energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e 
manejo dos resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos a espaços para a 



 

 

 

 

prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratório 
de ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas 
com deficiência (BRASIL, 2014).   

 

 Tendo em vista que se busca examinar a infraestrutura em creche, optou-se por 

observar recursos como saneamento básico, esgoto, abastecimento de água, fornecimento de 

energia elétrica, banheiros adequados à educação infantil e a existência de espaços como 

parques infantis. Além disso, entendeu-se a importância de observar a existência de alguns 

recursos como televisão e DVD, que podem ser utilizados nas atividades com crianças 

pequenas.  

 A escolha de insumos como esgoto, abastecimento de água e energia elétrica deve-se 

ao fato de serem considerados recursos mínimos que os estabelecimentos devem possuir, 

como aponta a Meta 7.18, do PNE. O recurso parque infantil foi escolhido devido ao fato de 

o mesmo documento considerar importante haver espaços dessa natureza, nos quais as 

crianças possam realizar atividades de movimento que é importante naquela faixa etária.  

 Ao analisar, assim, o indicador “Infraestrutura”, como expressão de garantia de 

padrão de qualidade, nos três municípios estudados, cotejando os dados coletados do INEP 

com o que as pesquisas e documentos preconizam e reconhecem como indicadores de 

qualidade de infraestrutura, foi possível observar a existência, em todos eles, de saneamento 

básico como esgoto, abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica, embora haja 

uma variação percentual entre eles. No caso desses insumos, por exemplo, foi possível 

observar que todas as creches do município de Itabirito contavam com esses três insumos.  

Em Mariana (Tabela 14), houve uma variação entre os anos de 2012 a 2015 com relação ao 

saneamento básico. De todo modo, chega-se em 2018 com 100% dos estabelecimentos com 

esse recurso. O mesmo acontece em Ouro Preto (Tabela 15), em que a variação ocorre entre 

os anos de 2009 a 2012 mas ao final do período estudado todos os estabelecimentos passaram 

a ter o insumo. 

 



 

 

 

 

Tabela 13 - Recursos disponíveis nas creches do município de Itabirito – 2009 - 2018 

 
Fonte: elaboração própria, a partir de indicadores do INEP, 2019. 

 Em relação a outros insumos, esperados e desejados para a creche, o município de 

Itabirito apresenta índices, em alguns equipamentos, que devem ser objeto de 

questionamento. O mais grave deles é a convivência histórica com o baixíssimo índice de 

creches com banheiro adequado à educação infantil. No período de 2009 a 2018, a média 

apresentada é de 7% que possuem este equipamento. O que o indicador aponta é que não se 

tem feito nenhum movimento, no município, para alterar esta condição. Embora possa se 

compreender que há uma década, talvez, esta não fosse uma preocupação nas construções de 

creche, parece que não houve alteração em relação a essa situação, pois de 2015 a 2018, anos 

que coincidem já com a implementação do PME, o índice cai ainda mais, chegando a 5% , 

em 2015, 2016 e 4%, em 2018. Um dos limites da pesquisa é não conseguir identificar a 

existência de uma concentração de creches com esse perfil, nas unidades públicas ou 

conveniadas, o que somente poderia ser verificado em uma perspectiva mais qualitativa de 

pesquisa.  

 Outro insumo considerado importante nos documentos que falam sobre a qualidade 

da infraestrutura dos estabelecimentos de educação infantil, etapa creche, é o parque infantil. 

Esse recurso, apesar de ser considerado importante, de acordo com os dados da Tabela 11, 

encontra-se em situação delicada nas municipalidades estudadas.  

 Os dados mostram que, no município de Itabirito, em 2010, havia 82% dos 

estabelecimentos de educação infantil, entre públicas e privadas, com esse recurso. Esse 

percentual sobe para 90%, em 2011, e 91%, em 2012. Em 2013, esse percentual cai para 69% 

dos estabelecimentos, chegando, em 2018, a 45% das creches com parques infantis. Um dos 



 

 

 

 

limites da pesquisa, que demandaria um desenho mais qualitativo, é não conseguir investigar 

as razões apresentadas para esse recuo na qualidade da oferta.  

 No município de Mariana, como já foi dito, é possível observar, através da Tabela 12, 

que, com relação ao abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica, os 

estabelecimentos apresentam um percentual de 100% desses insumos. O recurso de 

saneamento básico teve uma variação de 93% e 94%, nos anos de 2012, 2014 e 2015, 

respectivamente. A partir de 2016, chegando a 2018, o percentual de atendimento da rede de 

esgoto volta a atingir 100%. No que diz respeito a banheiros adequados à educação infantil, 

a Tabela 15 traz dados que mostram que o município tem ainda um longo caminho a trilhar, 

de modo a garantir o acesso a uma educação de qualidade, em termos de insumo dessa 

natureza. 

Tabela 14 - Recursos disponíveis nas creches do município de Mariana – 2009-2018 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de indicadores do INEP, 2019. 

 Em 2009, apenas 10% dos estabelecimentos possuíam banheiros adequados às 

necessidades da educação infantil, número esse que dobrou em 2010, atingindo 20% dos 

estabelecimentos. Em 2011, apenas 17% dos estabelecimentos, que ofertam educação 

infantil, possuem o recurso. Somente em 2014, esse indicador apresentou uma melhora, 

alcançando um percentual de 33%. Nos anos de 2017 e 2018, voltou a cair, observando que 

a existência de banheiro adequado à educação infantil só pode ser encontrada em 31% e 26% 

dos estabelecimentos de educação infantil em Mariana, nos anos de 2017 e 2018, 

respectivamente.   

 Dentre os outros recursos disponíveis no município, considerados importantes para 

uma infraestrutura de qualidade, está o parque infantil, que também apresentou uma variação 



 

 

 

 

durante os anos. Percebe-se, de acordo com os dados, que em 2009 e 2010, 100% dos 

estabelecimentos de educação infantil possuíam parque infantil, diminuindo para 83%, em 

2011, e para 10%, em 2012, o que configura uma queda bastante brusca. Em 2017, o 

percentual de estabelecimentos com parque infantil chegava a 21% e, em 2018, havia parque 

infantil em 95 % dos estabelecimentos de educação infantil. Pelos dados analisados, não se 

consegue afirmar com certeza o que pode ter causado tamanha oscilação. Pode-se supor, 

como um dos fatores explicativos, a alternância de imóveis alocados pelos municípios para 

funcionamento das creches, tanto na oferta direta quanto na conveniada. Assim, essa variação 

poderia ser pensada em termos de alteração de local de oferta de creche. Afinal, se os prédios 

se mantivessem os mesmos, a cada ano, os dados não fariam sentido, pois não parece cabível 

a hipótese de que em um determinado ano exista um parque infantil na creche e, no ano 

seguinte, o mesmo prédio não apresente mais o recurso.  

 A análise da situação do município de Ouro Preto, observando os dados apresentados 

na tabela 15, permite afirmar que o ente federado apresenta um percentual de 100% de 

atendimento em relação ao abastecimento de água e energia elétrica. Quanto ao saneamento 

básico, o atendimento tem apresentado um comportamento relativamente oscilante, 93% dos 

estabelecimentos contavam com esse recurso, em 2009, mas manteve o percentual de 100%, 

de 2013 a 2018.  

 Quanto à pergunta sobre a existência de banheiros adequados à educação infantil, os 

dados são bastante tímidos, acompanhando a tendência apresentada pelos outros dois 

municípios estudados, como se pode ver pela Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Recursos disponíveis no município de Ouro Preto – 2009-2018 

 

Fonte: elaboração própria, a partir de indicadores do INEP, 2019. 



 

 

 

 

 Observa-se, como aconteceu com as outras municipalidades, que Ouro Preto também 

apresentou os mesmos delineamentos para indicador, ou seja, no ano de 2009, apenas 17% 

dos estabelecimentos possuíam banheiros adequados à faixa etária estudada, aumentou para 

20%, em 2010, e com mais um acréscimo de 3%, no ano de 2011. Em 2012 e 2013, 

apresentaram uma pequena retração. No ano de 2017 e 2018, o percentual subiu para 23% e 

27%, respectivamente. 

 Com relação ao recurso parque infantil, havia no município, nos anos de 2009 e 2010, 

77% das creches que contavam com ele.  Esse percentual subiu para 83% no ano de 2011, 

voltando para 74%, em 2012 e mantendo-se na faixa dos 78% e 79%, nos anos de 2014 e 

2015. Em 2016, 2017 e 2018, os percentuais de creches com parque infantil alcançam o 

patamar de 80%, e 84%, nesta ordem.  

 Outros recursos como televisão e DVD, que têm potencial de serem utilizados em 

atividades para educação infantil, foram encontrados em quase todos os estabelecimentos, 

nos 03 (três) municípios estudados. Em Itabirito, a média de creches com estes equipamentos 

foi de 93%, acompanhada de 96%, em Mariana, e 89% em creches de Ouro Preto.  

 A análise da presença de equipamentos considerados importantes na educação 

infantil, no que concerne à infraestrutura, permitiu afirmar que insumos elementares como 

abastecimento de água e energia elétrica foram encontrados em todos os estabelecimentos 

investigados. Quando se foca, entretanto, na presença de rede de esgoto, observamos que o 

quadro acompanha a tendência nacional de não se fazer presente, infelizmente, nas 

instituições escolares brasileiras, em muitas regiões. Outro dado que merece atenção é aquele 

relativo à existência de banheiros adequados à educação infantil, cujos números indicam um 

atendimento bastante ineficaz neste aspecto. Entretanto, a presença de parques infantis, ainda 

que pese uma oscilação entre os anos, apresentou uma média relativamente boa, embora seja 

importante investigar em que áreas se encontram as creches nas quais esse recurso está mais 

presente.  

 

3.3.2 Formação docente 

 

 Uma formação docente de qualidade, bem como a adequação entre formação e nível 

de atuação, em termos de etapas e conteúdos curriculares, não pode ser desconsiderada ao 

pensar uma educação de qualidade. Conforme já discutido, a LDB, em seu art. 62, dispõe 



 

 

 

 

sobre a formação exigida para o trabalho na educação infantil. Segundo o texto regulatório 

da educação:  

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas 
quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, 
na modalidade Normal (BRASIL, 1996). 

 

 A Meta 1, do Plano Nacional de Educação, em sua estratégia 1.5, propõe estimular a 

formação dos profissionais que atuam na educação infantil. Por outro lado, a estratégia 1.6  

compromete-se a articular, junto a programas de pós-graduação stricto sensu e cursos de 

formação de professores para profissionais que atuam na educação infantil, uma cooperação  

para, assim, garantir a construção de currículos que incorporem os avanços das ciências e do 

atendimento de crianças na faixa etária de 4 a 5 anos.  

 Pesquisas como a de Gatti e Barreto (2009), de Fernandes e Campos (2015), de Brasil 

(2016), de Prado (2019), dentre outras, vêm apontando a importância da formação docente 

para os profissionais que atuam na educação básica, incluindo a educação infantil, 

obviamente, para alavancar a qualidade em educação. Nesse sentido, a próxima seção 

examinará os dados de formação docente, nos 03 municípios estudados, de modo a 

compreender quem são os profissionais que têm trabalhado no atendimento à educação 

infantil. 

 

 

Itabirito 

 

 A leitura dos dados da tabela 14 informa que, em 2011, havia 66,7% de professores 

com curso superior, atuando na educação infantil, na rede municipal. Esse percentual cai para 

50% quando se observam os dados referentes aos docentes que atuam na mesma etapa 

educacional, mas na rede privada de ensino. No ano seguinte, em 2012, há uma queda 

significativa deste profissional na rede pública, que apresenta, agora, apenas 20% com 

formação superior; a particular mantém seu indicador em torno dos 50%.  Para os anos de 

2013 e 2014, não foram encontrados dados referentes a esta categoria no banco de dados do 

INEP, o que inviabilizou a análise desses anos. Esses dados são observados na Tabela 16 a 

seguir.  



 

 

 

 

 

Tabela 16 - Percentual de Docentes da Educação Infantil – Etapa Creche – com curso superior no 
município de Itabirito – 2011-2018 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de indicadores do INEP, 2019. 

 
 

Continuando análise vê-se no gráfico acima que no ano de 2015, os dados mostram 

que o percentual de docentes com formação superior, atendendo a educação infantil em 

Itabirito, chega a 83,30%, passando para 88,90%, no ano seguinte, e alcançando 100% em 

2017. No ano de 2017, o município tem 100% dos seus profissionais com curso superior. Em 

2018, entretanto, o percentual apresenta uma queda de quase 50%, ou seja, agora apenas 

66,19% dos professores que atuam na rede municipal, na educação infantil, possuem curso 

superior. 

 

Mariana 

 

 Os dados do município de Mariana, relacionados à formação docente, expressos na 

tabela 17, informam o percentual de professores com curso superior, atuando na rede 

municipal no atendimento à educação infantil. Os valores mostram um percentual de 100% 

desses profissionais em 2011, com pequenas variações até 2015, quando volta a 100% de 

docentes com curso superior. De 2016 a 2018, o município de Mariana apresentou 97,43%, 

96,37% e 94,03%, respectivamente, de professores com a formação necessária. Ao cotejar 

esse indicador com estabelecimentos públicos e privados, foi possível observar que, ao longo 



 

 

 

 

do intervalo entre 2011 a 2018, a rede pública manteve-se com um percentual 

significativamente maior que o da rede privada, portanto, ao selecionar docentes com 

formação superior, ela mostra seu comprometimento com a qualidade da instituição, 

enquanto a média da primeira foi de 96,7%, o da última alcançou 66,19%.  

  

Tabela 17 - Percentual de Docentes com Curso Superior Município de Mariana 2011-2018 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de indicadores do INEP, 2019. 

 

 Os dados obtidos permitem afirmar que o município de Mariana está garantindo uma 

educação de qualidade na educação infantil em termos de recrutamento de profissionais para 

atuar nesta fase da educação. Outras investigações, no entanto, com abordagem qualitativa, 

serão importantes para compreender as razões que levam o município a garantir um 

percentual alto de docentes com formação superior, como é o caso, quando outros entes 

federados, com as mesmas características de Mariana, apresentam perfil bastante diferente. 

Nesse sentido, talvez fosse importante investigar a atratividade docente nesta 

municipalidade. 

 

Ouro Preto 

 

 Para fazer a análise do insumo formação docente, tomamos como recorte temporal os 

anos de 2011 e 2018, haja vista que não havia informação para o ano de 2010, no banco de 

dados pesquisados (INEP), em relação a este indicador.  



 

 

 

 

 Ao analisar a Tabela 18, que mostra o percentual de docentes com curso superior, no 

município de Ouro Preto, observa-se que, no ano de 2011, o município contava com 62,50% 

deste profissional na sua rede municipal. No ano seguinte, esse percentual apresentou um 

ligeiro aumento de 2,56%. De 2013 a 2015, a rede municipal registrou um crescimento de 

docentes concursados, cujos percentuais chegaram a 86,46%, seguido, nos anos de 2016 e 

2017, por uma queda de 8,19% e 4,54%, respectivamente. Em 2018, o percentual de docentes 

com formação superior chega a 90% na rede municipal.  

Tabela 18 - Percentual de Docentes com curso superior no município de Ouro Preto 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de indicadores do INEP, 2019. 

 

 Um dado que é importante considerar é com relação ao percentual de formação dos 

professores da rede municipal e o da rede privada. Em Itabirito, no ano de 2018, a rede 

municipal possuía 66,19% dos professores com formação superior e a rede privada 41,59%, 

uma diferença de percentual de 24,6%. Em  Mariana, a rede municipal, em 2018, tinha 

94,03% dos professores com curso superior e a rede privada 67,14%, diferença do percentual 

é de 26,89%. Já Ouro Preto, em 2018, tinha 90% do professores com formação superior e a 

rede privada 57,25% , ou seja o município de Ouro Preto possui a maior diferença de 

percentual entre as duas redes, uma diferença de 32,75%. Os dados não nos permitem 

identificar as causas que levam a essas diferenças entre as redes quando se trata de 

professores com formação superior que estão atuando na educação infantil. 

 

3.3.3 Adequação da formação docente  

 



 

 

 

 

 Para analisar a formação docente como uma dimensão da qualidade, além de analisar 

o percentual de docentes com curso superior, faz-se necessário examinar, também, a 

categoria de adequação dos docentes em relação à disciplina que leciona. Para proceder à 

análise, utilizou-se a nota técnica disponibilizada pelo INEP que descreve cada um dos 

grupos de docentes, de modo a estipular o nível de adequação docente. Assim, tem-se: (i) 

Grupo 1 - docentes com formação superior em licenciatura na mesma disciplina que 

lecionam, ou bacharelado na mesma disciplina, com curso de complementação pedagógica 

concluído; (ii) Grupo 2 -  docentes com formação superior  em bacharelado na disciplina 

correspondente, mas sem licenciatura ou complementação pedagógica; (iii) Grupo 3 - 

docentes com licenciatura em área diferente daquela que leciona, ou com bacharelado nas 

disciplinas da base curricular comum e complementação pedagógica concluída em área 

diferente daquela que leciona; (iv) Grupo 4 - docentes com outra formação superior não 

considerada nas categorias anteriores,  e (v) Grupo 5 - docentes que não possuem curso 

superior completo. 

 Para a análise desta categoria, somente foi possível considerar o intervalo temporal 

de 2013 a 2018, devido ao fato de não haver informações sobre os anos anteriores no banco 

de dados analisado. 

 

Itabirito 

 

 No ano de 2013, o município de Itabirito, segundo os dados da tabela 20, possuía 

36,27% dos professores do município lecionando de acordo com sua formação, ou seja, no 

caso da educação infantil, esses profissionais possuíam curso de pedagogia ou possuíam 

complementação pedagógica de modo a poderem atuar na educação infantil.  Havia 0,30% 

pertencentes ao grupo 2, com bacharelado, mas sem licenciatura ou complementação 

pedagógica; 9,02% dos professores pertenciam ao grupo 3, isto é, possuíam licenciatura 

diferente daquela necessária para a área em que atuavam, ou mesmo bacharelado em 

disciplinas da base curricular comum, com complementação pedagógica em área diferente 

da que diz respeito à educação infantil. Nesse caso, por exemplo, é possível pensar em um 

professor de biologia dando aula para a educação infantil. No Grupo 4, estão 11,57% dos 

docentes que possuem formação superior, mas sem qualquer ligação com licenciaturas, como 

um assistente social, para apresentar um exemplo. Por fim, o grupo relativo aos profissionais 

sem qualquer formação superior completa alcançava o percentual de 42,85%.  



 

 

 

 

 Em 2014, o percentual do grupo 1 cresceu 17,31%, em relação ao ano anterior, o que 

pode ser interpretado como uma possível melhora no profissional que atendia à educação 

infantil, pois neste grupo estavam os profissionais com formação correspondente ao cargo 

que ocupava, de professor na educação infantil. Este dado precisa ser lido com outro, do 

Grupo 5, que apresenta uma queda percentual desejável, já que dentro dele estão os 

profissionais sem qualquer formação superior.  Os anos de 2015 e 2016 mantiveram o padrão 

do ano anterior, nos dois grupos, alterando-se a partir de 2017 e mantendo-se, em 2018, com 

queda de percentual no Grupo 1.  

  

Tabela 19 - Adequação da Formação dos Docentes de Itabirito – 2013-2018 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de indicadores do INEP, 2019. 

 

 Percebe-se que o município de Itabirito, em 2017, apresentou uma retração de 8,23% 

de docentes com formação adequada em relação ao ano anterior, com apenas metade dos 

professores (50,20%) na situação desejada para a educação infantil. No outro polo, no grupo 

5, houve um aumento de 16,65%, em 2016, para 21,73%, em 2017, e 22,25%, em 2018. Uma 

das limitações dessa categoria, no âmbito do presente estudo, diz respeito a não ser possível 

desagregar este dado para compreender se a ausência da adequação docente está mais 

presente na rede pública ou privada.  

 

Mariana  

 

 O município de Mariana, dentre as outras duas municipalidades, foi a que apresentou 

a maior regularidade no indicador relativo à adequação da formação docente ao trabalho a 

ser realizado. Em 2013, 74,9% dos professores possuíam formação adequada para atuar na 

educação infantil. Durante o período estudado, percebe-se uma variação chegando em 2018 



 

 

 

 

com o percentual de 71,1% de professores com formação adequada na série em que leciona. 

Os percentuais mantiveram-se, no período, entre 74,9% e 71,1%, índices desejados para 

trabalharem na etapa da educação infantil.  

 

Tabela 20 - Adequação da Formação dos Docentes de Mariana – 2010-2018 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de indicadores do INEP, 2019. 

  

 Somada à regularidade do indicador do Grupo 1, têm-se as médias do Grupo 5, que 

devem ser consideradas em um cenário mais amplo. Nota-se que, no recorte temporal 

privilegiado, o município de Mariana apresenta um comportamento recessivo de docentes 

sem qualquer formação superior atuando na educação infantil. Em 2013, havia 15% desse 

grupo atuando na área, um ano depois, esse percentual cai para 10,3%, chegando a 2018 com 

apenas 8,5% de profissionais sem formação em creches. Como já exposto em outro momento, 

cabe a investigações futuras buscar compreender as possíveis razões econômicas e/ou 

políticas que poderiam explicar o relativo êxito do município na garantia de um número 

considerável de professores com ensino superior atuando em Mariana, bem como a 

adequação docente à etapa ou currículo ensinado. Sabendo que um número maior de 

professores com curso superior, no município, está na rede pública, não parece incoerente 

supor que essa maior adequação também esteja neste segmento. Cabe, ainda, investigar se os 

percentuais de adequação docente estão equitativamente distribuídos entre as escolas do 

município. 

 

Ouro Preto  

 

 O município de Ouro Preto manteve, no período de 2013 a 2018, o mesmo 

comportamento em relação à adequação docente, com uma média de 42,9%, neste intervalo 

de tempo.  Em 2013, era possível encontrar 40,4% dos professores no grupo 1, chegando a 



 

 

 

 

2018 com, praticamente, o mesmo percentual, 40,6%, de professores com adequação relativa 

ao trabalho que realizam.  Na outra extremidade, o grupo 5, com docentes sem qualquer 

formação superior, também manteve-se com percentuais estáveis, embora bastante altos, 

entre 28,3% e 26,1%, em 2013 e 2018, respectivamente.   

  

Tabela 21 - Adequação da Formação dos Docentes de Ouro Preto – 2010-2018 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de indicadores do INEP, 2019. 

 

 Um dado trazido pelo município de Ouro Preto que pode ser compartilhado com outro 

de Itabirito, diz respeito ao Grupo 3, composto por docentes com licenciatura em área 

diferente daquela que leciona, ou com bacharelado nas disciplinas da base curricular comum 

e complementação pedagógica concluída em área diferente daquela que leciona, qual seja, 

em Ouro Preto, a média desse grupo, no período, também alcançou 20,7%. 

  

3.3.4 Plano de Carreira 

 

 O PNE propõe, em sua Meta 18, que, no prazo de 2 anos, (considerando o ano de 

aprovação 2014) todos os profissionais de educação possuam plano de carreira. Outro ponto 

levantado pelo PNE, na Meta 18, diz respeito ao Piso Salarial Profissional Nacional 

(doravante PSPN), instituído pela Lei 11738/2008. Essa lei que regulamenta o piso salarial 

para os profissionais do magistério público da educação básica, em seu artigo 2º diz que:  

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o 
vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, 
para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais (BRASIL, 
2008). 

 

 Além deste importante dispositivo legal, pesquisas como as de Gatti e Barreto (2009); 

Fernandes e Campos (2015); Prado (2019), dentre outras, mostram a importância da 



 

 

 

 

valorização do profissional docente para tornar a carreira do magistério mais atrativa e, em 

consequência, contribuir para um padrão mais elevado de qualidade na educação. Nesta 

direção, tratar-se-á de investigar a existência (ou não) de Plano de Carreira e Salários, nos 

municípios investigados, e de verificar se os profissionais que atuam na educação infantil 

estão incluídos neste plano.   

 

Itabirito  

 

 A Lei Municipal n˚ 2.856, de 16 de janeiro de 2012, instituiu o Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos dos funcionários públicos da rede básica pública do município de 

Itabirito, a qual foi posteriormente alterada,  por meio da Lei nº 2927, de 07 de junho de 2013, 

e cria, no quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Itabirito, cargos e provimentos de 

professores efetivos da Educação básica, que inclui a educação infantil, no art. 16, da Lei de 

2013, e de outros profissionais da educação (servente escolar e cozinheira escolar). A lei 

altera, também, a tabela que dispõe sobre a estrutura da carreira dos professores da educação 

básica, essas alterações constam no anexo I da referida lei, e se estrutura da seguinte maneira: 

os professores da educação básica terão uma carga horária de trabalho semanal de 27 a 30 

horas; a estruturação da carreira dar-se-á por níveis de escolaridade e a progressão para o 

próximo nível dependerá da titulação. De acordo com o artigo 30, da Lei nº 2964, de 07 de 

dezembro de 2013, a “promoção por titulação é a passagem do servidor de um nível para o 

imediatamente superior, na mesma carreira a que pertence, conforme a titulação.” (Lei Nº 

2964/2013). Para fazer jus à promoção, o servidor deve preencher os seguintes requisitos 

descritos no seu art. 30 §1º: 

I - encontrar-se em efetivo exercício; 
II - ter cumprido o interstício de 2 anos (dois) anos de efetivo exercício no 
mesmo nível; 
III – ter recebido 2 (duas) avaliações de desempenho individual 
satisfatórias, desde sua promoção anterior, nos termos das normas legais 
pertinentes; 
IV – ter comprovado a titulação exigida, através de documentação 
comprobatória no prazo previsto nesta lei; (BRASIL, 2013). 

 

 O artigo 15, da Lei nº 2927/2013, trata das atribuições dos professores da educação 

básica que, para o município, compreende o ensino fundamental, anos iniciais, 1º ao 5º. Neste 

artigo, estão descritas todas as atividades que o professor deverá desempenhar ao reger uma 



 

 

 

 

turma, assim como a participação em cursos de formação continuada, além da destinação de 

períodos da carga horária a planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

 O plano de carreira de Itabirito, apesar de estipular uma jornada de trabalho de 27 a 

30 horas semanais, não estipula qual seria a jornada em regência da sala de aula e as horas 

que deverão ser dedicadas a planejamento e à formação continuada. 

 A carreira dos professores do município está estruturada por níveis, no seguinte 

delineamento: nível I: habilitação específica obtida em curso de magistério de nível médio 

de escolaridade, para ingresso no nível I; nível II: habilitação específica obtida em curso 

superior com licenciatura plena ou graduação com complementação pedagógica, conforme 

edital de concurso, para ingresso no nível II; nível III: habilitação específica obtida e curso 

superior com licenciatura plena ou graduação com complementação pedagógica, acumulada 

com curso de pós-graduação “latu sensu”, em educação ou em área afim, conforme edital de 

concurso, para ingresso no nível III; nível IV: habilitação específica obtida em curso superior 

com licenciatura plena ou graduação com complementação pedagógica, acumulada com 

mestrado em educação ou em área afim, conforme edital para ingresso no nível IV; e nível 

V: habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura plena ou graduação com 

complementação pedagógica, acumulada com doutorado em educação ou em área afim, 

conforme edital de concurso, para ingresso no nível V. 

 O que se observa nos documentos disponibilizados é que, dependendo da avaliação 

de desempenho, o professor pode progredir dentro do mesmo nível, tendo 2% de acréscimo 

no salário, no sistema de progressão a cada avaliação. O que não ficou claro, com a leitura 

dos documentos analisados, é o intervalo de tempo em que estas avaliações ocorreriam.  

 Em abril de 2017, o município de Itabirito sancionou a Lei nº 3203, apenas para 

regulamentar o novo salário base dos profissionais da educação, sem trazer modificações em 

sua redação. Em 23 maio de 2018, a Lei nº 3251 passou a regulamentar um reajuste salarial 

para os servidores municipais, não apresentando nenhuma mudança na redação do plano de 

carreira dos profissionais do magistério.  

 Ao analisar o plano de carreira de Itabirito, observa-se que prevê a progressão do 

professor dentro da própria carreira, e a educação infantil encontra-se dentro dela. O grande 

problema, entretanto, que se destaca, na política docente da educação infantil, é que, embora 

ela faça parte da carreira dos professores da educação básica, cujo requisito mínimo é o 

ensino superior completo, tudo leva a crer que o município, ao publicar editais para 

concursos, flexibiliza, em alguns momentos, a necessidade de formação superior para este 



 

 

 

 

profissional que, em termos de custos para o ente federado, será menor, pois será pago como 

trabalhador com formação em ensino médio.   

 

Mariana 

 

 O município de Mariana, para atender a Lei nº 11.738/2008, cujo artigo 6º determina 

que a União, os estados e os municípios deverão elaborar ou adequar seus planos de carreiras, 

institui, em 2014, a Lei Complementar nº 139/2014, que rege o Plano de Carreira do Pessoal 

do Magistério, Secretaria Escolar e Inspeção de Alunos, do Pessoal de Monitoria de Creche 

Municipal e de Monitoria de Ensino especial, todos vinculados à Secretaria Municipal de 

Educação (doravante SME). 

 O plano de carreira trata, em seu capítulo I, das disposições preliminares e das 

atribuições além da habilitação e capacitação requeridas para a ocupação em cada cargo, 

deixa claro que estas serão exigidas, a partir do primeiro concurso público superveniente à 

vigência do Plano de Carreira. O capítulo II trata dos objetivos princípios e garantias e 

deveres de cada integrante do plano de cargos e salários. Com relação aos professores da 

educação básica, o plano propõe, em seu art. 8º, inciso VIII, o avanço na carreira e elevação 

salarial através de: a) promoção, segundo a escala de níveis designados numericamente de I 

a IV, correspondendo ao que doravante será designado como progressão vertical, conforme 

a escolaridade, a habilitação ou a titulação; b) promoção, segundo o tempo de serviço 

(quinquênio), a ser concedida a cada 05 (cinco) anos, mediante o acréscimo de um percentual 

fixo incidente sobre o piso salarial vigente; e, fundamentalmente, a promoção segundo o 

mérito profissional do servidor, verificado por meio de avaliação periódica e sistemática do 

seu desempenho, doravante designada progressão horizontal. 

 O inciso IX, do mesmo artigo, diz que, para incentivar a dedicação ao trabalho, o que 

inclui pontualidade e assiduidade, o professor receberá uma gratificação denominada 

Adicional de Incentivo à Docência e Atividade Pedagógica (doravante AIDAP). Também no 

art. 8º, inciso IX, a normatização das horas do período não letivo passa a se chamar 

Atividades Complementares (doravante AC), com frequência semanal, e será incluída na 

jornada semanal obrigatória e remunerada do trabalho, sendo supervisionada pelo diretor 

escolar e pela coordenação técnica e operacional do pedagogo. Esses momentos deverão ser 

realizados na escola, nos quais os professores poderão registrar atividades realizadas pelos 

alunos e verificar o seu desempenho, além de elaborar e revisar planejamentos, participar de 



 

 

 

 

formação continuada em grupos, dentre outras atividades correlatas ao seu trabalho. No 

inciso X, fica estipulado um prêmio anual por produtividade, segundo o desempenho 

verificado nas avaliações semestrais. 

 O capítulo IV, no art. 18, que trata dos grupos ocupacionais e da estrutura de cargos 

e carreiras, explica que os cargos de professor, pedagogo e os demais, pertencentes ao quadro 

de pessoal permanente da SME, serão estruturados em níveis e por classes, aos quais estão 

associados critérios de escolaridade básica, habilitação ou de titulação acadêmica. O plano 

dispõe que os níveis correspondem à estrutura de progressão vertical, segundo a escolaridade 

básica, a habilitação ou a titulação; as classes correspondem à estrutura de progressão 

horizontal. Analisando o texto que trata da carreira dos professores relacionado aos níveis do 

plano de carreira do município de Mariana, temos a seguinte estrutura:  

i) Nível 1 a) Formação em nível superior em curso de licenciatura, de 
graduação plena, para os casos de professor e de pedagogo, ambos 
vinculados ao grupo ocupacional do magistério e/ou grupo ocupacional 
magistério e gestão escolar; 
ii) Nível 2 a) Para os cargos de professor e de pedagogo, do grupo 
Ocupacional Magistério e/ou do grupo Ocupacional Magistério e Gestão 
escolar, a conclusão do curso de pós-graduação lato sensu na área 
específica, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, obtido 
em instituição reconhecida e autorizada pelo Ministério da Educação; 
iii) Nível 3 a) Para os cargos de professor e de pedagogo, do grupo 
ocupacional magistério e/ou do grupo ocupacional magistério e gestão 
escolar a concluir o mestrado profissional, com monografia ou memorial 
de finalização, ou do mestrado acadêmico, com tese, aprovado em 
instituição reconhecida e autorizada ou válida pelo Ministério da Educação; 
iv) Nível 4) Para os cargos de professor e de pedagogo, do grupo 
ocupacional magistério e/ou do grupo ocupacional magistério e gestão 
escolar a concluir o Doutorado, com tese acadêmica, aprovado em 
instituição reconhecida e autorizada ou validada pelo Ministério da 
Educação (MARIANA, 2014).  

  O plano de carreira municipal de Mariana estipula que, com base nos níveis e 

escolaridade, o vencimento inicial em cada nível seja estabelecido da seguinte forma: ao nível 

1, corresponde ao PSPN ou, apenas ao piso salarial adotado pelo município, resguardada a 

irredutibilidade de salário; o vencimento inicial do nível 2 corresponde ao piso salarial 

profissional, vigente na rede municipal de ensino, com um acréscimo de 10% (dez por cento); 

o vencimento inicial do nível 3 corresponde ao piso salarial profissional, vigente na rede 

municipal, acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) e o vencimento inicial do nível 4 

corresponde ao piso salarial profissional, vigente na rede municipal, acrescido de 30% (trinta 

por cento);    



 

 

 

 

  Ainda no capítulo IV, o plano prevê a progressão vertical e licença, de 2 anos, para 

estudo e bolsa para mestrado. Para ser elegível à progressão e à licença para fazer o mestrado, 

o servidor deve atender os pré-requisitos estabelecidos no artigo 18 §4º. 

  O artigo 19 trata da Progressão Horizontal da carreira do servidor titular, de acordo 

com ele, deverá ser observado  

a passagem de uma classe a outra classe, conforme escala designada por 
letras maiúsculas de A a O, observado para a Progressão o interstício de 2 
(dois) anos, o total de 15 (quinze) avaliações bianuais ao longo da vida 
profissional, sendo o fundamento único da Progressão Horizontal a 
avaliação periódica e universal do desempenho do servidor (MARIANA, 
2014). 

 
Os servidores, ocupantes de qualquer cargo do Grupo Ocupacional do Magistério, 

poderão obter em cada avaliação periódica bianual, um aumento de 2% a 8%, de acordo com 

sua nota na avaliação de desempenho, observando um intervalo de notas de 0 (zero) a 10 

(dez) pontos sendo: 

a) de 6,5 a menos de 7,0 pontos: 2,0%;  
b) de 7,0 a menos de 7,5 pontos: 3,0% 
c) de 7,5 a menos de 8,0 pontos: 4,0% 
d) de 8,0 a menos de 8,5 pontos: 5,0% 
e) de 8,5 a menos de 9,0 pontos: 6,0% 
f) de 9,0 em diante: 8,0% (MARIANA, 2014) 

 
  O artigo 20, que trata da avaliação periódica meritocrática do desempenho do 

professor, afirma que ela será contínua, sendo efetuada ao longo de cada ano letivo com 

resultados no final de cada ano, sendo cumulativa, bianual, e observados e estabelecidos para 

o benefício da progressão horizontal. 

  O capítulo V trata da premiação anual do servidor da educação, o prêmio por 

produtividade. O artigo 27 prevê que o prêmio por produtividade será concedido de acordo 

com o desempenho do servidor na avaliação de desempenho, aferida anualmente nas escolas. 

O artigo 28 dispõe que o prêmio por produtividade seja concedido ao servidor que atender a 

uma escala de notas, de 0,0 a 10,0, utilizada para a avaliação de desempenho do professor, 

estruturando-o da seguinte forma: (i) de 6,5 menor que 7,0: prêmio de 70%, incidentes sobre 

o valor do piso salarial, praticado para cada categoria profissional citada, no município; (ii) 

de 7,0 menor que 8,0: prêmio de 80%, incidentes sobre o valor do piso salarial, praticado 

para cada categoria profissional citada, no município; (iii) de 8,0 menor que 9,0: prêmio de 

90%, incidentes sobre o valor do piso salarial praticado para cada categoria profissional 

citada, no município; (iv) de 9,0 a 10,0: prêmio de 100%, incidentes sobre o valor do piso 



 

 

 

 

salarial praticado para cada categoria profissional citada, no município. Este artigo também 

trata de questões sobre as licenças e faltas não justificadas ou injustificadas que poderão 

acarretar descontos no valor recebido pelo professor no prêmio de produtividade. 

  O capítulo 9 refere-se ao regime de trabalho e da equivalência de função do trabalho 

do servidor municipal. No art. 51, em consonância com a Lei do Piso Nacional do Professor, 

que vincula o piso a uma jornada de trabalho obrigatória de 40 horas, o município de Mariana 

estipula uma jornada de trabalho para o professor de 27 (vinte sete) horas de trabalho, que 

são distribuídas em  2/3 (dois terços), ou 18 (dezoito) horas em sala de aula, ou em interação 

de ensino-aprendizagem com alunos ou grupos de alunos, restando 9 horas que deverão ser 

dedicadas ao cumprimento das chamadas horas-atividades, ou AC, que são obrigatórias e 

remuneradas. Essas 9 (nove) horas são distribuídas da seguinte forma: 4h e 30min (quatro 

horas e trinta minutos) de trabalho extraclasse, na escola, dedicadas à participação nas ACS 

e 4h e 30min (quatro horas e trinta minutos)  de trabalho fora do ambiente escolar, em local 

de escolha do servidor, são horas dedicadas às atividades com as suas incumbências 

profissionais.  

  O Plano de Carreira é voltado para os professores da educação básica que atuam na 

etapa obrigatória, mas os professores da educação infantil são, na Lei Municipal, integrantes 

do quadro do magistério. O artigo 52, §3°, da Lei 139/2014, dispõe que, para fins de 

adequação à jornada semanal, estabelecida pelo plano, o professor da educação infantil terá 

sua jornada reduzida de AC para duas horas semanais, em razão de que deverá cumprir uma 

jornada de trabalho semanal, dentro da sala de aula, de 22 horas e 30 minutos.  

  A Lei 139/2014, no ano de 2019, sofre alterações e o município protocola e aprova, 

na Câmara Municipal, o projeto de Lei Complementar Nº 81/2019, segundo a qual apenas os 

optantes pelo Plano de Carreira, instituído pela Lei Complementar 139/2014, possuiriam 

carreira. A justificativa para a alteração seria o rompimento da Barragem de Fundão, no ano 

de 2015, que teria reduzido drasticamente a receita do município.  

  Outro ponto que se destaca na nova lei do município, que rege a carreira dos 

professores, diz respeito à estruturação da educação. No Título VII, da Estruturação da 

educação, a Educação Infantil é tratada no artigo 72, que a reconhece como primeira etapa 

da educação básica e cuja oferta ocorrerá em Centros Municipais de Educação, ou entidades 

equivalentes, para crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade, com professores da educação 

básica e monitores. As crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos serão atendidas em Centros 



 

 

 

 

Municipais de Educação Infantil ou unidades escolares com professores da educação básica. 

Todos os dois segmentos contarão com a coordenação de especialista em educação básica. 

  Outra mudança, definida pela Lei 81/2019, diz respeito às vantagens adquiridas pelos 

professores. O art.89 , §7º, extingue o biênio; já o artigo  100 diz respeito à promoção vertical, 

em que a diferença entre os níveis médio e superior passa a ser de 10% (dez por cento); a 

diferença entre os níveis superior e pós-graduação lato sensu passa também ao mesmo 

percentual,  de 10%; a diferença entre os níveis de pós-graduação lato sensu e stricto sensu 

passa a ser de 20%, e a diferença dos níveis de pós-graduação stricto sensu na modalidade 

mestrado e pós-graduação strictu sensu na modalidade doutorado passa a ser de 5%. 

  O artigo 101, da referida lei, extingue o nível I dos cargos de Professores do Ensino 

Básico, referente ao nível médio completo, levando os concursos públicos, realizados na 

vigência da Lei n˚ 81/2019, a serem realizados com a exigência de nível superior completo 

como requisito mínimo. 

  Ao analisar o plano de carreira do município de Mariana, observa-se que, como 

acontece no município de Itabirito, em relação aos professores da educação infantil, o 

município não trata especificamente de sua carreira; de acordo ele, a profissão faz parte da 

educação básica, portanto, atribui-se a ela, por extensão, as mesmas regras para os 

professores das etapas obrigatórias. A única ressalva seria com relação às horas de atividades 

curriculares que seriam reduzidas para duas horas semanais, uma vez que os professores 

cumprem uma jornada semanal de 22 horas e 30 minutos.  

  Pode-se dizer, baseando-se na legislação vigente e nas pesquisas feitas, que o plano 

de carreira dos profissionais da educação do município de Mariana atende a um padrão 

mínimo de qualidade, uma vez que ele traz em sua redação as especificidades da legislação 

com relação à progressão na carreira; detalha como serão estruturadas a jornada do professor 

e as horas em que o profissional deverá trabalhar diretamente com os alunos em sala, e as 

que ele dedicará aos planejamentos, correções de atividades e formação continuada, que são 

consideradas, nas pesquisas, como valores que medem a qualidade e a valorização dos 

profissionais. 

 

Ouro Preto 

 

 O Plano de Carreira e Salários do município de Ouro Preto foi instituído no ano de 

2010, sob a Lei Complementar nº 81, de 01/09/2010, e dispõe sobre o plano de carreira dos 



 

 

 

 

servidores públicos da SME. A referida lei altera as Leis Complementares, nº 02/2000 e nº 

21/2007, que também tratavam de carreira docente no município.  

 O Plano de Carreira, no Capítulo I, trata das questões gerais sobre o ingresso na 

carreira pública e o quadro de pessoal, dentre outras questões. O capítulo 2, na seção I, 

descreve as diretrizes que o plano seguirá para a estruturá-lo estabelecendo que irá priorizar 

o desenvolvimento do servidor na carreira com base na igualdade de oportunidades, no 

mérito profissional, na formação acadêmica e na qualificação profissional. 

 No artigo 4, a Lei trata do ingresso na carreira, exclusivamente por concurso público 

de provas ou de provas e títulos. O artigo 5 normatiza o desenvolvimento do servidor na 

carreira, que ocorrerá pela movimentação ascendente de um padrão para outro, seja por se 

tratar de progressão ou de mudança de nível. O artigo 6 dispõe sobre a movimentação do 

servidor na carreira, condicionada ao desempenho favorável nas “funções do cargo avaliado, 

segundo critérios objetivos e fatores pré-estabelecidos, conjugadas como tempo de serviço, 

visando o incentivo à especialização no exercício da função pública” (OURO PRETO, 2010). 

 A Seção II, do plano de carreira, trata da progressão e, em seu artigo 7º, estabelece 

que a passagem do servidor de um padrão de vencimento para outro, imediatamente superior, 

dar-se-á por meio de resultado positivo na avaliação de desempenho, realizada de acordo 

com critérios e fatores predefinidos. O artigo 8 apresenta os critérios exigido para a 

progressão do servidor:  

I – Cumprir o interstício de 2 (dois) anos no efetivo exercício, contados do 
ingresso no nível e padrão respectivos, e a cada igual período para uma 
nova progressão 
II - Obter resultado positivo, com média maior ou igual a 7 (sete) na 
avaliação de desempenho de seu cargo, durante o interstício a que se refere 
a alínea anterior (OURO PRETO, 2010). 

 

 O parágrafo 3 (§3º) dispõe que, no caso da Educação Básica, Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental, bem como do Ensino Fundamental com habilidades em 

campos específicos do conhecimento, haverá progressão na carreira até o padrão alto do nível 

I, sendo necessário, pelo menos, uma promoção para que atinja o final da movimentação 

horizontal.  

 O artigo 13 define que, para requerer a promoção, o servidor deverá satisfazer, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) encontrar-se no efetivo exercício das 

atribuições de seu cargo; (ii) ter obtido resultado positivo em no mínimo 2 (duas) avaliações 

de desempenho, realizadas anualmente; (iii) possuir formação exigida para o novo nível. 



 

 

 

 

 A Seção IV trata da avaliação de desempenho e, no artigo 20, diz que o objetivo da 

avaliação de desempenho é apurar, dentre outras, a eficiência do servidor e a qualidade de 

seu trabalho, em função dos objetivos específicos do seu cargo. A avaliação irá apurar, 

também, a assiduidade, a disciplina, a capacidade de iniciativa e a produtividade. 

 A Seção III, no artigo 22 estipula uma jornada de trabalho do professor da Educação 

Básica,  da educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de 30 (trinta) horas 

semanais divididas da seguinte forma: 21 (vinte e uma) horas e 40 (quarenta) minutos, em 

regência de classe, e 8 (oito) horas e 20 (vinte) minutos em atividades extraclasse. 

 O artigo 24 preconiza que o professor da Educação Básica anos iniciais, com 

habilitação específica, terá jornada de trabalho de 22,5 (vinte e duas horas e meia) divididas 

em ⅔ das aulas, em regência de aula, e ⅓, em atividades extraclasse. O estatuto não especifica 

se esse 1/3 será cumprido na escola ou em outro local de preferência do servidor. 

 Como acontece nos municípios de Itabirito e Mariana, em Ouro Preto o plano de 

carreira não traz, em sua redação, referências à carreira dos professores da educação infantil, 

ela segue os mesmos passos que a dos professores da educação básica. Analisando o plano 

de carreira, de acordo com o que a legislação e pesquisas feitas sobre planos de carreira, a  

valorização do professor e a estruturação da jornada de trabalho, percebe-se que o documento 

atende a um padrão mínimo de qualidade, pois prevê progressão e promoção do servidor na 

carreira,  a divisão da jornada de trabalho com o tempo de regência em sala e o tempo 

destinado a atividades como planejamento, avaliações e, também, tempo destinado à 

formação continuada.  

 

Número de alunos por turma 

 

 A importância de analisar o número de alunos por turma vem do fato de pesquisadores 

como Alves e Pinto, (2011), Correia, (2003) e Brasil (2013), dentre outros, atribuírem a este 

indicador grande capacidade para avaliar a qualidade em educação.  O número de alunos, de 

acordo com os estudos, interfere também no trabalho executado pelos professores no horário 

extraclasse, isso na etapa obrigatória, o qual envolve correções de avaliação e trabalhos 

individuais.  Na creche, o número de alunos está diretamente relacionado à demanda de 

cuidados que crianças de 0 (zero) a 3(três) anos de idade exigem, mas também ao preparo 

para o horário de atividades. Assim, uma vez não se respeitando o número considerado 

adequado na creche, no sentido de aumento de crianças por profissional, a tendência é que o 



 

 

 

 

cuidado e atenção necessários podem ficar comprometidos, colocando em risco, inclusive, a 

vida das crianças, a depender do nível de atenção requerida em cada faixa etária que compõe 

a creche. 

 A recomendação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil no Brasil 

(doravante DCNEI) (BRASIL, 2013) aponta como recomendável, para o grupo de crianças 

de 0 a 1 ano de idade, classes constituídas por seis a oito crianças por professor. Para aquelas 

de 2 a 3 anos, o número sobe para 15 crianças por professor.  

Nas análises dos municípios, coletaram-se as matrículas gerais, na etapa creche, as 

quais agrupam as crianças de 0 a 3 anos, uma vez que não foi possível categorizar por faixa 

etária aquelas de 0 a 1 ano de idade, já que o banco de dados do INEP os agrupa pela faixa 

etária de 0 (zero) a 3 (três) ano de idade. Dessa forma, analisamos, a seguir, cada município 

e o número de alunos que os professores atendem por turma por turma que os professores 

têm em sua sala de aula.  

 Consultaram-se documentos disponíveis, com o intuito de saber se havia alguma 

legislação que regulamentasse a formação das turmas com o número máximo de alunos, de 

acordo com sua faixa etária. Em Ouro Preto, a Lei Complementar nº 76, de maio de 2010, 

em seu anexo II, determina qual é número de alunos que cada turma deverá ter de acordo 

com sua faixa etária.  Nos municípios de Itabirito e Mariana, não foi encontrado nenhum 

documento que definisse a formação das turmas nos municípios. Nesse sentido, acredita-se 

que os municípios seguem o que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica (2013), determina: 

O número de crianças por professor deve possibilitar atenção, 
responsabilidade e interação com as crianças e suas famílias. Levando em 
consideração as características do espaço físico e das crianças, no caso de 
agrupamentos com criança de mesma faixa de idade, recomenda-se a 
proporção de 6 a 8 crianças por professor (no caso de crianças de zero e um 
ano), 15 crianças por professor (no caso de criança de dois e três anos) e 20 
crianças por professor (nos agrupamentos de crianças de quatro e cinco 
anos) (BRASIL, 2013, p. 91). 

  

 Dessa forma, este indicador que é “o número de alunos por turma” será analisado nos 

municípios estudados, tomando como base as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica (2013), no caso dos municípios de Itabirito e Mariana; no município de 

Ouro Preto, também será utilizada como referência a Lei Complementar nº 76/2010. 

 

Itabirito 



 

 

 

 

 

 Ao analisar o indicador “número de alunos por turma”, no município de Itabirito, a 

partir dos dados trazidos pelo Gráfico 15, percebe-se que houve em todo o período analisado 

uma estabilidade entre o número apresentado na rede municipal, na etapa creche.  

 

Gráfico 15 - Número de Aluno por Turma – Itabirito – 2010 a 2018 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de indicadores do INEP, 2020. 

 

 Embora não estejam desagregados os dados para cada faixa etária, a garantia de 12 

(doze) crianças, se se considerar a idade de 02 e 03 anos, é um bom resultado do indicador. 

No entanto, se a maior parte for de 01 ano de idade, é possível afirmar um aumento de quase 

50% do número desejado, uma vez que espera seis a oito crianças de 01 ano por profissional 

de creche.  

 

Mariana  

 

 Ao analisar o comportamento do indicador “número de alunos por turma”,  no 

município de Mariana, no período de 2010 a 2018, percebe-se que houve uma indesejável 

concentração de crianças por profissional, nos anos de 2010 e 2011, quando a rede municipal 

apresentava 22 alunos de creche em cada classe, como se pode observar no Gráfico 16. 

 



 

 

 

 

Gráfico 16 - Número de Aluno por Turma – Mariana – 2010 a 2018 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de indicadores do INEP, 2020. 

  

 A partir de 2012, há uma alteração nesse número de crianças, no sentido de caminhar 

para o número considerado adequado, pelo menos nas idades de um e dois anos. Assim, em 

2012, o número de crianças por turma na rede municipal passou a ser de 15 crianças.  De 

2013 a 2018, o comportamento desse indicador passou a sofrer leves alterações, mantendo-

se entre 12, 13 e 14 crianças, nas creches da rede municipal de ensino. Do mesmo modo 

como se observou no município de Itabirito, esses números podem ser considerados 

satisfatórios se consideradas crianças de dois e três anos; o mesmo não se pode afirmar para 

aquelas de um ano. 

 

Ouro Preto 

 

 O município de Ouro Preto, por meio da Lei Complementar nº 76, de maio de 2010, 

que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores da Secretaria e Educação, regulamenta, também, 

a formação das turmas, no âmbito do município, em uma direção bastante aproximada 

daquelas das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, que se vê em Brasil, 

(2013). 

 A redação do anexo II, que trata da formação das turmas, explicita que o número de 

alunos por turma, na etapa creche, deverá seguir a seguinte estruturação: i) crianças até 1 ano 

de idade, 6 (seis) crianças por turma; ii) crianças de 1 ano a 2 anos e 11 meses, 8 (oito) 

crianças por turma; iii) crianças de 3 anos a 3 anos e 11 meses, 12 a 15 crianças por turma, 

observando-se o espaço físico, cuja obrigatoriedade incide no fato de que  haja 

disponibilidade de pelo menos 1m2  ( um metro quadrado) por aluno dentro da sala. 



 

 

 

 

Gráfico 17 - Número de Aluno por Turma – Ouro Preto – 2010 a 2018 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de indicadores do INEP, 2020. 

 

 Ao analisar o município de Ouro Preto, de acordo com o número de alunos por turma, 

conforme o Gráfico 17, em 2010 e 2011, o número de alunos por turma era de 13 crianças na 

rede pública. Nos anos seguintes, 2012 à 2014, a rede pública reduz o número para 12 

crianças; já em 2015 e 2016, o número de alunos por turma é reduzido para 11 (onze). Em 

2017, esse número cai para 10 crianças e, em 2018, chega-se a 12 crianças de creche.  

 Analisando o número de alunos da rede pública do município de Ouro Preto e levando 

em consideração o que está previsto no anexo II, da Lei Complementar nº 76, com relação 

ao número de alunos por turma, pode-se considerar que esses números estão adequados 

quando se trata de crianças de 2 a 3 anos de idade, mas não se pode afirmar que seja um 

número adequado para crianças de 1 ano, uma vez que o número adequado seria de 6 crianças 

por turma. 

 



 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A discussão sobre o direito à qualidade da educação, bem como as desigualdades 

educacionais, vem adquirindo bastante centralidade, tanto nas diversas mídias quanto na 

sociedade, embora nem sempre seja possível observar uma relação positiva entre debate e 

implementação de ações concretas.  

 Objetivando contribuir para esse debate, sempre oportuno e necessário, o trabalho 

buscou abordar a questão do direito à educação e as dimensões de qualidade da educação 

infantil, privilegiando a  creche, cujo histórico de constituição como direito assumiu uma 

trajetória diferente da etapa considerada obrigatória no Brasil.  

Entendendo com Oliveira e Araújo (2005) que “qualidade” é um termo polissêmico 

e condicionado também politicamente, o trabalho investigou, a partir da literatura sobre o 

tema, como tem se efetivado a garantia do padrão de qualidade, definido na CF, no seu art. 

206, inciso VII, na educação para crianças de zero a três anos, nos municípios de Itabirito, 

Mariana e Ouro Preto, a partir de definição de dimensões, consideradas, pelos trabalhos 

acadêmicos, necessárias ao princípio da qualidade em educação, na etapa creche.  

 A definição do corpus de análise composta pelos três federados ocorreu pela 

proximidade territorial e, consequente, facilidade de acesso a dados, bem como pelas 

semelhanças socioeconômicas, demográficas e fiscais dos municípios. Por fim, mas não 

menos importante, a escolha deveu-se ao fato de estas municipalidades serem, 

territorialmente, vizinhas à Pós-Graduação em Educação, o que pode melhorar o índice de 

interação e inserção social entre Universidade e municípios, influenciando, inclusive, na 

implementação de políticas públicas educacionais. O recorte temporal privilegiado foi de 

2009 a 2018, sendo que, para alguns indicadores, o ano de 2009 não possuía dados. A escolha 

por este intervalo temporal aconteceu pelo fato de 2009 ter sido o último ano definido para a 

incorporação de toda a educação infantil ao Ministério da Educação, finalmente retirada da 

Assistência Social. A escolha de 2008 foi feita, levando-se em consideração o prazo de 3 

anos para a consolidação dos Planos Municipais de Educação que já haviam sido 

resguardados, uma vez que a data limite imposta pelo PNE fora 2015.  

 As dimensões consideradas como indicativas de qualidade em educação infantil, 

etapa creche, foram definidas a partir da literatura especializada e de documentos oficiais e, 

também foram agrupadas em categorias como: (i) acesso à creche; (ii) modos de oferta e (iii) 

insumos e infraestrutura.   



 

 

 

 

 Trabalhava-se com a hipótese inicial de que existiria uma demanda reprimida de 

oferta de creche que, somada à inexistência de recursos orçamentários municipais 

necessários, teriam levado ao comprometimento do padrão de qualidade desse estrato 

educacional, impactando as variáveis assumidas no trabalho como indicadores de qualidade.  

Para se ter o número exato da demanda de vagas em creches, dados que os municípios não o 

dispõem para consulta, seria necessário uma pesquisa mais aprofundada, na qual se poderia 

averiguar, in loco, o número de crianças que precisam de vaga na creche. 

 Para alcançar o objetivo de pesquisa, o trabalho apoiou-se no referencial teórico que 

trata da perspectiva histórica da creche no Brasil e na qualidade da educação. Para tal, baseou-

se em autores que investigam a perspectiva histórica de creche no Brasil, tais como 

(KUHLMANN, 2007; VIEIRA, 1988; NUNES, CORSINO e DIDONET, 2011), dentre 

outros, e autores que tratam da questão de qualidade da educação (CAMPOS, 2010; 

CAMPOS, 2013; POPP, 2015; CAMPOS e RIBEIRO, 2017).  

 O desenho metodológico do trabalho é inspirado naquele desenvolvido por Oliveira 

e Araújo (2005), ao tratar da etapa obrigatória. A metodologia privilegiada pelo trabalho é a 

combinação do método quantitativo e qualitativo. A dimensão quantitativa relaciona-se ao 

fato de ela sistematizar uma quantidade considerável de dados relativos ao número de 

matrículas de creche, tipo de oferta, formação de professores em municípios mineiros, dados 

estes considerados a partir do Banco de Dados do INEP, e analisado por meio de estatística 

descritiva básica. Para a dimensão qualitativa, foi levantada documentação referente à 

infraestrutura das creches, à formação dos professores, à existência de Plano de Carreira de 

Professores.  

 Por entender que conhecer o percurso histórico da educação infantil é importante para 

compreender sua atual constituição e desenho, foi organizada, no capítulo I, uma 

retrospectiva da constituição da educação infantil no Brasil e os seus marcos legais, sua 

inserção no FUNDEB e a inscrição na meta 1 do Plano Nacional de Educação.  

 De acordo com os documentos analisados e, principalmente, com a literatura 

consultada, pode-se afirmar que, no Brasil, a creche foi, historicamente, construída e 

percebida como caridade e filantropia e não como um direito assegurado em Lei. Seu 

nascimento relaciona-se, assim, à Lei do Ventre Livre, pois as patroas temiam o contato de 

seus filhos com os de suas escravas, uma vez que julgavam a convivência entre eles perigosa. 

As creches populares foram criadas, assim, não para as mulheres que trabalhavam fora, mas 

para evitar contacto entre filhos de branco e filhos de negros.  



 

 

 

 

 A CF de 1998 estabeleceu novos marcos legais, que foram responsáveis por 

mudanças positivas na educação infantil, segundo Campos (2010), dentre elas a inserção das 

creches ao sistema de ensino e, com isso, a educação infantil passou a ser considerada como 

a primeira etapa da educação básica, sendo denominada creche a faixa etária de 0 a 3 anos, e 

pré-escola, a faixa de 4 a 5 anos de idade. 

 No capítulo II, inicialmente discute-se a qualidade educacional, considerando, a fase 

obrigatória da educação, para, em seguida, discutir o tema da qualidade no campo específico 

da educação infantil, etapa creche. A partir dessa discussão, propôs-se definir quais seriam 

as dimensões de qualidades a serem estudadas, para isso, a revisão bibliográfica foi de suma 

importância, pois através da leitura de leis, textos, artigos, teses, periódicos da área da 

educação e livros, definiram-se as dimensões a serem estudadas: acesso, modo de oferta e 

insumos, relativos aos três municípios que foram analisados. 

 A primeira conclusão a que se chega é que os três municípios investigados têm 

procurado alternativas para aumentar o número de matrículas e, com isso, trilhar um caminho 

para a qualidade enquanto acesso. Um dos obstáculos encontrado pelo trabalho deve-se ao 

fato de nenhuma das municipalidades possuir cadastro com número de demanda reprimida. 

De todo modo, é possível afirmar que tanto Itabirito, quanto Mariana e Ouro Preto têm 

aumentado o número de matrículas em creche, de modo significativo. Itabirito, que estipulou 

metas intermediárias para o cumprimento do PME, encontra-se dentro dos percentuais 

estabelecidos, tendo, inclusive, ultrapassado, o número estipulado. O município de Ouro 

Preto, por sua vez, também aumentou seu acesso, no percentual de 4,39% de 2010 a 2018.  

Importante reiterar que a ausência de dados sobre demanda reprimida, nas 

municipalidades, dificulta afirmar qualquer coisa a respeito da necessidade real de vagas e 

observar o quão distantes estão/ou não da realidade enfrentada. De todo modo, parece ser 

possível afirmar que os três entes federados têm caminhado na direção da garantia do padrão 

de qualidade enquanto acesso à creche, já que têm investido na sua expansão. 

 A segunda dimensão estudada, modos de oferta, ou seja, se a oferta dessa etapa se dá 

pela via pública direta ou por meio de convênios dos municípios com entidades externas ao 

Estado. Para a análise dessa etapa da pesquisa, foram estruturados dois grupos de dados. O 

primeiro deles relaciona-se ao número de estabelecimentos que os municípios possuíam no 

período estudado. Já o segundo dado refere-se ao número de matrículas das redes públicas, 

conveniada e privada com fins lucrativos. A análise de cada um dos indicadores – número de 

estabelecimentos e número de matrículas – foi feita separadamente e, em seguida, foram 



 

 

 

 

comparados os dados, o que permitiu observar que nos três municípios a oferta de vagas 

ocorre, prioritariamente, na rede pública direta.  O modo de oferta de vagas através de 

convênios, mesmo fazendo parte das estratégias dos municípios como forma de atender a 

demanda, expresso em seus PMES, representa um número bastante inferior, se considerado 

o total de vagas ofertadas pelo município. 

 A análise dos municípios, na dimensão de “modos de oferta”, associada às conclusões 

de trabalhos estudados no âmbito desta pesquisa, que concluíram pela maior qualidade da 

creche mantida pela rede própria municipal, em detrimento das conveniadas, permite afirmar 

que Itabirito, Mariana e Ouro Preto têm assumido uma educação alicerçados na qualidade, 

na medida em que têm expandido seu sistema de creche, garantindo a oferta estatal.  

 Caberá a uma pesquisa futura o exame in loco das condições em que estão sendo 

ofertadas as atividades de creche, nas duas modalidades de oferta, para assim fazerem-se 

afirmações mais acuradas sobre essa qualidade. No âmbito deste trabalho, apenas buscou-se 

verificar qual das modalidades tem sido privilegiada pelos entes federados, como expressão 

de uma dimensão de qualidade. 

 A terceira dimensão analisada, foram “insumos” que, de acordo com os documentos 

pesquisados, foram classificados como infraestrutura, expressa na existência de água 

encanada, rede de esgoto, banheiros adequados à criança pequena, parque infantil, DVD e 

televisão. Também foram considerados insumos a formação docente, a existência de plano 

de cargos e salários docente e o número de alunos por turma.  

 Levando em considerando as discussões e recomendações trazidas pelos “Indicadores 

da Qualidade da Educação Infantil” (2009) e UNESCO (2019), sobre infraestrutura 

apropriada, pode-se concordar que o direito à qualidade, em educação, pressupõe 

acessibilidade, banheiros adequados, conforto térmico, acústico, segurança, espaços, 

materiais e mobiliários que possam tornar a aprendizagem mais significativa para a criança 

pequena. 

 Os três municípios foram analisados a partir dos dados apresentados sobre 

infraestrutura, entendida como saneamento básico, esgoto, abastecimento de água, 

fornecimento de luz elétrica, banheiros adequados e a existência de parques infantis. A partir 

das análises feitas nos municípios, foi possível concluir que os insumos elementares como 

abastecimento de água e energia elétrica estão garantidos em todos os estabelecimentos de 

creche, nas três municipalidades. Já o saneamento básico foi observado em todas as unidades 

de creche do município de Itabirito, no período estudado, apresentando o melhor percentual 



 

 

 

 

neste indicador, já que 100% dos seus estabelecimentos possuíam o insumo. Já os municípios 

de Mariana e Ouro Preto apresentaram uma variação nos estabelecimentos, mas, em 2018,  

alcançaram 100% dos estabelecimentos possuíam o recurso. 

 A existência de banheiros adequados à educação infantil foi um indicador mal 

avaliado em todos os municípios da análise.  No caso dos parques infantis, o número de 

estabelecimentos com o recurso no município de Itabirito ao longo do período estudado 

apresenta uma variação e chega um 2018 com um percentual de 45%, que pode ser 

considerado baixo em relação aos municípios de Mariana e Ouro Preto, nos quais  em 2018 

apresentam o percentual de 95% e 84% respectivamente, de estabelecimentos que possuíam 

o recurso. Em relação a equipamentos como televisão e DVD, apresentam um bom percentual 

nos três municípios. 

 Outro insumo considerado importante, ao se falar em qualidade em educação, é a 

formação docente. Autores como Gatti e Barreto (2009), Fernandes e Campos (2015), Prado 

(2019) apontam a importância da formação do professor da educação básica, principalmente 

da educação infantil. Para a análise da formação docente e adequação docente das cidades de 

Itabirito, Mariana e Ouro Preto utilizaram-se dados do INEP. 

 O intervalo utilizado pela pesquisa foram os anos de 2013 a 2015, isso porque não 

constam informações, no banco de dados pesquisado, dos anos anteriores. Os dados 

apontaram que há uma oscilação do percentual de professores com formação superior no 

município de Itabirito. O percentual chegou a 100% de professores com curso superior, em 

2011, e caiu para 66,19%, em 2018. Não foi possível averiguar as causas dessa queda uma 

vez que seria necessária uma análise mais aprofundada, de natureza qualitativa. Uma possível 

razão, talvez, seja o perfil exigido para contratações temporárias. Em relação ao indicador de 

adequação da formação docente, em Itabirito observou-se uma variação entre os grupos. Em 

2015, 82% dos professores possuíam formação adequada para a série em que lecionavam. 

Esse percentual cai nos anos seguintes, chegando, em 2018, com apenas 47,07% dos 

professores da rede municipal com formação adequada. Ao contrário do que acontece em 

Itabirito, no município de Mariana é possível afirmar que existe uma preocupação maior do 

poder público em garantir uma educação infantil de qualidade nesta dimensão, uma vez que 

o percentual de professores com formação superior, nesta etapa, chega a 94%, em 2018. Na 

análise da formação docente, o município, em relação a Itabirito e Ouro Preto, foi a que teve 

uma maior constância, levando-se em conta o indicador da adequação docente em relação à 



 

 

 

 

série que leciona. O percentual de docentes da educação infantil que possuíam formação 

adequada era, nos anos de 2013 a 2018, de 72,6%. 

 Os dados referentes à formação docente, no município de Ouro Preto, mostram que 

houve um crescimento no percentual de professores com formação superior no município. O 

percentual passou de 62,50%, na rede pública, em 2011, para 90%, em 2018. Um dado 

relevante quanto a esse indicador, neste município, diz respeito ao grupo 5, que são aqueles 

professores sem formação superior, embora estável, o número de professores sem formação 

é considerado alto, pois, em 2018, atingia o percentual de 26,1%.  

 Ao analisar a qualidade, adotando-se os indicadores de formação de professores, 

defendidos por Abrucio (2016), Campos (2010), Kramer (2006) e Brasil (2019) sobre o tema 

e observando que os três municípios, em seus PME’s, têm como estratégia possibilitar que 

os professores da educação básica tenham formação superior até o ano da aprovação do 

plano, ou seja, 2016 não se pode afirmar que os municípios de Itabirito, Mariana e Ouro Preto 

atendiam a um padrão mínimo de qualidade naquela época. No entanto, na análise realizado 

neste trabalho, em relação aos planos de carreira, pode-se dizer que está acontecendo uma 

mudança positiva em andamento.   

 Autores como Gatti e Barreto (2009), Fernanda e Campos (2015), Prado (2009), 

dentre outros, são enfáticos ao afirmar que a existência de plano para os profissionais da 

educação é, inquestionavelmente, importante para a valorização e a atratividade da carreira 

docente e, consequentemente, para a qualidade na educação. A análise desse indicativo foi 

feita no sentido de averiguar se os municípios possuíam, ou não, plano de carreira e se eles 

atendiam a regulamentação da Lei nº 11738/2008. Partindo desse ponto e considerando que 

os planos de carreira devem garantir a valorização, a progressão na carreira, a jornada de 

trabalho  (em que devem estipulados o período em sala de aula, o período dedicado a 

atividades extracurriculares e a formação continuada), concluímos que os planos de carreira, 

dos municípios de Mariana e Ouro Preto, atendem a essas especificidades. Já o município de 

Itabirito atende no que diz respeito à progressão na carreira, mas, quanto à jornada de 

trabalho, embora estipule 27 a 30 horas semanais, o plano não determina o tempo reservado 

para que as atividades extracurriculares e a formação continuada aconteçam. Os planos de 

carreiras dos três municípios não tratam separadamente da categoria dos professores da 

educação infantil, assim sua carreira segue os mesmos padrões dos professores da educação 

básica, embora haja indícios, em alguns editais de concurso, nesses municípios, de que 

tenham flexibilizado a exigência de curso superior para profissionais de creche. 



 

 

 

 

 Alves e Pinto (2019), Correia (2003) e Brasil (2013) evidenciam que o número de 

alunos por turma é tão importante quanto outros aspectos, isso porque ele interfere 

diretamente no trabalho do professor extraclasse. Na etapa creche, esse indicador está 

diretamente ligado à demanda de cuidados que as crianças de 0 a 3 anos necessitam. 

 Para as análises do número de alunos por turmas nos municípios foram utilizados os 

bancos de dados do INEP e as DCNEI (2013). Foi possível concluir que o município de 

Itabirito, no período estudado, apresentou uma estabilidade entre o número apresentado na 

rede municipal para creche. Tendo como base o número de 12 crianças por turma, o 

município apresenta um número aconselhável quando se trata de crianças de 2 e 3 anos.  Em 

Mariana, o número de crianças por turma sofreu alterações no período estudado. De 2010 a 

2011, o número de crianças por turma era de 22 [crianças], considerado elevado, segundo 

dados obtidos através das DCNEI (2013). De 2012 a 2018, entretanto, o número de crianças 

por turma abaixou e pode ser considerado satisfatório, se forem consideradas as crianças de 

2 e 3 anos de idade. 

 Diferentemente dos municípios de Mariana e Itabirito, Ouro Preto regulamentou, 

através da Lei complementar nº 76/2010, o número adequado de alunos por turma na etapa 

creche. A conclusão a que chega a partir dos dados coletados, é que o número de alunos por 

turma manteve entre 13 (2010) a 12 (2018), sendo considerados, portanto, adequados, em se 

tratando de crianças de 2 e 3 anos de idade. Em suma, nos três municípios pode se considerar 

satisfatório o número de alunos por turma quando se trata, como já foi dito, de crianças de 2 

e 3 anos de idade. O mesmo não se pode falar para crianças com 1 ano e, infelizmente, os 

dados não permitem que se faça a separação das crianças por cada faixa etária, englobando 

todas as crianças que estão nessa etapa, ou seja, os dados se referem a crianças de 0 a 3 anos. 

 Ao fazer este trabalho, outras questões foram surgindo e vê-se a necessidade de elas 

serem respondidas em trabalhos futuros por se entender que podem contribuir para a 

discussão da qualidade da educação ofertada no âmbito da educação infantil. Uma dessas 

questões diz respeito ao acesso de vagas nos municípios de Itabirito, Mariana e Ouro Preto 

em relação aos dados sobre a real demanda por vagas em creches. É preciso verificar qual o 

número de crianças que estão fora da creche e as razões pelas quais isto acontece: se por 

opção dos pais ou por falta de vagas no município. O conhecimento desse número pode 

ajudar muito a municipalidade a planejar um melhor atendimento. 

 Outro elemento importante a ser investigado, em pesquisas qualitativas, diz respeito 

à situação do município de Mariana em relação a Itabirito e Ouro Preto. O que tem levado 



 

 

 

 

Mariana a manter índices bem mais robustos de docentes com formação superior e adequação 

docente relativamente às duas outras municipalidades? Os fatores explicativos poderiam ser 

pensados em termos de atratividade docente? Ou seja, haveria uma carreira mais atrativa 

nestes municípios de modo a recrutar profissionais formados? Essas são questões que se 

mostram pertinentes, porque, conforme apresentado no trabalho, Itabirito, Mariana e Ouro 

Preto possuem muitas similaridades em termos fiscais, demográficos, bem como 

educacionais. 

 Por fim, outra questão digna de futuras análises diz respeito à distribuição espacial de 

creches com sinalizadores frágeis em indicadores de infraestrutura (banheiros adequados, 

conforto térmico, acessibilidade, segurança, espaço, materiais e mobiliários). Faz-se 

necessário investigar se a oferta de educação infantil está considerando a equidade, no sentido 

de que os bons serviços e indicadores estejam distribuídos nas creches localizadas em bairros 

mais periféricos. Nesse sentido, é importante saber onde se encontram as creches cujos 

percentuais de professores sem formação estão alocados; onde está localizada a baixa 

adequação docente e o que os municípios estão fazendo para que essas desigualdades sejam 

minimizadas, no que diz respeito a educação infantil na etapa creche. 
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